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זכויות בעלי חיים :נספח למצע מפלגת מגן בראשות גל הירש
דמותה של חברה וקדמתה המוסרית נבחנות ביחסה לבעלי-חיים .בעלי-חיים זכאים מאתנו
ליחס של כבוד ושל חמלה ,שצריכים להשתקף במדיניות הממשלה ,לרבות בתקציבים ,בתקני
כוח-אדם ,בחקיקה ובאכיפה .לאור היתרונות הסביבתיים והבריאותיים המוכחים של תזונה מהצומח,
ההגנה על בעלי-חיים צועדת יד ביד עם מדיניות כלכלית וסביבתית מקיימת ,קידום תזונה בריאה ובניית
חברה צודקת.

יש לפעול להשגת היעדים הבאים:
 .1קידום תזונה בת-קיימא משיקולים של בריאות הציבור ,הגנת הסביבה והגנת בעלי-
חיים – עידוד הצריכה של ירקות ,פירות ,קטניות ודגנים מלאים ,תוך הפחתת הצריכה
של מוצרים מהחי .לשם כך:
יש להקצות משאבים לקידום תזונה בריאה ומקיימת מהצומח ,במיוחד בקרב
אוכלוסיות מוחלשות.
יש לתמוך בתעשיות מקומיות של מזון מהצומח ובמיזמים של טכנולוגיות מזון שעשויות
להחליף מזונות מהחי.
יש לחזק את החקלאות הצמחית בישראל ,ובין היתר :לדאוג לתשלום הוגן לחקלאי;
לצמצום השימוש בחומרי הדברה; לאספקה סדירה לצרכן של ירקות ופירות עונתיים
במחירים השווים לכל נפש ולביטול תמיכות ממשלתיות שמעמידות גידולים צמחיים
בעמדת נחיתות ביחס למשקי חי.
 .2קידום חוקים ביחס לאזהרת הציבור מסכנות בריאותיות במזון )כגון זיהום חיידקי או
פוטנציאל מסרטן( והגבלת הפרסום של מוצרי מזון שיש בהם סכנה לבריאות – במיוחד
פרסום המכוון לילדים ולבני נוער.
 .3הגנה על הטבע ועל השטחים הפתוחים ,ובכלל זה הימנעות ככל הניתן מבניה בשטחים
הפתוחים שנותרו בארץ;
 .4הרחבת ההתחייבויות של ישראל למאבק בשינוי האקלים ,והקצאת כל המשאבים
הנדרשים לעמידה בהתחייבויות אלו;
 .5טיפול בזיהום ממשקי החי בישראל ,ובכלל לזה הפסקת הפליטה של גורמי זיהום
והפיזור של גוויות בסביבה ,והכול לפי העיקרון "המזהם משלם".
 .6הגבלה על הציד והדיג ,איסור על ציד למטרות "ספורט" והקצאת משאבים למיגור הציד
והדיג הלא חוקיים.
 .7קביעה בחקיקה תנאי מינימום להחזקת בעלי-חיים ,בכל המסגרות בהן הם מוחזקים,
מתוך תפיסה שעל ישראל לאמץ את התקנים הטובים ביותר מבחינת בעלי-חיים,
להציב בעניין זה מופת לעולם ולא לפגר אחרי מדינות אחרות.
 .8התאמה של תעשיית הביצים בישראל לתקנים הנהוגים במדינות מתקדמות – לעצור
את הכליאה של תרנגולות בכלובים שאינם מאפשרים להן לפרוש כנף או לדרוך על
אדמה ,ולעבור ללולים ללא כלובים .כל סוגי הלולים התעשייתיים כרוכים בניצול בעלי-
חיים ,והממשלה צריכה לכל הפחות לפעול לצמצום הפגיעה בהם.

 .9בחינה מעמיקה של המשלוחים של טלאים ועגלים חיים מאירופה ומאוסטרליה,
המיועדים לפיטום ולשחיטה בישראל ,כדי לבחון האם יש מקום לאיסור מוחלט של
משלוחים אלה.
 .10הפסקת הסחר בפרוות של בעלי-חיים לתעשיית האופנה )ניתן להחריג שימוש בפרוות
לקיום מנהגים דתיים(.
 .11איסור סחר בכבד שומני של אווזים וברווזים שעברו פיטום בכפייה .ככלל ,יש לאסור
על סחר במוצרים שכרוכים בהתעללות שנאסרה בישראל .לא אימצנו מדיניות
מתקדמת להגנת בעלי-חיים על-מנת לממן התעללות במקומות אחרים.
 .12איחוד הסמכויות הנוגעות ליישום ואכיפת חוק צער בעלי-חיים תחת המשרד להגנת
הסביבה ,לנוכח הצורך להפריד בין העיסוק הכלכלי בענפי החי לבין ההגנה של בעלי
החיים.
 .13הקצאת תקציבים הולמים וכוח אדם ייעודי ,מתאים ובהיקפים מספיקים לשם פיקוח
ואכיפה של חוק צער בעלי-חיים.
 .14הפסקת ההמתה של כלבים וחתולים בריאים רק משום שלא נמצא להם בית .יש
לפעול ,באמצעים משפטיים ותקציביים ,להגברת העיקור והסירוס של כלבים וחתולים.
 .15שידוד מערכות בתחום הפיקוח על הניסויים בבעלי-חיים ,על-מנת שמערך האישורים
ומערך הפיקוח יהיו מאוזנים ,שקופים וציבוריים ,ולא יהיו נתונים בידיהם של גורמים
שעורכים ניסויים בבעלי-חיים בעצמם ,או שמייצגים את האינטרסים של גורמים כאלו.

