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 מבוא

 

רווחת בעלי החיים . גידול בעלי חיים במשק חי שלשיטות חכמות ורגישות יישום פירושה רווחת בעלי חיים 

מתייחסת רווחת בעלי החיים  ,במערכות ייצור חלב. , בריאות בעלי החייםל שמירה עקשורה בקשר הדוק ל

לרווחת בעלי חיים .   לעגלים לפיטום ולעגלות לתחלופה, ליונקיםאלא גם בעלי חיים מניבי חלב לרק  לא

  .תנובת החלב כלל תהליכי הגידול בכל שלוחה וכן על  טובה השפעה חיובית על

" חמש החירויות"שמירת מבוססות על מסגרת של רווחת בעלי חיים ל שיטות ניהול משקי חלב טובות

 : להבטיחחייבות  גידול בעלי חייםהשיטות . המתארות את הצרכים הבסיסיים של בעל החיים

 

 תזונה-ותתרעב , צמא מניעת 

 אי נוחות מניעת 

  פציעות ומחלות, כאבמניעת 

  ועקה, פחד ומצוקה מניעת 

 אליים של בעלי חייםדפוסי התנהגות נורמ שמירה על 

 

בהרמוניה סבירה  הנמצאים . הכוללת כשמירה על בריאות בעלי החייםחיים הרווחת בעל את ניתן לתאר 

כאב או מצוקה ללא , הבריאותיים וההתנהגותיים מסופקים כהלכה, צורכיהם הפיסייםכאשר , עם סביבתם

 .או בלתי סבירים מיותרים
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 של רווחת בעלי החיים יתרונותה. 0

  

ניתן . החלב עדרייש לתת מענה לצורכי רווחתם של , כדי שבעל משק חלב יצליח לייצר חלב באיכות טובה

 -לבעל חיים צרכים ברמה הבסיסית . לבחון  את צורכי רווחת בעלי החיים מנקודת מבטו של בעל החיים

נוספים  צרכיםלגם  צריך להתייחס האך לצורך השגת רמת רווחת בעלי חיים טוב; צורכי הקיום הבסיסיים

ישפרו את תנאי החיים ואף עשויים לתרום לשיפור , שאינם חיוניים להישרדות ףשעל א, של בעל החיים

 . תנובת החלב

נייר עמדה , כלכלה ומדיניות, רווחת בעלי חיים, 2004) (MacInerney)ון מקאינרני 'הכלכלן הבריטי ג

מציע מסגרת כלכלית לבחינת מצב רווחת בעלי ( 'עמ 68, לונדון, למשרד איכות הסביבה והמגזר הכפרי

תנובה "יניב  המקורית שלו  בעל חיים החי בסביבתו הטבעית(. 1תרשים ) תנובת החלבהחיים ביחס ל

שליליים אחרים  םים טבעימחסור במזון ואירועי, מחלות, טריפהאך רווחתו אינה ממוקסמת בשל " טבעית

ורווחתם משתפרת  עולהתנובתם , חיהה לצורכיהם במשק ככל שבעלי חיים זוכים למענ(. Aנקודה )

ובהמשך כאשר גם הצרכים המשניים כגון הגנה מפני  ,בתחילה כאשר צורכיהם הבסיסיים זוכים למענה

, מעבר לנקודה זו(. Bנקודה )מצב רווחת בעלי החיים ימוקסם  לבסוף. מסופקים כהלכהמחלות או מחסה 

, בסופו של דבר(. Cנקודה )עשויים לפגוע ברווחת בעל החיים  נוספים להגברת תנובת החלב מאמצים

מגיע לסף היכולת הביולוגית של בעל  סיון להגביר את תנובת החלביכל נשבה ( Dנקודה )מופיעה נקודה 

או  (Wmin)מצב השווה ערך לרווחה מינימאלית ) נפגעתורווחת בעל החיים , (או עולה עליו)החיים 

ללא הקצאת משאבים כדי , טוען כי מאמצים להשגת תנובת חלב גבוהה מאוד מקאינרני"(.  התאכזרות"

עלולים לגרום לירידה חדה ברווחת , התנובה שלהם בהתאם ליכולתלתת מענה לצרכים של בעלי החיים 

 . ה אף מזו של אחיהם בטבענמוכבעלי החיים ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (McInerney 2004מתוך )המסגרת הכלכלית  – 1תרשים  

רווחה 
 "טבעית"

 התאכזרות

רווחה 
/ רצויה"

 "הולמת

רווחה 
 "מינימאלית"

 החי  תפוקת משק 
 (אדםיתרונות ל) 
 

רווחה 
 "מרבית"

  תשנתפ הוחרו
 (לבעלי החייםן יתרו)
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 חמשת תחומי הפעולה לרווחת בעלי החיים. 2

 

אך גם , בקרעדרי החלב העיקריים הם  עדרימיני : שונות במידה רבה ברחבי העולם חלבהמערכות ייצור 

מערכות ההזנה . ממדי העדרים משתנים מבעלי חיים יחידים ממין נקבה ועד לאלפים רבים. עיזים וכבשים

 . ) TMR)מזון כולי  מנות או רעייה ועד לתזונה שליים אקסטנסיבמספוא גידולי ממשתנות 

הם  המומלצות העקרונות המגדירים את שיטות הניהול , כדי להבטיח שמדריך זה יהיה ישים במלואו

מתמקדים במדד ההצלחה המבוסס על התוצאות של בעל החיים מאשר באספקת משאבים ו כלליים

 . למערכת

ויישום מערכות ניהול עיקריים שיש לקחת בחשבון בעת פיתוח ה הפעילותהמדריך מגדיר חמשת תחומי 

 : בעלי חיים לייצור חלבאיכות לרווחת 

 טיפול כללי בבעלי חיים 

 מספוא ומים  

 פיסיתהסביבה ה  

  בעלי חייםגידול שיטות 

 העדר ניהול בריאות 

 

הניהול  מערך של עקרונות קשורים שניתן להיעזר בהם כדי להגדיר את שיטות פעילותלכל תחום 

 . המומלצות

ניתן להעריך ולנטר את רווחת בעלי החיים במערכות ייצור חלב באמצעות שילוב של מדדים המעידים על 

ספציפית בכל הקשור המערכת המדדים להלימות של ההם יהיו . הפעילותרמת ההישגים בחמשת תחומי 

תהיה ספציפית למערכת ייצור לכן בחירת הפרמטרים שיעשה בהם שימוש . לצורכי בעלי החיים להיענות

 : הם עשויים לכלול את המרכיבים הבאים. החלב שבנידון

 בלתי פוסקת בשל  געייה, לדוגמה, התנהגויות בעלי החיים המעידות על דחק או מצוקה בחינת

 צואה ושתןהטלת , קבוצות חברתיות מעורבות היווצרותבשל  תוקפנות, רעב או מחסור במים

קצב , מכאיבותחליבה  שיטותבשל החליבה מתקן ו בבעיטה , ך החליבהבמכון החליבה או במהל

 פחד מבני בני אדם בשל יחס גרוע, נשימה מוגבר בשל עומס חום

  גופני של בעל החיים בכל שלבי גידולומצב  מדדהערכת. 

  ניידותמדד ההערכת. 

 הערכת מדדים פיסיולוגיים רלוונטיים. 

 הצטברות הפרשות , העדר מחסה, קור מופרזים הערכת גורמי דחק סביבתיים כגון חום או

 .בשטחי המחייה וצפיפות יתר

  מרובות בעדר  צליעות, פצעים פתוחים, בעטין,פגיעות ברגלים חבלות כגון גילוי. 

  והזמינות של סיוע וטרינרי  המטפליםהערכת רמת ההכשרה והמיומנות של. 

 יםהערכת ההלימות של מקורות המזון והמים לצורכי בעלי החי. 

  של בעלי החיים הרפואיותוהרשומות העדר הערכת תכניות ניהול בריאות. 
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 טיפול כללי בבעלי חיים 0.0

 

טוב תהיה אמפתיה כלפי בעלי  למטפל. החלב משקעומד ביסוד ההצלחה של בבעלי חיים טוב  טיפול

 . הדרוש להם כדי לספק את כל ולנקוט פעולות מתאימותהחיים שבטיפולו ויכולת לזהות את צורכיהם 

  להיקףחיים יהיו מיומנים ובעלי הכשרה וניסיון וכישורי ניהול מתאימים ההאחראים לטיפול בבעלי 

 . או שיהיו תחת פיקוח הולם, ולדרישות הטכניות של מערכת הייצור

 מיומן יוכל  עובד; הכרת בעלי חיים והתנהגותם הנורמאלית חיוניים לניטור בריאותם ורווחתם

 . של כל שינוי בהתנהגות בעלי החייםמעות המשלהבין את 

 לזהות סימנים מוקדמים של מצוקה או מחלה כדי לפנות צריכים חיים הבעלי טיפול בהאחראים ל

 . בהקדם לייעוץ או לטיפול וטרינרי

 לצפות מראש בעיות אפשריות ולנקוט , באופן רגיש והולםמיומן יוכל לטפל בבעלי חיים  עובד

 . בצעדי המנע הדרושים

  בהליכי טיפול בבעלי חיים שעלולים  יהיו מיומנים מאודאנשים העוסקים בפעילויות וטרינריות

 .המלטותוטילוף , קרניים הסרתכגון , לגרום סבל

  תכניות הדרכה לבעלי משקי חלב יכללו ידע בסיסי על התנהגות בעלי חיים ושיטות עבודה טובות

 . להבטחת רווחת בעלי החיים

 מסוימות עשויות להתקיים תכניות אבטחת איכות המתייחסות  הספקבארצות ובשרשרות א

 :יםעובדעל ה, היכן שתכניות מעין אלו קיימות. לרווחת בעלי החיים

 

o  של תכניות אבטחת איכות /והתקניםלהכיר ולקיים את כל התקנות הארציות הרלוונטיות

 ; בטיחות המוצרלאיכות והנוגעות להענף 

o תכניות אבטחת איכותבתקנות ובעמידה רשומות להוכחת  לנהל ; 

o  לגבי התפתחויות טכנולוגיות שיכולות למנוע או לתקן בעיות של בהתמדה להתעדכן

 ; רווחת בעלי חיים

o לשים דגש על חשיבות הכשרת צוות העובדים ; 

o לכלול נהלי טיפול בבעלי חיים כמרכיב של מערכות אבטחת איכות במשק . 
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 מספוא ומים 0.0

 : ם להבטחת אספקת מזון ומים הולמת הםהעקרונות הכלליי

  תנובת החלב כלומר , במצבו הפיסיולוגי של בעל החייםבגילו על התזונה המסופקת להתחשב

 . הרכב תזונתי ואיכות המספוא וגורמים אקלימייםב, בהריון ובשלבי גדילה שונים, אחרי המלטה

מתן , תקינה מספקת לשמירת בריאותלבעלי החיים תהיה גישה למזון ומי שתייה בכמות ובאיכות     

. ותזונה לקויה מטבוליותולמניעת הפרעות  התחלובהמענה לצורכיהם הפיסיולוגיים ודרישות 

 . חלב הנה חיונית עדרישל  והמטבוליזםהאנרגיה  תזונה מאוזנת המספקת את צורכי

 ותיבדק ותתוחזק באופן שוטף, אספקת המים תהיה באיכות טובה . 

  יוזנו היטב להשגת גדילה מיטבית  י גדילהבשלבבעלי חיים 

 כימיים או פיסיים ברמות , יש להבטיח כי אספקת המספוא והמים לא תכיל חומרים ביולוגיים

יש להגן על בעלי החיים מפני צמחים וכימיקלים רעילים או . המזיקות לבריאות בעלי החיים

 ויחדרוהצפה בשפכים ול כימי אסור שמי נגר מטיפ. חומרים מזיקים אחרים שהם עלולים לצרוך

 . עלי החייםהמים לבהמזון ולמקורות אספקת 

 שינויים במספוא יוכנסו לתזונת בעלי החיים באופן הדרגתי . 

  שיאי , לאחר המלטותינוטרו בפרקי זמן קבועים בעיקר של בעלי החיים מדדי המצב הגופני

מום הולמות שבכל מקרה של מינייש לקבוע רמות . "היובש"לקראת  חלובה והפסקת התחלובהת

 . חריגה מהן יש לנקוט פעולת תיקון מיידית או לפנות לייעוץ וטרינרי

  ינוטרו כדי להבטיח את תפקודן התקין וכל בעיה , אם קיימות, אוטומטיות שתיהומערכות הזנה

 . תתוקן בהקדם

 

 בעלי חיים צעירים במשק החלב

  תחליף , נמצאבאם אינו , כמות מספקת אויקבלו קולוסטרום בוצאן חולבות של פרות ולדות

 . בשש השעות הראשונות לאחר הלידהמומלצת בקולוסטרום הזנה . מסחרי מתאים קולוסטרום 

 הם יקבלו מזון נוזלי באופן שיענה על הצורך , לינוקיונקים במצבים שבהם לא ניתן להרשות ל

 . שלהם לינוק

  מספיק כדי לעכל מזון  ההתפתחרס הפנימית הכעלי גירה צעירים ממזון נוזלי עד שמאין לגמול

 . מוצק

  תזונה מאוזנת של סוגי מספוא מוצקים באיכות טובה מגיל צעיר יקבלו בעלי חיים צעירים

  הכרסלהתפתחות תקינה של 

 כל ציוד ההזנה שנעשה בו שימוש לבעלי חיים צעירים ינוקה ביסודיות לאחר השימוש . 

 חלב בתהליכי גדילה לעדרין באיכות ובכמות המתאימה שימוש במספוא ינוטר כדי לספק מזוה . 
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 הסביבה הפיסית 0.3

 

 סביבת החליבה

   והפרשותמבוץ י יםהיטב ונק יםמנוקז, ותהחלק יהיו  ימנעו וחצר ההמתנה  המכוןרצפת . 

  צאן/מכון חליבה המאושר על ידי בעלי מקצוע  לחליבת בקר חלב בתוך  עדריניתן לחלוב . 

 

 : וחצרות לטיפול בבעלי חיים מכוני חליבה

 וסיכונים שעלולים לגרום  אפשר תקלותיבנו ויתוחזקו כדי למנוע ככל ה, יתוכננו מכוני חליבה

 . למצוקה או לפציעה לבעלי החיים

  לניקוילדריכה ונוחות הרצפות יהיו יציבות. 

 פציעותבעלי חיים טובה וימנעו  תנועתשערים וכבשי העמסה יתוכננו כך שיאפשרו , גדרות . 

 עובדלא יסכנו את בעל החיים או ה, בעלי חייםמחיצות וגדרות יתוכננו כך שיאפשרו טיפול יעיל ב 

 . ויאפשרו שחרור קל של בעלי חיים

 

      אזורי האכלה וחצרות לטיפול בבעלי חיים

  למהות ולתדירות השימוש כדי להבטיח  מיםמתאי ויהי י ההאכלה והטיפול אזורוהמשטח סוג

 . החיים לא יסבלו מאי נוחותשבעלי 

 פגיעה ויפחיתו מצבים של ; מרבץ מספיק/חצרות הטיפול יתוכננו כך שיאפשרו זמן מנוחה

 . וצליעות  ת עטין וואת הסיכון לדלק בבריאות בעל החיים 

 

 חלב עדרישיכון 

  צורכי בעלי החייםעל מערכות שיכון יתוכננו ויבנו כך שיענו. 

 רטוב  או הריפוד יוחלף כאשר הוא /ו אזורי המרבץ ינוקו בקביעות . 

  יש להקצות מרחב מספיק למניעת אי נוחות וכדי להבטיח כי בעלי החיים זוכים למענה לצרכים

שתייה וסילוק , אכילה, תנועה חופשית, מנוחה/רביצהההתנהגותיים הנורמאליים שלהם כגון 

ר מגבירה את הדחק החברתי צפיפות ית. ומבלי שיהיו נתונים ללחץ חברתי מופרז, צואה ושתן

ההנחיה הכללית . ולכן קיים סיכון מוגבר להתפתחות מחלות, והמיקרוביולוגי בכל קבוצות הגיל

ר לפרה "מ 15מינימום של )ג של מסת גוף"ק 100-ר ל"מ 4היא שיש לספק מרחב מינימאלי של 

מנוחה /מרבץזוכים לזמני  םעל המרחב המוקצה בפועל להבטיח כי בעלי החיי, (.שטח מקורה

 . מספיקים

 הטמפרטורה וריכוזי האמוניה, על שיטות השיכון והניהול המיושמות להבטיח כי תחלופת האוויר ,

  . לבעלי החיים וגזי הפרש יישמרו ברמות שאינן מזיקותחמצני -הפחמן הדו

 אך לא חזקה עד כדי גרימת אי , יש צורך בתאורה מספקת כדי לאפשר פיקוח על בעלי החיים

 . ת ושתבטיח כי בעלי החיים יוכלו לקיים מחזור יומי סביר של זמני אור וחושךנוחו

  יוחזקו בקבוצות בגודל סביר למניעת דחק חברתי ומיקרוביולוגי קבוצות של בעלי חיים צעירים

 . גיל למניעת תוקפנות/וימוינו על פי גודל
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  םיפונו בקביעות ויהיה ניקוז מספיק בשטחי המחייה ובשבילי הפרשות . 

 צל ומחסה בחוץ

 כגון תנאי  ,יש להגן על בעלי חיים מפני תנאי מזג אוויר קשים והשלכותיהם הכוללות גורמי דחק

מזג אוויר חריגים לעונה ותנאים אחרים הגורמים לעומס  ישינוי, מזוןבמחסור , מזג אוויר קיצוניים

 .קור או חום

 בתנאי מזג אוויר חם יש לספק צל או אמצעי חלופי לצינון הסביבה . 

 בתנאי מזג אוויר קר יש לספק מחסה . 

  להתפתחותן של בעיות בריאות יש לנקוט בפעולות תיקון כאשר חשיפה לתנאי מזג האוויר גורמת

 . למזעור השלכות החשיפה

 יבתיים שעלולים לפגוע בעלי חיים צעירים שהורחקו מאמהותיהם יזכו למחסה מתנאים סב

 . (בעקר מחסה מרוחות  קרות ומזג אויר לא יציב) ברווחתם

 

 

 שיטות גידול בעלי חיים 0.4

 טיפול בבעלי חיים

 יש לטפל בבעלי חיים בכל עת באופן הממזער את הסיכון לפציעה ולמצוקה . 

 עם ביום יש להקצות זמן כדי לצפות בהתנהגות בעלי החיים ולבחון את כל בעלי החיים לפחות פ

 . או כשהם בסככות ובחצרות, בעת החליבה

  באופן המטפח אצלם מזג נוח וצייתנות, עלי חיים צעיריםבבעיקר ב, יש לטפל בכל בעלי החיים. 

 גם אין לחשוף . בעת טיפול בבעלי חיים יש לקחת בחשבון שיש להם ראייה שונה למרחק ולפרטים

 . אותם לרעשים חזקים שלא לצורך

 בזהירות כדי שלא לגרום לכאב או , לדוגמה מלמדי בקר וכלבים, רים שוניםיש להשתמש בעז

כלבים שנעשה בהם שימוש בטיפול בבעלי חיים יאולפו כהלכה ויהיו נתונים לשליטה . למצוקה

 . מלאה בכל עת

 ו בקצב שיאפשר להם לראות לאן הם הולכים והיכן הם מניחים את בליש להבטיח כי בעלי החיים יו

 . רגליהם

 יש להבטיח כי מהירות  (בעקר בבקר לבשר)בעלי חיים למרחקים ארוכים מהרגיל הולכתמהלך ב

יש להבין את סימני , מתחשבים בתנאי השטח ובכושר הגופני של בעלי החיים ההולכהומרחק 

 . מים ומספוא, וחהנהמצוקה המעידים על כך שבעלי החיים עשויים להזדקק למ

 חיים יש לספק מרחב מספיק כך שבעלי החיים החדשים יוכלו  בעת ערבוב קבוצות שונות של בעלי

 .  התנהגותם מקרובולעקוב אחר , הצידהו פלהיכנס לתוך מרחב פנוי אם יידח

 ולהשתמש בציוד הריסון באופן הממזער את הסיכון , יש לנקוט בגישה רגועה בעת ריסון בעלי חיים

 . לפציעה לבעל החיים ולמטפל

 שימוש באופן שאינו גורם לכאב ואי  הםויעשה ב םלמטרתמו י חיים יתאיוציוד לריסון בעל נזמים

. בעלי חיים המרוסנים לצורך הליכי טיפול יהיו נתונים לפיקוח קפדני. או מתמשכים מיותריםנוחות 

במצב תמיד ים לדעת היטב כיצד להשתמש בכל ציוד ריסון באופן בטיחותי והציוד ישמר עובדעל ה

  . תקין
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  ניהול עדרים וטיפול בבעלי חיים  ליישם נהלייש  לכן .החלב הם חברותיים מטבעם ימיני עדררוב

אינסטינקט העדר שכן ואינם מבודדים אותם שלא לצורך  חברתיתה םשאינם פוגעים בפעילות

 . שלהם חזק מאוד

 

 חליבה

  בעיקר יש להימנע מחליבת יתר או תת חליבה למניעת. לבעל החייםובטוחה החליבה תהיה נוחה 

 . כאב ונזק לעטינים ולפטמות

  במצבים  (בהמשך פרותבהתחלה ו מבכירות)גיל בקבוע המתחשב  סדר חליבה יש לקבוע

ה לעתים ביזדקקו לחלי (פרות מיד לאחרההמלטה) שלב התחלובהמסוימים ניתן גם להתחשב ב

 . תכופות יותר כדי להקל על הלחץ בעטינים

 להקלת אי הנוחות ולשמירת במהלך התחלובה ק תים תכופות מספיכל בעלי החיים ייחלבו לע

 .בריאות העטין

  , כך שימזער את הסיכון לנזק לפטמות מכון החליבה לפי הנחיות מקצועייות  יש לתחזק את

נאות הספק בעל יש להצטייד במחולל נפרד , כאשר קיים סיכון להפסקת חשמל ממושכת. ולעטין

 . . הנלווההחליבה והציוד  מכוןלהדליק ולהפעיל את כדי 

  ללמד אותם ובמידת האפשר , עלי חיים הנחלבים לראשונהבטיפול בביש לנקוט משנה זהירות

 . להכיר את מתקן החליבה עוד לפני ההמלטה

 

 נהלים למניעת כאב לבעלי חיים

  יש להצדיק את ביצוע ההליך במונחים . מיותריםאין לנקוט בהליכים הגורמים לכאב או לאי נוחות

לדוגמה גיזום , יש לשקול שיטות טיפול חלופיות למניעת כאב. ווחת בעל החייםשל התועלת לר

 . שיער הזנב במקום קיצוצו לשמירת ניקיון העטין

 דיר / בכל רפת .חריג וגורם לצליעה הטלף אם אורך או צורת  מיומןאו  טילוף יתבצע על ידי עובד

  .ם בשנהמומלץ לבצע על ידי בעל מקצוע מיומן טילוף מונע  לפחות פע

 תוך שימוש בחומרים מאלחשים גדיעה וקיצוץ קרניים יתבצעו תוך התחשבות ברווחת בעל החיים.  

  מתי , האם ההליך מותר, לדוגמה, טיפול מכאיביםהליכי יש לקיים תקנות ארציות לגבי ביצוע

 . התקנות נחקקו או הצורך במתן משככי כאבים

  לדוגמה שימוש , הממזערות את פוטנציאל הכאבהליכים וטרינריים יבוצעו באמצעות טכניקות

 . תרופות הרגעה ומשככי כאבים, בהרדמה מקומית

  לאפשר את זיהויים לצורך בדיקות לאחר ניתוחיםבבירור כדי  יסומנובעלי החיים . 

 

 המלטה וגמילה, רבייהשיטות 

  ות או קטנות סיכוי גבוה להוליד צאצאים במשקל לידה נמוך יזווגו עם נקבות צעירבעלי זכרים

לגרום לנזק משמעותי לנקבות קטנות בעיקר במהלך  עלולהשכן המלטת ולדות גדולים ממדים 

 . ההמלטה הראשונה

  שבו יוכלו להמליט ללא בעלי חיים ששעת ההמלטה שלהם קרובה יקבלו מקום שקט והיגייני

 . הפרעות ויזכו להשגחה קפדנית
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  ככות או המכלאות יספקו מחסה והגנה מפני הס, פתוחיםהיכן שבעלי חיים ממליטים בשטחים

 . תנאי מזג אוויר קשים וינוקזו היטב

 יש לספק מיד סיוע מתאים, במקרה של קשיי המלטה . 

  בעלי חיים שאינם מסוגלים לעמוד כתוצאה מקשיי המלטה או מחלה מטבולית יקבלו מזון ומים

 . וירבצו על ריפוד או משטח רך, ומחסה מפני מזג אוויר קשה

 עיקרב; יהיה זהיר ועל פי כל הוראות היצרן במתקן להנפה ותמיכה בבעלי חיים רובציםשימוש ה  

 . מיותרתמאי נוחות יסבלו מסוגלים לנשום בחופשיות ולא  יהיוחיים הבעלי 

  לדוגמה במשקל גוף מתאים או טבור יבש, כל צורכםלאזורי מכירה עד שהתחזקו ולדות אין לשנע . 

 חבלות וסבל, ו וישונעו באופן הממזער מצוקה ומונע פציעותעירים יטופלובעלי חיים צ ולדות . 

  תוך כדי תבוצע ברווחת אף אחד מהם ומיניקות לא תפגע נקבות הזנת בעלי חיים צעירים על ידי

 . גרימת דחק מינימאלי לשני הצדדים

 עובדים מיומנים הזרעה מלאכותית והעברת עוברים יבוצעו אך ורק על ידי , הליכים לאבחון היריון

 . הכשרה מתאימהשקבלו 

 

 שינוע בעלי חיים בתוך המשק ומחוצה לו

 אך בהעדר תקנות ארציות. כל השינוע המקומי יבוצע על פי התקנות הארציות היכן שהן קיימות ,

כקווים מנחים לשינוע  חיים-בעליהארגון העולמי לבריאות יש להשתמש בתקנים הבינלאומיים של 

 . הצה לוך המדינה והן מחוהן בתבעלי חיים 

 מדיצפופים יש להבטיח כי כלי הרכב מתאימים וכי בעלי החיים אינם  שינועבמהלך ה . 

 לעמוד במסע המתוכנן מבלי כדי כנדרש רים יכל בעלי החיים שנבחרו לשינוע מחוץ למשק יהיו כש

. ם וטרינרבמקרה של ספק יש להתייעץ ע - מיותריםשיסבלו מכאב או מצוקה בלתי סבירים או 

 .בעלי חיים שאינם מסוגלים לעמוד בכך לא ישונעו ויש לבצע שחיטת חירום הומאנית בתוך המשק

  אין . במשנה זהירות ומתוך התחשבות במצבםבעלי חיים בהיריון בסמוך למועד ההמלטה ישונעו

תזונת מעבר אחר למקום ללדוגמה העברה , לשיפור רווחתםאו לשנעם אלא במקרי חירום 

 . או לצורך טיפול וטרינרי, כדי שניתן יהיה לנטר אותם טוב יותר במהלך ההמלטה, תמשופר

  או קולוסטרום בלפחות מחצית מהמנה היומית של בו ביום שישונע מהמשק יוזן יונק שנגמל מחלב

 . לפני השינוערגיל חלב 

 פשרו את שטחי האיסוף לצורך שינוע בעלי חיים צעירים יספקו מחסה ונוחות הולמים לכל ויא

 . הטיפול בהם

 לדוגמה אם הוא , הפיסיולוגי של בעל החיים ולהתחשב במצבע על ההכנות והתכנון לקראת השינו

 . מרחק ומשך השינוע, וכן שיטת, נקבה בתקופת תחלובת שיא

 מים וזמני מנוחה, יש לדאוג למזון, כאשר בעלי חיים משונעים לפרקי זמן ארוכים יותר . 

 תקני בעזרת מתלה או , ה ופריקה מתאימיםהעמס רמפותבאמצעות  ה ופריקה יתבצעוהעמס

 . דרך היםשינוע במקרה של 

 בעת קבלת בעלי חיים חדשים יש להקפיד : 

o להחזיק אותם בסביבה שקטה עם מספוא ומים למשך תקופת הסתגלות הולמת ; 

o לשים לב היטב להתנהגותם ; 

o בטיחות -לאחר הגעתםלפחות חודש )לצרף אותם לקבוצה מתאימה במועד המתאים

 . (ביולוגית
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 העדר ניהול בריאות   0.5

ולא בניהול הסיכונים הקשור לגורמים , בקשר לרווחת בעלי חייםהעדר סעיף זה דן בניהול בריאות 

 : הסוגיות העיקריות של ניהול הבריאות בקשר לרווחת בעלי חיים הן. סיבתיים של בריאות לקויה

   אצל פרות חולבות מטבוליות ומחלות פציעות , דלקת העטין ,צליעה -

 שלשול אצל עגלים -

 מחלות דרכי הנשימה -

 . חלב מכל הגילאים והמינים עדריבקרב מחלות ומדבקות  -

 

. וטרינרים הם מומחים לבריאות בעלי החיים ויש לפנות אליהם בכל הקשור לניהול בריאות בעלי חיים

רווחת בעלי חיים ב פגיעה  בעיות חמורות שלטיפול בבעלי חיים על ידי עובדים חסרי הכשרה עלול לגרום ל

או בלתי שלא כראוי הרדמה ושיכוך כאבים , בשל אבחנות וטיפולים שגויים או טכניקות ניתוח לקויות

טרינריות הארציות והבינלאומיות ולעמוד בדרישות הוהעדר על תכניות ניהול בריאות . מספיקים

 . הרלוונטיות

 

 לבריאות בעלי החיים קשרהכישורי טיפול בבעלי חיים ב

  ייעוץ ויפנו לקבלת האחראים לרווחת בעלי החיים יהיו מיומנים בזיהוי בריאות לקויה או פציעה

 . מקצועי בעת הצורך

  על מטפלים בבעלי חיים להכיר את בעיות הבריאות הנפוצות של בעלי החיים שבטיפולם ולדאוג

 . למתן טיפול מיידי ומיומן

 מצבים שבהם בדיקה קפדנית . יים תלויה בנסיבות ובמערכות הניהולתדירות בדיקתם של בעלי ח

 : חשובה במיוחד כוללים

o בעלי חיים סמוך למועד ההמלטה ; ; 

o או , או חומרים אחרים ותהרעלת חנק, תנאים שעלולים לגרום למחלות כגון נפיחות הכרס

 ; דלקת העטין

o  ון התפרצות מחלה מדבקת כג ,או מקרה חירום( מעשה ידי אדם או אסון טבע)מצב אסון

 (. מחלת הפה והטלפיים, לדוגמה)

 

 ניהול מצבי צליעה

 השבילים ,המדרכים לשם כך על . על הטיפול בבעלי החיים למזער את שכיחות מקרי הצליעה

 , והרגליים הטלפייםעל  מיותרשל בעלי חיים לא לגרום ללחץ  ומקומות המרבץ

 מדידה תקנית המאפשרת גילוי מוקדם של צליעהבאמצעות שיטת  תיש להעריך את ניידות הפרו ,

טיפול ולהעניק גורמי היסוד לצליעה ורמות הצליעה ינוטרו וייחקרו בעת הצורך כדי לעמוד על 

 . מתאים

 סיוע בעזרת , יש לבדוק את הטלפיים לעתים תכופות והטיפול בטלפיים יתבצע במועד המתאים

 . מקצועי בעת הצורך
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 פנייה לייעוץ וטרינרי

 ש לפנות לייעוץ וטרינרי כאשרי : 

o או תמותה בלתי סבירה ; שיעור גבוה של בעלי החיים בעדר נגועים במחלה 

o  גרועים של העדרמצב מתמשך של אי צמיחה וביצועים ; 

o כאשר עזרה ראשונה או טיפול ראשוני אחר במשק אינו מניב פתרון משביע רצון לבעיה ; 

o וכאשר , שעות 12גליו ואינו מגיב לטיפול לאחר בעל חיים רובץ ואינו מסוגל לעמוד על ר

 ; הלא מבוצעת שחיטת חירום או המת

o  הארגון העולמי לבריאות כאשר קיים חשד לקיומה של מחלה מדבקת הנכללת ברשימת

 ; חיים-בעלי

o  המבוצעת שחיטת חירום או המתשאחריה אין במקרה של שבר או פציעה חמורה . 

 ת לבעלי חיים או תרופות וטרינריות כפי שנרשמו על ידי יש להשתמש אך ורק בתרופות רשומו

 . אותן באופן הנכון למניעת תופעות לוואי בלתי רצויותולתת וטרינר 

 

 עדרהתכניות ניהול בריאות 

  נאותה לטיפול בבריאות העדר צריכה לכלולתכנית: 

o  לי חיים לטיפול בבעכן ו, ותכניות חיסונים לפי הצורך מדאיגיםטיפולים מונעים למצבים

 ; חולים או פצועים

o בעת הצורךמצבי חסך מינראלים וויטמינים לתיקון  מתן תוספי ; 

o ם במזון ובהזרקות לפי הצורךמתן תוספי  

o  התחשבות בצורך לשמור על רמת ניקיון והיגיינה הולמת של שטחי המחייה של בעלי

 .ומתקני החליבה, החיים

  עלי חיים חדשים שמצב התחלואה שלהם אינו בטיחות ביולוגית בעת הכנסת בתכנית יש ליישם

ולקחת  התכנית עשויה לכלול צעדי מנע ישימים כגון חיסונים וטיפול נגד טפילים. ידוע למשק

 . בידוד/צורך בתקופת הסגרשיהיה לעתים בחשבון 

  מערכת תיעוד הרלוונטית לתכנית בריאות בעלי החיים ולדרישות הארציות והבינלאומיות תעודכן

על ידי מנהל העדר שכן ניטור שוטף של הרשומות מסייע לניהול וחושף במהירות בהתמדה 

 : הדרישות המינימאליות המומלצות לניהול רשומות כוללות. תחומים בעייתיים

o  תמותה וגורמיהם על פי קבוצות גילשיעורי ; 

o מקרי מוות של ולדות, קשיי רבייה והפלות ; 

o  בעת הצורך ייחקרו כדי לעמוד על גורמי היסוד בתוך העדר ימדדו בקביעות ורמות צליעה

 ; הולמיםולנקוט בצעדי מנע 

o רמת השכיחות והפרטים של מחלות ופציעות הניתנות למניעה ; 

o שכיחות דלקת העטין ; 

o בדיקות, חיסונים ; 

o איסור לשיווק חלב ובשר וזמני  מתרופות  כל הטיפולים  
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 שחיטת חירום

  :או הסובלים מכאב, עלי חיים חולים או נגועיםב המית בהמת חסד לכאשר יש צורך 

o  לעשות זאת באופן המונע כאב מיותריש . 

o בתקנים הבינלאומיים של הארגון העולמי לבריאות כהנחיה יש להשתמש , בהעדר תקנות ארציות

 החיים בעלי


