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 1014 במאי 1
 לכבוד

 שרי ממשלת ישראל
 

 שלום רב,
 

 בעלי חיים ומוצרים מהחי וסבסוד מוצרי בשר ייבוא מכסים עלשל ביטול השלכות סביבתיות הנדון: 

 .דחוף -וחלב 
 

להחלטה  שבנידון.אנדורן לעניין  ה ושר החלקאות, אושרו המלצות צוותלפי הודעה משותפת של שר האוצר, שר הכלכל .1

מדובר  ברווחת בעלי חיים.חמורה השפעות שליליות על בריאות הציבור ופגיעה  השפעות סביבתיות חמורות, כמו גם זאת

השפעות אלו הוכרו על  בהחלטה בעלת השלכות רחבות ולא יתכן כי היא תעבור ללא דיון ציבורי ראוי על השלכות אלו.

ם ארגון המזון והחקלאות העולמי של האו"ם, הבנק העולמי וארגון הבריאות ידי מספר רב של גופים בינלאומיים בה

 העולמי. 

גברת ההבנה כי למשק בעלי החיים המודרני חלק משמעותי בגרימת נזקים סביבתיים כגון זיהומי תברחבי העולם מ .1

רמות הצריכה של מוצרים מהחי בעולם המערבי,  מים, פגיעה בפריון הקרקע, פגיעה במגוון הביולוגי ושינויי אקלים.

חד המסמכים המקיפים ביותר בעניין השפעות משק החי הוא הדו"ח של ארגון א ובכללם ישראל, אינם ברי קיימא.

ים לאורך השנים הראו תוצאות דומות. האחרון מחקרים רב 1צילו הארוך של משק החי. –המזון והחקלאות של האו"ם 

הוא  ,ומוצרי חלב , ובראשו הפחתת צריכת בשר בקרשהראה ששינוי תזונתי 1014פורסם באפריל הוא מחקר ששבהם 

 2.מחקלאות בעל פוטנציאל ההשפעה הרב ביותר להפחתת פליטות גזי חממה

אנושית היא עובדה שהוכרה באופן רחב על ידי מדענים וקובעי מדיניות אקלים מפליטת גזי חממה על ידי פעילות  שינויי .3

פליטות גזי החממה, יותר מכל  כללעל חלק משמעותי ביותר מ זור החיים של מוצרים מהחי אחראימחברחבי העולם. 

כלי התחבורה יחדיו. בנוסף לפחמן הדו חמצני המוכר, משקי בעלי החיים אחראים על פליטות מתאן וחמצן דו חנקני 

יחידות פחמן דו חמצני  12-שווה לבעלי השפעה דרמתית על שינויי אקלים. בחישוב של מאה שנה, יחידה אחת של  מתאן 

 יחידות פחמן דו חמצני. 310-ויחידה של חמצן דו חנקני שווה ל

מחקרים אף מראים כי  ניים ובראשם מים וקרקע.ם ומתחרה על משאבים חיודורש משאבים רבי משק החי המתועש .4

ב אם צריכת הבשר תמשיך לעלות בקצ 3אם קצב צריכת הבשר ימשיך הדבר יפגע באופן חמור באספקת המים העולמית.

מדינת ישראל היא מדינה מאוד דלה בקרקע. צריכת מוצרי בשר  קיים לא יספיקו.מקורות המים הנ 1020הנוכחי עד 

                                            
1 Food And Agriculture Organization Of The United Nations (2006), Livestock's Long Shadow 
2 Climate Focus and California Environmantal Associates, Strategies for Mitigating Climate Change in Agriculture, April 

2014. 
3 Jägerskog, A. and T. Jønch Clausen, Feeding a Thirsty World – Challenges and Opportunities for a Water and Food 

Secure Future (Report 3, Stockholm International Water Institute, 2012.) 
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דורשת  מהחיחלבון הפקה של קילו גם במשק תעשייתי  4 כים אחרים.בפניות של קרקע לצרוחלב פוגעת משמעותית 

י, כולל צריכת המשאבים הרבה של משק החמחקרים מראים כי .  ומים מחלבון ממקור צמחי משמעותית יותר קרקע

 5אנרגיה ומספוא, פוגעת לרעה בביטחון המזון העולמי.

כה כספית לצרכים ל תמי, כולסבסוד משק החיברצוננו להגדיש כי בעניין התמיכה הכספית לצורך התייעלות סביבתית,  .2

 עם השיפורים הסביבתיים שהתוכנית מתיימרת לקדם.תגרום יותר נזקים סביבתיים באופן שלא יתאזן  שיווקיים,

מחקרים רבים מראים כי מעבר ל"משק יעיל" לא יפתור את הבעיות הסביבתיות שנגרמות כתוצאה מרמות הצריכה 

 6הגבוהות.

ר מקצב , משמעותית יות1992-1002בין השנים  לשנה 6.2%-ב בישראל עלתה , כולל עוף וחזירים,הבשר היקף הפקת .6

באותן  300%-בעלתה תפוקת הבשר בקר מקצב הגדילה העולמי.  3פי  גדילה הגדול מדובר בקצבל של האוכלוסיה. הגידו

הוזלת מחירי הבשר רק תגביר את היקף הצריכה באופן העלול  .%4.1-בישראל עלה בלנפש שנים. קצב צריכת הבשר 

 7לפגוע משמעותית בבריאות הציבור.

יפגע באופן משמעותי בתקציב המדינה. זאת, בשנה בה היו קיצוצים משמעותיים בתקציב, מימוש המלצות הצוות אף  .2

התוכנית הלאומית להפחתת גזי חממה" לא תוקצבה בשנה האחרונה ויישומה "כולל בפרויקטים סביבתיים מרכזיים. 

כללו שיפור ייעולית אנרגטית שהייתה מחזירה את העלויות  1011-1011. עלות התוכנית בשנים 1016 נדחה לפחות עד שנת

 .תוך הפחתה משמעותית של גזי חממה וזיהום אוויר שלה כבר בטווח הבינוני

נויי אקלים ובבעלי הציבור, במשאבי המים והקרקע הדלים בישראל, במאבק בשי אישור ההמלצות יפגע בבריאות .8

או לכל הפחות לדחות את ההחלטה בהצעה כדי  אישור המלצות צוות אנדורןלאור זאת, נבקשכם להתנגד ל החיים.

 לאפשר דיון נוסף.

 בברכה,
 , עו"דיותם שלמה

 הקליניקה מנהל
  

                                            
4 Livestock's Long Shadow, Chapter 2 
5 Erb, Karl-Heinz et al, ‘The Impact of Industrial Grain Fed Livestock Production on Food Security: Extensive Literature 

Review’ (Report, CIWF, Tubney Charitable Trust and WSPA, February 2012 ).  

6 CIWF, ‘Beyond Factory Farming: Sustainable Solutions for Animals, People and the Planet’ (Report, Compassion in World 

Farming, 2009). 

7 Raney, Terri et al, ‘The State of Food and Agriculture: Livestock in the Balance’ (Report, Food and Agriculture Organization of 

the United State, 2009). 


