נהלי "חי בריא"
לבתי מטבחיים

1

כללי

 1.0.1כל השטחים הנגישים לבעלי החיים יאפשרו להם אחיזה טובה ויציבות ,בכדי למנוע
נפילה או החלקה.
הערה :נפילה או החלקה יכולים להקשות את הטיפול בבעלי החיים ,לגרום לפציעות
בקרב בעלי חיים וצוות העובדים ולפגוע באיכות הבשר .במזג אוויר קר ,ייתכן שיש צורך
בפיזור מלח כדי למנוע החלקה ונפילה מקרח.
 1.0.1על השטחים להיות בנויים כך שלא יגרמו לפגיעה בטלפיים.
 1.0.1המתקנים יתוכננו ,ייבנו ויתוחזקו באופן כזה שהם לא מהווים סיכון ,או גורמים לפגיעה או
לפציעה בבעלי החיים.
 1.0.1יש לפעול להפחתת מקורות העלולים למשוך את תשומת לב בעלי החיים בכל המקומות
בהם הם עוברים כדי לעודד את תנועתם.
הערה :אלומות אור ,צללים על הרצפה ,וחפצים זרים ידועים ככאלו הגורמים לבעלי
החיים לקפוא.
 1.0.1יש לצמצם פעילות אנושית ורעשים בכל המקומות הנגישים לבעלי החיים.
הערה :רעש ותנועה ידועים ככאלו המונעים תנועה קלה של בעלי החיים.
 1.1טיפול
 1.1.1יש להעביר את בעלי החיים ברוגע ובעקביות.
 1.1.1אין להכריח בעלי חיים לזוז במקום בו אין לפניהם מספיק שטח כדי עבור.
 1.1.1השימוש במלמד חשמלי כחלק משגרת הטיפול בבעלי חיים אסור.
הערה :ניתן להשתמש במלמד חשמלי כמוצא אחרון ,במקרה של סיכון בריאותי או
בטיחותי לבעלי החיים או לצוות העובדים .המשתמש חייב להיות מסוגל להדגים כי אי
שימוש במלמד החשמלי היה מביא לסיכון מיידי ברווחת בעל החיים או העובד.
 1.1.1מטרת בית המטבחיים צריכה להיות שלא יהיה כל שימוש במלמד חשמלי.
 1.1.1אם נמצא כי היה שימוש במלמד חשמלי במקום שבו לא נשקף כל סיכון לבריאותם או
לביטחונם של בעלי החיים או העובדים יש להציג לעובדים שיטות אלטרנטיביות להזזת
בעלי חיים.
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 1.1.1אם נמצא כי היה צורך בשימוש תכוף במלמד חשמלי באזור מסוים של בית המטבחיים,
אותו אזור צריך להיות מתוכנן מחדש.
 1.1.1התעללות והתאכזרות בבעלי החיים אסורות.
 1.1בעלי חיים שכובים ללא יכולת קימה
 1.1.1בעלי חיים שכובים ללא יכולת קימה שאינם מצליחים לצאת באופן עצמאי מרכב ההובלה
יורדמו או יומתו באופן מיידי.
 1.1.1בעל חיים שנמצא שכוב ללא יכולת קימה בשטחי האחזקה יופרד מיתר בעלי החיים
ויתאפשר לו לנוח בנוחות כדי לראות אם הוא מצליח להתאושש.
 1.1.1בעל חיים שאינו מראה סימני התאוששות אחרי הפרדה ומנוחה יורדם או יומת באופן
מיידי.
 1.1.1בעל חיים שכוב ללא יכולת קימה לא ייגרר או יושלך ללא הרדמה.
 1.1.1בשר מבעלי חיים שכובים ללא יכולת קימה שהורדמו או שהומתו לא ישא את תו חי
בריא.
 1.1בחינת תקינות המתקנים
 1.1.1יש לבחון את אזורי הפריקה וההחזקה בתחילת כל יום פעילות ,ובמרווחי זמן לאחר מכן,
כדי להבטיח את ניקיונם ובטיחותם.
 1.1.1בחינת אזורי הפריקה וההחזקה לצד כל בעיה שנמצאה ופעולה מתוקנת שבוצעה צריכים
להיות מתועדים.
1

אזורי פריקה

 1.0.1יש לפרוק את בעלי החיים מרכב ההובלה בהקדם האפשרי לאחר ההגעה לבית
המטבחיים ובכל מקרה אין להשאיר את בעלי החיים ברכב ההובלה למעלה משעה
לאחר ההגעה לבית המטבחיים.
 1.0.1אם כתוצאה מקלקול או מעיכוב בלתי נמנעים יש צורך להשאיר את בעלי החיים ברכב
ההובלה למעלה משעה לאחר ההגעה לבית המטבחיים ,על בית המטבחיים לספק להם
צל ,מחסה ,איוורור ,ומים לפי הצורך.
 1.0.1מתקנים לפריקת בעלי חיים צריכים להיות בגובה המאפשר לבעלי החיים לרדת מרכב
ההובלה ללא קפיצות או זינוקים.
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 1.0.1מתקנים המשמשים לפריקת בעלי חיים חייבים לספק די מקום על מנת שבעלי החיים
יוכלו לרדת בחופשיות.
 1.0.1התאורה צריכה להיות ברמה מספקת כדי לעודד את תנועת בעלי החיים באזורי
הפריקה .הערה :בעלי החיים מעדיפים לעבור מחושך לאור.
1

שטחי החזקה ומעברים

 1.0.1יש לספק לבעלי החיים מים נקיים בכל מקום בו הם מוחזקים למעלה משלושים דקות.
 1.0.1יש לספק לבעלי החיים שטח מספיק שיאפשר להם גישה למים בכל מקום בו הם
מוחזקים.
 1.0.1יש לספק לבעלי החיים אמצעי הגנה מפני חום או קור קיצוניים בשטחים בהם הם
מוחזקים כגון מאווררים ,או רפד לפי הצורך.
 1.0.1אין לערבב בעלי חיים ממשקים שונים.
4

ריסון בעלי חיים

 1.0.1מתקנים המשמשים לריסון בעלי החיים יתוכננו כך שיצמצמו את העקה על בעל החיים
ויבטיחו את יכולת נשימתו.
 1.0.1יש לספק אור ברמה מספקת ,לפי הצורך ,כדי לעודד את כניסת בעל החיים לאזור
השחיטה.
 1.0.1יש להימנע מלהסיח את דעתם של בעלי החיים כגון רעשים חזקים או אובייקטים תלויים.
 1.0.1יש לעשות כל מאמץ למזער את התנועה לפני הכניסה לאזור השחיטה ולהבטיח כי בעלי
החיים אינם יכולים לראות את אזור השחיטה .הערה :תנועה גורמת לבעלי החיים לקפוא
וישנם בעלי חיים שלא יכנסו למקום בו ניתן לראות את אזור השחיטה.
5

שחיטה

 1.0.1השימוש בציוד לשחיטת בעלי החיים צריך להיעשות בהתאם להוראות היצרן.
 1.0.1צוות העובדים המבצע את השחיטה צריך להיות מיומן וכשיר להשתמש בציוד הזמין
והמיועד לכך.
 1.0.1אין לפשוט את העור או לבצע כל פעולה אחרת על גופת בעל החיים אלא רק לאחר
שעבר משך הזמן הבא לאחר הדימום המלא של בעל החיים :לפחות  10שניות עבור
כבשים ועזים ולפחות  10שניות עבור בקר.
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6

טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

 1.1.0טמ"ס תותקן בשטחי בית המטבחיים ותנטר את בעלי החיים בעת התהליכים האלה:
א .פריקה מרכבי ההובלה לשטחי ההמתנה;
ב .שהייה בשטחי ההמתנה;
ג .מעבר משטחי ההמתנה לשחיטה;
ד .שחיטה.
 1.1.5מצלמות הטמ"ס ימקומו כך שניתן יהיה לראות בבירור בכל עת את התהליכים המצוינים
בסעיף .1.1.0
 1.1.6צילומי כל אחת מהמצלמות יוצגו על מוניטור אחד לפחות.
 1.1.6צילומי הטמ"ס יוקלטו בכל עת שבעלי החיים עוברים אחד מהתהליכים המצוינים
בסעיף .1.1.0
 1.1.2הקלטות הטמ"ס:
א .יישמרו על ידי בית המטבחיים לתקופה של לפחות שלושה חודשים;
ב .יהיו זמינות לצפייה במקום על ידי נציגי "חי בריא".
7

צוות העובדים והדרכה

 1.0.1יש למנות בבית המטבחיים עובד האחראי על רווחת בעלי חיים שלו הסמכות לנקוט
בפעולה במידה ומתעוררות בעיות רווחה כלשהן.
 1.0.1יש לספק הכשרה לטיפול הומאני והולם בבעלי חיים לכל העובדים העוסקים בטיפול
בבעלי חיים .הערה :חי בריא תוכל לעזור לבית מטבחיים לפתח ולהעביר הכשרה
כאמור.
 1.0.1צריך להיות נוהל המתאר בכתב ובאופן ברור את כל התהליכים התפעוליים לכל שלב של
הפעילות בבית המטבחיים ועל צוות עובדי בית המטבחיים האחראי על טיפול ושחיטת
בעלי החיים להכיר ולהבין נהל זה.
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