
עקרונות והשלכות מעשיות

אייגנרדוד 

מכון התורה והארץ



האדם ובעלי החיים בבריאת העולם

היםֱאלֹּהִ ֶמרַוי ֹּא ַצלְִּםָאָדִַנֲעש ֶ מו ֵתנוִ ֵמנוִ ב ְּ דְּ כ  
וִ  ד  רְּ י  ַגתוְּ דְּ עוִֹּםַהי ִָב  מִַףו בְּ ָ םַהש   ֵהָמהי  ו ַבב ְּ
ָכל כִָָהָאֶרץו בְּ :ָהָאֶרץַעלשִ ָהרֹּמִֵָהֶרֶמשִ לו בְּ

ְִּב דוִ ...ָהָאָדםֶאתיםֱאלֹּהִ ָראַוי   ַגתו רְּ דְּ םַהי ִָב  
עוִֹּ םףו בְּ ַמי  ָ ...ַהש  

היםֱאלֹּהִ ֶמרַוי ֹּא נ ֵ יה  לתאִֶָלֶכםָנַתת   בכ ָ ֵעש ֶ
ֶאתעֶזַרִזֵֹּרעִַ לוְּ רָהֵעץכ ָ ֶ וֲִֹּאש  יפְִּב  ָלֶכם...ר 
יִֶ הְּ ָלההי  ָאכְּ (כט-כו,אבראשית):לְּ



השינוי ההיסטורי המשמעותי-נח
ִָ יִֶלִכ הְּ רִהו אִַחיִָלֶכםִי  ֶ ֲִאש  ָאכְִּהִֶרֶמש  בִלְּ ֶיֶרקִֵעש ֶ ָלהִכ ְּ

ֹּל יִָלֶכםִֶאתִכ  (ג,ִבראשיתִט):ִָנַתת  



מצוות שעניינן הוא צער בעלי חיים
י ְרא  כִּ ַנֲאָךרֲחמֹוהתִּ אֹוַתַחתץרֹׂב  שֹׂ דַ ַמשָּׂ עֲ ְלתָּׂ ְוחָּׂ זֹׂ לֹוזֹׂבמ  בזֹׂ ַתעֲ בעָּׂ

ּמֹו (ה,כגשמות):עִּ

ת ש  יש  הםיָּׂמִּ יָךַתֲעש  ְש ייעִּ ַהְשבִּ ּוַבּיֹוםַמֲעש  שֹוְרָךיָּׂנּוחַ ןְלַמעַ בֹׂתתִּ

פ  ָךר  ַוֲחמֹׂ  נָּׂ ְתָךןב  שְויִּ רֲאמָּׂ (יב,כגשמות)ְוַהג 

עזראאבן)השורככחהחמורכחאיןכי,מעשיוכלעלחמלוהשם

(י,כבדברים

(לבמ"ב).דאורייתאחייםבעליצערנלמדשניהםמדברי,רבאאמר



רדייה מול רווחה

רדייה                                  רווחה



ישוב הסתירה
איסורמשוםביהלית,דבריםלשאראולרפואההצריךדברכל

וליכא,חיותמאווזותנוצותלמרוטמותרולכן,חייםבעליצער
.אכזריותדהוינמנעיםהעולםמ"ומ,חייםבעליצערמשוםלמיחש

(ה'סיע"אבהא"רמ)

1

2



?כיצד תוגדר אכזריות
המילוןמפעל).רחמים-חוסר,לב-קשיחותהיאאכזריות:הגדרה

.(ללשוןהאקדמיה,העבריתללשוןההיסטורי

(לג,לבדברים):אכזרפתניםוראשיינםתנינםחמת

ואיןלחשבלואהנחשישךאםדכתיבמאי:לקישרישאמר
החיותכלובאותמתקבצותלבואלעתיד.הלשוןלבעליתרון
,ואוכלטורףזאב,ואוכלדורסארי:לוואומרים,הנחשאצל
(א,חתענית)?לךישהנאהמהאתה

בסיטואציהתלויה-סובייקטיביתהגדרה.

מהותיהואהדברכמהעדלבחוןשישנראהחייםבעליבענייני
.האדםלצורךועקרוני



צער בעלי חיים לצורך
אינההפעולההאדםלצורךהואשהדברשבמקרההסובריםיש

.חייםבעליכצערכללמוגדרת

"חייםבעליצעראיסורמשוםבואין...לרפואהשעושיןדברכל,
שהרי,חייםבעלילצערחוששיןואין...נוצותלמרוטמותרולכן

(העזראבןלבוש)."יותרשטובותעושיןטובתןמשום

מותרזאתלמרותאך,כצערמוגדרתשהפעולההסובריםויש
בעליצערמשוםבשחיטהשישמהסובריםללמודניתןכך,לעשותה

(תנאמצוההחינוךמספרלהביןניתןכך)חיים



צער בעלי חיים מול שיקולים כלכליים

שכוונת,קלאצקיןאליהו'רלהגאוןשפראמריספרבשםראיתי

הכרחיעניןשהואלרפואהדומההכרחבמקוםדוקאלהתירא"רמ

...לאממוןתועלתבשבילאבל

שיסרסהרוצהי"קדשבתמהאידהא,נראיןדבריואיןד"ולפע

.ממוןתועלתבשבילרקאףדמותרמשמע,כרבלתויטולתרנגול
לאחרציריךשלרבה,בריישיעקבמרדכי'ר-לדסימןמשפטחושןיעקבחלקתת"שו

.(השואה

ב"נפטר תרצ, כ בירושלים"רבה של לובלין ואח-קלאצקיןאליהו ' ר



?כיצד יוגדר מהו צורך האדם





כלובי הסוללה כמקרה מבחן
 ביטול  –תיקון ( )הגנה על בעלי חיים)הצעת חוק צער בעלי חיים

2015–ו"התשע, (כלובים בתעשיית הביצים



האפשרויות הקיימות
 (.ר למטילה"סמ350-450)כלובי סוללה קיימים

 (.ר למטילה"סמ550)לולים משפחתיים

 (.ר למטילה"סמ750)לולים מאובזרים

לולי מעוף.

 (.עם חצר או בלעדיה)לולי חופש



...כך גידלו פעם





כך זה נראה היום



לול חופש



?או נגד, בעד-לולי חופש

מערכת השיקולים שיש לבחון:

רווחת העוף ובריאותו.

עלות הייצור לצרכן.

 (.לכלוכים וכדומה, מחלות)זמינות הביצים ואיכותן



(2016)מספרים 
9,500,000תרנגולות.

אלף ביצים900מיליארד ו -ייצור בפועל  .

 ר"סמ350-450שטח למטילה הוא כ .

 3.5%עלייה של , מיליארד ביצים2018-2.33מכסה ל
.2017מ





...  לכן
העובדההואהחופשלולישלהיחידהמשמעותיהמרכזיהיתרון

.בחופשיותטבעיותפעולותלבצעיכולהשהתרנגולת

הציבורבריאות,קניבליזם,בלולתמותה-הפרמטריםשאר
אומשפחתייםבכלוביםיותרטובבאופןביטוילידיבאיםוכלכלה

.(סוללהכלובי)מעושרים

מענהנותניםשהםהעובדהבשלעדיפיםסוללהכלובי-מסקנה
.האדםלצרכייותרטוב



מחלות בעלי חיים





מוסר
"אםואףנענשלחבירוצערגורםשאדםמעשהכל

משאויעליהשמשיםכגוןלבהמהחנםעלצעריעשה
ומכהללכתיכולהואינהלשאתיכולהמאשריותר
...הדיןאתליתןעתידאותה

הרי,אומרגמליאלרבן'ורחמךרחמיםלךונתן'כתוב
מסורזהסימןהריורחמךרחמיםלךונתןאומרהוא
סימןחסידיםספר)."עליךירחמורחמןשאתהזמןכלבידך

.(תרסו




