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אני מודה לחברי הכנסת על העלאת ההצעות לסדר היום ועל ההזדמנות לדון במליאת הכנסת
בנושאחשובזה.משרדהחקלאות,עלכלאגפיוויחידותיו,מחויבלקידוםהערךשלהגנהעלבעלי
החיים,וזאתלצדקיוםהספקתתוצרתחקלאיתבריאהוהגנהעלבריאותהציבור .

הצפייה בתחקיר בעניין היחס לעופות במשחטת זוגלובק היתה קשה .אני מבקש/ת להבהיר ,כי
בתהליךייצורהמזוןלציבורהרחבאיןשוםצורךבגרימתפגיעהלבעליהחיים! 

הפעילותשנצפתהבתחקיראינהמקובלתעלמשרדהחקלאות,ובהתאםלכךננקטובאופןמיידי,
עודלפנישידורהכתבהבטלוויזיה,פעולותתיקוןמיידיות,שהביאו,ביןהיתר,להפסקתהפעילות
במשחטהלמשךמספרימים .

עםזאת,חשובשהכנסתתדע -מסירותהנפששלהפעיליםלמעןבעליהחייםמביאהגםלפגיעה
קשהבבעליהחייםעצמם! 

אתמולבבוקר,לאניתןהיהלהכניסמשאיותעמוסותבמאותעופותשהגיעולמשחטה ,בעקבות
הפגנהשלפעיליםבשערהמשחטהשאחדמהםכבלעצמולמשאית.המשחטהניסתהלפתוראת
הבעיהבדרכישלום,ולאפנתהלמשטרה.פועליוצא,המשאיתהופנתהלמשחטהאחרת,אךכל
משחטהששמעהשהפעיליםעוקביםאחריהמשאיתסירבהלקבלאתהעופות. 

בסופושליום,רקבשעותהצהרייםהגיעההמשאיתבחזרהללולבמשקהמקור,והעופותנפרקו
ממנה,וניתנולהםמים,מזוןוויטמין.Cלמרבההצערמצבםשלהעופותהיהקשהביותר,רבים
מהם מתו בייסורים במהלך היום ,ובשל ה STRESS שנגרם להם הם חשופים כעת להדבקות
במחלות .

עלזהנאמר,הדרךלגיהינוםרצופהבכוונותטובות. 

יתרהמכך,מדוברבפעיליםלמעןבעליחייםש"לקחואתהחוקלידיים".עםכלההבנהלחשיבות
המטרהולמסירותלצוהמצפון,כולם כפופים לחוק .



פעולותהפיקוחוהאכיפהשלמשרדהחקלאותלמניעתפגיעהבבעליחיים,במשחטותובמקומות
אחרים,מבוצעתמדייוםולאורךכלהשנה.משרדהחקלאותמפקחבאופןרצוף בכלהמשחטות
באמצעות רופאים וטרינריים ייעודיים ומתמחים בנושא ,גם לשם הגנה על בריאות הציבור וגם
לשםהגנהעלבעליהחיים. 

ברמת האכיפה והפיקוח ,בוצעו במהלך השנה האחרונה מאות ביקורות בעשרות המשחטות
לעופותהפועלותברחביהארץ.השירותיםהווטרינרייםבמשרדהחקלאותמפקחיםבאופןישיר
על הרופאיםהווטרינרייםוהפקחיםהווטרינרייםשעובדיםבמשחטות,ומעביריםלהםהדרכות
והנחיותרציפותושוטפות .בנוסף,בשנההאחרונההגישמשרדהחקלאותשישהכתביאישוםרק
בקשרלעבירותשנוגעותלהובלתעופות .

ברמת החקיקה והתקינה – המשרד מקדם חקיקה מכוח חוק צער בעלי חיים (בענייננו מדובר
בתקנות בנושא הובלת עופות שנכנסו לתוקף בשנת  ,)2012ומקדם רפורמות בענפי בעלי החיים
מתוךמטרהלשפררווחתם. 

באשרלמשחטתזוגלובק,במשחטהזועצמהנערכובשנההאחרונהמספרביקורות,עלפיתוכנית
סדורהוממוחשבת. 

בעקבותהתחקירמנהלחברתזוגלובקהוזמןלבירוראצלמנהלהשירותיםהווטרינרייםבמשרד
החקלאות .כמו כן נפתחה חקירת משטרה ,בשילוב יחידת החקירות של משרד החקלאות,
וכמקובל בעניינים אלה על הציבור להמתין לתוצאות החקירה ולהחלטת הגורמים המוסמכים
בנושא. 

במהלךהביקורתשבוצעהבמשחטהלפנימספרימים,לאנראוסימניםשלפגיעהפיזיתבעופות
אועבירותעלחוקצערבעליחיים,אךאובחנומספרעופותשלאהשתחררובנקלמהכלובים ועל
כןנאספובאופןידני. 

בנוסףנמצאכיחלקמכלוביההובלהשבוריםואינםראוייםלשימוש.משרדהחקלאותהנחהאת
זוגלובק לא להשתמש בכלובים פגומים ואיך יש לתקן את הליקויים ולשפר את רווחת העופות
בעתההמתנהובפריקה. 

ממצאנוסףשהתגלהבביקורת היהשלהורדתהעופותבאמצעותמתקןתוךכדיהטיהיתרהשל
הכלובים ,ורעש רב הנגרם בעת התהליך שעשוי לגרום עקה ( )STRESSלעופות .חברת זוגלובק
הודיעהשהיא הפסיקהלהשתמשבמתקןזה,ושהיאתקצראתמשךההובלהומשךההמתנהשל
העופותעדהשחיטהעלידישינוייםבמערךההובלהוהעבודה .
לאורההחלטהלהפסיקאתהפעילותשלהמכונה,חלקגדולמכלוביהפטםאינם מתאימים,שכן
לאניתןלעבודאיתםידנית.כלוביםאלונשלחולהתאמהבמסגריות.בהודים,כלוביםשלאהיו
תקינים,הועברולתיקון .

בעקבות הכתבה ששודרה ביום שלישי בערב בשבוע שעבר ,המשחטה לא פעלה בימים חמישי
ושישיבאותושבועלצורךתיקוןהליקויים. 
אנימבקש/תלהדגיש -המשחטה לא סגורה,ולאנשללהיתר ההפעלהשלה.המשחטההפסיקה
לפעול באופן זמני לצורך תיקון הליקויים ולצורך התאמה להוראות ולתנאים שיבטיחו שלא
תיגרםעודהתעללותבבעליהחיים. 
אני מזכיר/ה לכולם :מדובר במשחטה שמספקת מקומות עבודה לעובדים רבים באזור הצפון,
ואין בה פעילות בלתי חוקית כשלעצמה.המשחטהחזרהלפעילותביוםראשוןהשבוע,ואתמול,
כאמור,לאהתקיימהבהשחיטהבשלההפגנהשלהפעיליםלמעןבעליחיים .
הרגישותלצערםולסבלםשלבעליהחייםמשותפתלכולנו.התחקירבענייןזוגלובקהואתחקיר
חשוב ,שהציף לתודעה הציבורית את הסבל שעובר על בעלי החיים שמשמשים אותנו למאכל.
עלינו כחברה ,להבין ולקיים בחכמה את האיזון העדין שקיים בין צרכי האנושות לצרכי בעלי
החיים,ולפעולבשיקולדעתובמחשבהתחילהבתחוםחשובזה .

