אילו היו מוגנים – המשגה מחודשת של הפגיעות
האנושיות בבעלי-חיים בדרך למשפט העתיד
אסף הרדוף

*

בעבר הלא-רחוק ,המהדהד עד היום ,שוני במיהותו של אדם היווה
בסיס להבחנות משפטיות דרמטיות .צבע עור ,מוצא אתני ,מגדר ,דת,
גיל ,מצב רפואי ומאפיינים נוספים – חרצו מי ייהנה מזכויות בכלל או
מזכויות מסוימות .לעומת זאת ,בדמוקרטיה המודרנית אמירה בעד
עצם קיומן של זכויות אדם ,בעד ארגז כלים מינימלי לאדם באשר הוא
אדם ,היא כמעט מובנת מאליה.
המשפט המודרני עוסק בהגנה על חלשים מפני חזקים ,על נשלטים
מפני שולטים ,על חסרי אונים מפני אלימים ,על נפגעים מפני פוגעים,
על מנוצלים מפני נצלנים .בד בבד ,המשפט אינו נאבק כמעט כלל בסוג
של אלימות ,פוגענות ,נצלנות ואפליה שאין שני לו מבחינת היקף
וחומרה .בישראל ,כמו בכל מקום אחר בעולם ,הפגיעה האנושית
בבעלי-החיים והנצלנות האנושית כלפיהם רחבות ,עמוקות ,עשירות,
מגּוונות וחמורות ,ונעשות במסגרת תעשיות מגּוונות ,קטנות כענקיות:
תעשיית המזון מן החי ,תעשיות אופנה ,ריהוט ואבזור מן החי,
תעשיית הניסויים בבעלי-חיים ,תעשיות קוסמטיקה ,תעשיות ניקיון,
תעשיות בידור ופנאי מן החי ,תעשיית ההדברה ,תעשיות המפיקות מן
החי מוצרי דת ואחרות.

*

דוקטור ,מרצה בכיר ,המכללה האקדמית צפת; מלמד וחוקר דיני בעלי-חיים חמש שנים;
טבעוני משנת  2008ופעיל לשחרור בעלי-חיים; מפעיל ערוץ היוטיוב "משפטים בקטנה".
מורכבותו הגדולה של המאמר והיותו רב-תחומי הצריכו עזרה מחוקרים רבים ,ותודתי להם:
מוחמד ותד ,עופר סיטבון ,מיכל עופר צפוני ,יעל עפרון ,עידו פורת .תודה גדולה לענת בן-
יונתן ,לתמר גדרון ,ליוסי וולפסון ולפבלו לרנר על הערות מפורטות .תודה רבה גם למערכת
משפט וממשל ולקורא/ת החיצוני/ת על הערות נהדרות שהובילו לשיפור המאמר ,וכן לעורך
הלשוני על חידודיו ודיוקיו .המאמר מוקדש לכתב-העת משפט וממשל בהערכה גדולה על
תרומתו לשיח הזכויות ,ההגנה והרגישות ,ובמיוחד לשיח האקדמי על-אודות ההגנה
והרגישות לחלשים מכל – בעלי-החיים; וכן לשופטת (בדימוס) טובה שטרסברג-כהן ,אשר
יותר מכל שופט/ת בישראל ,פסקי-דינה בתחום ההגנה על בעלי חיים היו אמיצים ,פורצי
דרך ומצילי חיים .האחריות לכל טעות שנפלה במסגרת המאמר – עליי בלבד .מחכה
לתגובות.asafhardoof@gmail.com :
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בעולם בכלל ובישראל בפרט ,חלק מהפגיעות ומהניצול נעשו בחסות
החוק ואף במצוותו ,וחלק אחר נעשו תוך התעלמות של הדין או
העלמת-עין מצידו .הדין מתיר סוגים מגּוונים של פגיעות וניצול,
לעיתים תוך המשגה מופשטת ,דוגמת "ניסויים" בבעלי-חיים,
ולעיתים תוך המשגה קונקרטית ,דוגמת "שחיטה" .שפת החוק
והמשפט מלאה מינָאּות ,ומגמדת את הפגיעה האנושית בבעלי-החיים
ואת ניצולם על-ידי בני-האדם.
ההמשגה המקטינה ,המשטיחה ,המערפלת והמעמעמת שנתן האדם
לפגיעותיו השיטתיות בבעלי-חיים מקילה על המחוקק ,על השופטת
ועל הפרקליטה להתעלם מעוצמת הפגיעות ומהיקפן .כמתקפה כוללת
נגד ההמשגה המינאית ,המאמר עורך תרגיל הזרה וחמלה ,ובוחן כיצד
היו ענפים שונים במשפט המודרני – המשפט החוקתי ,המשפט
המנהלי ,דיני העונשין ,דיני הנזיקין ,דיני הקניין ,דיני החוזים ,דיני
העבודה ודיני הרווחה – ממשיגים את הניצול והפגיעה האנושיים כלפי
בעלי-החיים אילו היו האחרונים מוגנים על-ידי מלוא קטלוג המשפט
האנושי .זהו חיבור ראשון מסוגו בין מציאות עובדתית רחבה לבין
רעיונות וערכים משפטיים שמנותקים כיום מאותה מציאות ,בדרך
להצבת מראה לעולם המשפט והערכים המודרניים .מטרתו לעורר
חשיבה משפטית מחודשת ,רגשות ותחושות ,במשפט ומחוץ לו ,בדרך
לעולם טוב והוגן יותר ,לעבר משפט העתיד.

מבוא .א .משפט חוקתי .1 :הדין החוקתי ובעלי-החיים;  .2אילו היו מוגנים .ב .משפט
מנהלי .1 :המשפט המנהלי ובעלי-החיים;  .2אילו היו מוגנים .ג .דיני עונשין .1 :דיני
העונשין ובעלי-החיים;  .2אילו היו מוגנים .ד .דיני נזיקין .1 :דיני הנזיקין ובעלי-החיים;
 .2אילו היו מוגנים .ה .דיני קניין .1 :דיני הקניין ובעלי-החיים;  .2אילו היו מוגנים .ו .דיני
חוזים .1 :דיני החוזים ובעלי-החיים;  .2אילו היו מוגנים .ז .דיני עבודה .1 :דיני העבודה
ובעלי-החיים;  .2אילו היו מוגנים .ח .דיני רווחה .1 :דיני הרווחה ובעלי-החיים;  .2אילו
היו מוגנים .ט .משפט העבר ,משפט ההווה ומשפט העתיד .י .סיכום.

מבוא
בעבר הלא-רחוק ,אשר מהדהד למרבה הצער עד היום ,שוני בסטטוס או במאפיין אחר
היווה בסיס להבחנות משפטיות דרמטיות בין אנשים .צבע עור ,מוצא אתני ,מגדר ,דת,
גיל ,מצב רפואי ומדדים נוספים – חרצו מי ייהנה מזכויות בכלל או מזכויות מסוימות.
מדדים אלו ,שכיום נתפסים כפסולים וכלא רלוונטיים ,היו בעלי תוקף משפטי .אין צורך
לשלוט בפרטי ההיסטוריה האנושית כדי לדעת שבעבר שיקף המשפט ברחבי העולם
ערכים שונים מאוד מאלה המודרניים ,ואפשר לפגוע קשות באנשים ולהפלותם על רקע
2
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מיהותם ,ולא על רקע בחירותיהם ומעשיהם .למשל ,עבדות אנושית הייתה מעמד משפטי
אשר לפחות בהקשרים מסוימים נגע בצבע עור או במוצא ,מתוך תפיסת עליונות של בעלי
צבע או מוצא אחר; 1הפלייתן של נשים בחסות המשפט היא מסורת ארוכה ,עמוקה
ורחבה ,אפילו במשטרים דמוקרטיים; 2רדיפה וכפייה דתית הובילו לפגיעות קשות
במחזיקי דתות אחרות ,בחילונים ובהומוסקסואלים 3.אפילו קיצור תולדות האפליה
והעליונות של אדם על אדם אחר מצריך יריעה רחבה עד-מאוד.
בדמוקרטיה המודרנית אמירה בעד עצם קיומן של זכויות אדם – בעד ארגז כלים
מינימלי לאדם באשר הוא אדם ,להגנה על חייו ,גופו ,חירותו וכדומה – היא כמעט מובנת
מאליה .תחושת העליונות על אנשים אחרים בגין גזעם ,מגדרם ,דתם ,נטייתם המינית
וכדומה לא פסה מן העולם ,וכמוה גם האלימות ,הפוגענות ,הנצלנות והאפליה .קריאות
המצביעות על חלקו של המשפט בכך ,בתקווה לשיפור העולם ,אינן במחסור אף בימינו4.
אף שהוא מגלם בוודאי שיפור עצום לעומת חברות קדומות ,העולם המודרני עדיין אינו
מופת של שוויון .בכל-זאת ,המשפט המודרני ככלל נאבק בתפיסה שמאפיין כזה או אחר
של אנשים יוצר עדיפות או נחיתות באופן כללי ,או למצער אינו משקף תפיסה כזו באופן
1

Douglas L. Colbert, Challenging the Challenge: Thirteenth Amendment as a
Prohibition Against the Racial Use of Peremptory Challenges, 76 CORNELL L. REV. 1,
13–32 (1990); Jennifer Mason McAward, Defining the Badges and Incidents of
).Slavery, 14 U. PA. J. CONST. L. 561, 575–77 (2012

2

’Reva B. Siegel, Home as Work: The First Woman’s Rights Claims Concerning Wives
Household Labor, 1850–1880, 103 YALE L.J. 1073 (1994); JoEllen Lind, Dominance
and Democracy: The Legacy of Woman Suffrage for the Voting Right, 5 UCLA
).WOMEN’S L.J. 103 (1994

3

ריצ'רד דוקינס יש אלוהים? האשליה הגדולה של הדת ( 412–405עדי מרקוזה-הס מתרגמת
.)2006
למשל ,דניאל פרידמן "שוויון בתעסוקה והפליית החילוניים" המשפט ד  ;)1999( 39שרון
רבין-מרגליות "הבחנה ,אפליה וגיל :משחק של יחסי כוחות בשוק העבודה" משפטים לב
 ;)2001( 131נויה רימלט "הפרדה בין גברים לנשים כהפליה בין המינים" עלי משפט ג 99
( ;)2003מיטל פינטו "זכויות שפה ,הגירה ומיעוטים בישראל" משפט וממשל י ;)2006( 223
יפעת ביטון "על טיבה וטּובה של הפליה :המזרחים בישראל בין הגלוי לנסתר" מעשי משפט
ד  ;)2011( 75גרשון גונטובניק הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות :בין חומות משפטיות
לגדרות חברתיות ( ;)2014גרשון גונטובניק "הקצאת קרקע על ידי המדינה ,השיקול
הביטחוני והדרת ערביי ישראל – הפליה אסורה בדיור או התחשבות מותרת?" משפט וצבא
כא  ;)2015( 33אמיר פז-פוקס ורויטל טרנר "שוויון והפליה בעבודה לקהילה הלהט"בית"
זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית ( 569עינב מורגנשטרן,
יניב לושינסקי ואלון הראל עורכים  ;)2016מוריה מסלטי ואח' "אפליה כלפי חרדים בשלב
השכירה לעבודה :מחקר היענות" עבודה ,חברה ומשפט טו  ;)2018( 155קארין כרמית יפת
"מזרחיּות ,מגדר ומשפט :על אזרחות אימהית ואימהּות מזרחית בדיני ההפל(י)ה" עיוני
משפט מא  ;)2019( 689ירון קובו "על משאבים מוגבלים ,סיכויי שרידות והפליה :מדוע יש
לדחות את נייר העמדה בעניין תיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה" פורום עיוני
משפט מד ( ;)2021מיטל פינטו "על פולמוס הכותל ומאבק של מיעוט בתוך מיעוט" מחקרי
משפט לג .)2021( 457
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פורמלי .כדבר שבשגרה שאינו מצריך סימוכין ,המשפט המודרני עוסק בהגנה על חלשים
מפני חזקים ,על נשלטים מפני שולטים ,על חסרי אונים מפני אלימים ,על נפגעים מפני
פוגעים ,על מנוצלים מפני נצלנים .הוא מגן על החיים ,החירות והשוויון ,ומבקש לקדם
צדק ,התחשבות ,רגישות והגינות.
בד בבד ,המשפט אינו נאבק כמעט כלל בסוג של אלימות ,פוגענות ,נצלנות ואפליה
שאין שני לו מבחינת היקף וחומרה .בישראל ,כמו בכל מקום אחר בעולם ,הפגיעה
האנושית בבעלי-החיים והנצלנות האנושית כלפיהם רחבות ,עמוקות ,עשירות ,מגּוונות
וחמורות ,ונעשות במסגרת תעשיות מגּוונות ,קטנות כענקיות :תעשיית המזון מן החי,
תעשיות אופנה ,ריהוט ואבזור מן החי ,תעשיית הניסויים בבעלי-חיים ,תעשיות
קוסמטיקה ,תעשיות ניקיון ,תעשיות בידור ופנאי מן החי ,תעשיית ההדברה ,תעשיות
המפיקות מן החי מוצרי דת ואחרות 5.כחברה וכיחידים ,באופן שיטתי ,סטנדרטי ומסודר,
ולעיתים גם באופן אקראי ,המין האנושי קוטל מספרים בלתי-נתפסים של בעלי-חיים –
עשרות מיליארדי חיות יבשה וטריליון חיות ים בתעשיית המזון בלבד – או מענה אותם
או מטיל בהם מומים 6.סוגים רבים ומגּוונים של מינים הוכחדו על-ידי המין האנושי,
והזרוע האנושית עוד נטויה7.
בעולם בכלל ובישראל בפרט ,חלק מהפגיעות ומהניצול נעשו בחסות החוק ואף
במצוותו ,וחלק אחר נעשו תוך התעלמות של הדין או העלמת-עין מצידו .כל זאת חרף
רטוריקה שיפוטית בנוגע לחשיבות ההגנה על בעלי-חיים ולעיתים אפילו על זכויותיהם.
הדין מתיר סוגים מגּוונים של פגיעות וניצול ,לעיתים תוך המשגה מופשטת מאוד ,דוגמת
"ניסויים" בבעלי-חיים ,ולעיתים תוך המשגה קונקרטית יותר ,דוגמת "שחיטה" של בעלי-
חיים 8.שפת החוק והמשפט ,כמו שפת החברה ,מלאה מינאּות :דעה קדומה חיובית כלפי
האינטרסים של המין האנושי ודעה קדומה שלילית כלפי האינטרסים של הנמנים עם כל
יתר המינים 9.השמת בעלי-החיים בקבוצה נפרדת מאפשרת לאדם ריחוק רגשי ,אשר חיוני
ליחסים נצלניים ,משום שקשה לנצל את מי שמזדהים עימו .שימור הגישה כי מדובר
5

פיטר סינגר שחרור בעלי-החיים (שמואל דורנר מתרגם  ;)1998זאב לוי ונדב לוי אתיקה,

6

ראו Grace Hussain, How Many Animals Are Killed for Food Every Day?, SENTIENT
MEDIA (Dec. 17, 2021), https://sentientmedia.org/how-many-animals-are-killed-for.food-every-day

7

יובל נח הררי קיצור תולדות האנושות  ;)2011( 79–71רויטרס "ההשמדה הגדולה68% :
מאוכלוסיות החיות בעולם נעלמו מאז שנות ה "70-וואלה! ()10.9.2020
.https://news.walla.co.il/item/3386025
למונח זה ראו ענת בן-יונתן שומרי הגבולות :על סדר ,גבולות ואלימות בעבודתם של שוחטים
בישראל ( 4חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור למשפטים" ,אוניברסיטת תל-אביב .)2020
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' TZACHI ZAMIR, ETHICS AND THE BEAST: A SPECIESIST ;39
).ARGUMENT FOR ANIMAL LIBERATION 3, 5 (2007

8
9

4

רגשות ובעלי-חיים :על מעמדם המוסרי של בעלי-חיים (ROBERT GARNER, ;)2002
ANIMALS, POLITICS AND MORALITY (1993); AMY BLOUNT ACHOR, ANIMAL RIGHTS: A
).BEGINNER’S GUIDE (1996
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ב"חיות" גרידא מסייע לאדם להסביר את היחס האנוכי השיטתי כלפיהן .בין היתר,
המינאות מגמדת את הפגיעה האנושית בבעלי-החיים ואת ניצולם על-ידי בני-האדם – הן
באמצעות שימוש בדימויים חייתיים מבזים והן באמצעות שימוש במונחים ייחודיים
לתיאור המציאות הנכפית על בעלי-חיים 10.ההפרדה הפילוסופית נחוצה להצדקת הניצול
והקטל 11.תיאור סבלם של בעלי-החיים מגומד בשפה באופן שיטתי – 12למשל ,על-ידי
שימוש במונחים עמומים ומופשטים כגון "גירוי שלילי"" ,דעיכה" ו"עקה" – כדי להבליע
את רעיון הסבל ולהקטינו 13.קטילה מחושבת של בעלי-חיים בריאים ,אשר לאדם אין
שימוש בהם אך הוא אינו מוכן לתת להם להסתובב חופשיים ,זוכה לא אחת בביטוי
"המתת חסד" 14.מוצרים שהופקו תוך ניצול וקטל של בעלי-חיים ,דוגמת בשמים וחומרי
ניקוי ,אינם מלמדים זאת בשמם או בחזותם ואינם מזכירים זאת לצרכן ,ואפילו חלקי גוף
של בעלי-חיים למאכל אדם מעוצבים ומכונים לא אחת באופן שמרחיק אותם ממקורם15.
לצד הסתרה שיטתית של פעולות הטבח והטלת המומים מעיני הציבור 16,ההבדלה
והעמעום בשפה תורמים לרומנטיזציה של הפגיעות והניצול ,להתמקדות בתועלתן
ולהתעלמות מחומרתן .גם למשפט יש חלק גדול בכך .החקיקה המסדירה את ניצול בעלי-
החיים והפגיעה בהם ,כמו גם המינוח שהיא נוקטת ,משקפים אנתרופוצנטריות – תפיסה
שהאדם הוא מרכז העולם 17.תפיסה זו שוללת מבעלי-חיים יחס אנושי טוב יותר ,או ליתר
10

 ,ACHORלעיל ה"ש  ,5בעמ' Joan Dunayer, Sexist Words, Speciesist Roots, in ;20–19
ANIMALS & WOMEN: FEMINIST THEORETICAL EXPLORATIONS 11, 11–18 (Carol J. Adams
).& Josephine Donovan eds., 1995

11
12
13
14

צ'רלס פאטרסון כל יום הוא טרבלינקה ( 37–36עודד וולקשטיין מתרגם .)2006
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .14
שם ,בעמ'  ;84–83ג'ונתן ספרן פויר לאכול בעלי חיים ( 74–72נעמי כרמל מתרגמת .)2010
לוי ולוי הדגישו את העדר החסד בהמתתו של בעל-חיים שלא זכה למצוא בעלים אנושי .לוי
ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  165ו .184-על התופעה והמינוח ראו אסף וייס "'המתת חסד' של
כלבים נטושים – היבטים פילוסופיים ומוסריים" חיות וחברה  .)2010( 7 ,42גם במדינות
אחרות ממיתים בשיטתיות כלבים וחתולים בריאים שאין להם בית אנושיFrancesca Ortiz, .
Looking for a Good Home: Balancing Interests in the Disposition of Impounded
Animals to Owners and Rescues, 67 SYRACUSE L. REV. 115 (2017); Danielle Ser, How
to Combat High Animal Shelter Dog Euthanasia Rates in Maricopa County, Arizona,
).9 LAW J. SOC. JUST. 179 (2018

 15סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;131–130לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .330
16

סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;256–252לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' Ani B. Satz, Would ;349
Rosa Parks Wear Fur? Toward a Nondiscrimination Approach to Animal Welfare, 1
J. ANIMAL L. & ETHICS 139, 141 (2006); Amy B. Draeger, More than Property: An
Argument for Adoption of the Universal Declaration on Animal Welfare, 12 DRAKE J.
AGRIC. L. 277, 287–92 (2007); Karina L. Schrengohst, Animal Law—Cultivating
Compassionate Law: Unlocking the Laboratory Door and Shining Light on the
Inadequacies & Contradictions of the Animal Welfare Act, 33 W. NEW ENG. L. REV.
).855, 859–60 (2011

 17בן-יונתן ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .26–23
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דיוק – רע פחות .גם מי שמחזיק בגישה אקוצנטרית ,התופסת את האדם כישות החיה
בעולם לצד אחרות 18,מבין בוודאי כי עמדת המשפט ההיסטורי והמודרני שמה את האדם
במרכז 19.בעוד ההמשגה המשפטית מעצבת תפיסות אישיות וקהילתיות ,דיון ביקורתי בה
מזהה אידיאולוגיות כגון פטריארכייה או מינאות ,חושף צורות חשיבה שנתפסות כמובנות
מאליהן וקורא תיגר על בורות ויהירות אנושית20.
ההמשגה המקטינה ,המשטיחה ,המערפלת והמעמעמת שנתן האדם לפגיעותיו
השיטתיות בבעלי-חיים מקילה על המחוקק ,על השופטת ועל הפרקליטה להתעלם
מעוצמת הפגיעות ומהיקפן .כמתקפה כוללת נגד ההמשגה האמורה ,המאמר נוקט מהלך
אקדמי פרובוקטיבי ראשון מסוגו ,אולי אפילו חתרני .מהלך זה מבליט את חומרת
הפגיעות והניצול האנושיים ,מחד גיסא ,ואת הפער העצום בין השיח על הפגיעה באנשים
וניצולם לבין השיח על הפגיעה בבעלי-חיים וניצולם .אילו היו בעלי-החיים מוגנים על-
ידי מלוא קטלוג המשפט האנושי ,כיצד היה המשפט המודרני ממשיג את הניצול והפגיעה
האנושיים כלפיהם כיום? זו שאלת המחקר .המהלך אינו מבקש לשקף האנשה דווקא ,אף
שחלק מהמהלך יחייב הקּבלה או המשלה 21.מטרתו לרתום את הקטלוג העשיר של כלי
המשפט ,אשר זמין כיום עבור אנשים בלבד ,גם עבור ישויות אחרות .אילו גם בעלי-החיים
היו מוגנים באמצעות קטלוג זה (בקיצור להלן :אילו היו מוגנים) ,כיצד היה המשפט
ממשיג את המציאות הנוכחית שהאדם כופה עליהם? מאמרי יבחן בשיטתיות שאלה זו
באמצעות ענפי משפט מגּוונים בעת המודרנית ,ויחשוף את הרלוונטיות הפוטנציאלית
שלהם – או למצער של ערכים ותפיסות-יסוד שבבסיסם – לבעלי-החיים בעולם שבו הם
היו נהנים מהגנה משפטית זהה או אפילו דומה לזו שהאדם נהנה ממנה.
יודגש כי המהלך המוצע אינו מבקש להלך בשבילים מוכרים (וחשובים) ,כגון הצגת
טיעון פילוסופי או משפטי בעד הכרה משפטית בזכויות כאלה ואחרות של בעלי-חיים22
18

James Gacek, Confronting Animal Cruelty: Understanding Evidence of Harm
).Towards Animals, 42 MANITOBA L.J. 315 (2019

19

Maneesha Deckha, Initiating a Non-Anthropocentric Jurisprudence: The Rule of Law
and Animal Vulnerability Under a Property Paradigm, 50 ALB. L. REV. 783, 784
).(2013

20

ראו Angela Lee, Telling Tails: The Promises and Pitfalls of Language and Narratives
) ;in Animal Advocacy Efforts, 23 ANIMAL L. 241, 250, 263–64 (2017יוסי וולפסון

"השופט והעגלה הנעדרת" "המשפט" ברשת :זכויות אדם – מבזקי הארות פסיקה –9 ,4 ,99
.)2020( 13
 21טיעונים בדבר האנשה עולים בעיקר מצד מלומדים המתנגדים להגנה על בעלי-חיים כישויות
בעלות ערך .ראו ,למשל ,אבינועם בן-זאב "הטעם שבאיסור לצער תנינים" משפט וממשל ד
 .)1998( 778 ,763אך יש גם דוגמאות הפוכות :ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .62
 22לטיעון פילוסופי בעד הכרה בזכויות בעלי-חיים ראו סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בפרק TOM ;1
) .REGAN, DEFENDING ANIMAL RIGHTS (2001לטיעון משפטי עדכני ראו Saskia Stucki,
Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights, 40
).OXFORD J. LEGAL STUD. 533 (2020
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או הצגת טיעון בעד עצירה או שינוי של פרקטיקה נצלנית מסוימת 23.הספרות הזרה
בתחום ההגנה על בעלי-חיים עשירה יחסית ,אך למיטב ידיעתי המהלך של מאמרי טרם
נעשה בה .מקל וחומר ,הוא לא נעשה גם בישראל .הספרות המשפטית בתחום ההגנה על
בעלי-חיים בישראל דלה ביותר 24:מיעוטה עסק בשאלות פילוסופיות כלליות הנוגעות
בעצם ההגנה על בעלי-חיים; 25ומרביתה עסקה בבעלי-החיים הפופולריים בישראל –
כלבים וחתולים 26.אף שמאמרי מפיק תועלת רבה מכל מי שקידמו את השיח ,המהלך
המוצע אינו נשען על קודמיו ,אלא מציע מחשבה שרחוקה מאוד מהקופסה.
המהלך עוסק בהיפותזה קשה לעיכול .תחתיה ,בעלי-החיים נתפסים כאמור כזכאים
לארגז הכלים העשיר שהאדם נהנה ממנו כיום ,מצד אחד ,אך גם מוגבלים בכוחם
ומנוצלים על-ידי אנשים באופן שיטתי ,רחב ועמוק ,בלי יכולת עצמאית לדרוש את הגנת
המשפט וסעדיו ,מצד אחר .חרף היות ההיפותזה דמיונית ובלתי-קבילה בימינו ,היא אינה
מופרכת .היא לכל-הפחות מתכתבת עם תקופות קודמות ולא רחוקות במיוחד בהיסטוריה
האנושית שבהן שעבד האדם אנשים אחרים ,כפה עליהם עבודות ,טבח בהם ,הטיל בהם
מומים ,ערך בהם ניסויים ,עינה אותם ,אנס אותם והפשיטם מכל בדל של מעמד וזכות27.
המהלך של המאמר אינו שופט תרבויות של קדם ,ואף אינו שופט את התרבות המודרנית,
אלא עורך חיבור ראשון מסוגו בין מציאות עובדתית רחבה לבין רעיונות וערכים משפטיים
אשר נכון להיום מנותקים מאותה מציאות .תרגיל ההזרה – הצגת דברים מוכרים מאוד
בדרך מאוד בלתי-מוכרת – מבקש להאיר את המוכר לנו ,בתקווה לקדם שינוי לטובה
ביחס האנושי המשפטי והחברתי כלפי בעלי-החיים .לא למותר לציין כי אין למהלך
תקדים במדינה כלשהי בעולם כיום (ואף לא איתרתי לו תקדים בספרות האקדמית) ,אולם

23

ראו ,למשל ,אסף הרדוף "רחוק מהעין ,רחוק מהמצפון :מימון ישראלי לאכזריות זרה לבעלי
חיים" המשפט כא .)2015( 105
אסף הרדוף "דיני הסוס? דיני האפסיים והדיסוננסים :ההצדקה למחקר ולהוראה של דיני
בעלי חיים" מעשי משפט יג ( )2022( 19 ,17להלן :הרדוף "דיני הסוס?").
המאמר הראשון בתחום שפורסם בכתב-עת משפטי בישראל נכתב על-ידי פילוסוף בקריאה
נגד הגנה על בעלי-חיים :בן-זאב ,לעיל ה"ש  .21מאמר תגובה בעד הגנה כאמור נכתב על-
ידי עורך-דין מרכזי בתחום :יוסי וולפסון "מעמד בעלי-החיים במוסר ובמשפט" משפט
וממשל ה .)2000( 551
פבלו לרנר "הרהורים בעניין האכלת חתולי רחוב" המשפט ט  ;)2004( 407פבלו לרנר "על
חייבים ובעלי חיים :חיית מחמד כנכס שאינו בר-עיקול" עלי משפט ד ( )2005( 205להלן:
לרנר "על חייבים ובעלי חיים"); פבלו לרנר "אצל מי תישאר הכלבה? התחשבות ב'טובת
החיה' במקרה של סכסוך משפחתי" המשפט יא .)2007( 357

27

SONIA S. WAISMAN, BRUCE A. WAGMAN & PAMELA D. FRASCH, ANIMAL LAW: CASES
AND MATERIALS 74–91 (2002); Jerry L. Anderson, Protection for the Powerless:
Political Economy History Lessons for the Animal Welfare Movement, 4 STAN. J.
) ;ANIMAL L. & POL’Y 1, 4–5, 18, 30 (2011סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  117–116ו;129-
פאטרסון ,לעיל ה"ש  ,11בעמ'  28 ,25ו ,Schrengohst ;40-לעיל ה"ש  ,16בעמ' .888

24
25

26
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אין פירוש הדבר שאין למהלך או לחלקים ממנו סיכוי בעתיד .במובנים רבים ,גם המשפט
של היום היה בלתי-ניתן להעלאה על הדעת בעבר.
באמצעות פנייה למושגים ותפיסות מרכזיים בענפי המשפט והשלכתם על ישויות
בעלות הכרה ,חישה ומערכת עצבים 28,מטרת המהלך היא לעורר חשיבה משפטית
מחודשת ,ובהמשך לה לעורר רגשות ותחושות ,במשפט ומחוץ לו .המאמר אינו רק תרגיל
הזרה; הוא גם תרגיל בחמלה (אמפתיה) .אף שהחמלה היא רעיון ששדה המשפט אינו
נוטה להמשיג או לחקור 29,חשיבותה רבה 30.היא מתקשרת היטב לערכים משפטיים
מרכזיים ,למלחמה בדיכוי 31ולהסדרים משפטיים חשובים 32.החמלה נוגעת ברגישותנו
לתחושותיהם של אחרים ,במיוחד השליליות ,דוגמת כאב ,סבל ,מתח ,אימה ,צער ,אובדן,
חוסר-אונים ופגיעּות .החמלה היא מפתח לעולם טוב והוגן יותר ,עולם שבו אנו משתדלים
להימנע מלהכאיב לאחר ,מלגרום תחושות כאב וסבל שתחווה נפש אחרת .בעולם מלא
חמלה יש הרבה פחות עוול ופשע :הסבת סבל לאחרת היא הסבת סבל לעצמך.
אף שהחמלה נוטה לעלות יותר כלפי הקרובים לנו במאפיינים מסוימים ,היא מסוגלת
לעלות גם כלפי האחרים והשונים ,לרבות שונים במין ביולוגי 33.החמלה היא אף תכלית
פסיקתית מרכזית בהסדרים המגינים על בעלי-חיים בישראל ,ולצידה תכלית הרגישות ,או
בתיאור על-דרך השלילה – מניעתה של קהות-חושים 34.עם זאת ,הלכה למעשה החמלה
והרגישות לבעלי-החיים מובסות בשפע של הקשרים על-ידי תעשיות המנצלות את בעלי-
 28טיעון שלפיו בעלי-החיים הם חפצים נדחה מזמן ,וכיום אך מעטים חולקים על כך שגם
בעלי-החיים חשים סבל וכאב ,GARNER .לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,Schrengohst ;12–11לעיל
ה"ש  ,16בעמ'  .896–895להרחבה ראו סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,REGAN ;48–42לעיל
ה"ש  ,22בעמ'  ;100–94טמפל גרנדין השפה הסודית של בעלי-החיים ( 187–178מרים שפס
מתרגמת Lauren Magnotti, Giving a Voice to Those Who Can’t Speak for ;)2006
Themselves: Toward Greater Regulation of Animal Experimentation, 13 BUFF. ENVTL.
).L.J. 179, 183, 185 (2006

 29יופי תירוש ואדם שנער "אמפתיה מתקנת" עבודה ,חברה ומשפט טו .)2018( 45 ,37
 30שם ,בעמ'  ;45–44וולפסון "מעמד בעלי-החיים במוסר ובמשפט" ,לעיל ה"ש  ,25בעמ'
 ;556אבי שגיא "בין אתיקה של חמלה לאתיקה של צדק" צדק שלי ,צדק שלך :צדק בין
תרבויות ( 184–176 ,173ידידיה צ' שטרן עורך Erik Aucion, Empathy Leads to ;)2010
Death: Why Empathy Is an Adversary of Capital Defendants, 58 SANTA CLARA L. REV.
’99, 106, 109 (2018); Renee Warden, Where Is the Empathy? Understanding Offenders
Experience of Empathy and Its Impact on Restorative Justice, 87 UMKC L. REV. 953
).(2019

31
32
33
34
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למשל ,האמפתיה לאחר מסבירה מדוע אין להפלותו .תירוש ושנער ,לעיל ה"ש  ,29בעמ'
.43
הנס רוש טבח החפים מפשע ( 45ניר שלו מתרגם .)1991
רע"א  1684/96עמותת "תנו לחיות לחיות" נ' מפעלי נופש חמת גדר בע"מ ,פ"ד נא(,832 )3
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החיים ,פוגעות בהן וקוטלות אותן בשיטתיות למען הפקת תועלת ,ממון ועונג .הדיסוננס
שבין תכליותיהן הרחבות של הגנות משפטיות על בעלי-חיים ,מזה ,לבין גופן הצר והחלש
של ההגנות (וחוסר אכיפתן) ,מזה ,הוא עצום כמו הדיסוננס שבין חמלה ורגישות לבין
תועלתנות ,ואינו ניתן ליישוב 35.ארגז הכלים המשפטי הדל המגן על בעלי-חיים אינו
מאפשר חמלה ורגישות ,אלא לכל-היותר צל או צללית שלהן .כדי לאפשר חמלה ורגישות
ממשיות כלפי בעלי-חיים ,על כל הטוב שגלום בהן ,נדרש ארגז כלים אחר ,עשיר יותר:
ארגז הכלים המגן על אנשים .המאמר רותם את ארגז הכלים העשיר הזה להתמודדות עם
הקטלוג העצום של פגיעות אנושיות בבעלי-חיים.
נכון לעכשיו ,בעלי-החיים עדיין שקופים מדי במשפט ,מנוצלים ,נפגעים ומומתים,
וכל זאת ללא בדל של ההמשגה האנושית המקובלת של עוול ,ניצול ,דיכוי ,אלימות וטבח.
החומות הקוגניטיביות הרבות הניצבות בין האדם לבעלי-החיים נבנו ,העמיקו וגבהו
בכלכלה ,בתרבות ,בדת ,בחברה ,בשפה ובמשפט .העובדה שהשפה החברתית משתמשת
בהרחבה בבעלי-חיים כשמות-גנאי לאנשים – דוגמת "חמור"" ,חזיר"" ,נחש" וכדומה –
מקשה את המהלך ,משום שהשוואה בין אנשים לבעלי-חיים בכל הקשר עלולה להיתפס
כניסיון לבזות אנשים 36.אולם המאמר בא לקדם חמלה ,ולא ביזוי .המהלך שהוא נוקט
חושף את רוחבם ועומקם של פערי ההמשגה בין תופעות חברתיות שהמשפט נאבק בהן
בענפים שונים ובכלים מגּוונים לבין תופעות קשות בהרבה שנפגעיהן אינם מוגנים
משפטית כמו האדם ,תופעות שהמשפט ככלל מתעלם מהן ,משלים עימן ואפילו מחייבן
במקרים מסוימים .באופן זה המאמר מבקש להאיר ערכים שהחברה והכלכלה דורסות,
בחסותו של המשפט ,ולשבור חומות קוגניטיביות בלב הקוראות .מובן שהמהלך אינו
ממצה ,אינו מתיימר להקיף את כל ענפי המשפט ,על עליהם המגּוונים והעשירים ,ואינו
שואף לפרוש יריעה שלמה בכל ענף וענף ,שהרי כל אחד מהם רחב ,עמוק ועשיר בשיח
משפטי ואקדמי .כל נקודה ונקודה בקו ההשוואה העשיר שיוצג יכולה לאכלס דיון מעמיק
בהרבה מכפי שמאמר ראשוני בתחום יכול להציג ,ואכן מאכלסת דיונים אקדמיים כאמור,
בהקשרים אנושיים כמובן .רוחב היריעה של המאמר חסר תקדים ,והוא בא בהכרח על
חשבון עומק הדיון בכל השוואה .למשל ,השוואת הזכות לחירות בין אנשים ובעלי-חיים,
השוואת העברה של שוד ,השוואת הנזק מפגיעות גוף וכדומה – כולן מגלמות סוגיות
ענקיות ,שכל אחת מהן ראויה למחקר מעמיק .המאמר אינו נקודת סיום בשום אופן ,אלא
נקודת פתיחה לשיח והזמנה למחקר בנוגע לכל השוואה נקודתית שתעלה בקצרה במאמר,
בתקווה להעשרת הדלות האקדמית המשפטית בתחום זה בישראל.
לבסוף ,יודגש כי המאמר אינו בוחן כיצד היו מוסדרות התנהגויות של בעלי חיים כלפי
אנשים או כלפי בעלי-חיים אחרים אילו היו מוגנים .בלי ספק ,אילו היה המאמר בוחן את
 35אסף הרדוף "'התעללות ראויה'? בין צער בעלי חיים לעונג האדם" דין ודברים י ,190 ,141
( )2017( 199–197להלן :הרדוף "התעללות ראויה?") .הדבר נכון גם באשר לתכלית
הפסיקתית השלישית של ההגנה על בעלי-חיים – שמירת המאזן האקולוגי .שם ,בעמ' .200
 36כינוי של בני עמים שונים "חיות"" ,עכברושים"" ,בקר" וכדומה היה בשימוש שיטתי ותרם
לרצח של עמים ברחבי העולם בתקופות מגּוונות .פאטרסון ,לעיל ה"ש  ,11בעמ' .59–40
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ההסדרה ההיפותטית של התנהגות של בעלי-חיים ,לרבות ההגנה עליהם מפני בעלי-חיים
אחרים ,היה האתגר גדול ומורכב .למשל ,קיימים ניגודי אינטרסים חריפים בין מינים
שונים ,דוגמת טורפים ונטרפים .ניגודי אינטרסים רלוונטיים גם לדיני בעלי-חיים ,משום
שהאדם מחזיק ,כולא ומנצל גם נטרפים וגם טורפים ,ובין היתר ממית בשיטתיות בעלי-
חיים מסוג אחד כדי להאכיל בעלי-חיים מסוגים אחרים .בהתמקד בנקודת המשען של
מאמרי – הסדרת יחסי אדם–חיה וההתנהגות האנושית כלפי בעלי-החיים – מבט ביקורתי
יזכיר כי המשפט ,ככלל ,לא רק מקנה לאדם זכויות ,מעמד והגנות ,אלא גם מטיל עליו
חובות ,עברות וסנקציות .האם צודק וראוי להקנות לבעלי-חיים זכויות ,מעמד והגנות
מבלי להטיל עליהם גם חובות ,עברות וסנקציות? אומנם קיימים חריגים אנושיים,
כתינוקות וילדים ,בגירים המוגבלים בשכלם ובנפשם ,אנשים בחוסר הכרה מתמשך
וכדומה 37.בלשון ציורית ,אלה נהנים מפירות המשפט" ,הטוב המשפטי" ,מבלי להשתתף
בעמל יצירתם ובמחירו" ,הרע המשפטי" .חלק מחברי הקבוצה אשר נהנית ואינה חייבת
מצויים בקבוצה באופן זמני בלבד (תינוקות) ,וחלקם נהנים מחסותם של אנשים שגם
נושאים בחובות – בני משפחה בעיקר .האם ראוי שבעלי-החיים ייהנו מהפירות
המשפטיים מבלי לשאת בנטל החובות?38
מאמרי אינו מציע את שילובם של בעלי-החיים בחברה האנושית; אדרבה ,הוא מבכר
שהאדם פשוט יניח להם לנפשם .מאמרי אינו קורא לאמץ באחת את כל מערך הטוב
המשפטי ולהחילו באופן גורף על כל בעלי-החיים ,וממילא אין כיום מי שיקבל הצעה כזו.
מאמרי רותם את הפריזמה של הטוב המשפטי ,מאיר חלקים מעולם הזכויות ,המעמד
וההגנות שהמשפט מציע לאדם בהקשרים מגּוונים ,ומסמן אותם כפוטנציאל להגנה על
בעלי-החיים מקטלוג הפגיעות הרבות בהם כיום ,גם בחסות המשפט .המאמר מחדד את
הדיסוננס החריף בין הערכים שבבסיס הטוב המשפטי לבין המציאות השיטתית שהאדם
והמשפט כופים כיום על מספר בלתי-נתפס של בעלי-חיים .בכך הוא מבקש להציב מראה
למין האנושי ולמשפט – מראה אשר מוסתרת כיום מאחורי חומות של המשגת החיות
כישויות שונות מהאדם ,כנחותות ממנו ,כשפחותיו ,ושל המשגת הפגיעות בהן באופן
שטוח ,נקי וקר .למעשה ,המאמר טוען כי המשפט ,על ערכיו והדוקטרינות שבמרכזו ,אינו
אלא מלך עירום ,אשר נתיניו כולם מביטים במציאות במערומיה ,אך אינם רואים את האמת
הגלויה ,ולפיכך משתפים פעולה עם המציאות ומנציחים אותה .אין בכך קריאה להכרה
37

סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  51 ,49וRICHARD D. RYDER, ANIMAL REVOLUTION: ;53-
) ;CHANGING ATTITUDES TOWARDS SPECIESISM 10 (2000לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'

 179ו.186-
 38בחלוף אלפי שנים של שעבוד ,החפצה ,כליאה ,הטלת מומים ,טבח וכדומה מצד האדם כלפי
בעלי-החיים ,קשה מאוד לטעון שיהיה זה עוול שבעלי-החיים ייהנו רק מהטוב המשפטי
מבלי לשאת בנטל החובות .כפרפרזה על המונח "הפליה מתקנת" ניתן להציע כי כחלק
מהמין האנושי וכפרטים המממנים את הפגיעה בבעלי-החיים ואת ניצולם ,האדם מחויב
במתן תקופת הסתגלות לבעלי-החיים להשתחררות מעולו ולמימוש הפוטנציאל שלהם
מחוץ לחומות שכפה עליהם.
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מיידית בבעלי-החיים כבעלי כל הזכויות והמעמד שיש לכל אדם נושא חובות ,אלא קריאה
לחיסול הפגיעה המאורגנת בבעלי-החיים וניצולם השיטתי ( 39.)abolitionזאת לנוכח
התנגשותם בערכים שבבסיס המשפט האנושי המודרני ,על ענפיו וכללי-היסוד שלו.
המאמר מקווה להניע חשיבה ושיח ,שבתורם יובילו לצעדים קטנים ומדורגים של חמלה,
במסע שעשוי להיות בן אלף שנה .כאמור ,בסופו של מסע החמלה הזה איני מדמיין חברה
המשלבת אדם וחיה; אני מדמיין אדם עצמאי ,אשר אינו מנצל בעלי-חיים ופוגע בהם
בשיטתיות וביסודיות ,אלא מתקיים בנפרד מבעלי-החיים ועוזב אותם לנפשם .בסופו של
מסע חמלה נוסף ,אולי אלף שנה לאחר-מכן ,גם יסייע האדם לבעלי-החיים החופשיים,
ירפאם וידאג לצורכיהם ,בלי כוונת רווח ומבלי לפגוע בבעלי-חיים אחרים לשם כך; אולם
לעת הזו העיקר הוא לחדול מהניצול והפוגענות המסיביים.
המאמר יציע שמונה פרקים עצמאיים על שורה של ענפי משפט .כל פרק יכלול שני
חלקים :האחד יסקור בקצרה את הדין הקיים כיום בענף הרלוונטי בנוגע לבעלי-החיים,
ככל שיש כזה ,כמובן ,ולו ברובד מצומצם; והאחר יבחן כיצד היו הענפים האמורים
ממשיגים את היחס האנושי הנוכחי לבעלי-החיים ,אילו היו מוגנים.
פרק א יעסוק בהרחבה במשפט החוקתי – ענף הנהנה מיוקרה ופופולריות אקדמית
מיוחדות – ויחבר בין רעיונות וזכויות מרכזיים בו לבין עולם הפגיעות האנושיות בבעלי-
החיים :זכות הגישה לערכאות וההגנה על הזכות לחיים ,על הזכות לשלמות הגוף ועל
זכויות נוספות .פרק ב יציג מבט משלים בקרוב-משפחתו של המשפט החוקתי – המשפט
המנהלי .הפרק יסקור פגיעות מנהליות בולטות וקשות בבעלי-חיים ,וישער כיצד היה
המשפט המנהלי מצמצם אותן אילו היו מוגנים .פרק ג יעבור לענף אחר במשפט הציבורי,
דיני העונשין ,ויחבר בין עברות בולטות בישראל לבין מה שהאדם מעולל לבעלי-חיים:
רצח ,חבלה ,החזקה בתנאי עבדות ,אונס ועוד .פרק ד יבחן את דיני הנזיקין ,ויגרוס כי אלה
היו מכירים בנזקים מגּוונים לבעלי-החיים אילו היו מוגנים ,תוך הישענות על עוולות
מקובלות כגון תקיפה ,כליאת-שווא והסגת-גבול במקרקעין .פרק ה יעסוק בדיני הקניין,
יראה כי המשגתם של בעלי-החיים כקניין הייתה מתאיינת בעידן הנוכחי אילו היו מוגנים,
ויעלה כי הדין היה מכיר בצורות קניין מסוימות השייכות לבעלי-החיים .פרק ו ידון בדיני
החוזים ,ימשיל מערכות יחסים בין אדם לבעלי-חיים להסכם ,ויראה את הפגמים העמוקים
בו ,דוגמת חוסר תום-לב ,כפייה ועושק .פרק ז יעסוק בדיני העבודה ויבהיר כי אילו היו
מוגנים ,עמלם המאורגן של בעלי-החיים היה נתפס כעבדות ,ולכל-הפחות היה על
המשפט להכריע אילו פעולות שבעלי-החיים עושים נחשבות עבודה ,ולדאוג לתנאי
עבודה משופרים .פרק ח יעסוק בדיני הרווחה ,יטעים את הפער בין השימוש במונח
"רווחה" בהקשרים אנושיים לבין השימוש בו בהקשרים של בעלי-חיים ,ויצביע על
החובה לאפשר לבעלי-החיים קיום ברווחה מינימלית ,לא לצד המשך ניצולם .פרק ט,
האחרון בגוף המחקר ,יתייחס לקודמיו ויסביר מדוע המהלך האמור אינו היפותזה
39

 ,REGANלעיל ה"ש  ,22בעמ'  4וGary L. Francione, Animal Rights and Animal ;35-
).Welfare, 48 RUTGERS L. REV. 397 (1996
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מופרכת ,אלא הזמנה לשינוי המשפט המעשי והתפיסה הנצלנית שהוא מקדם ומנציח,
במגמה לחבר בין השכל לרגש לקראת משפט העתיד .אקרא לציבור המשפטניות להתבונן
בחומות המשפטיות ,המינוחיות והקוגניטיביות ,להביט בנעשה מאחוריהן ,ולמוטטן:
לעצור את הנצלנות האנושית האלימה ולהחליפה בחמלה .בסיכום המאמר אדגיש כי אף
שהדרך החברתית והמשפטית להפסקת הפגיעה בבעלי-החיים וניצולם רחוקה עד-מאוד,
לכל צעד בה יש משמעות רבה ,מצילת חיים ומשנת חיים ,וראוי שנתחיל לצעוד בכיוון
הנכון.

א .משפט חוקתי
 .1הדין החוקתי ובעלי-החיים
לצד המשפט המנהלי ,המשפט החוקתי עוסק בשיטתיות במערכת היחסים בין רשויות
המדינה לבין הפרט .בעוד המשפט המנהלי עוסק בעיקר באופן שבו הרשויות יכולות או
מנועות להתנהל ולנהל ,כמפורט בפרק הבא ,המשפט החוקתי שם את הפרט האזרח
במרכז ,ורותם את שפת הזכויות באופן בולט יותר מאשר כל ענף משפטי אחר .בישראל
הדין החוקתי מתקשר ,בין היתר ,למגילת העצמאות ,לחוקי-יסוד מסוימים ,וכמובן
לפסיקה מנחה 40.בין חוקי-היסוד נראה שהבולט ביותר בהקשר זה ,בעשורים האחרונים,
הוא חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו ,אשר מכונן באופן פורמלי זכויות מנויות שונות,
ומצמצם את האפשרות של המדינה לפגוע בהן .באופן צר יותר עושה כן גם חוק-יסוד:
חופש העיסוק.
המשפט החוקתי ,כתפיסתו הפופולרית ,עוסק בזכויות אנושיות ,ולא בזכויות חייתיות.
חוקי -היסוד המקנים זכויות עוסקים במפורש באדם .חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי
חיים) ,התשנ"ד–( 1994להלן :חוק ההגנה) 41,הוא החיקוק הקרוב ביותר להיות בעל רוח
חוקתית באשר לבעלי-חיים ,ולמעשה החיקוק היחיד הקרוב לכך ,הגם שהוא אינו קרוב
במיוחד 42.חוק זה יצר שינוי דרמטי בנוגע לבעלי-חיים ,כחוק ראשון – ואולי גם היחיד
עד כה – שרואה אותם כישויות הראויות להגנה משפטית כללית ,באמצעות ארגז כלים
משפטי מגּוון 43.לגבי בעלי-החיים ,זהו כאמור החוק הקרוב ביותר להקּבלה לחוק-יסוד:
כבוד האדם וחירותו .קרבה זו היא יחסית ביותר ,כמובן ,ואיש לא יעלה בדעתו שהחוק
 40אהרן ברק כבוד האדם – הזכות החוקתית ובנותיה ( )2014( 34להלן :ברק הזכות החוקתית
ובנותיה).
 41ולצידו חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד–( 1994להלן :חוק הניסויים).
 42בנדור ודנציג-רוזנברג כתבו על אוקסימורון משפטי :העמדת-פנים בדבר מגבלות חוקתיות
ביחס לבעלי-חיים כל עוד בעלי-חיים כפופים לצורכי האדם .ראו Ariel L. Bendor & Hadar
Dancig-Rosenberg, Animal Rights in the Shadow of the Constitution, 24 ANIMAL L.
).99, 121 (2018

 43הרדוף "התעללות ראויה?" ,לעיל ה"ש  ,35בעמ' .149
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נהנה ממעמד חוקתי .הוא אף אינו כולל את המילים "זכות"" ,חירות" או "מעמד"
בכותרתו ,ואינו יוצר כאלה במפורש לבעלי-חיים בתוכנו .האם יש לבעלי-חיים בישראל
זכויות או מעמד?
השיח האנושי החוקתי אינו מדיר לחלוטין את בעלי-החיים .במדינות שונות בעולם –
דוגמת שווייץ ,הודו ,ברזיל ,סלובניה ,גרמניה ,לוקסמבורג ,אוסטריה ומצרים – בעלי-
חיים זוכים בהגנה פורמלית מסוימת או סמלית בטקסט החוקתי 44.אולם לא כך בישראל.
באופן כללי ,הפסיקה הישראלית המנחה בתחום דלה למדי .יתר על כן ,כל התקדימים
החשובים הספורים בבית-המשפט העליון הושגו לא ביוזמת הרשויות ואף לא בעזרתן;
האחרונות מתאפיינות באדישות כללית לפגיעות בבעלי-חיים ואף בשותפּות להן.
התקדים החשוב הראשון בנושא הוא עניין חמת גדר ,משנת  ,1997אשר סבב סביב
בקשתה של עמותת "תנו לחיות לחיות" לצו מניעה נגד פרקטיקה של פגיעות שונות
בתנינים לצורך בידור .השופט חשין פירש באופן תקדימי את העברה של התעללות
בבעלי-חיים שבסעיף  2לחוק ההגנה – העברה הרחבה והמופשטת היחידה כמעט בחוק
– ופירקּה לשלושה רכיבים :הסבת סבל או כאב לבעלי-חיים; במודע; ושאלת ההצדק
לגרימת הסבל או הכאב ,הנבחנת בהתאם לתכליתה של אותה גרימה ולאור מידתיות
הפגיעה בבעל-החיים 45.דווקא השופט חשין ,אשר לעיתים לא-רחוקות דחה את הניסיון
להשעין שינוי משפטי על בסיס חוקי-היסוד 46,יצר מבחן משפטי הכולל בחינה של תכלית
ושל מידתיות ,בדומה למבחניה של פסקת ההגבלה ,אף שלמבחן זה אין זכר בחוק .כמובן,
מבחניה של פסקת ההגבלה עוסקים בפגיעה מדינתית בזכויות אדם ,ואילו מבחן
ההתעללות אינו עוסק ב"זכויות" של בעלי-חיים ,אלא בפגיעה אנושית הגורמת להם כאב
וסבל ממשיים .באותו פסק-דין ,בהזכירו את דבריו של חבר הכנסת אברהם פורז ,בהצעת
החוק שיזם ,שלפיהם לבעלי-החיים אין זכות לחיות ,אלא רק זכות שלא נתעלל בהם ,ציין
השופט חשין באמרת-אגב כי מדובר באמירה קשה וכי הוא מעדיף לא לדון בה47.
התקדים החשוב השני שראוי להזכיר הוא עניין העמותה למען החתול ,אשר סבב סביב
המתת אוכלוסיות חתולים מחשש להתפרצות כלבת .השופט גולדברג גזר מעברת
ההתעללות כי ככלל אסור להמית בעלי-חיים בלי טעם ראוי ומבורר ,והדגיש את החובה

44

Pamela Frasch & Joyce Tischler, Animal Law: The Next Generation, 25 ANIMAL L.
) .303, 304, 330 (2019מובן שאותה הכרה חוקתית לא הובילה מהפכה לשחרור בעלי-

החיים מרוב הפרקטיקות הנצלניות .פבלו לרנר "מקניין לאישיות משפטית? שינויים
במעמדם המשפטי של בעלי החיים" מעשי משפט יג ( )2022( 53להלן :לרנר "מקניין
לאישיות משפטית?").
 45עניין חמת גדר ,לעיל ה"ש  ,34בעמ' .854–850
 46דנ"פ  2316/95גנימאת נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט( ;)1995( 639 ,589 )4בש"פ 8087/95
זאדה נ' מדינת ישראל ,פ"ד נ(.)1996( 176–175 ,133 )2
 47עניין חמת גדר ,לעיל ה"ש  ,34בעמ' .856–855
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לגלות מידתיות בפגיעה בבעלי-חיים 48.השופטת שטרסברג-כהן הצטרפה לדבריו ,וכתבה
כי לבעלי-החיים יש זכות לחיות ויש להתחשב בה ,לבחון כל חלופה קיצונית פחות
מהמתה ולהיצמד אליה ככל האפשר 49.הנשיא ברק ,דווקא הוא ,נמנע מלדון בזכות בעלי-
החיים לחיות ובפרשנות של חוק ההגנה ,בציינו כי הן אינן הכרחיות לתוצאה50.
לבסוף ,התקדים השלישי ,בעל החשיבות המעשית הגדולה ביותר לבעלי חיים
בתולדות המדינה ,היה בשנת  2003בעניין "נח" ,שעסק בעתירה נגד תקנות שהסדירו את
פיטום האווזים – 51פרקטיקה חקלאית שהייתה רחבה יחסית בישראל באותה עת .השופט
גרוניס ,בדעת יחיד ,לא הביע דאגה לזכויות האווזים או לגורלם ,אלא נחרד בעיקר דווקא
מסבלם של המפטמים אם ייאלצו להפסיק לפטם 52.אולם השופטת (בדימוס) שטרסברג-
כהן ,בדעת הרוב ,קיבלה את העתירה ,ובתוך כך שבה וקבעה כי לבעלי-החיים יש זכות
לחיות ,והוסיפה כי ממנה נגזרת ככלל גם החובה האנושית לא לגרום להם סבל מיותר
בחייהם 53.אל דעתה הצטרף בקצרה השופט ריבלין ,תוך הדגשת עושר הרגשות של בעלי-
החיים וסבלם ,אך ללא התייחסות לשאלת זכויותיהם54.
שאלת הזכויות של בעלי-חיים עלתה גם בפרשות אחרות ,לרוב כאנקדוטה 55,אולם
מעולם לא הובילה לאמירה שיפוטית ברורה ורחבה ,המוסכמת על הרכב שלם בבית-
המשפט העליון ,בדבר קיומן של זכויות באופן כללי ,ואף בדבר קיומה של זכות קונקרטית
מוגנת .בוודאי אי-אפשר להצביע על מגמה פרשנית של הכרה בזכויות בעלי-חיים באופן
שיצמצם פרקטיקות נצלניות ואלימות נגדם.
לעומת זאת ,שאלת המעמד המשפטי דווקא הובילה לאמירה שיפוטית ברורה – אף
שגם היא אמרת-אגב – שלפיה לבעלי-חיים אין מעמד כזה .בשנת  ,2005בעניין רייז,
48
49

50
51
52
53
54
55
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בג"ץ  6446/96העמותה למען החתול נ' עיריית ערד ,פ"ד נה( ,769 )1פס'  11–5לפסק-הדין
של השופט גולדברג (.)1998
שם ,בפס'  24ו 28-לפסק-הדין של השופטת שטרסברג-כהן .דרישת המידתיות הועלתה
במפורש גם בפרשת ההמשך :בג"ץ  4884/00עמותת "תנו לחיות לחיות" נ' מנהל השירותים
הווטרינריים בשדה במשרד החקלאות ,פ"ד נח( ,202 )5פס'  8ו( )2004( 11-להלן :עניין
חתולי-הרחוב).
עניין העמותה למען החתול ,לעיל ה"ש  ,48בפס'  2לפסק הדין של הנשיא ברק.
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הלעטת אווזים) ,התשס"א– ,2001ק"ת .410
בג"ץ " 9232/01נח" ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים נ' היועץ
המשפטי לממשלה ,פ"ד נז( ,212 )6פס'  25–18ו 30-לפסק-הדין של השופט גרוניס (.)2003
שם ,בפס'  8–2לפסק-הדין של השופטת (בדימ') שטרסברג-כהן.
שם ,בפסק-הדין של השופט ריבלין.
למשל ,תמ"ש (משפחה ת"א)  32405/01פ"א נ' א"א (נבו  ;)18.3.2004עמ"ת (מחוזי חי')
 43536-04-13נאסר נ' מדינת ישראל (נבו  ;)12.5.2013רע"פ  5128/16מדינת ישראל נ'
פייגין (נבו  .)15.12.2016דיון שאינו אנקדוטלי עסק בשלילת זכותו של בעלים שפגע בכלבו
להמשיך להחזיקו :עפ"א (מחוזי ב"ש)  33135-08-18משרד החקלאות ופיתוח הכפר נ' ניסני
(נבו .)4.12.2018
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שעסק בתכנון ובנייה ,דחה השופט רובינשטיין בקצרה עתירה לצו-ביניים בקביעה שהיא
מוקדמת מדי .למעלה מן הצורך הוא בחר להתייחס בהרחבה דווקא לבחירתם של
העותרים לרשום את הצבי הישראלי כעותר מס'  ,6והבהיר כי בעלי-חיים אינם יכולים
להיות רשומים כעותרים ,בין היתר משום שהם אינם יכולים לייפות את כוחו של מייצג או
להפעיל שיקול-דעת כדרך בני-אנוש ,או לשלם הוצאות אם תידחה העתירה ,ואין הם בעלי
מעמד בדין כשלעצמם 56.לעומת זאת ,השופט גרוניס הזכיר את האפשרות של ארגונים
למען בעלי-חיים ליזום הליכים משפטיים מסוימים מכוח חוק ההגנה כמסלול הפותר את
בעיית חוסר המעמד של בעלי-חיים "שעולה לעתים במדינות אחרות" 57.גם השופטת
גרסטל הדגישה כי לארגונים מוכרים למען בעלי-חיים יש מעמד חוקי להשמיע את קולם
של בעלי-החיים בהקשרים מסוימים58.

 .2אילו היו מוגנים
(א) עצם ההכרה בזכויות
מה היה המשפט החוקתי אומר על בעלי-החיים אילו היו מוגנים? ראשית וקודם לכל ,הוא
היה מכיר בזכויותיהם ובמעמדם ,במקום להתפתל או להתפלפל ,במקרה הטוב ,או לקבוע
כי אין להם מעמד וזכויות כלל ,במקרה הרע .בדיונים שכבר נערכו לגבי מניעת פגיעה
בהם ,אילו היו מוגנים ,היה המשפט מוסיף בוודאי ביקורתיות בהקשר הרחב יותר או לכל-
הפחות נמנע מאמירות בעייתיות .למשל ,בעניין חמת גדר ,אילו היו מוגנים ,היה בית-
המשפט מתייחס בוודאי לעצם ההחזקה של התנינים בתנאי שבי בסביבה לא-טבעית
ולהצגתם הכפויה לפני קהל ,ונמנע מהאמירה שאילו היה המופע נערך לפני תרמילאים
לצורך הכנתם לסכנה אפשרית ,היה הדבר לגיטימי 59.באשר לעניין העמותה למען החתול,
איש לא היה מעלה טיעון משפטי בעד המתת אנשים משום שחירותם מעלה סכנה
לבריאותם של אנשים אחרים 60.ובאשר לעניין "נח" ,אילו קבע בית-המשפט העליון כי
 56בג"ץ  466/05רייז נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה ,פס' ב (נבו  .)23.2.2005גם במדינות

אחרות לבעלי-חיים אין מעמד משפטי ,Schrengohst .לעיל ה"ש  ,16בעמ' Joseph ;884
Mendelson, III, Should Animals Have Standing? A Review of Standing Under the
Animal Welfare Act, 24 B.C. ENVTL. AFF. L. REV. 795, 804–17 (1997); Kimberly
Nicole Clark, No Democracy for Animal Lovers: The Exclusion and Marginalization
;)of Animal Rights Activists in America, 31 WHITTIER L. REV. 319, 325–27 (2009
Jessica Eisen, Beyond Rights and Welfare: Democracy, Dialogue, and the Animal
).Welfare Act, 51 U. MICH. J.L. REFORM 469, 486 (2018

57
58
59
60

עניין "נח" ,לעיל ה"ש  ,52בפס'  29לפסק-הדין של השופט גרוניס.
ת"א (מחוזי מר')  54789-12-11עמותת "תנו לחיות לחיות" נ' הטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל ( 8נבו .)1.7.2012
עניין חמת גדר ,לעיל ה"ש  ,34בעמ' .869
עניין העמותה למען החתול ,לעיל ה"ש  ,48בפס'  2לפסק-הדין של הנשיא ברק.
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אנשים מסוימים מתעללים באופן מתמשך במאות אלפי אנשים אחרים ,איש לא היה מעלה
בדעתו להשהות את כניסת תוקפו של פסק-הדין למשך שנה וחצי לצורכי חשיבה מחודשת
על המדיניות ולצורך התחשבות באינטרס של המתעללים לארגן מחדש את פועלם61.
בספרות נערכו דיונים בשאלת ההכרה בזכויות בעלי-חיים .הודגש כי בעלי-חיים אינם
נושאים בחובות משפטיות ,ולפיכך ניתן לגרוס שהם אינם ראויים להחזיק בזכויות .אולם
כאמור ,גם אנשים הלוקים בפיגור שכלי ,תינוקות וכדומה אינם נושאים בחובות ואף-על-
פי-כן מחזיקים בזכויות 62.נכתב כי בעלי-החיים נעדרי תודעה מילולית ,כי הם אינם
מסוגלים לשאת בחובות מוסריות ,וכי הם מחוץ למעגל המשחק המוסרי 63.כנגד זה
הודגש כי בעבר דווקא זכו בעלי-החיים בהכרה במעמד בהקשרים מסוימים ,ואף הועמדו
לדין בגין חלקם בעברות אנושיות; 64כי שאלת ההדדיות אינה מכרעת; 65כי בעלי-החיים
סובלים כאב פיזי ונפשי וראויים להגנה ,ולפיכך לאדם ,בעל כושר הבחירה והשיפוט
המוסרי ,יש חובות כלפיהם; וכי כשם שאין אדם חשוב ממשנהו ,בעלי-החיים האחרים
אינם חשובים פחות אך בשל היותם ממין ביולוגי אחר 66.באופן מצומצם יותר נכתב כי
אם קיים איסור פלילי להתעלל בבעלי-החיים ,אזי לכל-הפחות יש לבעלי-החיים הזכות
שלא יתעללו בהם 67.אילו היו מוגנים ,אף שאינם נושאי חובות ,הם היו נהנים בוודאי
לפחות מחלק מעושר הזכויות האנושיות ,אלה הרלוונטיות להם.
רעיון הזכויות והחירויות אינו מוגבל בהכרח ליחסי מדינה ופרט ,וניתן להחלה גם על
יחסי אדם וחברו ,יחסי תאגידים ואנשים וכדומה .קיימות כמובן תפיסות מגּוונות של
זכויות ,אולם בתפיסה הופלדיאנית ניתן לתאר את רעיון הזכות כטענה כלפי אחר התובעת
ממנו לפעול או להימנע מפעולה ,ואת רעיון החירות – כזכות לפעול ללא הפרעה מצידו
61

62
63
64

עניין "נח" ,לעיל ה"ש  ,52בפס'  27לפסק-הדין של השופטת (בדימ') שטרסברג-כהן .קיימים
אומנם מקרים שבהם השהה בג"ץ את כניסתו לתוקף של פסק-דין המגן על זכויות אדם,
אולם לא היו אלה מקרים שבהם נקבע כי נעברת עברה אלימה יומיומית ומתמשכת נגד
אנשים רבים.
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  51 ,49ו.53-
בן-זאב ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .780
וולפסון "מעמד בעלי-החיים במוסר ובמשפט" ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' Katie ;560–559
Sykes, Human Drama, Animal Trials: What the Medieval Animal Trials Can Teach
) .Us About Justice for Animals, 17 ANIMAL L. 273, 280–87 (2011באופן דומה ובאופן

שונה ,עבודה של אדם ועבודה של בהמה טופלו במג'לה בתקופה העות'מאנית ,לפני
צמיחתם של דיני העבודה ,באותו פרק – דיני השכירות – תוך התייחסות מפורטת לבהמה,
לסוס ולאדם כאל כלי עבודה .ראו מג'לה ,השכירות ,שער ו ,פרקים שלישי ורביעי.
 ,Stucki 65לעיל ה"ש  ,22בעמ' .540–539
 66וולפסון "מעמד בעלי-החיים במוסר ובמשפט" ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' .555–554
Jeff Leslie & Cass R. Sunstein, Animal Rights Without Controversy, 70 LAW & 67
) .CONTEMP. PROBS. 117, 119 (2007מהלכים שיפוטיים של הכרה בזכויות מסוימות של
בעלי-חיים בעקבות חוקי רווחה והגנה עליהם נעשו ברחבי העולם ,Stucki .לעיל ה"ש ,22
בעמ'  .535בד בבד לא פשוט להמשיג בבירור זכויות קיימות של בעלי-חיים .שם ,בעמ' .544
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של אחר 68.המדינה ורשויותיה פוגעות בבעלי-חיים בשיטתיות ,אך רחוקות מלהיות
הפוגעות העיקריות .יש לזכור כי ההגנה המשפטית על האינטרסים של הפרט מפני פגיעה
בהם על-ידי פרטים אחרים מוסדרת בענפים מגּוונים ועשירים ,כמפורט בהמשך ,בעוד
ההגנה המשפטית על האינטרסים של בעלי-החיים מפני פגיעה על-ידי פרטים אנושיים
דלה ביותר .לפיכך המשמעות האופרטיבית של עצם ההמשגה של זכויות בעלי-חיים
כהגנה מפני פגיעה מדינתית היא מצומצמת מאוד .לצד זאת ,המשפט החוקתי נוגע גם
ב חובה של המדינה להגן על זכויות אדם מסוימות ,כגון הזכות לחיים ,הזכות לשלמות
הגוף והזכות לכבוד .עוד ראוי להדגיש כי המונח "זכויות" מככב גם בענפי משפט אחרים,
ואינו מוגבל להופעה כטענות נגד המדינה ורשויותיה .לפיכך אמשיג גם זכויות אחרות של
בעלי-החיים ,אשר נפגעות לא על-ידי המדינה .בכל מקרה ,מכיוון שגם המדינה ורשויותיה
פוגעות בבעלי-חיים בשיטתיות ,להכרה בזכויותיהם של האחרונים תהיה השלכה ממשית
גדולה.
(ב) מעמד וזכות הגישה לערכאות
זכות הגישה היא כלי מרכזי לשמירת הזכויות המשפטיות של הפרט ולאכיפת ההסדרים
שיצר המחוקק הנבחר 69.קשה להפריז בחשיבותה של זכות הגישה לכל ערכאה שיפוטית,
לכל הליך שיפוטי ,וניתן אף להציע כי ללא גישה כאמור אין טעם לזכויות הפרט 70.הכרה
במעמדם של בעלי-החיים היא תנאי הכרחי למסגרות דיון משפטיות רבות 71.אכן ,כדברי
השופט רובינשטיין ,ברור שבעלי-החיים אינם יכולים לייפות כוחו של מייצג או לשלם
הוצאות ,אולם הדבר אינו מבדיל אותם מאנשים רבים ,דוגמת כאלה הלוקים בפיגור שכלי
או במחלת נפש ,אנשים בתרדמת ,וכמובן תינוקות 72.כל האחרונים בעלי מעמד משפטי,

68

69
70
71

72

Wesley Newcomb Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial
) .Reasoning, 26 YALE L.J. 710 (1917לחיבור תפיסה זו לבעלי-החיים ,כמו-גם לבחינה
של תיאוריות זכויות נוספות ושל הרלוונטיות שלהן לבעלי-חיים ,ראו  ,Stuckiלעיל ה"ש

 ,22בעמ'  538–537ו.543–541-
יורם רבין "זכות הגישה לערכאות – מזכות רגילה לזכות חוקתית" המשפט ה 222 ,217
(.)2000
אהרן ברק "זכות הגישה למערכת השיפוטית" ספר שלמה לוין ( 34 ,32 ,31אשר גרוניס,
אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני עורכים .)2013
 ,Stuckiלעיל ה"ש  ,22בעמ'  .553לניסיון שיטתי לפריצת המסגרת ולהכרה באישיות
המשפטית של קופי-אדם ראו STEVEN M. WISE, RATTLING THE CAGE: TOWARD LEGAL
).RIGHTS FOR ANIMALS (2000
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  51 ,49ו ,RYDER ;53-לעיל ה"ש  ;37לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'
 179ו.186-
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ואין קושי לרשום אותם כעותרים שותפים ואף כעותרים יחידים 73,אף שברור כי אין הם
יכולים לפנות לבית-המשפט אלא באמצעות אפוטרופוס .אפשרות משפטית זו תקפה גם
לגבי בעלי-חיים.
במאמר מכונן הציע וולפסון להכיר במעמדם של בעלי-חיים ובזכויות מסוימות שלהם,
גזר את ההכרה האמורה מחוק ההגנה ,וגרס כי הסעיף המתיר לארגונים למען בעלי-חיים
לפנות לבית-המשפט בבקשה לצו מניעה הופך אותם לאפוטרופוס 74.רעיון זה אף נתמך
בקצרה בהמשך בבית-המשפט המחוזי בחיפה75.
אילו היו מוגנים ,לא הייתה כל שאלה לגבי מעמדם המשפטי של בעלי-החיים (אלא
רק שאלה ,סבוכה כשלעצמה ,לגבי זהות האפוטרופוס שלהם ,שהרי אין להם בן משפחה
שישמש כזה ,ולעולם נידרש למנות אדם לתפקיד זה) .ללא מעמד נשללת מהם באופן
כמעט מוחלט זכות הגישה לערכאות ,שהיא בסיס הכרחי לשמירה על הזכויות האחרות,
שבחלקן אגע מייד .אף שלארגונים מסוימים יש מעמד בחוק ,ככתוב לעיל ,ואף שהדבר
תורם בוודאי להגנה המשפטית על בעלי-חיים ,בעיית המעמד רחוקה מלהיפתר ורחוקה
מלהיות נחלתן של מדינות אחרות ,כפי שרמז השופט גרוניס .מעבר לעובדה שהארגונים
למען בעלי-חיים הם דלים בתקציב ובמחלקות משפטיות ,המסלולים בחוק ההגנה תקפים
אך ורק לגבי שתי עילות :קובלנה פרטית ,המצריכה אישור של פרקליט מחוז (בניגוד
לקובלנה פרטית של אזרח) ,מה שמוביל לכך שעד היום לא הוגשה אפילו אחת; ובקשה
לצו מניעה נגד המשך קיומה של פרקטיקה אשר מהווה למעשה ,לפי הנטען ,עברה
פלילית .ארגונים שלא הוכרו כאמור אינם בעלי מעמד פורמלי להשמיע את קולם של
בעלי-החיים בבית-המשפט ולייצג לפניו את האינטרסים שלהם ,וכך גם ארגונים מוכרים
בהקשרים שבהם החוק אינו מכיר באפשרות להגיש קובלנה או בקשה כאמור76.
(ג) הזכות לחיים
73
74
75
76
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ראו ,למשל ,את שם העותרת הראשונה – תינוקת שנולדה עם שיתוק מוחין ופיגור שכלי –
בתיק שהוביל לדיון מורכב ומפורט :דנ"א  4693/05בית חולים כרמל – חיפה נ' מלול ,פ"ד
סד(.)2010( 533 )1
וולפסון "מעמד בעלי-החיים במוסר ובמשפט" ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' .561
עניין נאסר ,לעיל ה"ש  ,55בפס' .20
ס'  1לחוק ההגנה מגדיר "ארגון למען בעלי חיים" כ"תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה
על בעלי חיים ,מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם" .מכך נובע שארגונים שאינם תאגידים
רשומים כאמור אינם בעלי מעמד המתיר להם לפעול מכוח ס' 17א ולעתור לצו מניעה נגד
פגיעה אסורה בבעלי-חיים .מעבר לכך ,ס'  ,15המכונן אפשרות עיונית להגשת קובלנה
פרטית על-ידי ארגון למען בעלי-חיים ,מתנה את האפשרות לא רק באישור של פרקליט
מחוז ,אלא גם באישור כללי של הארגון על-ידי השר לאיכות הסביבה ,לאחר שנועץ עם שר
החקלאות .לדיון עדכני בשאלת המעמד המשפטי של בעלי-חיים בישראל ראו גם לרנר
"מקניין לאישיות משפטית?" ,לעיל ה"ש  .44שאלת הייצוג והנציגּות המשפטיים באשר
לבעלי-חיים מורכבת מאוד ,ואגיע אליה בעתיד.
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הזכות היסודית מכל היא הזכות לחיים 77.סעיף  2לחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו קובע
כי אין פוגעים בחייו של אדם באשר הוא אדם .אילו היו מוגנים ,הייתה המדינה יכולה
להמית בעלי-חיים רק במצבים שבהם רשות כלשהי מוסמכת כיום להמית אדם .אולם אין
שום רשות בישראל המוסמכת במפורש ובמישרין להרוג אנשים 78.הצבא ,כמובן ,הורג
אנשים ,במכוון ובשוגג 79.עם זאת ,אין חקיקה המסמיכה אותו במפורש להרוג אנשים.
באופן דומה ,אך במידה פחותה בהרבה ,המשטרה מפעילה לעיתים כוח קטלני במסגרת
נסיון מעצר .אף שהיא מוסמכת לבצע מעצר וגם להשתמש בכוח ,כמפורט בהמשך ,אין
בישראל חקיקה המסמיכה את המשטרה במפורש להרוג אדם .אומנם ,פעולות ההרג
הצבאיות והמשטרתיות אינן מובילות ברגיל לחקירה משטרתית ולהעמדה לדין ,עקב
תפיסתן כמוצדקות ,אך לא בגין הישענות על הסמכה מפורשת ,אלא באמצעות החלה
משתמעת של סייגי המשפט הפלילי או לנוכח אינטרסים מדינתיים נוגדים 80.בכל אופן,
אין לכך רלוונטיות לבעלי-החיים ,באשר אלה אינם נחשדים כפועלים נגד בטחון המדינה
או כעבריינים .בדין הפלילי המהותי קיים בישראל עונש מוות – הן בחוקים מיוחדים81
והן בחוק העונשין ,התשל"ז– .1977אולם מובן שגם רעיון זה אינו תקף לגבי בעלי-חיים.
אף שהאחרונים מּוצאים כיום להורג באופן שיטתי ,איש אינו מכנה זאת "עונש מוות" או
אפילו "עונש".
אילו היו מוגנים ,והיו בעלי זכות לחיים ,היה אפשר לגזור מזכות זו את החובה
המדינתית לא להרוג בעלי-חיים מחוץ למסגרות הלוחמה באויב והמאבק בטרור ובפשע,
ואף להגן עליהם מפני המתה פרטית .המתה שיטתית על-ידי המדינה הייתה מופסקת
לאלתר .המתה כזו קיימת כיום בתחומים מגּוונים .בעלי-חיים מומתים באופן שיטתי על-
ידי וטרינרים עירוניים ורשותיים בשם ההגנה על בריאות הציבור ,כאשר הם חולים,
חשודים כחולים ואפילו למטה מכך 82.כלבים וחתולים רבים מומתים רק משום שאין להם
77
78
79
80
81
82

יניב רוזנאי והלל סומר "'אם כל הזכויות' :הזכות החוקתית לחיים" משפט ועסקים יט ,537
 ;)2016( 543 ,541–540מרדכי קרמניצר וחאלד גנאים הרפורמה בעבירות ההמתה ()2019
לאור עקרונות היסוד של המשפט ומחקר היסטורי והשוואתי .)2020( 26–25
ע"פ  486/88אנקונינה נ' התובע הצבאי הראשי ,פ"ד מד( ;)1990( 353 )2חאלד גנאים ,דורון
מנשה ומרדכי קרמניצר "גבולות השימוש בכוח קטלני בעת מעצר" מחקרי משפט כה ,703
.)2009( 710–706
אסף פורת אחריות מפקדים בשל כשל צבאי ( 13 ,11חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור
למשפטים" ,אוניברסיטת תל-אביב .)2011
אסף הרדוף "קוטלו של אויבנו הוא בננו :פערי הרזולוציה בין המשפט הפלילי לחברה ,בין
חיים למוות ,בין קורבן לעבריין ובין גמול לנקמה" עלי משפט טו 65–64 ,53–48 ,41
(.)2020
למשל ,החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,התש"י– ;1950החוק בדבר מניעתו וענישתו
של הפשע השמדת עם ,התש"י–.1950
פקודת הכלבת ;1934 ,פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה– .1985לביקורת
ראו אסף הרדוף "ידיד ניכר בעת מחלה :על המתת בעלי חיים בשם בריאות הציבור" המשפט
כז .)2021( 255–245 ,241
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בית אנושי 83.צה"ל עורך הכשרה לכירורגים ,כדי שרופאים יתאמנו בפתיחת נתיבי אוויר
לפצועים שאינם נושמים ובניקוז אוויר ודם ,ובסיום האימון הכלבים מומתים 84.אף
שלבעלי-החיים אין חובת גיוס לצבא ואין יכולת להסכים לכך ,הצבא משתמש בבעלי-
חיים למשימות קטלניות .כלבים הם דוגמה בולטת לכך ,ואפילו קיימת יחידה מיוחדת
לשם כך – יחידת עוקץ 85.משרד הביטחון עורך ניסויים סודיים רבים בבעלי-חיים,
שאפשר רק לדמיין את הנעשה בהם ,ואין קושי לדמיין שהם מסתיימים בהמתה 86.ציד
קטלני נעשה לעיתים על-ידי פקחים של רשות הטבע והגנים במגוון תואנות ,משמירת
האיזון האקולוגי ועד מניעת נזקי חקלאות 87.גופים ציבוריים המתוקצבים על-ידי המדינה
עורכים אף הם ניסויים בבעלי-חיים ,המובילים למותם88.
לנוכח חשיבותה של הזכות לחיים ,אילו היו מוגנים ,כל הפעולות הללו היו נפסקות,
ושום גורם לא היה מעלה בדעתו לטעון כי עליהן להימשך משום שהן משרתות אינטרסים
חשובים .למשל ,בהתאם לוועדת הלסינקי העליונה לניסויים רפואיים בבני-אדם וכעולה
מתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) ,התשמ"א– ,1980לשם עריכת ניסוי
רפואי מחקרי באדם נדרשים תנאים מגּוונים ,שאחד מהם נתפס אולי כמובן מאליו בנוגע
לבני-אדם :הסכמה מדעת ,חופשית ומתמשכת .דבר נוסף שהיה נפסק הוא הסבסוד
המדינתי של המתת בעלי-חיים בתעשיות נצלניות89.
פגיעה קשה נוספת בזכות לחיים עולה ממה שהיה אפשר לכנות "דיני הכיבוש" באשר
לבעלי-חיים ,אילו היו קיימים דינים המגבילים את הכיבוש האנושי של שטחי מחיה של
בעלי-חיים .האדם כובש באופן סדרתי שטחים שבהם חיים ומשגשגים בעלי-חיים,
משתלט עליהם ומעצבם מחדש כראות עיניו ולטובתו ,בין לצורכי מגורים ובין לצורכי
83
84
85

86
87
88
89
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 ,ACHORלעיל ה"ש  ,5בעמ' .37
בג"ץ " 9374/02תנו לחיות לחיות" נ' קצין רפואה ראשי ,פ"ד נז(.)2003( 128 )3
בדף הבית של היחידה נכתב" :עוקץ היא יחידה התנדבותית המפעילה ומאמנת כלבים
למשימות לחימה ייעודיות בכל הגזרות ובמיוחד בשטחים .המטרה המבצעית של יחידת
בכוחותינו".
פגיעה
ומניעת
טרור
סיכול
היא
עוקץ
 .https://web.archive.org/web/20090803142547/http:/mazi.idf.il/450 -he/IGF.aspxראוי
להזכיר גם את יחידת הכלבנים לישראל ,שאינה משויכת לצה"ל .המשפט הראשון המופיע
בדף הבית שלה הוא זה" :יחידת הכלבנים לישראל ,הוקמה כדי להציל חיים ,תוך סיכון
מינימלי של חיי אדם" .http://www.israeldogunit.com/ .בעוד הסיכון אמור להיחסך מבני-
אדם וליפול על הכלבים ,מובן שהחיים שמבקשים להציל אינם של בעלי-חיים וכלבים
אחרים.
מבקר המדינה דוח שנתי 61ב לשנת  2010ולחשבונות שנת הכספים ,1464–1463 2009
.)2011( 1483–1481
בג"ץ  3/83עין גב ,קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' שר החקלאות ,פ"ד לח()1
.)1984( 302 ,297
מבקר המדינה דוחות על הביקורת באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה .)2004( 185 ,183
Rachel Wechsler, Blood on the Hands of the Federal Government: Affirmative Steps
).that Promote Animal Cruelty, 4 J. ANIMAL L. & ETHICS 183, 184–85 (2011
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גידולים חקלאיים 90.בעלי-החיים מורחקים ביד אלימה או פשוט מגלים שאזורי המחיה
שלהם השתנו לבלי היכר – יערות בוראו ,אגמים יובשו ומקורות המחיה של אוכלוסיות
שלמות נעלמו כלא היו .לגבי בעלי-חיים רבים זהו גזר-דין מוות.
לצד סעיף  2לחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו ,המגן על חיי האדם מפגיעה מדינתית,
סעיף  4לחוק-היסוד מזכה כל אדם בהגנה על חייו – מסר שניתן לגזור ממנו את המסקנה
כי המדינה לא תעמוד מנגד כאשר אנשים יפגעו בחיים של אחרים ,והיא אכן אינה עומדת
מנגד ,אלא מפעילה את דיני העונשין ,כמפורט בהמשך .בהתאם ,אילו היו מוגנים ,במקום
להסדיר תעשיות קטלניות ובמקום משטר רישוי ופיקוח ,היה על המדינה להתערב באופן
אקטיבי ולסגור את כל התעשיות שכרוכות בהרג של בעלי-חיים ,מבתי-המטבחיים ועד
סירות הדיג ,מהנסיינים ועד הציידים ,והרשימה ארוכה ביותר ,כמובן.
(ד) הזכות לשלמות הגוף
מה שנכון באשר לזכות לחיים נכון גם באשר לזכות לשלמות הגוף .סעיף  2לחוק-יסוד:
כבוד האדם וחירותו קובע כי אין פוגעים בגופו של אדם באשר הוא אדם .אילו היו מוגנים,
היו רשויות המדינה יכולות לפגוע בזכותן של חיות לשלמות גוף רק במקרים שבהם הן
יכולות כיום לפגוע בזכותו של אדם לשלמות גוף ,ובאותה מידה.
למשל ,הצבא והמשטרה מוסמכים במפורש להפעיל כוח כלפי גוף אנושי – לדוגמה,
בעת מעצר חשוד שמתנגד 91.בהקשרים מסוימים המשטרה מוסמכת להפעיל כוח בעריכת
חיפוש בגופו של חשוד המסרב לחיפוש 92.לעומת זאת ,חוקרי משטרה אינם מוסמכים
להפעיל כוח כלפי גופו של עצור בשעת חקירתו ,וכאשר הם עושים כן מבלי לתת על כך
את הדין ,הדבר נובע מפרשנותם של סייגים לעברה או מאינטרסים מדינתיים ,ולא מחוק
כזה או אחר 93.סוהרים מוסמכים להפעיל כוח נגד אסירים במקרים מסוימים 94.גם
רופאים ,לרבות כאלה העובדים במוסדות ממשלתיים ,עשויים לפגוע בגופו של אדם בלי
הסכמתו – אם כי רק לטובתו ובמסגרת תפקידם ,כמובן – וליהנות מסייג הצידוק 95.לעומת
זאת ,אין רשות המוסמכת לפגוע בגופו של אדם לטובתה שלה ,מחוץ להקשר בטחוני
ופלילי של מעצר וחקירה.
90
91
92
93
94
95

יותם שלמה "מספוא למחשבה :חשיבה מחודשת על מדיניות סחר בינלאומי במוצרים מהחי
לקידום ביטחון תזונתי" לחם חוק :עיונים במשפט ואוכל ( 222–221 ,205יופי תירוש ואייל
גרוס עורכים ( )2017הספר להלן :לחם חוק).
ס'  19לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] ,התשכ"ט– ;1969ס' 234א
לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו–.1955
ס' (3ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי),
התשנ"ו–.1996
בג"ץ  5100/94הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נג( ,817 )4פס'
.)1999( 37–33
ס' 19טז(ד)95 ,ו ו 110סד לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב–.1971
ס' 34יג( )4(–)3לחוק העונשין.
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אילו היו מוגנים ,פגיעה מכּוונת בגופם של בעלי-חיים לצורך אימונים וניסויים צבאיים
לא הייתה באה בחשבון ,כשם שהיא אינה באה בחשבון באשר לאנשים .ניסויים פולשניים
בבעלי-חיים הנערכים על-ידי גופים מדינתיים היו נפסקים .גם הסבסוד המדינתי של
תעשיות אשר מטילות באופן סדרתי מומים בגופם של בעלי-חיים ,כמפורט בהמשך ,היה
נפסק.
נוסף על כך ,סעיף  4לחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו מקנה זכות מפורשת להגנה על
הגוף .דוגמה להגנה כזו ניתן למצוא בחוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות
במעונות יום לפעוטות ,התשע"ט–( 2018להלן :חוק התקנת מצלמות) ,המבקש להגן על
גופם של חסרי-ישע במקום העבודה 96.לעומת זאת ,בעלי-חיים השבויים כיום בתעשיות
נצלניות אינם מצולמים ,וצילומים שנעשו על-ידי פעילים למען בעלי-חיים והוכיחו
התעללות בבעלי-חיים אף הובילו במדינות שונות בעולם ליצירת עברה פלילית – איסור
לצלם בעל-חיים ללא רשות בעליו 97.אף שצילום אדם ברשות היחיד ללא הסכמתו הוא
עברה ועוולה לפי סעיף  )3(2לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א– ,1981אדם המצלם אדם
אחר ברשות היחיד בשעה שאדם שלישי פוגע בו ,ובמטרה לחשוף את הפגיעה ולעצור
אותה ,יכול לטעון לסעיף ההגנות שבחוק 98.אילו היו מוגנים ,היה על המדינה להתערב
ולמנוע את כל הפרקטיקות של השחתת איברים לא מטעמים וטרינריים ,שחלקן יפורטו
בהמשך ,כגון קיטום של מקור ,זנב ,שיניים ,פטמות ועוד ,וכן את העיוות המכּוון של גופם
של בעלי-חיים למטרות אנושיות.
פרט לכך ,חוק זכויות החולה ,התשנ"ו– ,1996קובע את זכויותיו של אדם המבקש
טיפול רפואי .בין היתר הוא מקנה לו זכות לטיפול רפואי ואף לטיפול נאות ולשמירה על
כבודו ופרטיותו ,ומכונן כמובן דרישה להסכמה מדעת של החולה לטיפול הרפואי 99.אילו
היו מוגנים ,היה אפשר לגזור מכך חובה מדינתית להסדיר טיפול וטרינרי נגיש – לפחות
בבעיות הבריאות הקשות והקריטיות ביותר – שיתבסס על טובתו המשוערת של המטופל
בלבד.

 96הצעת חוק חובת התקנת מצלמות במחלקות האשפוז הסיעודי ,התשע"ז– ,2017עברה שלבי
חקיקה מתקדמים ,אך טרם התגבשה לחוק.
Jessica Pitts, “Ag-Gag” Legislation and Public Choice Theory: Maintaining a Diffuse 97
Public by Limiting Information, 40 AM. J. CRIM. L. 95, 105–10 (2012); James S.
Cooper, Slaughterhouse Rules: How AG-Gag Laws Erode the Constitution, 32 TEMP.
J. SCI. TECH. & ENVTL. L. 233, 242–44 (2013); Larissa Wilson, Ag-Gag Laws: A Shift
in the Wrong Direction for Animal Welfare on Farms, 44 GOLDEN GATE U. L. REV.
311, 316–24 (2014); Brian M. Lowe, Spectacular Animal Law: Imagery, Morality, and
Narratives Impacting Legal Outcomes for Nonhuman Animals, 9 ALB. GOV’T L. REV.
).48, 105–06 (2016

 98ס'  18לחוק הגנת הפרטיות .בנושא קרוב ראו אסף הרדוף "הפרט נגד הפרטיות :המתח בין
הפגיעה בחסרי ישע לפגיעה בפרטיות מטפלות" (צפוי להתפרסם).
 99ס'  10 ,5 ,3 ,1ו 13-לחוק זכויות החולה.
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(ה) הזכות לחירות התנועה
החופש של הפרט לנוע בחופשיות בתוך המדינה הדמוקרטית ,לצאת ממנה ולהיכנס אליה,
מוכר היטב במשפט החוקתי 100.סעיף  5לחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו קובע כי "אין
נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר ,במעצר ,בהסגרה או בכל דרך אחרת".
עם זאת ,חירותם של אנשים ניטלת ומוגבלת על-ידי המדינה בהקשרים מגּוונים ,אשר
הבולט או למצער החריף מביניהם עולה בשדה הפלילי .מאסר בוודאי נוטל את החירות,
לעיתים לשארית חייו של הנאשם המורשע ,והוא מעוגן במפורש בחוק העונשין 101.מעצר
מעוגן אף הוא במישרין ובפירוט בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים),
התשנ"ו–( 1996להלן :חוק המעצרים) ,ולעיתים לא-רחוקות הוא נמשך חודשים ואף
שנים 102.בחוק זה מעוגנת במפורש גם סמכות העיכוב 103.גם האח החורג של המעצר
הפלילי ,המעצר המנהלי ,מעוגן בחוק 104.לבסוף ,הסגרה מעוגנת אף היא בחוק
מפורש 105.מאסר ,מעצר והסגרה עוסקים במורשעים ,בנאשמים ובחשודים .עדים לעברה
עשויים להיות מעוכבים ,כעולה מחוק המעצרים 106.עדים אשר בחרו לא להיענות לצו
בית-משפט שהורה להם להגיע להעיד – עשויים להיעצר 107.מי שאינו מציית להוראה
שיפוטית עשוי להיאסר 108.פרט לשלילת החירות בכליאה ,החירות לנוע מוגבלת באופנים
מגּוונים ,כגון סגירה של מקומות מסוימים לציבור מסוים בשעות מסוימות 109.פרט לאלה,
חופש התנועה מוגבל כמובן גם באמצעות דינים אחרים ,כגון דיני הקניין ,דיני התעבורה
וכדומה.
שלילת החירות המדינתית הנהוגה כיום נעשית בכלים שאינם רלוונטיים כלל לשלילת
חירותם של בעלי-החיים .חירותם של אלה ניטלת ומוגבלת כיום כדבר שבשגרה על-ידי
שלל תעשיות ,וגם על-ידי המדינה ורשויותיה .בכל הקשר שבו רשות מחזיקה בעלי-חיים
בתוך חומות ,גדרות וכלובים ,פירוש הדבר הוא בהכרח נטילת חירותם .כל המצבים
שנדונו לעיל שבהם רשויות שותפות לפגיעה בחייהם של בעלי-חיים או בגופם כוללים
נטילת חירות .פרט לכך ראויים לציון מצבים נוספים ,דוגמת שימוש משטרתי בכלבים
לאיתור סמים מסוכנים ,שימוש צבאי בכלבים לצורך אבטחת בסיסים ,שימוש משטרתי

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

ברק הזכות החוקתית ובנותיה ,לעיל ה"ש  ,40בעמ' .782–781
סימן ב בפרק ו לחוק העונשין.
ס'  65–1לחוק המעצרים.
שם ,בס' .75–66
חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים) ,התשל"ט–.1979
חוק ההסגרה ,התשי"ד–.1954
ס'  68לחוק המעצרים.
ס'  6לפקודת בזיון בית משפט.
ס'  287לחוק העונשין.
יפה זילברשץ "על חופש התנועה הפנים-מדינתית" משפט וממשל ד .)1998( 793
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בסוסים לצורך פיזור הפגנות ועוד 110.כל שימוש כזה מניע את בעלי-החיים לפי צורכי
המדינה בהקשרים מסוימים ,ואז מחזירם למקום כליאתם.
כל הפגיעות הללו לא היו באות בחשבון אילו היו מוגנים .הן היו מחייבות חקיקה
מפורשת שעומדת בפסקת ההגבלה ,מה שקשה כמובן לדמיין באשר למי שחירותו מוגבלת
באופן כה עמוק ,רחב ותמידי ,מבלי להשעין את המגבלה על טענה שהוא בוחר לסכן
אחרים 111.פרט לכך ,הסבסוד המדינתי של תעשיות אשר כולאות בעלי-חיים כשיטה לא
היה בא בחשבון.
(ו) הזכות לפרטיות
גם הפרטיות היא זכות המנויה במפורש בחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו .חקיקה מגּוונת
מגינה על הזכות לפרטיות בהקשרים מגּוונים ,לרבות חוק האזנת סתר ,התשל"ט–,1979
חוק הגנת הפרטיות ,ואולי גם חוק המחשבים ,התשנ"ה– .1995הפרטיות עשויה להתייחס
לזכותו של אדם להיעזב לנפשו 112,להגבלת הגישה של אחרים אל הפרט 113,לאפשור
פעולות של הפרט בדרכו להגדרה עצמית 114,לשליטתו של הפרט במידע על-אודותיו115,
לשליטתו על גופו ועוד116.
אילו היו מוגנים ,סביר להניח כי רכילות על אודותיהם לא הייתה מעסיקה אותם ,וכך
גם צילומם ברשות היחיד או הקלטת קולותיהם .לעומת זאת ,זכותם להיעזב לנפשם הייתה
רלוונטית ביותר לשחרורם מהכבלים שבהם כבל אותם האדם ,וכמוה גם זכותם לבחור את
דרכם לבדם ,וכמובן שליטתם בגופם .זכותם של בעלי-החיים להיעזב לנפשם הייתה
מאפשרת להם לחיות חיים שאינם מנוהלים על-ידי אדון אנושי :ללא כלא ,ללא הפרדה
חברתית כפויה ,ללא השחתת גופם בידיים אנושיות ,ללא פלישה לגופם ,וכמובן ללא
קטילתם בידיים אנושיות.
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Kailey A. Burger, Solving the Problem of Puppy Mills: Why the Animal Welfare
).Movement’s Bark Is Stronger than Its Bite, 43 WASH. U. J.L. & POL’Y 259, 259 (2013

 111השוו לדיון החוקתי ב"קלפי המיקוח" – החזקת בני ערובה לבנונים במגמה להשתמש בהם
במשא-ומתן עתידי לשחרורו של הנווט השבוי רון ארד :דנ"פ  7048/97פלונים נ' שר
הביטחון ,פ"ד נד(.)2000( 721 )1
Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 HARV. L. REV. 193, 112
).195, 205 (1890
Ruth Gavison, Privacy and the Limits of Law, 89 YALE L.J. 421, 422 (1980); Daniel 113
).J. Solove, Conceptualizing Privacy, 90 CAL. L. REV. 1087, 1103–04 (2002
.Jed Rubenfeld, The Right of Privacy, 102 HARV. L. REV. 737, 754–55 (1989) 114
 115מיכאל בירנהק מרחב פרטי :הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה ( 93–89התשע"א).
 116סולוב כתב כי פרטיות עשויה להתייחס לחופש המחשבה ,לשליטה על הגוף ,להתבודדות
בבית הפרטי ,לשליטה במידע אישי ,לחירות ממעקב ,להגנת מוניטין ואף להגנה מפני
חיפושים וחקירות ,Solove :לעיל ה"ש  ,113בעמ' .1088
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(ז) הזכות לאוטונומיה
פרט לזכויות שלעיל קיימות זכויות נוספות אשר אינן מנויות בחוקי-היסוד אך מוכרות
ומבוססות היטב בישראל ,דוגמת הזכות לאוטונומיה ,שהיא זכות מופשטת מאוד
המתחברת להקשרים מגּוונים .הזכות לאוטונומיה מוערכת מאוד בדמוקרטיה
הליברלית 117.היא סובבת סביב זכות הפרט לבחור 118,סביב יכולתו של הפרט לשלוט
בחייו ולהכריע כיצד לנהל אותם 119.אוטונומיה אישית עניינה שלטון עצמי ,הכוח לשקף
ולחדש את הזהות והערכים של הפרט 120,החיוניים לאישיות121.
היקף הפגיעה האנושית באוטונומיה של בעלי-החיים עצום .בעלי חיים המצויים
בחזקת אדם נהנים מאוטונומיה דלה ביותר ,אם בכלל .הם כלואים ,פעמים רבות באופן
מגדרי (בעיקר נקבות) ,ואינם נהנים מחופש תנועה ,על כל החירויות שחופש התנועה
הכרחי להן .בין היתר הם אינם חופשיים להקים משפחה ,לקיים יחסי מין ,לאכול אוכל
טבעי וכדומה .הזכות לאוטונומיה ,כחלק מהזכות לכבוד ,היא גם הזכות של אדם שלא
יתייחסו אליו כאל אמצעי בלבד 122.יחס לבעלי-חיים כאל אמצעי הוא הבסיס לכל
התעשיות האנושיות השעונות על ניצול בעלי-חיים.
הפגיעה באוטונומיה של בעלי-החיים רחבה בהרבה מהפגיעות שניתן לזהות בכליאת
בעלי-חיים ובניהול חייהם על-ידי אדוניהם .הרחקתם מסביבתם הטבעית ,כליאתם
והפרדתם מהוריהם (אשר תפורט בחלק הבא ,הנוגע בזכות למשפחה) – כל אלה יחדיו
יוצרות שלילה כמעט מוחלטת של פוטנציאל ההתפתחות של בעלי-החיים .בעלי-החיים
בטבע לומדים מהוריהם ,ממשפחתם ומסביבתם כישורי הישרדות יקרי-ערך :מציאת מים,
ציד או מציאת מזון ,הסתתרות והתחמקות מפני יצורים חזקים יותר ,הגנה עצמית ,חיזור
וזיווג ,הקמת בית וכדומה .לעומת זאת ,כאשר בעלי-חיים מיוצרים על-ידי האדם ואינם
רואים אפילו את הוריהם ,כאשר הם מופרדים מהוריהם ,וכאשר הם מוחזקים בסביבה לא-
טבעית ובפיקוח אנושי ,אין להם דרך לממש את הפוטנציאל שלהם ואף להרחיב את
גבולותיו .על שלילת הזכות האמורה נכתב בספרות באופן מופשט שהיא בבחינת שלילת
117

Daniel Susser, Beate Roessler & Helen Nissenbaum, Online Manipulation: Hidden
).Influences in a Digital World, 4 GEO. L. TECH. REV. 1, 35 (2019

118

Kimberly Kessler Ferzan, Consent, Culpability, and the Law of Rape, 13 OHIO ST. J.
).CRIM. L. 397, 402 (2016

119

JOEL FEINBERG, THE MORAL LIMITS OF THE CRIMINAL LAW: HARM TO SELF 28, 115
(1986); Joel Feinberg, Autonomy, Sovereignty, and Privacy: Moral Ideals in the
Constitution?, 58 NOTRE DAME L. REV. 445, 446–47, 453–44 (1983); Meir Dan).Cohen, Basic Values and the Victim’s State of Mind, 88 CAL. L. REV. 759, 765 (2000

120

Luis E. Chiesa, Solving the Riddle of Rape-by-Deception, 35 YALE L. & POL’Y REV.
).407, 420 (2017

121

Ben A. McJunkin, Deconstructing Rape by Fraud, 28 COLUM. J. GENDER & L. 1, 8
).(2014
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הזדמנויות 123.עם זאת ,המשפט אינו ממשיג אותה כלל כיום .אם נדמיין תינוקות אנושיים
כלואים בתאים ,מקבלים אוכל ומשקה אך ללא בדל הדרכה לחיים ,בוודאי יהיו אלה
יצורים דלי תקשורת ודלי יכולות ,שהפוטנציאל שלהם נשלל כמעט לחלוטין .זו בבירור
פגיעה קשה וחמורה באוטונומיה ומעבר לה.
(ח) הזכות למשפחה
זכות נוספת שאינה מנויה בחוקי-היסוד היא הזכות לחיי משפחה .חרף העדרה מחוקי-
היסוד ,היא מעוגנת באמנות זכויות האדם 124.ניתן לראות בזכות לחיי משפחה זכות-בת
חוקתית – כזו שמכירה ,בין היתר ,בזכות הפרט להקים משפחה ואף בזכותו להורות125.
הזכות למשפחה כוללת זכויות והגנות משפטיות מגּוונות ,ביניהן הזכות של אדם לממש
את הורותו בשלמות ,זכותו ליהנות מקשר עם ילדו ולא להינתק ממנו ,זכותו של הילד
לגדול עם שני הוריו ,זכותו לגדול בתא משפחתי שלם ויציב ,וזכותו להכיר את הוריו126.
אילו היו מוגנים ,דיני המשפחה היו ממשיגים את הפגיעות בבעלי-החיים באופן
דרמטי למדי .מצד אחד ,האדם מונע הורות ממגוון רחב של בעלי-חיים ,כאמצעי לוויסות
התנהגותם .סירוס זכרים בתעשיית המזון מן החי הוא פרקטיקה פופולרית ,משום שממילא
התעשייה אינה בונה עליהם לצורכי רבייה .סירוס ועיקור הם פרקטיקה כפויה רחבה באשר
לכלבים ולחתולים 127,אשר אף נתמכת וממומנת על-ידי ארגונים שונים למען בעלי-
חיים128.
123
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 ,REGANלעיל ה"ש  ,22בעמ' .97–96
ס'  16להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ;1948 ,ס'  23לאמנה הבינלאומית בדבר
זכויות אזרחיות ומדיניות ,כ"א ( 269 ,31נפתחה לחתימה ב( )1966-אושררה ב 1991-ונכנסה
לתוקף ב ;)1992-ס'  8לאמנה האירופית לזכויות אדם ( Convention for the Protection of
.)Human Rights and Fundamental Freedoms
רות זפרן "זכויות הילד במשפחה כזכויות יחס" זכויות הילד והמשפט הישראלי –131 ,129
( 141תמר מורג עורכת  ;)2010אהרן ברק "חוקת המשפחה :היבטים חוקתיים של דיני
המשפחה" משפט ועסקים טז  ;)2013( 43–41 ,37–36 ,26–25 ,13יוסי גרין "התערבות
המדינה באוטונומיה של התא המשפחתי :בין הזכות להורּות לבין ערכיה של מדינת-ישראל"
מאזני משפט ט  ;)2014( 119–112 ,85רות זפרן "הזכות להורות בישראל – מימוש שוויוני
בסיוע הסכמים לנשיאת עוברים?" משפטים על אתר ח .)2015( 13–3 ,1
בג"ץ  7052/03עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים ,פ"ד
סא( ,202 )2פס'  28–25לפסק-הדין של הנשיא ברק ,פס'  6–4לפסק-הדין של השופטת
פרוקצ'יה ( ;)2006אמנה בדבר זכויות הילד ,כ"א ( 221 ,31נפתחה לחתימה ב)1989-
(אושררה ונכנסה לתוקף ב.)1991-
 ,ACHORלעיל ה"ש  ,5בעמ' .38
אף שבעלי-החיים בוודאי אינם מסכימים לסירוסם ולעיקורם ,התמיכה בפרקטיקה זו מצד
ארגונים למען בעלי-חיים נובעת מהחלופה הריאלית – המתה שיטתית של בעלי-חיים שלא
מצאו בית אנושי .לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .185–184
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מצד אחר ,האדם הוא מפריד משפחות סדרתי בקשר לבעלי-החיים .שום תרנגול ושום
תרנגול הודו בתעשיית הבשר ,וכן שום תרנגולת בתעשיית הביצים ,אינם זוכים לראות את
הוריהם כלל; עגלים מופרדים מאימותיהם ביום הולדתם; חזירים בתעשיית הבשר
מופרדים מאימותיהם שבועות ספורים לאחר לידתם .הפרדה כפויה ואלימה בין אם
לתינוקה היא פרקטיקה סטנדרטית ,שבעקבותיה התינוק לא יזכה בחום אימהי ואילו האם
לא תזכה להתחבר עימו ולדאוג לו 129.לעומת דיני המשפחה ,אשר לעיתים קרובות
עוסקים בהתנגשות רצונות 130,למשל בין הרצון של ילד להכיר את הורהו הביולוגי לבין
הרצון של הורהו הביולוגי להימנע מכך 131,בענייננו אין התנגשות רצונות כזו ,אלא דריסת
רצונות משותפים על-ידי צד שלישי .זכותה של התינוקת להיות עם אמה וזכותה של האם
להיות עם בתה נדרסות על-ידי הרפתן ,המפריד ביניהן לנצח .רפתות שאינן מפרידות
כאמור נוקטות אמצעים מגּוונים כדי למנוע את העגל מלינוק מאמו – למשל ,קשירת טבעת
קוצים סביב פיו של העגל ,שדוקרת את אמו 132.הפרדה כוחנית של תינוקות מהוריהם
נעשית גם בהקשרים אחרים ,דוגמת גני-חיות :ההורים מחוסלים בטבע ,וילדיהם נלקחים
לשבי; ובעלי-חיים נמכרים מגן-חיות לגן-חיות בלי התחשבות בקשרים המשפחתיים
והחברתיים שלהם133.
(ט) הזכות לשוויון
אסיים את הפרק החוקתי בזכות לשוויון ,אשר חרף היותה בלתי-מנויה מתחברת לדגל
אקדמי בעל חשיבות ותהודה מיוחדות 134.אף שערך השוויון זוכה בהמשגות מגּוונות
ובתפיסות שונות ומורכבות ,הוויכוח בין מצדדי השוויון לבין מצדדי ההבחנה סובב
לעיתים קרובות סביב הרלוונטיות של שוני מסוים בין מושאי ההשוואה 135:המצדדים
בהבחנה יטענו כי היא משקפת שוני רלוונטי ,וברגיל יבססו אותה על תבחינים
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סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  173ו ;184-גרנדין ,לעיל ה"ש  ,28בעמ'  ;113לוי ולוי ,לעיל ה"ש
 ,5בעמ'  ;328וולפסון "השופט והעגלה הנעדרת" ,לעיל ה"ש  ,20בעמ' .7–6
מעצם טיבם ,דיני המשפחה עוסקים בדיסהרמוניה משפחתית כזו או אחרת .ישראל צבי גילת
דיני משפחה – יחסי הורים וילדים :מזונות ,יחסי ממון ,משמורת וחינוך .)2000( 19
רות זפרן "של מי אתה ילד? על פגמיו של ההסדר הקיים בדין הישראלי בשאלת קביעת
האבהות" הפרקליט מו .)2002( 339–337 ,311
פאטרסון ,לעיל ה"ש  ,11בעמ' .23–22
 ,ACHORלעיל ה"ש  ,5בעמ' .KEVIN HILE, ANIMAL RIGHTS 117 (2004) ;175
ברק הזכות החוקתית ובנותיה ,לעיל ה"ש  ,40בפרק  ;24ברק מדינה "הזכות החוקתית
לשוויון בפסיקת בית-המשפט העליון :כבוד האדם ,האינטרס הציבורי וצדק חלוקתי" משפט
וממשל יז .)2016( 63
ברק הזכות החוקתית ובנותיה ,לעיל ה"ש  ,40בעמ'  ;693–692מדינה ,לעיל ה"ש  ,134בעמ'
.66–65
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(קריטריונים) מסוימים המראים שוני בין המעמד המועדף למעמד המופחת; 136ואילו
המצדדים בשוויון יבססו אותו על דחיית תבחין השוני לטובת תבחינים מהותיים שבהם
יש חפיפה או דמיון בין המעמדות ,על תקיפה שיטתית של עצם ההבחנה ועל חשיפת דעות
קדומות והטיות נסתרות 137.לעומת זאת ,ההסכמה המשפטית והחברתית לניצול בעלי-
חיים ,לפגיעה בהם ולהמתתם שעונה על תפיסה עמוקה ורחבה של אי-שוויון 138.היא
שעונה על מינאות :יחס על בסיס דעה קדומה חיובית כלפי האינטרסים של המין שלנו
ודעה קדומה שלילית כלפי האינטרסים של הנמנים עם המינים האחרים139.
אילו היו מוגנים ,לא הייתה המדינה מתירה לאנשים להתייחס לבעלי-החיים כאל
נחותים ,ואף לא הייתה מתירה את המשך קיומם של מבנים ושפה אשר מקדמים ומנציחים
את הנחיתות הזו .המשפט החוקתי היה מאפשר ומעודד מתקפות מגּוונות נגד הקיפוח
הממוסד והמתמשך של בעלי-החיים ,נגד גישת העליונות האנושית ,ונגד תבחינים אשר
משטיחים את הדמיון שבין בעלי-החיים לאדם.
140
מהזכות לשוויון היה אפשר לגזור גם את הזכות לשוויון בהקצאת משאבים .אילו
היו בעלי-החיים נהנים מהזכות לשוויון ,היו רוב שטחי המדינה מוקצים לחיות-הבר
שחיות בה ,ולא ליישובים של בני-אדם ,לכבישים לבני-אדם ,לשדות ולמפעלים לבני-
אדם; וכך גם באשר לחופים ,לשטחי ים מוגנים ,להקצאת מים ולשאר משאבי הטבע.
היה אפשר אף להציע שמהזכות לשוויון נגזרת הקצאת משאבים ותקציבים לתוכניות
רווחה לבעלי-חיים במצוקה :מרפאות ובתי-חולים ,מקלטים ,שיקום של בתי-גידול בים
וביבשה ,שיקום בעלי-חיים שנפגעו באופן טבעי או מידי אדם ,וכמובן שיקום של בעלי-
החיים ניצולי התעשיות .למי שסבור כי אין זה הוגן לזּכות את בעלי-החיים בתקציבים בלי
תרומה מצידם אזכיר כי במשך אלפי שנים שועבדו בעלי-החיים באופן שיטתי ,והאדם
מצוי בחוב כלפיהם – כלכלי ונורמטיבי – שאין שני לו בגודלו141.
לבסוף ,ראוי להדגיש כי אילו היו מוגנים ,השוויון שהאדם היה נדרש להקנות לבעלי-
החיים לא היה רק בינו לבינם ,אלא גם בינם לבינם .לא למותר לציין כי האדם מפלה בין
בעלי-חיים מסוג אחד לבעלי-חיים מסוג אחר; הוא פוגע בכולם ,אך חלקם נהנים מהגנות
 136ראו ,למשל ,את עמדתו של השופט קדמי בבג"ץ  721/94אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ
נ' דנילוביץ ,פ"ד מח( ,)1994( 749 )5ובבג"ץ  4541/94מילר נ' שר הביטחון ,פ"ד מט(94 )4
(.)1995
 137ראו ,למשל ,את עמדתה הנוגדת של השופטת דורנר בשני פסקי-הדין שלעיל.
Robert Garner, Animal Welfare: A Political Defense, 1 J. ANIMAL L. & ETHICS 161, 138
).163–64, 169 (2006
 139סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .39–38
 140בג"ץ  4906/98עמותת "עם חופשי" לחופש דת ,מצפון ,חינוך ותרבות נ' משרד הבינוי
והשיכון ,פ"ד נד( ;)2000( 513–512 ,503 )2בג"ץ  1662/05לוי נ' ממשלת ישראל ,פס' 51
לפסק-הדין של השופטת נאור ,פס' א' לפסק-הדין של השופט רובינשטיין (נבו .)3.3.2009
 141כמפורט להלן בפרקים ו–ז ,מה שבעלי-החיים מקבלים מהאדם אינו בגדר "שכר" ,ורחוק
מכך.
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מסוימות בחוק או בחיי המעשה ,ואילו חלקם אינם נהנים מהגנות כלל 142.אילו היו
מוגנים ,לכלב ולחתול לא הייתה עדיפות משפטית על הפרה ,ולזו לא הייתה עדיפות על
החולדה.

ב .משפט מנהלי
 .1המשפט המנהלי ובעלי-החיים
חלק חשוב נוסף מהמשפט הציבורי הוא קרובו של המשפט החוקתי ,הנותן לו משמעות
אופרטיבית :המשפט המנהלי .זה סובב סביב הרשויות המנהליות של המדינה ,מתווה את
סמכויותיהן וכן כללים ועקרונות להפעלתן ,סולל עבור פרטים אפשרויות להשפיע על
החלטות הנוגעות להם ,ומאפשר ביקורת שיפוטית – אף אם מתונה – על החלטות
מנהליות143.
חוקי-היסוד מניחים אבני פינה חשובות לא רק למשפט החוקתי ,אלא גם למשפט
המנהלי .סעיף  8לחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו קובע בפסקת ההגבלה כי "אין פוגעים
בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ...או לפי חוק
כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו" .קביעה דומה מופיעה בסעיף  4לחוק-יסוד :חופש
העיסוק .דרישת ההסמכה מתחברת לעקרון חוקיות המנהל – 144מעקרונות-היסוד של
המשפט המנהלי – הקובע כי רשות מנהלית מוגבלת לסמכויות שהוקנו לה במפורש בחוק
או מכוחו 145.לעיקרון זה יש תוקף בלי קשר לזכויות אדם ,אך תוקפו מתחדד כאשר
הפעולה המנהלית פוגעת בזכויות אדם 146.כוח מנהלי הוגן מאפשר ערובות בסיסיות
להגינות ,כגון זכות השימוע ,זכות הטיעון וזכות הערר ,מה שמכונה לעיתים "כללי הצדק
הטבעי" 147.הביקורת השיפוטית על הכרעה מנהלית היא מוגבלת ,וכוללת עילות שונות,
דוגמת עילת הסבירות ,אשר עשויות להוביל לפסילה שיפוטית של ההכרעה המנהלית –
142
143
144
145
146
147

לביטוי תפיסה זו ראו עניין חתולי-הרחוב ,לעיל ה"ש  ,49בפס'  ;7לוי ולוי ,לעיל ה"ש ,5
בעמ'  164–163ו.182–179-
ברוך ברכה משפט מינהלי כרך א  ;)1987( 16–9דפנה ברק ארז משפט מינהלי כרך א –11
( )2010( 20להלן :ברק-ארז משפט מינהלי א).
אורן גזל "פגיעה בזכויות-יסוד 'בחוק' או 'לפי החוק'" משפט וממשל ד 384–383 ,381
(.)1998
ברכה ,לעיל ה"ש  ,143בעמ'  ;35ברק-ארז משפט מינהלי א ,לעיל ה"ש  ,143בעמ'  97ו-
 ;103יצחק זמיר הסמכות המינהלית  ;)1996( 49יואב דותן הנחיות מינהליות 307–303
( ;)1996אהרן ברק מידתיות במשפט :הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה .)2010( 143
ברכה ,לעיל ה"ש  ,143בעמ'  ;39ברק-ארז משפט מינהלי א ,לעיל ה"ש  ,143בעמ' ;106
אמנון רובינשטיין וברק מדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל :עקרונות יסוד 160
(מהדורה שישית .)2005
זמיר ,לעיל ה"ש  ,145בפרק  ;32ברק-ארז משפט מינהלי א ,לעיל ה"ש  ,143בפרק .15

29

אסף הרדוף

משפט וממשל כו תשפ"ב

למשל ,כאשר לא ניתן משקל ראוי לאינטרסים השונים שעל הפרק 148,וזאת לאור מתכונות
שונות של תפיסת האיזון 149,דוגמת "העדר יחסיות" 150.הביקורת השיפוטית על החלטה
מנהלית נוטה לבחון לא את ההחלטה לגופה ,אלא את אופן קבלתה ,תוך נכונּות להתערב
בהחלטה ואף לבטלה אם היא התקבלה באופן פסול כזה או אחר ,דוגמת שקילת שיקול
זר ,חוסר תום-לב ,חוסר סבירות קיצוני וכדומה 151.חקיקה בולטת באשר למשפט מנהלי
כוללת את חוק בתי משפט לענינים מינהליים ,התש"ס– ,2000המתווה לפרט דרך לקרוא
תיגר על החלטה מנהלית באמצעות פנייה לבית-המשפט לעניינים מנהליים ,במקום עתירה
לבג"ץ.
המשפט המנהלי הקיים מתייחס במישרין ובעקיפין לבעלי חיים .הוא סולל פגיעות
מגּוונות בבעלי-חיים באמצעות הסמכת גופים שונים לפגוע בבעלי-חיים ,לנצלם
ולהמיתם ,ובמקרים מסוימים אף בחיובם לעשות כן.
דוגמה בולטת עולה מפקודת הכלבת ,המורה בסעיף  4על בידודו של בעל-חיים אשר
נטען כי נשך אדם ,בלי חשיבות לרקע לנשיכה; אפילו כלב מחוסן מכלבת שהגן על עצמו
מתקיפה אנושית דינו בידוד ,ואין זה משנה אם חומר הראיות מפוקפק 152.סעיף  5לפקודה
מסמיך גורמים מנהליים לפנות לשופט שלום בבקשה שייתן צו להשמדת כלב ,חתול או
קוף ,והשופט מחויב לשתף פעולה עם בקשת המתה במצב של שתי נשיכות ומעלה ,גם
ללא ראיות לכלבת 153.לווטרינר יש שיקול-דעת אם לפנות לשופט ,אך לשופט אין שיקול-
דעת בעניין ,למעט עילות המשפט המנהלי 154.סעיף  )1(7לפקודה מורה לרופא וטרינר
ממשלתי להשמיד כל בעל-חיים שנגוע בכלבת או חשוד בכך ,או שנושך על-ידי בעלי-
חיים כאלה ואחרים ,לרבות כאלה שאין כל ראיה להיותם נגועים בכלבת .סעיף 7א מאפשר
לרופא וטרינר ממשלתי לצוות על השמדת כלבים שלא חוסנו נגד כלבת ,לרבות כאלה
שלא נשכו איש .סעיף  9מתיר למנהל השירותים הווטרינריים להכריז על אזורים במדינה
כנגועים בכלבת ,ואם עשה כן ,על בעלי הכלבים לשמור אותם בחצר ולשים מחסום בפיהם
בצאתם מהחצר .לפי אותו סעיף ,באזור עירוני שהוכרז כנגוע בכלבת הרופא הווטרינר
הממשלתי חייב לצוות להרוג כל כלב שנמצא ברשות הרבים ללא מחסום על פיו ,רצועה
או שרשרת ,וכן כל כלב ללא רישיון .סעיף  10מאפשר לרופא כזה לצוות להוציא להורג
כלבי-הפקר ,כלבים עזובים וכלבים ללא בעלים בכל אזור.
148
149
150
151
152
153
154
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בג"ץ  389/80דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור ,פ"ד לה(.)1980( 421 )1
דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך ב ( )2010( 736–733להלן :ברק-ארז משפט מינהלי ב).
זאב סגל "עילת העדר היחסיות ( )disproportionalityבמשפט המינהלי" הפרקליט לט ,507
.)1990( 525–520 ,515–512
זמיר ,לעיל ה"ש  ,145בעמ'  ;161–101יצחק זמיר הסמכות המינהלית כרך ב :ההליך
המינהלי ,פרק ( 35מהדורה שנייה מורחבת  ;)2011ברק-ארז משפט מינהלי ב ,לעיל ה"ש
 ,149בעמ' .793–619
עת"ם (מחוזי חי')  25807-06-18ברקובסקי נ' עיריית חיפה ,פס' ( 25נבו .)12.6.2018
גיל יוחננוף דיני בעלי חיים .)2009( 265–263
ע"פ  313/84מדינת ישראל נ' ויניק ,פ"מ התשמ"ה(.)1984( 141 ,138–137 ,133 )2
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דוגמה בולטת נוספת לפגיעה בבעלי-חיים בפעולה מנהלית שהחוק סולל היא ניסויים
בבעלי-חיים .חוק הניסויים הקים "מועצה לניסויים בבעלי חיים" במשרד הבריאות – גוף
סטטוטורי המקנה היתרים לניסויים .בישראל נכפים ניסויים על מאות אלפי בעלי-חיים
מדי שנה 155.עשרות מוסדות עורכים בהיתר ניסויים בבעלי-חיים ,לרבות כל
האוניברסיטאות בישראל ,הטכניון ומכון ויצמן ,מכללות שונות ,בתי-חולים ומרכזים
רפואיים שונים ,תאגידים מגּוונים ועוד .חלק מהמוסדות הללו ממומנים או מתוקצבים על-
ידי המדינה .לעומת ריבוי הניסויים ,המידע הציבורי עליהם דווקא דל מאוד .סעיף 22
לחוק הניסויים אוסר על נושאי תפקידים מכוח חוק זה לחשוף מידע שקיבלו מתוקף
תפקידם בלי היתר בכתב מאת יושב ראש המועצה ,והמפר איסור זה דינו שנת מאסר,
כעולה מסעיף  .)2(23החוק אינו מקים מנגנון לביקורת שיפוטית על הניסויים לפני
עריכתם ,במהלכם ואף בדיעבד156.
דוגמה שלישית להסדרה מנהלית של פגיעה בבעלי-חיים עולה מהחוק להסדרת
הפיקוח על כלבים ,התשס"ג– .2002החוק מסמיך רופא וטרינר עירוני לתת או לשלול
רישיון להחזקת כלב ,כעולה מסעיפים  3ו .5-סעיף  13לחוק מתיר לתפוס כלב המוחזק
ללא רישיון או לא בהתאם לחוק או לתנאי הרישיון ,ואילו סעיף  14מסמיך רופא וטרינר
עירוני ,מפקח או שוטר להמיתו במקרה שתפיסתו כרוכה בסכנה.

 .2אילו היו מוגנים
אילו היו מוגנים ,מובן שחשש לבריאותם של בעלי-חיים לא היה מוביל להסמכת רשויות
מנהליות ללוכדם ,לכולאם לתקופה ממושכת וכמובן להורגם .מובן שלא היה אפשר
לערוך בהם ניסויים בכפייה ,ומובן שלא היה נדרש רישיון לעצם היותם .ככתוב לעיל בפרק
החוקתי ,אין בישראל רשות המוסמכת במפורש להרוג אנשים; אין בישראל רשות
המוסמכת לערוך ניסויים כפויים באנשים; רשויות מסוימות מוסמכות אומנם לשלול
חירות תנועה של אדם ,בעיקר הרשות השופטת ,אולם התנאים לכך סובבים בעיקר סביב
ההנחה שאותו אדם עבר או יעבור עברות פליליות חמורות – עניין שאינו רלוונטי לבעלי-
החיים; ולא נדרש רישיון מנהלי על-מנת להחזיק אנשים בבית (אף שאסור להחזיקם
בכפייה) ,ואף לא כדי לייצר אנשים באמצעות ילודה .אם מישהו היה מעלה על דעתו ליצור
סמכויות כה דרקוניות ,הן היו מוטלות בוודאי על הרשות השופטת ,ולא על גורם מנהלי.
 155המועצה לניסויים בבעלי חיים "נתונים סטטיסטיים" משרד הבריאות
 .http://www.health.gov.il/Services/Committee/animax/Pages/statistics.aspxלמשל,
בשנת  2016נכפו בישראל ניסויים על  507,018בעלי-חיים לפחות ,ובשנת  2017נערכו
ניסויים ב 1,238,178-חיות לפחות .משרד הבריאות שימוש בבע"ח למחקר במדינת ישראל
שנת  ;)2017( 2016משרד הבריאות שימוש בבע"ח למחקר במדינת ישראל שנת 2017
( .)2018שני הדוחות זמינים בכתובת שלעיל.
 156אסף הרדוף "חופש המידע נגד חופש ההסתרה ,חופש הביטוי נגד חופש העינוי :ניסויים
בבעלי חיים מאחורי דלתות המעבדה" המשפט כה ( )2020( 151 ,115להלן :הרדוף "חופש
המידע נגד חופש ההסתרה").
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אפילו בהנחה שרשויות מנהליות היו רשאיות מבחינה משפטית לפגוע קשות בבעלי-
חיים באמצעות תפיסתם ,כליאתם ,עריכת ניסויים כפויים בגופם והריגתם ,ניתן לשער כי
לכל-הפחות לא היו סמכויות אלו בבחינת חובה ,לנוכח הפגיעה הקשה הכרוכה בהפעלתן.
למצער ,אילו היו מוגנים ,ניתן לשער שכללי המשפט המנהלי היו מאפשרים את מעט
ההגינות המתבטאת בזכות הטיעון ובזכות השימוע עובר להחלטה על הפגיעה .מצב שבו
המנהל מקבל החלטה הפוגעת באופן דרמטי בבעלי-חיים ללא טיעון ושימוע לפני או
אחרי – כפי שקורה כיום בנוגע לניסויים בבעלי-חיים ולפגיעה בבעלי-חיים על רקע
בריאות הציבור – לא היה מתאפשר עוד.
טענות מנהליות אחרות שהיו מתאפשרות אילו היו מוגנים נוגעות באפליה .מצב שבו
המשפט המנהלי פוגע באופן שיטתי בסוג אחד של אנשים ולעולם אינו פוגע בסוג אחר
הוא בוודאי בלתי-נסבל לא רק מבחינה חוקתית ,אלא גם מבחינה מנהלית157.
לבסוף ,אילו היו מוגנים ,עקרון חוקיות המנהל לא היה סובל עוד פגיעות בבעלי-חיים
ללא הסמכה מפורשת ואפילו בדל הסמכה מפורשת .מתברר שדווקא בעלי-חיים
פופולריים סובלים מפגיעה וניצול לא-מעטים כאלה .דוגמה אחת היא שימוש משטרתי
בכלבים לאיתור סמים מסוכנים ושימוש משטרתי בסוסים לצורך פיזור הפגנות ,אשר נדונו
בקצרה בפרק החוקתי .מדובר בפרקטיקות מוכרות שאין להן זכר בחקיקה ,דוגמת פקודת
המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א–.1971
כמו המשטרה ,גם הצבא מנצל כלבים ופוגע בהם ,כפי שכבר צוין לעיל בפרק החוקתי.
הוא משתמש בהם לצורך אבטחת בסיסים; הוא מנצל אותם למשימות מסוכנות כחוד
החנית ,הסופג את אש האויב ומטעניו; והוא מנקב חורים בגופם החי ומאמן עליו את
רופאיו (ואף רופאים אזרחיים) בכירורגייה .שתי הפרקטיקות הראשונות בבירור אינן
מעוגנות בחוק כלשהו ,ודומה שגם האחרונה לא .ספק רב אם הכשרה כירורגית ניתנת
לתיאור כ"ניסוי" ,משום שהיא אינה נעשית לשם הפקת ידע ,אלא לשם הפקת ניסיון,
ותוצאתה ידועה מראש .הואיל ומדובר "רק" בבעלי-חיים ,מתברר כי לשאלה זו אין
חשיבות מעשית רבה כיום .אולם ברור שאילו היו מוגנים ,לא היה אפשר להשעין את
הפרקטיקה הקטלנית הזו על פרשנות מלאכותית ומרחיבה למונח "ניסוי" .למעשה ,קושי
זה מתקשר לקושי גדול בהרבה ,שמתחבר אף הוא לעקרון חוקיות המנהל .חוק הניסויים
מגדיר "ניסוי" באופן מעגלי" .ניסוי בבעלי חיים" הוא "ניסוי בבעלי חיים ,שנועד לאחד
מאלה ."...ברור שאילו היו מוגנים ,לא היה די בהגדרה מעגלית כה עמומה ,והיה צריך
להכריע במפורש מהו ניסוי ,לשם הבדלתו מפעולות אשר קשה מבחינה מדעית ומשפטית
לתארן כניסוי אולם נערכות עדיין בבעלי-חיים ,כפי שפרשת קצין רפואה ראשי מלמדת158.

 157ברק-ארז משפט מינהלי ב ,לעיל ה"ש  ,149בפרק .19
 158טענה זו של עמותת "תנו לחיות לחיות" אתגרה את הנשיא ברק ,אשר הסכים כי מדובר
בשאלה לא-פשוטה ,אך הוא בחר להתחמק ממנה בקובעו כי אין צורך לדון בה משום שאף
אם אין מדובר בניסוי ,לנוכח המטרה של הכשרת רופאים – אין לבעלי-החיים סעד .עניין
קצין רפואה ראשי ,לעיל ה"ש  ,84בעמ' .134–133
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באופן דומה ,אף שסעיף  247לפקודת העיריות [נוסח חדש] מסמיך לכאורה את
העיריות להשמיד כלבי-הפקר (מבלי להגדיר מיהם) או כלבים שמניחים להם לשוטט
במקומות ציבוריים לא לפי התנאים שנקבעו ,ואף שסעיף  )10(242לפקודה עוסק
באמצעים "להשמדת עכברושים ,עכברים ושאר שרצים" ,אין בפקודה סעיף המסמיך אותן
להמית חתולי-הפקר .בהעדר בסיס להניח שהם חולים בכלבת ,אין בחוק סמכות
להשמידם .אילו היו מוגנים ,בהעדר הסמכה מפורשת להמית חתולים לא היה אפשר לפנות
– כפי שעשה בית-המשפט העליון – לסעיף  )1(242לפקודה ,המסמיך עיריות ואף מחייבן
לנקוט "אמצעים להסרת כל מטרד או למניעתו" 159,או לסעיף  )29(249לפקודה ,המסמיך
עיריות " לעשות בדרך כלל ,כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העיריה ,בריאות
הציבור והבטחון בו" 160.אילו היו מוגנים ,לא היה אפשר להסיק מהסמכות המפורשת
להמתת כלבים (אילו הייתה קיימת) סמכות כזו גם לגבי חתולים ,לא היה אפשר לכנות את
האחרונים "מטרד" ,ולא היה אפשר להסיק שהמתה היא אמצעי אפשרי להסרת המטרד
או למניעתו או "מעשה הדרוש לשם שמירה על ...בריאות הציבור" .בוודאי לא היה בא
בחשבון להשעין סמכות המתה על צו שאינו מתבסס על חוק161.

ג .דיני עונשין
 .1דיני העונשין ובעלי-החיים
המשפט הפלילי ,שהוא חלק מהמשפט הציבורי 162,מוכר כענף הדורסני ביותר שהמדינה
מפעילה נגד הפרט 163.המשפט הפלילי מתפצל לשלושה שדות :הדין המהותי – דיני
העונשין; הדין הדיוני – סדר הדין הפלילי; ודיני הראיות .מבין אלה אתמקד בדיני
העונשין ,המכוננים איסורים פליליים ועונשים פוטנציאליים לעוברי עברות שהועמדו לדין
והורשעו .כמו שדות אחרים ,גם דיני העונשין מכווינים התנהגות אנושית .אולם לעומת
שדות אחרים ,הדין הפלילי מחזיק בכוחות חזקים – גינוי ציבורי חזק וסנקציות פוגעניות,

 159עניין העמותה למען החתול ,לעיל ה"ש  ,48בעמ'  792ו.814–813-
 160עניין חתולי-הרחוב ,לעיל ה"ש  ,49בעמ' .208
 161ס' (63א)( )8לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח– ,1958מסמיך מועצות
להשמיד מזיקים או בעלי-חיים שאין להם בעלים.
Markus D. Dubber, Criminal Law Between Public and Private Law, in THE 162
) ;BOUNDARIES OF THE CRIMINAL LAW 191, 200–01 (R.A. Duff et al. eds., 2010מרדכי
קרמניצר "עשור לתיקון  39לחוק העונשין :דברי תגובה" מגמות בפלילים :לאחר עשור
לתיקון  39לחוק העונשין ( 624 ,622 ,609אלי לדרמן ,קרן שפירא-אטינגר ושי לביא עורכים
.)2010
 163מרדכי קרמניצר "האם חסרי עבירות אנחנו?" משפטים יג .)1983( 161–160 ,159
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אשר עשויות לכלול כליאה ואפילו עונש מוות 164.דיני העונשין אינם סובבים סביב הגבלת
רשויות ,כמו המשפט החוקתי והמשפט המנהלי ,אלא סביב הגבלת פרטים וענישתם.
החוק הבולט והחשוב ביותר בדיני העונשין בישראל הוא בבירור חוק העונשין .הוא
כולל חלק מקדמי ,המתווה עקרונות בסיסיים ,וחלק ספציפי ,הכולל מאות איסורים .עברות
פליליות נגד בעלי-חיים קיימות בחוק שנים רבות .העברות הוותיקות שעוסקות בפגיעות
שונות בבעלי-חיים מגינות על בעלי-החיים בהיותם קניין אנושי 165.סעיף "( 397הריגת
חיה כדי לגנבה") ,סעיף "( 451היזק לבעל חיים") וסעיף "( 457הדבקת בעל חיים במחלה
מידבקת") ממוקמים בפרק יא לחוק העונשין ,שכותרתו היא "פגיעות ברכוש" .שלושתם
כוללים את הרכיב "חיה הניתנת להיגנב" ,שתוכנו מתפרש בעזרת סעיף  383לחוק .סעיף
זה מגדיר את עברת הגנבה המפורסמת ורכיבים מגּוונים בתוכה ,לרבות הביטוי "דבר הניתן
להיגנב" ,המוגדר כ"דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם" 166.יש לשים לב בעניין זה
שכאשר בעלי-חיים מוחזקים בידיים נצלניות ,שחרורם לחופשי כיום על-ידי פעילים למען
בעלי-חיים מהווה עברה פלילית של גנבה לפי סעיף  384לחוק העונשין ,ולעיתים גם של
התפרצות לפי סעיפים  407–405לחוק העונשין167.
חוק ההגנה חידש ויצר עברות כלפי בעלי-חיים המגינות עליהם לא כרכוש גרידא,
ואפילו חרף סיווגם כרכוש :עברות על-ידי הבעלים .החוק כולל איסורים אחדים ,רובם
קונקרטיים וצרים מאוד ,ומקצתם מופשטים ורחבים יותר :התעללות בבעלי-חיים ,שיסוי
בעל-חיים אחד באחר ,קרבות בעלי-חיים ,חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי ,נטישת בעלי-
חיים ,העבדתם ,המתתם ברעל ואי-דאגה של מחזיקיהם למחייתם ולבריאותם 168.חובות
ואיסורים נוספים וקלים קיימים בתקנות 169.לבד מכך שהחוק יוצר חריגים לתחולתו,
שבהם הוא מפקיר את בעלי-החיים בהקשרים רחבים 170,ממילא האכיפה הפלילית דלה
164
165
166
167

168
169
170

) ;ANDREW ASHWORTH, PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 1, 23 (5th ed. 2006בועז סנג'רו
ביקורת דיני העונשין הישראליים .)2020( 23
יוחננוף ,לעיל ה"ש  ,153בעמ' .302–295
לגינוי "הגניבה החקלאית" ,הכוללת רכוש כמו בעלי-חיים ,כחמורה ומסוכנת ראו בש"פ
 1248/21אבו סבילה נ' מדינת ישראל ,פס' ( 7–6נבו .)24.2.2021
על המלחמה המשפטית הפלילית בפעילות למען הגנה על בעלי-חיים ראו Lee Hall,
) .Disaggregating the Scare from the Greens, 33 VT. L. REV. 689, 690–94 (2009עם
זאת ,כדברי סינגר ,החובה לציית לחוק אינה מוחלטת ,והיא הופרה בצדק על-ידי אלה שעזרו
לעבדים בדרום ארצות-הברית .סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .24
ס' 2 ,2א2 ,א2 ,1ב ו 4-לחוק ההגנה.
למשל ,ס'  18לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות) ,התשס"ו–
 ;2006ס'  17לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות) ,התשע"ב–
.2011
בישראל ראו את ס'  22לחוק ההגנה .בחוץ לארץ ראו ,WAISMAN, WAGMAN & FRASCH
לעיל ה"ש  ,27בעמ'  ,Wechsler ;401–399לעיל ה"ש  ,89בעמ'  ;199ספרן פויר ,לעיל ה"ש
 ,13בעמ' Suzanne Antoine, Animals According to French Law, in THE UNIVERSAL ;58
INTENTIONS 17, 18 (Georges
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 וכך171לארץ- הן בכמותה והן בחומרת הענישה שהיא מפיקה; כך בחוץ,למדי
172.בישראל

 אילו היו מוגנים.2
חיים- כל הסעיפים הקיימים כיום בחוק העונשין בקשר להגנת בעלי,אילו היו מוגנים
 המספר האפסי של האיסורים החלשים בחוק ההגנה היה.בהיותם רכוש היו נמחקים
המגן הדלה- ויריעת,אדם-מתחלף במספר אדיר של איסורים אשר מגינים כיום רק על בני
 לצד עלייה דרמטית ברף הענישה,הנוכחית הייתה מוחלפת במבצר עשיר עשרות מונים
 פעולות אלימות, אילו היו מוגנים. יצירת רף ענישה מזערי במקרים מסוימים ועוד,המרבי
ודכאניות אשר כרגע מותרות במפורש בדין או זוכות בהתעלמות שיטתית מצד הרשויות
 השדה הפלילי המהותי היה, אילו היו מוגנים.היו נחשבות עברות פליליות חמורות
. אדגים. עשירים ומגּוונים,מתמלא במסרים חדים
(א) עברות נגד החיים
.עולמית-חיים – טבח פשוטו כמשמעו – הוא תופעה כלל-קטל שיטתי והמוני של בעלי
-בישראל חלק קטן מהטבח נעשה בהחרגה מפורשת מההגנה הצנועה שניתנת לבעלי
חיים לצורך אכילתו- לחוק ההגנה מחריג מתחולת החוק שחיטת בעל22  סעיף:החיים
Chapouthier & Jean-Claude Nouet eds., 1998); Peter Sankoff, Five Years of the New
Animal Welfare Regime: Lessons Learned from New Zealand’s Decision to Modernize
Its Animal Welfare Legislation, 11 ANIMAL L. 7, 24–31 (2005); Darian M. Ibrahim,
The Anticruelty Statute: A Study in Animal Welfare, 1 J. ANIMAL L. & ETHICS 175, 176,
180, 191, 193 (2006); JOAN E. SCHAFFNER, AN INTRODUCTION TO ANIMALS AND THE
LAW 22–28, 60 (2011); David Favre, An International Treaty for Animal Welfare, 18
ANIMAL L. 237, 244 (2012); Bethany Hope Rishell, Harming Humans via Animal
Analysis: A Utilitarian Critique of Regulatory Requirements and Emphases in the
Pharmaceutical, Cosmetic, and Industrial Chemicals Industries, 21 QUINNIPIAC
.HEALTH L.J. 203, 223 (2018)

 לעיל ה"ש,GARNER ;30 ' בעמ,22  לעיל ה"ש,REGAN ;114–113 ' בעמ,5  לעיל ה"ש, סינגר171
' בעמ,170  לעיל ה"ש,Ibrahim ;29–28 ' בעמ,170  לעיל ה"ש,Antoine ;189–188 ' בעמ,5
Gary L. Francione, Animals, Property and Legal Welfarism: “Unnecessary” ;191
Suffering and the “Humane” Treatment of Animals, 46 RUTGERS L. REV. 721, 769
Carole Lynn ;)Francione, Animals, Property and Legal Welfarism :( (להלן1994)
Nowicki, The Animal Welfare Act: All Bark and No Bite, 23 SETON HALL LEGIS. J. 443,
477, 491 (1999); Katharine M. Swanson, Carte Blanche for Cruelty: The NonEnforcement of the Animal Welfare Act, 35 U. MICH. J.L. REFORM 937, 938 (2002);
Betsy Tao, A Stitch in Time: Addressing the Environmental, Health, and Animal
Welfare Effects of China’s Expanding Meat Industry, 15 GEO. INT’L ENVTL. L. REV.
321, 349 (2003); Gaverick Matheny & Cheryl Leahy, Farm-Animal Welfare,
.Legislation, and Trade, 70 LAW & CONTEMP. PROBS. 325, 329 (2007)

.174–169 ' בעמ,35  לעיל ה"ש,"? הרדוף "התעללות ראויה172
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על-ידי אדם .חלק מהטבח נעשה אפילו כחובה בדין .למשל ,סעיף  7לפקודת הכלבת
מחייב להמית בעלי-חיים שחולים בכלבת ,שחשודים בהיותם חולים ,ואפילו אחרים
שאינם חשודים .התוספת לחוק הניסויים מחייבת להמית בעלי-חיים שעברו ניסוי קשה,
אם השבתם להכרה תסב להם סבל עז .לעומת זאת ,טבח של בעלי-חיים נוספים בתעשיית
המזון ,לא לצורך מאכל אדם ,אינו מוסדר בחוק .לדוגמה ,כאשר תעשיית הביצים מסיימת
לנצל תרנגולות מטילות ,משום שתפוקת הביצים שלהן יורדת ,היא טובחת בהן ,לרוב
בחשמולן למוות 173.אין לפרקטיקה סטנדרטית זו זכר בחוק.
אילו היו מוגנים ,הכינוי המשפטי לקטל של בעלי-חיים לא היה עוד "שחיטה" או
"המתה" .לאחר הרפורמה בעברות ההמתה בשנת  174,2019הכינוי אף לא היה "רצח",
אלא "רצח בנסיבות מחמירות" .סעיף 301א(א)( )1לחוק העונשין קובע כי הגורם בכוונה
או באדישות למותו של אדם ,לאחר תכנון או לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה
להמית ,מבצע רצח בנסיבות מחמירות .טבח מתועש עונה על הגדרה זו בבירור.
גם סעיפי-משנה אחרים של עברת הרצח בנסיבות מחמירות היו רלוונטיים ,אילו היו
מוגנים .סעיף 301א(א)( )7קובע כי בעברה זו נכללים גם מקרים שבהם "המעשה נעשה
באכזריות מיוחדת ,או תוך התעללות גופנית או נפשית בקורבן" .ניתן להציע כי פס נע של
טבח הוא אכזריות מיוחדת ,בשעה שהקורבנות רואים את המוות מתקרב ,רואים את
אחיהם נשחטים ואז נשחטים בעצמם 175.גם שיטות ההמתה הננקטות יכולות להיחשב
אכזריות במיוחד :שיסוף גרון והקזת דם הקורבן בשחיטה; 176גריסה למוות של
אפרוחים; 177השלכת אפרוחים לפחי-אשפה והפקרתם שם לגסיסה או להימחצות;178
תפיסת דגים באמצעות וו בפיהם ,משיכתם ולבסוף הותרתם למות מחנק ,המתת דגים
בהשלכתם למים קפואים או הקפאתם למוות על-גבי קרח; 179ניסוי פולשני המסתיים
173
174
175
176

שרון שורץ "מטילות בסוף דרכן" חיות משק בישראל :מחקר ,הומאניות ועשייה ( 103אבי
פנקס עורך .)2009
חוק העונשין (תיקון מס'  ,)137התשע"ט– ,2019ס"ח  ;230הצעת חוק העונשין (תיקון מס'
( )124עבירות המתה) ,התשע"ו– ,2015ה"ח .166
רוש ,לעיל ה"ש  ,33בעמ'  ;248סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  .193–188לתחקיר מטלטל על
פס השחיטה ראו ).GAIL A. EISNITZ, SLAUGHTERHOUSE (2006
סינגר מסביר כי שיטות השחיטה הדתיות היו כנראה החלופה הפחות-אכזרית בשעתו ,אולם
בוודאי אינן כאלה כיום :סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  .193–191ספרן פויר היהודי הזדעזע
משחיטה כשרה :ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ'  .63אכן ,מדינות שונות אוסרות שחיטה
דתית על רקע אכזריותהR.J. Delahunty, Does Animal Welfare Trump Religious .
Liberty? The Danish Ban on Kosher and Halal Butchering, 16 SAN DIEGO INT’L L.J.
) .341, 346–47 (2015להשוואת סוגי השחיטה ראו פבלו לרנר ומרדכי א' ראבילו "האיסור

על שחיטה כשרה באירופה :בין חופש דת לצער בעלי חיים" הלכה ומשפט :ספר הזיכרון
למנחם אלון ( 670–668 ,667אריה אדרעי ואח' עורכים  .)2018להרחבה בנושא השחיטה
היהודית ראו בן-יונתן ,לעיל ה"ש  ,8בעמ'  5ו.10–9-
 177סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;143ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .77
 178סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;143ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .76
 179שם ,בעמ' .198
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בהמתה; 180הרעלת חולדות ,עכברים ובעלי-חיים אחרים באמצעות רעל שפוגע בקרישת
הדם וגורם למוות ממושך בעקבות דימומים פנימיים ,או לכידתם במלכודות דבק עד
למותם; 181וכדומה.
סעיף 301א(א)( )8קובע כי רצח בנסיבות מחמירות כולל גם מקרים שבהם "הקורבן
הוא חסר ישע ,קטין שטרם מלאו לו  14שנים או קטין שעובר העבירה אחראי עליו".
מונחי-המפתח מוגדרים בסעיף 368א" .חסר ישע" הוא "מי שמחמת גילו ,מחלתו או
מוגבלותו הגופנית או הנפשית ,ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת ,אינו יכול לדאוג לצרכי
מחייתו ,לבריאותו או לשלומו"" .אחראי על קטין או חסר ישע" הוא ,בין היתר" ,מי שעליו
האחריות לצרכי מחייתו ,לבריאותו ,לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע" .אילו
היו מוגנים ,הקורבנות בענייננו היו נחשבים בבירור חסרי-ישע וקטינים גם-יחד .הם חסרי-
ישע במובן זה שהם אינם יכולים לדאוג לצורכי מחייתם ,לבריאותם או לשלומם .זאת ,לא
משום שבעלי-חיים אינם מסוגלים לעשות כן; הרבה יותר מהאדם המודרני ,הם מסוגלים
לחיות חיים עצמאיים ,לשרוד ואף לשגשג ,בעולם שבו האדם עוזב אותם לנפשם .אולם
במציאות שבה הם מגודלים לטבח בכלא והאדם מונע מהם לימוד כישורים מהוריהם
ומסביבתם הטבעית ,בוודאי אין בכוחם לדאוג למחייתם .לבד מכך ,הרוב הגדול של בעלי-
החיים שהאדם טובח בשיטתיות הם קטינים ,וזאת אפילו אם מחשבים את גיל הבגרות
ביחס לתוחלת החיים במין הרלוונטי בלי התערבות אנושית .אפרוחים ממחישים את
הנקודה באופן מושלם ,באשר האדם גורס את הזכרים למוות ביום הולדתם – מיליונים
בשנה בישראל ומיליארדים ברחבי העולם 182.תרנגולות בתעשיית הבשר נטבחות בגיל
שבועות ספורים .גם עגלים וטלאים נטבחים כתינוקות183.
לבסוף ,גם סעיף 301א(א)( )9עשוי להיות רלוונטי" :המעשה בוצע תוך יצירת סכנה
ממשית לחייו של אדם אחר נוסף על הקורבן" .למשל ,ציד באמצעות מלכודות או ירי יוצר
סכנה ממשית לחיים נוספים ,ולא רק לחיי הקורבן184.
באופן דומה ,גם עברות המתה אחרות באות בחשבון ,כגון "רצח" (בעבר "הריגה"),
המתה בקלות דעת וגרימת מוות ברשלנות .נזקים בריאותיים כבדים לגופם של בעלי-חיים
מוזנחים במקרים רבים על-ידי האדם הכולא אותם ,באשר זול יותר מבחינתו לתת להם
למות ,והם אכן קורסים ומתים לבסוף185.
 180לתיאור ניסויים אכזריים ביותר שהסתיימו בהמתה ראו רוש ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' ;3–1

סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' Jeff Leslie, Lay Persons and Community Values in ;95–75
).Reviewing Animal Experimentation, 2006 U. CHI. LEGAL F. 113, 126–27 (2006

181
182
183
184
185

יוסי וולפסון "מלכודות דבק – התעללות אכזרית" חיות וחברה .)2011( 64–63 ,63 ,44
 ,ACHORלעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,GARNER ;81לעיל ה"ש  ,5בעמ' .95
טבח בבעלי-חיים תינוקות אינו תמיד מלאכה פשוטה אפילו עבור השוחטים למחייתם.
פאטרסון ,לעיל ה"ש  ,11בעמ' .124–121
 ,SCHAFFNERלעיל ה"ש  ,170בעמ'  26ו ,GARNER ;60-לעיל ה"ש  ,5בעמ' .175–170
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;139ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' ,Matheny & Leahy ;79
לעיל ה"ש  ,171בעמ' .329

37

אסף הרדוף

משפט וממשל כו תשפ"ב

לנוכח הטבח המסיבי ,אילו היו מוגנים ,אפשר לשער שהיו דרושים חוקים מיוחדים
לסוג טבח כזה ,משום ש"רצח" ואפילו "רצח בנסיבות מחמירות" נשמעים קלים מדי.
בישראל קיימים שני חוקים מחמירים במיוחד ,אך באשר למרבית הטבח שניהם אינם
רלוונטיים גם אילו היו בעלי-החיים מוגנים .החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם אינו
רלוונטי עוד לאיש ,משום שהוא עוסק במפורש בתקופת השלטון הנאצי ,ופושעים נאצים
אינם חיים עוד בימינו ,בחלוף כשמונים שנה מתום התקופה .לעומת זאת ,החוק בדבר
מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם אינו מגביל את תחולתו לתקופה מסוימת .האם
הייתה לו רלוונטיות אילו היו מוגנים? "השמדת עם" מוגדרת בסעיף  1לחוק כמעשה
"שנעשה בכוונה להשמיד ,השמדה גמורה או חלקית ,קיבוץ לאומי ,אתני ,גזעי או דתי...
באשר הוא קיבוץ כזה" .הטבח האנושי בבעלי-החיים שונה מטבח אנושי של אנשים
ועמים ,משום שהוא אינו נעשה משנאה ,אלא ממניע כלכלי וצרכני לרוב 186.בתעשיות
רבות האדם לא רק טובח; הוא גם מייצר את הנטבחים לפני כן .לפיכך ,אילו היו מוגנים,
סביר להניח שהטבח השיטתי בהם לא היה נחשב פשע של השמדת עם ,אלא אם כן היה
החוק מתפרש בהרחבה .לעומת זאת ,אפשר שהחוק היה רלוונטי לתעשיות של הדברה
והרעלה המונית .במקרים של ייצור לפני טבח ,אילו היו מוגנים ,היה נחקק בוודאי חוק
כדי לטפל באופן הולם בפגיעה הרחבה ,העמוקה והשיטתית כל-כך בהם.
(ב) עברות נגד הגוף
סעיף  329לחוק העונשין יוצר עברה של חבלה בכוונה מחמירה ,שדין העובר אותה הוא
עשרים שנות מאסר" :העושה אחת מאלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום ,או לגרום לו
חבלה חמורה ."...החלופה הראשונה היא פציעת אדם או גרימת חבלה חמורה לא כדין.
אילו היו מוגנים ,הטלת מומים בבעלי-חיים הייתה נחשבת בוודאי גרימת חבלה כאמור.
עברות שקיימות כיום ,כגון חיתוך זנב של כלב לא לצורך רפואי 187וחיתוך פרקי ציפורניו
של חתול ללא צורך רפואי ולא לשם הגנה מפניו 188,היו נהפכות לחמורות בהרבה .גם
פרקטיקות שאינן מוסדרות כיום בחוק ואשר רשויות האכיפה אינן תופסות כפליליות היו
נהפכות לעברה של חבלה בכוונה מחמירה – למשל ,חיתוך מהיר וללא הרדמה של מקורי

 186רוב שימושינו בבעלי-חיים אינם חיוניים .איננו צריכים לאכול בעלי-חיים ,ללבוש את
עורותיהם או להשתמש בהם לבידור ,וההגנה היחידה למעשינו היא הנאה ,בידור ונוחות:
Gary L. Francione, Reflections on Animals, Property, and the Law and Rain Without
)( Thunder, 70 LAW & CONTEMP. PROBS. 9, 35 (2007להלןFrancione, Reflections on :
 ,ZAMIR ;)Animalsלעיל ה"ש  ,9בעמ' .44–42

 187ראו ס' (2ד) לחוק ההגנה; לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .184
 188ראו ס' 2ב לחוק ההגנה.
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אפרוחים נקבות בתעשיית הביצים 189וכן חיתוך קרניה של פרה 190או המסתן בחומר כימי
ללא הרדמה 191.פרקטיקה שמוסדרת כיום בישראל בתקנות – קיטום זנב וניבים וסירוס
של חזיר – 192הייתה נהפכת מייד לחבלה בכוונה מחמירה .מובן שגם ניסויים אכזריים
היו מהווים עברה של חבלה חמורה 193.אפילו חבלות של בעלי-חיים על-ידי בעלי-חיים
אחרים נגרמות לא אחת בגין האדם ,בגלל ציפוף-יתר ,למשל ,המעורר תוקפנות
ואלימות194.
כמו חבלה ,גם עברות התקיפה מגינות על הגוף האנושי .במציאות המשפטית הקיימת
בישראל אין עברה של תקיפת בעלי-חיים .תקיפה מוגדרת בסעיף  378לחוק העונשין
כהכאת אדם ,נגיעה בו ,דחיפתו או הפעלת כוח על גופו כוח בדרך אחרת ,במישרין או
בעקיפין ,בלא הסכמתו" .הפעלת כוח" כוללת גם הפעלת חום ,אור ,חשמל ,גז ,ריח או כל
דבר או חומר אחר ,אם הופעלו במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי-נוחות .אילו היו
מוגנים ,ברי שלעברות התקיפה הייתה תחולה רחבת-היקף .הכאת בעלי-חיים נעשית
לעיתים בתעשיית המזון 195,וגם הכאת כלבים אינה תופעה נדירה 196.נגיעה בבעלי-חיים
ללא הסכמה היא כמובן תופעה רחבה ביותר ,הכוללת לא רק את תעשיות המזון ,אלא גם
את כל יתר התעשיות הנצלניות – ניסויים ,פרווה ,נוצות ,בידור ופנאי .אפילו תעשיות
אכזריות פחות למראית-עין מספקות דוגמה מצוינת .למשל ,בפינות ליטוף הופכים את
בעלי-החיים לאביזר בידור עבור ילדים .במצב המשפטי כיום קיימות תקנות המסדירות

 189סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,ACHOR ;137–135לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,GARNER ;80לעיל ה"ש
 ,5בעמ'  102ו ,Wechsler ;109-לעיל ה"ש  ,89בעמ'  ;184לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .328
 190סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' JIM MASON & PETER SINGER, ANIMAL FACTORIES 38, ;183
).40, 46–47 (rev. ed. 1990
 191ההליך מנוגד להמלצת הוועדה המדעית של האיחוד האירופיSCIENTIFIC COMMITTEE ON :
ANIMAL HEALTH AND ANIMAL WELFARE (EU-SCAHAW), THE WELFARE OF CATTLE
KEPT FOR BEEF PRODUCTION (2001), https://ec.europa.eu/food/horizontaltopics/expert-groups/scientific-committees/scientific-committee-animal-health-and.animal_en

192
193
194
195
196

תק'  16–15לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים
חקלאיים) ,התשע"ה– .2015כן ראו  ,GARNERלעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;102סינגר ,לעיל ה"ש ,5
בעמ'  157ו ;183-ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .193
לתיאור ניסויים הכרוכים בפגיעות מגּוונות וקשות בגוף ראו רוש ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' –77
.81
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  135ו ;159–157-ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .63
גרנדין ,לעיל ה"ש  ,28בעמ'  ;260ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .258
ראו ,למשל ,ה"פ (שלום רח')  19674-11-13מדינת ישראל נ' לולוי (נבו  ,)17.4.2016שם
זוכה נאשם מהתעללות בבעל-חיים אף שזרק על כלב אבן וענף ,הכה אותו ובעט בו.
השופטת פינק קבעה כי מעשים אלו אינם בבחינת "התעללות" ,אלא תקיפה ,ומאחר שאין
בספר החוקים עברה של תקיפת בעלי-חיים ,יש לזּכות את הנאשם.
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מתי וכיצד ניתן ללטף בעלי-חיים 197.אילו היו מוגנים ,הליטוף היחיד שהיה בא בחשבון
הוא של בעל-חיים חופשי המבקש ליטוף ושמח אליו.
סעיף  218לחוק העונשין" ,מעשה העלול להפיץ מחלה" ,היה רלוונטי גם כן אילו היו
מוגנים .סעיף זה קובע כי "העושה בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת
נפשות ,דינו – מאסר שלוש שנים; עשה את המעשה במזיד ,דינו – מאסר שבע שנים".
התנאים שבהם מחזיקים בכפייה בעלי-חיים רבים הם קשים 198.למשל ,בתעשיית המזון
בעלי-חיים רבים מוחזקים בתנאי צפיפות קשים ונאלצים לנשום אמוניה 199.תנאים אלו
עלולים להוביל להתפתחות מחלות ואף מגפות ,ואכן הובילו לכך200.
(ג) עברות מין
גם עברות המין היו רלוונטיות אילו היו בעלי-החיים מוגנים .כסטנדרט ,פרות מוכנסות
להיריון בכוח הזרוע ,תוך החדרת זרוע של רפתן לפי-הטבעת של הפרה 201.אילו היו
אנושיות ,הייתה החדירה לגופן ,אשר נעשית בבירור לא בהסכמתן החופשית ,מהווה עברה
של מעשה סדום לפי סעיף (347ב) לחוק העונשין ואונס לפי סעיף (345א)( )1לאותו חוק
– עברות שהעונש בגין כל אחת מהן הוא שש-עשרה שנות מאסר .סעיף (345ב)( )3לחוק
העונשין קובע עברה של אינוס בנסיבות מחמירות – שהעונש בגינה הוא עשרים שנות
מאסר – כאשר האונס גרם להיריון ,וברור שזה המצב וזו אפילו התוכנית בכל היריון
ברפת ,שאינה אלא כלא המבודד נקבות ומנצל אותן בגין מאפייניהן הביולוגיים 202לצורכי
הולדה וייצור חלב 203.כיום אנו מכנים את התהליך הזה – אשר נכפה על פרות ברפת כמה
197
198
199
200
201
202

תק'  23–17לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים),
התשס"ט–.2009
לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .327
ראו סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;139גרנדין ,לעיל ה"ש  ,28בעמ'  ,ACHOR ;106לעיל ה"ש
 ,5בעמ'  ;85–83ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .182–181
לתיאור הקשר בין פרקטיקות חקלאיות מקובלות לבין הפצת מגפות אנושיות ראו שם ,בעמ'
.156–131
זאת ,כדי לכוון באמצעותה את הצינורית עם הזרע המוחדרת לנרתיק .גרנדין ,לעיל ה"ש ,28
בעמ'  ,MASON & SINGER ;106לעיל ה"ש  ,190בעמ' .47
הזרם האקו-פמיניסטי ,אשר טרם הגיע לאקדמיה למשפט בישראל ,תוקף את ניצולם של
בעלי-החיים על-ידי בני-האדם גם על רקע זה ,Angela Lee :לעיל ה"ש  ,20בעמ'  248ו-
 ,Eisen ;265לעיל ה"ש  ,56בעמ' CAROL J. ADAMS, THE SEXUAL POLITICS OF ;498
MEAT: A FEMINIST-VEGETARIAN CRITICAL THEORY (1990); Lynda Birke, Exploring
the Boundaries: Feminism, Animals, and Science, in ANIMALS & WOMEN: FEMINIST
THEORETICAL EXPLORATIONS 32, 33–34 (Carol J. Adams & Josephine Donovan eds.,
1995); Catharine A. MacKinnon, Of Mice and Men: A Feminist Fragment on Animal
Rights, in ANIMAL RIGHTS: CURRENT DEBATES AND NEW DIRECTIONS 263 (Cass R.
).Sunstein & Martha C. Nussbaum eds., 2004

 203ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .182–181

40

משפט וממשל כו תשפ"ב

המשגה מחודשת של הפגיעות האנושיות בבעלי-חיים

פעמים בחייהן ,עד לירידה בתפוקת החלב שלהן (שתוביל לשליחתן אל השוחט) – בכינוי
המכובס "הזרעה" 204.דברים דומים נעשים גם לבעלי-חיים אחרים בתעשיות המזון,
דוגמות חזירות 205.אילו היו מוגנים ,עברות המין היו חורגות מתעשיית המזון מן החי.
למשל ,הרבעה נעשית כדבר שבשגרה אצל כלבים ,כדי להשביע את רצונו של המרביע
למכור תינוקות כלבים לצורך רווח 206.סוסות נכבלות כדי שלא יוכלו להתנגד ,לקראת
כפיית מין עם סוס שנכלא ובּודד ונהיה עקב כך תוקפני ביותר 207.תעשיות רבות השעונות
על רבייה מלאכותית נסמכות על כפייה מינית.
גם את הפר ,שממנו נחלב הזרע להפריית הפרה כמתואר לעיל 208,ניתן להמשיג
כקורבן עברת מין .לנוכח העדרה של חדירה לגופו ,עברה זו נחשבת קלה יותר – מעשה
מגונה ,כאמור בסעיף  348לחוק העונשין .אומנם ,עברה זו מצריכה מניע מיני ,להבדיל
מהעברות של אונס ומעשה סדום .אולם סעיף (348ו) לחוק העונשין מגדיר מעשה מגונה
כ"מעשה לשם גירוי ,סיפוק או ביזוי מיניים" .אף שהרפתן החולב זרע מהפר אינו מפיק
מכך בוודאי גירוי או סיפוק מיני ,החוק אינו מחייב שהגירוי או הסיפוק ייחוו על-ידי
העבריין ,וכפי שהביזוי מכּוון אל הקורבן ,אין מניעה לשונית להחלת האיסור גם על פעולה
שמטרתה ליצור סיפוק וגירוי מיניים של הקורבן ללא הסכמתו 209.פרט לכך ,אילו היה
הפר אנושי ,לא היה קושי לראות בסיטואציה שבה הוא כלוא ומבודד ונכפית עליו פעולה
מינית משום ביזוי מיני ,ואף אם המעשה אינו מכּוון לכך ,עברת המעשה המגונה פורשה
כעברה אשר הלכת הצפיּות ניתנת להחלה לגביה ,והכוונה הישירה של המבצע אינה
מכרעת210.
(ד) עברות נגד החירות
אילו היו מוגנים ,איסורים רלוונטיים נוספים היו החזקה בתנאי עבדות וסחר בבני-אדם
לפי סעיפים 375א ו377-א לחוק העונשין ,בהתאמה – עברות שהעונש בגינן הוא שש-
עשרה עד עשרים שנות מאסר .סעיף 375א אוסר החזקת אדם "בתנאי עבדות לצורכי
עבודה או שירותים לרבות שירותי מין" ,וסעיף-קטן ג מגדיר "עבדות" כ"מצב שבו
מופעלות כלפי אדם סמכויות המופעלות ככלל כלפי קניינו של אדם; לענין זה ,יראו
204
205
206
207
208
209
210

ראו  ,GARNERלעיל ה"ש  ,5בעמ' .97–96
ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .192–190
ראו  ,ACHORלעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,Burger ;40–39לעיל ה"ש  ,110בעמ' .261
טמפל גרנדין – שעיצבה דגם לטבח בבתי-המטבחיים בארצות-הברית ,שהועסקה בין היתר
במקדונלד'ס ,ואשר הצהירה כי היא אינה צמחונית – השתמשה בעצמה במונח "אונס"
בהקשר זה .ראו גרנדין ,לעיל ה"ש  ,28בעמ' .108
שם ,בעמ' .106
אסף הרדוף "מעשה מגונה במשפט הפלילי" דין ודברים טו .)2021( 204 ,185
ע"פ  6269/99כהן נ' מדינת ישראל ,פ"ד נה( ;)2001( 507–506 ,496 )2ע"פ  6255/03פלוני
נ' מדינת ישראל ,פ"ד נח(.)2004( 187 ,184 ,181–180 ,168 )3
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שליטה ממשית בחייו של אדם או שלילת חירותו כהפעלת סמכויות כאמור" 211.אילו
בעלי-החיים ,אשר מסּווגים כיום כקניין וחשופים ליחס כקניין 212,היו מוגנים ,לא היה
קושי בהחלת הסעיף.
סעיף 377א(א) לחוק העונשין מחיל את עברת הסחר בבני-אדם על "הסוחר באדם
לשם אחד מאלה או הסוחר באדם ומעמידו בכך בסכנה לאחד מאלה )1( ...נטילת איבר
מאיברי גופו; ( )2הולדת ילד ונטילתו; ( )3הבאתו לידי עבדות; ( )4הבאתו לידי עבודת
כפיה ."...כל החלופות הללו היו תקפות גם לגבי סחר בבעלי-חיים אילו היו מוגנים .בעלי-
חיים נסחרים לצורך נטילת איבריהם ,בין למטרות מאכל ובין למטרות אחרות; לצורכי
רבייה ונטילת צאצאיהם; לצורך הבאתם לידי עבדות; ולצורך עבודות כפויות.
עברה קרובה ,כליאת-שווא ,מצויה בסעיף  377לחוק העונשין :מעצר או כליאה של
אדם לא כדין .אילו היו מוגנים ,ברי כי השמתם הכפויה ברפת ,בלול ,בדיר ,במעבדה,
בחוות פרווה ,בגני-חיות ,באקווריום ,בפינות ליטוף ,בכלבייה וכדומה – הייתה מהווה
כליאה לא כדין ,שהרי הם אינם חשודים או נאשמים בפשע .עברה קשורה נוספת ,חטיפה,
עולה בסעיף  369לחוק העונשין" :הכופה אדם בכוח או באיומים או מפתהו באמצעי
תרמית ללכת מן המקום שהוא נמצא בו" .אילו היו מוגנים ,לא היה קושי לקבוע כי בעלי-
החיים נכפים בכוח ללכת מן המקום שהם נמצאים בו .סעיף  371לחוק העונשין יוצר עברה
חמורה יותר – חטיפה לשם כליאה" :החוטף אדם בכוונה שייכלא שלא כחוק" .דוגמה
מובהקת לכך עולה מסיפורם של כל אותם בעלי-חיים שנולדו חופשיים ,נתפסו בכוח על-
ידי אדם ונכלאו ,למשל עבור גני-חיות213.
(ה) עברות רכוש
ניתן לדמיין עברות נוספות רבות שהיו רלוונטיות אילו היו מוגנים ,אולם דומני שבשלב
זה כבר ברור כי המסר מהמשפט הפלילי לאזרח האנושי במציאות כזאת היה ברור וחריף.
העברות האחרונות שאזכיר הן גנבה ושוד .אף שהנטילה של צאצאים בפועל ובכוח
מהוריהם היא כוחנית ואלימה ,דוגמת הפרדת עגל מאמו (בפועל) ונטילת ביצים
מתרנגולות מטילות (בכוח) ,אילו היו מוגנים לא היו הפעולות הללו מומשגות כגנבה או
כשוד ,משום שמה שניטל אינו "דבר הניתן להיגנב" ,אינו "נכס" ,אלא ולד או עּוּבר,
ולפיכך הכותרת המתאימה הייתה מצויה בחלק הקודם .לעומת זאת ,תעשיית הדבש היא
מופת לגנבה ושוד .אילו היו אנושיות ,הדבש שניטל מהן היה בבירור רכושן ,פרי עמלן
211

להשוואת הניצול הממוסד של בעלי-חיים לעבדות האנושית ראו Francione, Animal Rights
 ,and Animal Welfareלעיל ה"ש  ,39בעמ' Francione, Animals, Property and Legal ;444
 ,Welfarismלעיל ה"ש  ,171בעמ'  ,Anderson ;762לעיל ה"ש  ,27בעמ'  6ו.31–30-

 212ראו להלן ה"ש .243
 213ראו  ,ACHORלעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,HILE ;175לעיל ה"ש  ,133בעמ'  ;117לוי ולוי ,לעיל ה"ש
 ,5בעמ' RANDY MALAMUD, READING ZOOS: REPRESENTATIONS OF ANIMALS AND ;373
).CAPTIVITY 3 (1998
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ויצירתן .נטילתו הייתה לכל-הפחות גנבה ,כעולה מסעיף  383לחוק העונשין :נטילה
ונשיאה של דבר הניתן להיגנב ,בלא הסכמת הבעלים ,בכוונה לשלול את הדבר מבעליו
שלילת-קבע 214.במקרים רבים היה מדובר בשוד ,ואפילו בשוד בנסיבות מחמירות .סעיף
(402א) לחוק העונשין מגדיר כשוד גנבה אשר בתכוף לה הגנב ,בין היתר ,עושה מעשה
אלימות .טשטושן של הדבורים בחומר מערפל חושים הייתה מהווה בבירור פעולה אלימה
כזו ,שאף נכנסת למעשה לסעיף (402ב) ,הקובע כי כאשר השודד מזוין במכשיר שיש בו
כדי לסכן או לפגוע ,מדובר בשוד בנסיבות מחמירות .המעשה האמור מהווה גם עברה
חמורה נוספת ,המוגדרת בסעיף " :327שלילת כושר ההתנגדות לשם ביצוע עבירה" –
עברה שהעונש בגינה הוא עשרים שנות מאסר.
(ו) סייגים
לסיום אזכיר פרשה מפורסמת בדיני העונשין משנת  ,1884שבה אבדה ספינה קטנה בים,
ולאחר ימים ארוכים של רעב הרגו הקברניט וחברו את נער הסיפון פרקר ואכלוהו ,בטרם
ניצלו ,שבו לאנגליה ,הואשמו ברצח והורשעו ,לאחר שנדחתה טענתם לסייג הצורך .בית-
המשפט האנגלי קבע כי אין זה חיוני לשמר את חייך שלך על-חשבונו של אחר ,אפילו
כאשר נקבע כי הנער היה במצב פיזי חלש מהאחרים והיה מת כנראה גם כך ,ולא הייתה
תחזית סבירה אחרת להצלה .כפי שכתב פרנציון ( ,)Francioneזו משמעות זכותו של פרקר
לחיים :שימוש תועלתני אינו גובר עליה ,ואין למדוד ערכים של חיים של אחד מול חיי
אחר .אולם ,כפי שציין פרנציון ,לפני שהרגו ואכלו את הנער ,הן הנאשמים והן הנער הרגו
ואכלו צב; על כך איש לא התקומם 215.אילו היה הצב אנושי ,חייו לא היו שווים פחות
מחיי הנער .לעומת זאת ,סביר שהייתה תחולה לסייגים במצבים שכיום אין לגביהם סייגים
– למשל ,התפרצות למכלאת בעלי-חיים כדי לשחררם לחופשי.

ד .דיני נזיקין
 .1דיני הנזיקין ובעלי-החיים
דיני הנזיקין מומשגים לעיתים כענף המשרת עקרונות של צדק מתקן ,הבא לידי ביטוי
בתיקונו של נזק שעשה המזיק לניזוק ,ולעיתים כענף המבקש להגדיל את הרווחה

 214בפרשה אחת ,שבה נתבע כוורן על-שום שצד גירית דבש ,הוא טען להגנת הצורך ,בגורסו כי
עליו להגן על רכושו מפני גנבה על-ידי גירית הדבש :ת"פ (שלום ק"ג)  1496/97רשות
שמורות הטבע נ' נעמן (תקדין  .)21.4.1998אילו היו הדבורים אנושיות ,נטילת הדבש שלהן
על-ידי אנשים הייתה בבירור עברה נגדן.
 ,Francione, Animals, Property and Legal Welfarism 215לעיל ה"ש  ,171בעמ' .730–728
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האנושית והיעילות הכלכלית 216.בין היתר דיני הנזיקין מתעניינים ברווחה ,בחופש,
בשוויון ובהגינות 217.הם סובבים סביב רעיון הנזק מזה וסביב רעיון הפיצוי הכספי מזה,
שהוא בררת-המחדל התרופתית בדיני הנזיקין 218.הם מבקשים ליצור הרתעה מיטבית ,גם
אם לא מרּבית ,ואינם מבקשים למנוע תאונות בכל מחיר219.
פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן :פקודת הנזיקין או הפקודה) היא בוודאי החיקוק
המרכזי בדיני הנזיקין .הפקודה מגדירה בסעיף " 1חיה" באופן רחב לעומת חוק ההגנה,
ועל-דרך ההמחשה" :לרבות צפרים ,דגים ,חרקים וזחלים"; ומגדירה בנפרד "חיית בר"
כ"כל חיה שכנוהג בישראל אין מחזיקים אותה כלואה או בפיקוחו של אדם" .בהמשך
הסעיף ברורה כשמש כוונת המחוקק בהתייחסו לבעלי-חיים ,כאשר הוא מגדיר
"מיטלטלין" כ"דומם או חיה" .עוולות מסוימות סובבות במפורש סביב בעלי-חיים,
דוגמת נזקים שנגרמו על-ידי חיה (בסעיף  40לפקודת הנזיקין) ,ובאופן ספציפי נזקים
שנגרמו על-ידי כלב (בסעיף 41א לפקודת הנזיקין) .לעומת זאת ,פקודת הנזיקין אינה
ממשיגה באופן מיוחד נזק שנגרם לבעלי-חיים ,ובוודאי אינה ממשיגה זאת כנזק לבעלי-
החיים ,אלא כנזק למיטלטלין אנושיים – נזק לבעלים של בעל-החיים.

 .2אילו היו מוגנים
אילו היו בעלי-החיים מוגנים ,ואף שהנזק הטיפוסי הנגרם להם מיד אנושית אינו תאונה
כלל וכלל ,היו דיני הנזיקין ממשיגים בוודאי עוולות ונזקים מגּוונים בעניינם .סעיף 1
לפקודה מגדיר נזק כ"אבדן חיים ,אבדן נכס ,נוחות ,רווחה גופנית או שם-טוב ,או חיסור
מהם ,וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה" .נראה כי שמם הטוב של בעלי-חיים רלוונטי
פחות ,אף שניתן לגרוס כי הכפשה אנושית שיטתית ,ישירה או עקיפה ,של מינים אחרים
מובילה ותורמת לפגיעות אנושיות מגּוונות וממשיות בהם 220.חוק איסור לשון הרע,
התשכ"ה– ,1965יוצר עוולה אזרחית בסעיף  ,7אולם סעיף  4לחוק קובע כי "לשון הרע
על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינם תאגיד ,דינה כדין לשון הרע על תאגיד ,אלא
שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה ,ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף
זה אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו"; וממילא סעיף  6לחוק ,הקובע
עברה פלילית של לשון הרע ,אינו נאכף על-ידי המדינה כלל .לעומת זאת ,ברור שאובדן

216
217
218
219
220
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ישראל גלעד "על גבולות ההרתעה היעילה בדיני-הנזיקין" משפטים כב 423–422 ,421
( ;)1993בנימין שמואלי "'קליעה למטרה' :הצעת תפיסה פלורליסטית חדשה לדיני הנזיקין
המודרניים" משפטים לט  ;)2010( 236–235 ,233אריאל פורת נזיקין כרך א .)2013( 21
ישראל גלעד דיני נזיקין – גבולות האחריות כרך א .)2012( 51
אלעד פלד "תרופת האכיפה בדיני הנזיקין" דין ודברים ו .)2012( 603–602 ,601
אריאל פורת "פרק ו :דיני נזיקין" הגישה הכלכלית למשפט ( 273 ,271אוריאל פרוקצ'יה
עורך .)2012
ראו האסמכתאות לעיל בה"ש .10
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חיים הוא נזק שבעלי-החיים סובלים בעולם האנושי באופן שיטתי ובהיקף עצום ,וכך גם
נזקי גוף ,אשר דיני הנזיקין מרבים לעסוק בהם221.
עוולות מגּוונות היו רלוונטיות אילו בעלי-החיים היו מוגנים .סעיף  23לפקודה יוצר
את עוולת התקיפה ,ומגדיר אותה – באופן דומה להגדרתה של עברת התקיפה בסעיף 378
לחוק העונשין ,שנדון לעיל – כפעולות שונות המשפיעות על הגוף ללא הסכמת בעליו.
ברור כי בעלי-חיים מותקפים במגוון רחב של הקשרים ,וכי לעוולה זו הייתה תחולה.
סעיף  26לפקודה יוצר עוולה של כליאת-שווא ,שגם היא דומה לעברה המקבילה
שמוגדרת בסעיף  377לחוק העונשין ,אם כי רחבה יותר" :שלילת חירותו של אדם ,שלילה
מוחלטת ושלא כדין ,למשך זמן כלשהו ,באמצעים פיסיים או על ידי הופעה כבעל
סמכות" .כפי שבואר לעיל ,האדם שולל את חירותם של בעלי-החיים באופן שיטתי ,רחב
וממושך ,באמצעים פיזיים – כלובים ,גדרות וכדומה .כזכור ,דיני העונשין יצרו עברה של
כליאת-שווא ,אולם הם לא המשיגו עברה מיוחדת או נסיבות לחומרה באשר לתנאים
אכזריים במיוחד של כליאה – פיזיים ונפשיים .במישור הפיזי ,ציפוף רב ורצפת תיל ,אשר
שכיחים בתעשיית המזון מן החי ,היו נחשבים בוודאי נסיבות מחמירות של כליאת-
שווא 222.במישור הנפשי ,גם בידוד ממושך היה נחשב בוודאי נסיבה מחמירה ,בהחריפו
מאוד את הפגיעה בבעלי-החיים223.
עוולה נוספת שהייתה רלוונטית בכוח אילו היו מוגנים מוגדרת בסעיף  29לפקודה –
הסגת-גבול במקרקעין .אילו המשיגו דיני הקניין טריטוריות מסוימות ככאלה המוחזקות
כדין על-ידי בעלי-חיים ,אזי פלישה אנושית ,בוודאי מכּוונת ומתמשכת ,הייתה עשויה
להיחשב הסגת-גבול במקרקעין ,כלומר" ,כניסה למקרקעין שלא כדין ,או היזק או הפרעה
בידי אדם למקרקעין שלא כדין" .באופן דומה ,אילו היו מוגנים ,נטילת רכוש של בעלי-
חיים ,דוגמת דבש ,הייתה מומשגת בדיני הנזיקין כהסגת-גבול במיטלטלין לפי סעיף 31
לפקודה ,קרי" ,לקיחת טובין שלא כדין מהחזקתו של אדם אחר ,או הפרעה אלימה בהם
בהיותם בהחזקתו של אדם אחר" .גם עוולת הגזל שבסעיף  52לפקודה עשויה להיות
רלוונטית בעניין זה.
נזקי הגוף שבעלי-החיים סובלים הם חסרי תקדים בעוצמתם ובהיקפם לעומת נזקי
הגוף האנושיים בדיני הנזיקין .עולם הניסויים מספק המחשה מצמררת לכך .בעולם רחב
זה ,לעכברים ולחולדות מוחדרים תאי סרטן כדי לבחון עליהם תרופות .תהליך ההדבקה
כואב מאוד ,וכולל הזרקה ,הקרנה או חשיפה לגז שוב ושוב .יותר ממחצית היונקים
במחקר עוברים ניסויי רעילות ונחשפים לריכוז גבוה של כימיקלים כדי לראות את הנזק
 221אריה ל' מילר "פיצויים בגין נזקי גוף :דיני הנזיקין מול ביטוח סוציאלי" משפטים יג 242
( ;)1983אהרן ברק "הערכת הפיצויים בנזקי גוף :דין הנזיקין המצוי והרצוי" עיוני משפט ט
.)1983( 243
 222על תנאים אלו בתעשיית המזון מן החי ראו סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  154–144ו–160-
.171
" 223העונש הנורא ביותר לבני אדם הוא בידוד ,ועתה ברור שגם לבעלי החיים זהו עונש קשה.
בעלי חיים זקוקים לחברים ".גרנדין ,לעיל ה"ש  ,28בעמ' .131
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שיחוו .חיות בהיריון מהוות אחוז ניכר .עכברים זכרים ונקבות מסוממים בתרכובת
שבועיים לפני הזדווגות .הזכרים מחוסלים לאחריה ,והנקבות נצפות עד קרוב ללידה ,ואז
עוברות ניתוח קיסרי ללא הרדמה ואחריו מחוסלות .העּוּברים המתים נבחנים כדי לראות
אם יש להם גידולים סרטניים ,עיוותים או נזק רעילות אחר .במבחן רעילות של 50%
( ,)LD50בין שישים למאתיים בעלי-חיים מסוממים עם כמות כימיקלים גבוהה ,והניסוי
חוזר עם הגברת כמות הרעלים עד שחצי מבעלי-החיים מתים .הניסוי נאסר במדינות רבות
בגין הסבל הרב ,אך הוא נערך עדיין במתקנים שונים בארצות-הברית .לפני מותם בעלי-
החיים סובלים מהתקפים של כאב ,שלשול ,דימום ,שיתוק ועוד .מבחן דרייז ()Draize
בקוסמטיקה ,הנערך על ארנבים ,הוא אכזרי במיוחד ,וכולל פתיחת עיניים בכוח ,החדרת
חומר כימי אליהן ,ושיתוק גופם של הארנבים כדי שלא ינגבו את עיניהם .האיחוד האירופי,
הודו וישראל אסרו את המבחן ,אך הוא נערך עדיין בארצות-הברית על יותר ממאה אלף
בעלי-חיים בשנה 224.אילו היו מוגנים ,דיני הנזיקין היו ממשיגים זאת כעוולה קשה,
ומטילים על המזיקים פיצויים גבוהים במיוחד.
לבד מכך ,דיני הנזיקין הכירו ברעיון של "הולדה בעוולה" (כעילת תביעה הורית)
ו"חיים בעוולה" (כעילת תביעה של הילד) – 225רעיון שחלקו הראשון שרד וחלקו השני
בוטל בהלכת המר 226.אילו היו בעלי-החיים מוגנים ,היו בוודאי דיני הנזיקין ממשיגים
מחדש יצירה אנושית מכּוונת של מיליארדי בעלי-חיים בכוח הזרוע ,והבאתם לעולם
שכולו ניצול ,אלימות ולבסוף טבח 227.עוולה זו הייתה מחריפה בוודאי בהינתן פעולה
שיטתית נוספת שהאדם מעולל לבעלי-החיים אך אינו מעז (עדיין) לעולל לאנשים .כוונתי
להתערבות גנטית אשר מעוותת את גופם של בעלי-החיים ופוגעת ביכולותיהם הפיזיות
והקוגניטיביות ובאופיים .התערבות כזו נעשתה ונעשית בשפע תעשיות ,כתעשיית המזון
מן החי ,תעשיית הכלבים ורבות אחרות 228.דיני הנזיקין לא היו משלימים בוודאי עם נזק
כה עמוק .בנוגע לאנשים ,חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי
רביה) ,התשנ"ט– ,1999מבקש למנוע התערבות גנטית באדם מטעמים מגּוונים .מחוץ
לישראל ,למשל ,מדען שלפי הטענה הנדס שתי תאומות סיניות כך שלא יידבקו באיידס –
224
225

226
227
228

 ,Rishellלעיל ה"ש  ,170בעמ' .217–214
פסק-הדין שהכיר בעוולה זו בישראל היה ע"א  518/82זייצוב נ' כץ ,פ"ד מ(.)1986( 85 )2
פסק-הדין תואר כאקטיביזם שיפוטי קיצוני .ראו רונן פרי "אקטיביזם שיפוטי בדיני הנזיקין:
טקסונומיה של פסקי ברק" ספר ברק :עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק –549 ,541
.)2009( 552
ע"א  1326/07המר נ' עמית (נבו .)28.5.2012
לוי ולוי הטעימו כי הטיעון שבעלי-החיים המנוצלים לפחות זכו בחיים הוא מתחסד וצבוע,
באשר אין אלה חיים שראוי לחיותם .בעלי-החיים הללו אינם חיים ,אלא רק קיימים .לוי ולוי,
לעיל ה"ש  ,5בעמ' .329–328
לפירוט ראו גרנדין ,לעיל ה"ש  ,28בעמ'  ;88–75ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' ;114
 ,Rishellלעיל ה"ש  ,170בעמ' Courtney G. Lee, The Animal Welfare Act at ;207–206
Fifty: Problems and Possibilities in Animal Testing Regulation, 95 NEB. L. REV. 194,
).219 (2016

46

משפט וממשל כו תשפ"ב

המשגה מחודשת של הפגיעות האנושיות בבעלי-חיים

נשלח לכלא 229.לעומת זאת ,הנדסה גנטית בבעלי-חיים היא מקובלת ,עשירה ומגּוונת,
כאמור ,ואף נתפסת כמדעי הקדמה .מה שאסור באופן מוחלט בנוגע לאנשים הוא מעשה
נהוג ושכיח באשר למינים אחרים230.
לצד הכאב הפיזי שבעלי-החיים חווים בשיטתיות מיד אנושית ,חשוב לזכור כי הם
סובלים גם כאב נפשי כבד .בין היתר הם חווים פחד ,שיעמום עמוק ,דיכאון וחרדה231,
טראומה 232,ומתח שמוביל לעיתים למוות 233.לעומת דיני העונשין ,אשר אינם מצטיינים
בהגנה על הנפש ,דיני הנזיקין דווקא יודעים להתמודד עם נזק נפשי בכלל ועם טראומה
נפשית בפרט 234,אפילו כזו שהתהוותה עקב פגיעה פיזית שנגרמה לאחר 235.אילו היו
מוגנים ,הטראומה שהאדם מסב להם הייתה מומשגת כעוולה .הסעד הסטנדרטי של דיני
הנזיקין – פיצוי – היה מופקד בידי גורם שישמש נאמן עבור בעל-החיים הנפגע ,במגמה
להשיבו לקדמותו ,עובר לפגיעה האנושית בו ,או למצער להקל עליו את ההתמודדות עם
נזק ארוך-טווח .עוולה רלוונטית נוספת שהייתה פותחת פתח רחב אילו היו מוגנים היא
הפרת חובה חקוקה ,המצויה בסעיף  63לפקודה :אילו היו מוגנים ,חוקים מגּוונים היו
מאפשרים תביעה נזיקית בגין החובה העולה מהם ,כעולה בבירור ממאמר זה .כך נכון
אולי גם לגבי עוולת הרשלנות שבסעיף  35לפקודה .דיני הנזיקין ניתנים להמשגה כהפרטה
של המשפט החוקתי ,והזכויות שנמנו במסגרת הפרק החוקתי רלוונטיות גם כאן .ההבדל
הוא רק במישורי הפעולה ובנמעני הזכות.

ה .דיני קניין
 .1דיני הקניין ובעלי-החיים
229

Dennis Normile, Chinese Scientist who Produced Genetically Altered Babies
Sentenced
to
3
Years
in
Jail,
SCIENCE
(Dec.
30,
2019),
http://www.sciencemag.org/news/2019/12/chinese-scientist-who-produced.genetically-altered-babies-sentenced-3-years-jail

230

האתר  GLPמספק מידע מגּוון ודוגמאות רבותShelby Robinson, Cloned Animals: A :
)Safe, Sustainable Source of Food and Medicine?, GLP (Mar. 4, 2021
https://geneticliteracyproject.org/2021/03/04/cloned-animals-a-safe-sustainable.alternative-source-of-meat-and-milk/

231
232

 ,Rishellלעיל ה"ש  ,170בעמ' .213–212
גרנדין הדגישה את הכאב הרגשי של בעלי-החיים ,כתבה שהגרוע מכל עבורם הוא הפחד,
והסבירה כי טראומה מתרחשת גם אצל בעלי-חיים ,וכי לעיתים הם אינם משתחררים ממנה.
גרנדין ,לעיל ה"ש  ,28בעמ'  193–192 ,188–187ו.215-
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .159
למשל ,בג"ץ  1347/18פלונית נ' בית הדין הארצי לעבודה (נבו .)23.7.2019
למשל ,הלכת אלסוחה הרחיבה את הפיצוי הניתן למי שסובלים מנזק נפשי בגין הנזק הגופני
שנגרם לקרוב-משפחתם .רע"א  444/87אלסוחה נ' עיזבון דהאן ,פ"ד מד(.)1990( 397 )3
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המונחים "קניין" או "רכוש" ( )propertyהם אמורפיים ,ומשקפים מבנה משפטי .בעלות
ברכוש פירושה זכות לעשות בו משהו שאחרים אינם רשאים לעשות ואשר יש להם
מחויבות מסוימת כלפי הבעלים לא לעשות .הזכויות המקושרות לבעלות ברכוש משתנות
בהתאם לרכוש ובהתאם לזמן 236.ככלל ,הזכות לקניין אינה מתייחסת לרכוש ,אלא
לאנשים אחרים – ליחסים בין בני-אדם לבני-אדם ,ולא בין בני-אדם לדברים .קניין הוא
אגד של זכויות אשר ניתנות לאכיפה כלפי אנשים אחרים ,מערך יחסים בקרב אנשים
העוסק בטענות באשר לפריטים מוחשיים ולא-מוחשיים ,ללא קטלוג שלם של מה שמתויג
כקניין ומי יכול להיות בעלים 237.קניין נוגע ביחסים משפטיים בין אנשים בנוגע לשליטה
והתניה (דיספוזיציה) במשאבים מוערכים .קניין פירושו שלאדם אחד ,ולא לאחר ,יש כוח
לגי טימי לומר מה יקרה לדבר בעל ערך ,ודיני הקניין מטילים מחויבויות על אנשים (ועל
מבנים אנושיים כגון תאגידים ורשויות) שאינם הבעלים לכבד את טענות הבעלים .לא-
בעלים חייבים להימנע מלפלוש וליטול את הרכוש ללא הסכמת הבעלים ,וחייבים לחיות
עם ההשלכות של בחירות הבעלים לנהוג ברכוש כרצונו 238.קניין כולל מוסדות משפטיים
שונים המסדירים מגוון רחב של יחסים משולשים שבין אדם (הבעלים) ,משאב (מושא
הזכות) וחוג כלשהו של חייבים .דיני הקניין עוסקים במשאבים מגּוונים :מקרקעין,
מיטלטלין ,זכויות יוצרים ,פטנטים ,משאבי-טבע ועוד .תוכנּה של הזכות הקניינית משתנה
לפי התפקיד שהקניין ממלא בחיי הבעלים ,וגם מערכות היחסים שדיני הקניין עוסקים בהן
מגּוונות 239.הבעלות היא כנראה המושג המוכר מכל בעולם הקניין ,והיא כוללת רכיבים
מגּו ונים ,לרבות הזכות להחזיק ,הזכות להשתמש ,הזכות לנהל ,הזכות להדיר אחרים,
הזכות להרוס ,הזכות לסחור ,חסינות יחסית מפני החרמה ועוד 240.זכות הקניין לא רק
משרתת את הבעלים ,אלא גם מקדמת ערכים שונים ,לרבות חירות ,אישיות ,עבודה וצדק
חלוקתי 241.רוב הסוגיות הקשורות לקניין נוגעות בהתנגשות בין טענות אנושיות
מתחרות242.
236

A.P. SIMESTER & G.R. SULLIVAN, CRIMINAL LAW: THEORY AND DOCTRINE 439 (3d ed.
).2007

 .BRUCE ZIFF, PRINCIPLES OF PROPERTY LAW 2 (3d ed. 2000) 237זיף מפנה שם לקביעתו של
בנתם () )JEREMY BENTHAM, THEORY OF LEGISLATION 113 (reprinted 1975כי לפני החוק
לא היה קניין ובלי חוק אין קניין .לפי תפיסה זו ,קניין הוא מבנה משפטי אשר גדל ומטופח
במשטר משפטי .ראו גם Stephen L. Carter, Does It Matter Whether Intellectual
).Property Is Property?, 68 CHI.-KENT L. REV. 715, 716 (1993
.JOSEPH WILLIAM SINGER, INTRODUCTION TO PROPERTY 2 (2d ed. 2005) 238
 239חנוך דגן קניין על פרשת דרכים  ;)2005( 87 ,70–68 ,65 ,37 ,27–25חנוך דגן "קריאה
קניינית :המוסד הקנייני המתחדש של זכות יוצרים" יוצרים זכויות :קריאות בחוק זכות
יוצרים ( 46–44 ,39מיכאל בירנהק וגיא פסח עורכים ( )2009להלן :דגן "קריאה קניינית").
A.M. Honore, Ownership, in PHILOSOPHY OF LAW 902, 902–03, 905 (Joel Feinberg & 240
).Jules Coleman eds., 8th ed. 2008
 241דגן קניין על פרשת דרכים ,לעיל ה"ש  ,239בעמ' .55–36
 ,SINGER 242לעיל ה"ש  ,238בעמ' .4–2

48

משפט וממשל כו תשפ"ב

המשגה מחודשת של הפגיעות האנושיות בבעלי-חיים

לעומת זאת ,הדין הנוכחי אינו מכיר באפשרות שלבעלי-חיים יהיה קניין; אדרבה,
בעלי-החיים עצמם הם קניין .אף שבעלי-החיים אינם נתפסים עוד כ"דברים" גרידא,
כחפצים חסרי נשמה ותחושה ,המשפט הטיפוסי מגדיר אותם עדיין כמשהו יותר מאשר
כמישהו ,והם נחשבים עדיין בבירור קניין אנושי 243.הגם שאין מחסור בבעלי-חיים
חופשיים אפילו בימינו ,דוגמת רוב הנמלים והציפורים ,כמות אדירה של בעלי-חיים
מוחזקת בשבי בידי אנשים ,תאגידים ורשויות ,ונחשבת קניינם .סיווגם של בעלי-החיים
כקניין אנושי מציבם בנקודת נחיתות דרמטית ,המובילה להפסד כמעט בכל מאבק משפטי
המתנהל לטובתם ונגד בעליהם 244.אומנם במקומות שונים ,דוגמת בריסל (בלגיה) ,הוכרו
בעלי-החיים במפורש כישויות חשות ( )sentient beingsהנבדלות מקניין 245,אולם הם
כפופים עדיין בבירור למשטר הרכוש.
חקיקה ישראלית בולטת בדיני הקניין מצויה בחוק המקרקעין ,התשכ"ט– ,1969ובחוק
המיטלטלין ,התשל"א– .1971הראשון אינו עוסק כמובן בבעלי-חיים ,ואינו מתעניין בהם
כלל .השני אינו מזכיר אותם ,אך בוודאי רלוונטי לגביהם ,משום שהם נתפסים כמיטלטלין.
עוד ראוי להזכיר את חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז– ,1967אשר בסעיף (22א)( )6קובע
כי "חיות מחמד" ,דהיינו בעלי-חיים המוחזקים בביתו או בחצריו של החייב ואינם
משמשים לעיסוק בעל אופי מסחרי ,הם בבחינת "מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול"246.

 .2אילו היו מוגנים
הגוף והחיים האנושיים אינם ניתנים לבעלות משפטית .זאת ,לא משום שאין אפשרות
מעשית או היתכנות כלכלית לכך ,אלא כעניין של מדיניות ציבורית ,המסרבת לראות בגוף
האדם אובייקט סחיר 247.בשלב הראשון והחשוב ,אילו היו מוגנים ,אזי בהגדרה לא היו
בעלי-החיים יכולים להוות עוד קניין בעצמם :המשפט לא היה מתיר עוד לעשות בהם
פעולות אשר נעשות בהם כיום כקניין ,כגון החזקתם בכפייה ,שימוש בהם בכפייה,
השמדתם ,סחר בהם וכדומה .ביטול מעמדם הקנייני היה מוביל בוודאי למהפכה גדולה
לגביהם ,לשחרור מעבדותם למין האנושי.
 ,Nowicki 243לעיל ה"ש  ,171בעמ'  ,WAISMAN, WAGMAN & FRASCH ;450–446לעיל ה"ש
 ,27בפרק  ,SCHAFFNER ;2לעיל ה"ש  ,170בעמ'  21–19ו ,Antoine ;192-לעיל ה"ש ,170
בעמ'  17ו ;20-לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,Ibrahim ;174לעיל ה"ש  ,170בעמ' ;187
Kara Gerwin, There’s (Almost) No Place Like Home: Kansas Remains in the Minority
;)on Protecting Animals from Cruelty, 15 KAN. J.L. & PUB. POL’Y 125, 126–27 (2005
Melanie L. Vanderau, Science at Any Cost: The Ineffectiveness and Underenforcement
).of the Animal Welfare Act, 14 PENN ST. ENVTL. L. REV. 721, 722 (2006

244
245
246
247

 ,Francione, Reflections on Animalsלעיל ה"ש  ,186בעמ'  38–36ו.55-
 ,Frasch & Tischlerלעיל ה"ש  ,44בעמ'  .331לדיון עדכני בהצעת חוק בישראל בנושא זה
ראו לרנר "מקניין לאישיות משפטית?" ,לעיל ה"ש .44
לניתוח ראו לרנר "על חייבים ובעלי חיים" ,לעיל ה"ש  ,26בעמ'  212ואילך.
).A.T.H. SMITH, PROPERTY OFFENCES 1, 3–4 (1994
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בשלב השני היה הדין מכיר בזכויות קנייניות מסוימות של בעלי-חיים – הן באשר
למיטלטלין והן באשר למקרקעין .מיטלטלין בוודאי רלוונטיים פחות ,משום שחיי בעלי-
החיים פשוטים וצנועים אלפי מונים מהחיים האנושיים ,אולם היה אפשר להכיר בכל-זאת
בסוגים מסוימים של מיטלטלין כקניין של בעלי-חיים .מוצרים שהם ייצרו בעצמם ,דוגמת
דבש ,שייכים באופן מובהק לבעלי-החיים אשר ייצרו אותם .תיאוריית העבודה ,המוכרת
היטב בדיני הקניין ,מחברת בין עמלו של אדם ופרי יצירתו לבין קניינו 248.דומני
שתיאוריה זו הייתה תומכת באופן מובהק במתן בעלות בדבש לדבורים אילו היו אנושיות,
לנוכח עמלן העצום באיסוף הצוף ובזיקוק הדבש .כך נכון גם באשר למבנים שבעלי-
החיים בונים ולעיצוב הסביבתי המושקע שלהם :קינים ,מחילות ,סכרים וכדומה.
באשר למקרקעין התמונה מסתבכת בוודאי ,משום שהאדם פולש כידוע באופן שיטתי
לשטחי מחיה של אוכלוסיות קיימות של בעלי-חיים 249.אילו היו מוגנים ,היה האדם צריך
לשים גבול להשתלטותו על שטחים שבחזקתם של בעלי-חיים .תיאוריית האישיות,
שלפיה משאבים מסוימים של הפרט קשורים לעצמיותו עד כדי כך שהם נהפכים לחלק
מאישיותו 250,הייתה עשויה להיות רלוונטית באשר למקורות מחיה סביבתיים עבור בעלי-
חיים טריטוריאליים .לחלופין ,לנוכח שנים שבהן בעלי-החיים חיים בשטחי בר ואף
בפינות קטנטנות בשטחים שתפס האדם ,דוגמת עצים שציפורים מקננות בהם או קירות
שלטאות מוצאות בהם מסתור ללא התנגדות אקטיבית של הבעלים ,היה אפשר להמשיגם
כבני-רשות.
ברור שאילו היו מוגנים ,חלוקת השטחים הייתה משתנה באופן דרמטי .לצד זאת,
בעקבות ההמשגה בדין הפלילי של הפגיעות בבעלי-החיים שתוארו לאורך המאמר ,היה
אפשר לצפות להפסקתן בשלב מסוים .בהתאם לכך ,הצורך האנושי בגידולים חקלאיים
ובשטחים חקלאיים היה פוחת בצורה דרמטית ,משום שהאדם לא היה צריך לגדל צמחים
להאכלת בעלי-חיים שהוא אוכל ,על כל משאבי הקרקע והמים העצומים הכרוכים
בכך251.

ו .דיני חוזים

248
249
250
251
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 ,SINGERלעיל ה"ש  ,238בעמ'  ,ZIFF ;17לעיל ה"ש  ,237בעמ'  ;35–28דגן קניין על פרשת
דרכים ,לעיל ה"ש  ,239בעמ'  42ו ;45-דגן "קריאה קניינית" ,לעיל ה"ש  ,239בעמ'  40ו-
 ;59גיא פסח "הבסיס העיוני להכרה בזכות יוצרים" משפטים לא .)2000( 388–383 ,359
שלמה ,לעיל ה"ש  ,90בעמ' .222–221
 ,SINGERלעיל ה"ש  ,238בעמ'  ,ZIFF ;18לעיל ה"ש  ,237בעמ'  ;28–24דגן קניין על פרשת
דרכים ,לעיל ה"ש  ,239בעמ'  ;40–38דגן "קריאה קניינית" ,לעיל ה"ש  ,239בעמ'  ;68פסח,
לעיל ה"ש  ,248בעמ' .404–403
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;205–202לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;323שלמה ,לעיל ה"ש
 ,90בעמ' .218–216
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 .1דיני החוזים ובעלי-החיים
כמו דיני הקניין ,גם דיני החוזים עוסקים במערכות יחסים אנושיות .ענף משפטי זה סובב
סביב הסכמים בעלי תוקף משפטי בין אנשים (או תאגיד) לבין אנשים אחרים (או תאגיד),
כחלק מהאוטונומיה של האדם לבחור בחופשיות כיצד לנהל את חייו מול אחרים252.
החוזים הקיימים מגּוונים :כתובים ובעל-פה ,מפורשים ומשתמעים ,ספציפיים ואחידים.
חוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג–( 1973להלן :חוק החוזים) ,הוא בוודאי החיקוק
המרכזי בענף זה .מובן שהוא אינו מתייחס לבעלי-חיים כלל .בעלי-החיים אינם כורתים
חוזים עם האדם; הם מושא לחוזים אנושיים ,כחלק מהיותם קניין סחיר .פסיקה העוסקת
בבעלי-חיים בדיני החוזים אינה מתעניינת בבעלי-החיים כישויות עצמאיות253.

 .2אילו היו מוגנים
אף שהניצול והפגיעה האנושיים כלפי בעלי-החיים הם עצומים ומעבר להכחשה ,ואף
שהאדם בעיקר לוקח מבעלי-החיים ,אין לכחד כי הוא גם נותן להם – נתינה אשר משתנה
כמובן בהתאם לסוג בעל-החיים ולמערכת היחסים בינו לבין אדונו .בין היתר האדם עשוי
לספק לבעלי-חיים מקום מגורים ,מזון ומים ,טיפול רפואי ותרופות ,ביטחון (ולו זמני),
ולבעלי-חיים מסוימים אפילו צעצועים ובידור ,ליטופים וחיבה .ברור שמבחינה מילולית
אין מדובר בחוזים ,בין היתר משום שגם אם האדם לוקח ונותן ,בעל-החיים מקבל אך
בשום אופן אינו "נותן" .חרף ההמשגה המקובלת בשפה האנושית ,הפרה אינה "נותנת"
חלב  ,לא כל שכן נותנת אותו לאדם אשר כלא אותה או לאדם המממן אותו; גופה מפיק
חלב עבור תינוקה הרך שאותו ילדה לאחרונה ,והחלב הזה נלקח באלימות על-ידי רפתנים,
עבור צרכנים אנושיים אשר נולדו למציאות שבה הם מורגלים ומותנים לצרוך אותו .אף-
על-פי-כן ,לצורך המהלך האקדמי בלבד ,יחסי לקיחה ונתינה אלו ניתנים לתפיסה
מטפורית כחוזים ,כהסכמות שבין האדם לבין בעלי-החיים .מה היו דיני החוזים אומרים
על ההסכמות הללו?
סעיף  12המפורסם לחוק החוזים" ,תום לב במשא ומתן" ,מחייב את האדם לנהוג
בדרך מקובלת ובתום-לב במשא-מתן לקראת כריתתו של חוזה .לעקרון תום-הלב יש
מעמד חשוב בדיני החוזים בישראל 254,ודיני החוזים אינם אדישים לצדק ולהגינות ,אם
כי דיני התמורה ההוגנת לא אומצו בישראל 255.אף שניצול בעלי-חיים כיום מקובל ונפוץ,
אילו היו מוגנים ,ניצול בוודאי לא היה "דרך מקובלת" ,ובבירור לא היה בתום-לב .האופן
252
253
254
255

דניאל פרידמן ונילי כהן חוזים כרך א ( 18–17מהדורה שנייה  ;)2018גבריאלה שלו ואפי
צמח דיני חוזים ( 14–13 ,8 ,6מהדורה רביעית ( )2019להלן :פרידמן וכהן חוזים א).
ע"א  6763/13חוות בי .אפ .סי .בע"מ נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (נבו .)10.8.2014
פרידמן וכהן חוזים א ,לעיל ה"ש  ,252בעמ'  ;614–606שלו וצמח ,לעיל ה"ש  ,252בפרק
.3
פרידמן וכהן חוזים א ,לעיל ה"ש  ,252בעמ' .23–20
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שבו ה"חוזה" נכרת הוא ברגיל לקיחה של בעל-חיים מידיים אנושיות מסוימות לידיים
אחרות ,או לחלופין תפיסה של בעל-חיים משוחרר באמצעות מלכודת או פיתיון .ראשיתו
של ה"חוזה" היא אם כן בכפייה .לפיכך נראה מתאים יותר לדבר על "כפייה" מאשר על
חוסר תום-לב .סעיף  17מאפשר לבטל חוזה עם מי שהתקשר בו עקב כפייה שכפה עליו
הצד האחר או מישהו מטעמו .כפייה יכולה להיות קיצונית ופיזית אך גם מנטלית256.
כאשר לצד לחוזה אין באמת חלופה ,כאשר הוא מוחלש ומתחיל את דרכו מרחק גדול
מאחורי קו הזינוק ,מתבקש לדבר על כפייה 257.ברור שבעל-חיים אשר סחרו בו או ייצרו
אותו אל מציאות שאין בכוחו להתנגד אליה באופן אפקטיבי סובל כפייה פיזית ומנטלית
גם-יחד.
גם סעיף " ,18עושק" ,נראה רלוונטי" :מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד
השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר ,חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו,
ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל ,רשאי לבטל את החוזה" .מצבו של
הנעשק חמור ,והעושק יודע זאת ומבין היטב את הניצול 258.ההתקשרות של בעל-החיים
ב"חוזה" הקח-ותן מול האדם היא באופן טיפוסי פרי ניצול מצוקתו של בעל-החיים
וחולשתו השכלית או הגופנית ביחס לאדם ,וברור שתנאי החוזה גרועים במידה בלתי-
סבירה מן המקובל לגבי בני-אדם .אף שהדגשתי לעיל כי האדם גם נותן לבעלי-החיים,
ולא רק לוקח מהם ,כעת עליי להדגיש כי ככלל האדם נותן לבעלי-החיים רק את המינימום
הנדרש לצורך המשך הלקיחה שלו מהם .תנאים גרועים של חוזה הם אינדיקציה
לעושק 259.למעשה ,מגורים ,מזון ומים אינם ניתנים באמת כחלק מחוזה ,ואינם נתינה
ממשית ,אלא השקעה מינימלית הכרחית לשימור ההפקה של מוצרים עתידיים – השקעה
שהנצלן מנסה למזער במגמה למקסם את רווחו הכלכלי .גם עבדים ושפחות אנושיים
קיבלו מגורים ,מים ומזון ,משום שלא הייתה דרך אחרת לנצלם; גופם הפיזי חייב למקם
אותם איפשהו ,להלינם ,להזינם ולהשקותם ,שאם לא כן הוא היה קמל ,דועך ומת ,ואז לא
היה אפשר עוד לנצלם .בשיטות מסוימות אפילו התקיימו חוקים מיוחדים בנושא ,אשר
אין קושי להמשיגם כ"דיני עבדות" .העבד נתפס כגורם ייצור משולל זכויות או מוגבל
ביותר בזכויותיו ,הגם שאפילו מצבם של העבדים דאז היה בוודאי טוב בהרבה ממצבם
של בעלי-החיים אז וכיום .למשל ,העבד במשפט העברי היה יכול לקנות את חירותו,
והעבדות הייתה מוגבלת בזמן; והאדון היה מוגבל במשימות שהוא היה רשאי להטיל על

256
257
258
259
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דניאל פרידמן ונילי כהן חוזים כרך ב ( 290–284מהדורה שנייה ( )2020להלן :פרידמן וכהן
חוזים ב); מאיר מינרבי "מושג הכפייה בדיני החוזים" המשפט ב  ;)1994( 339 ,337שלו
וצמח ,לעיל ה"ש  ,252בעמ' .404–403
הלה קרן דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית .)2004( 189–187
ראו פרידמן וכהן חוזים ב ,לעיל ה"ש  ,256בעמ'  ;984–983שלו וצמח ,לעיל ה"ש ,252
בעמ' .437–434
ראו קרן ,לעיל ה"ש  ,257בעמ' .197–196
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העבד ,והיה עליו לספק לו תנאי מחיה נאותים ואף לשמור על כבודו 260.ברור שה"חוזים"
עם בעלי-החיים בתעשיות השונות כוללים תנאים גרועים במידה קיצונית אף בהשוואה
לעבדים ,לא כל שכן בהשוואה לאנשים בימינו ,וכריתתם היא עושק מובנה ,עמוק ורחב.
לא למותר לציין כי גם הסכמות מיוחסות לפגיעות קיצוניות ,דוגמת ההסכמה המשתמעת
של בעל-חיים להישחט בשחיטה כשרה ולזכות בכך בעליית מדרגה מוסרית 261,היו
נכשלות כישלון נחרץ בכל מבחן משפטי.
לצד דינים משלימים ,דיני החוזים היו מובילים בוודאי לביטול החוזה לנוכח פגם
בכשרותו של אחד הצדדים לחוזה .חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב–
 ,1962מצמצם מאוד את הפעולות המשפטיות של קטינים ואחרים ,לנוכח החשש שאחרים
ינצלו אותם .חלק עצום מבעלי-החיים שבחזקת האדם נולדים בידיו ומוכנסים לעולם של
כפייה וניצול מלידתם .אף אם בעלי-החיים הללו אינם מראים התנגדות ,כגון ניסיון
להימלט מיד אדונם ,הדבר נובע מחוסר כשרותם .לפיכך כל חוזה עימם הוא בטל .אילו
היו מוגנים ,כל חוזה שעבוד שלהם וסחר בהם היה בטל בהיותו בלתי-חוקי ,בלתי-מוסרי
ונוגד את תקנת הציבור ,כמצוות סעיף  30לחוק החוזים .סעיף  1לחוק עשיית עושר ולא
במשפט ,התשל"ט– ,1979היה מחייב להשיב להם את מה שהתקבל מהם לא כדין (מה
שאינו אפשרי כנראה) או את שוויו.

ז .דיני עבודה
 .1דיני העבודה ובעלי-החיים
דיני העבודה מסדירים את העבודה האנושית ואת מערכות היחסים בין עובדים ,מעבידים
והמדינה 262.בין היתר הם מגבילים את כוחם של מעבידים ויוצרים הגנות עבור עובדים
בנוגע לשכר-מינימום ,לאיסור אפליה ,לביטחון תעסוקתי ,להגנה מפיטורים ועוד263.

260
261
262
263

עדו רכניץ "חירות כחובה ורשת ביטחון כלכלית" מבקשי צדק :בין חברה לכלכלה במקורות
היהודיים ( 615–614 ,611חנוך דגן ובנימין פורת עורכים .)2016
כך מתארים זאת שוחטים בישראל .בן-יונתן ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .97–94
גיא מונדלק יחסי עבודה בעידן של תמורות ( 9נייר עמדה  ,54המכון הישראלי לדמוקרטיה
 ;)2004לילך לוריא ,אורלי ליבל ויובל פלדמן "פרק ט :דיני עבודה" הגישה הכלכלית
למשפט ( 483–482 ,477אוריאל פרוקצ'יה עורך .)2012
גיא מונדלק "איפיון ההסדרה המשפטית לגבי פיטורי עובד – מברירת מחדל חוזית להסדרה
קוגנטית ,ומה שביניהם" עיוני משפט כב  ;)1999( 819שרון רבין-מרגליות "הסברים
התנהגותיים למשפט העבודה ויחסי עבודה" משפט ועסקים ג  ;)2005( 123גיא מונדלק
"האם דיני איסור האפליה בעבודה 'עושים את העבודה'?" האם המשפט חשוב? ( 199דפנה
הקר ונטע זיו עורכות  ;)2010גיא דוידוב ועידו עשת "ביטחון תעסוקתי במקום העבודה:
לקראת הסדרי ביניים מאוזנים" משפטים מג  ;)2012( 143גיא מונדלק ונטע-לי בן יהודה
"על חובת השימוע :הגישה ההליכית להגנה מפני פיטורים לא צודקים" פרוצדורות 177
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חוקים בולטים בשדה זה בישראל הם חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א– ,1951אשר
קובע ,בין היתר ,איסורים לגבי משך העבודה היומי והשבועי; חוק שכר מינימום,
התשמ"ז– ,1987אשר קובע ,בין היתר ,שכר מזערי שעתי ,יומי וחודשי; וחוק עובדים
זרים ,התשנ"א– ,1991אשר קובע ,מתוך הבנה לחולשה הרבה של העובדים הזרים,
סטנדרטים מינימליים להעבדתם.
באופן מעניין ,חוק ההגנה מכיר בהעבדה של בעלי-חיים .סעיף (2ה) לחוק קובע כי
"לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני ולא יעביד אדם בעל
חיים מעבר ליכולתו" .עם זאת ,החוק אינו מגדיר ואינו מפרט איזו פעולה אנושית נחשבת
"העבדה" ואיזו פעולה חייתית נחשבת "עבודה" .יתר על כן ,באופן שאינו מפתיע ,אין
אפילו פסק-דין אחד שדן בסעיף האמור ומפרש אותו ,ואין כל אמירה ,ולו אקדמית,
שמנסה להסביר את היקף הסעיף.

 .2אילו היו מוגנים
בהקשרים אנושיים ,השאלה מיהו "עובד" היא לעיתים פשוטה ולעיתים מורכבת .עשויה
להתעורר השאלה אם מערכת מסוימת היא אכן יחסי עבודה 264או מיהו בדיוק המעביד –
למשל ,באשר לעובדי קבלן 265.מבחנים שונים נהוגים כדי לזהות יחסי עובד–מעביד,
דוגמת מבחן ההשתלבות ,מבחן הפיקוח והשליטה ,מבחן הביצוע האישי ,מבחן הציוד
ומשך ההעסקה .מבחנים אלה בוחנים את הזיקה בין המעביד לבין אחר ,בין היתר לאור
יחסי הכוח ביניהם ולאור הפררוגטיבה הניהולית של המעביד 266.מובן שגם המעביד
החזק ביותר אינו בעל שליטה המתקרבת לזו של מי שמנצל באופן שיטתי בעלי-חיים כדי
להפיק תוצרי צריכה מגופם ,מהפרשותיהם או מאופן תגובתם.
למרות השליטה המוחלטת בבעלי-החיים ,מייצורם ועד המתתם ,ולמרות העדר תהיות
בנוגע למרחב הפעולה והחופש של בעלי-החיים המנוצלים ,השאלות מיהו עובד ומהי
עבודה נראות קשות ביותר בנוגע לבעלי-החיים .זאת ,גם לנוכח בחירתו של המחוקק
הישראלי להשתמש במינוח של "העבדה" בקשר אליהם ,אף ששימוש זה לא הוביל כאמור
לדיון כלשהו .אילו היו מוגנים ,היה עלינו להחליט אילו מהפעולות שהם עושים הן
בבחינת "עבודה" .המחשבה האנושית הטיפוסית המודרנית על העבדה של בעלי-חיים
עוסקת בוודאי במשא וסבלות ,בעיקר באשר לסוסים ולחמורים .אולם האם שמירה על
שטח על-ידי כלב אינה עבודה? האם ריצה במרוץ או קפיצה על מכשולים על-ידי סוס
(טליה פישר ואיסי רוזן-צבי עורכים  ;)2014אהרן ברק "חוקת העבודה :כבוד האדם ויחסי
העבודה" מבחר כתבים כרך ג :עיונים חוקתיים .)2017( 507
 264דנג"ץ  4601/95סרוסי נ' בית-הדין הארצי לעבודה ,פ"ד נב(.)1998( 817 )4
 265גיא דוידוב "העסקה עקיפה" עבודה ,חברה ומשפט יב  ;)2010( 191גיא דוידוב "פרשנות
תכליתית בדיני עבודה :מיהו עובד" ספר סטיב אדלר ( 261יצחק אליאסוף ואח' עורכים
.)2016
 266בג"ץ  5168/93מור נ' בית הדין הארצי לעבודה ,פ"ד נ(.)1996( 628 )4
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אינם עבודה? 267האם הופעה של אריה בקרקס אינה עבודה? 268הרי שמירה ועיסוק
מקצועי בספורט או בבידור הם משלח-יד אנושי מוכר .ומה הופך את המשא והסבלות
לעבודה יותר מאשר התייצבות לחליבה והטלת ביצים?
כעולה מהקו שנדון בענפי המשפט הקודמים ,איני סבור כי מדובר ב"עבודה"
וב"העבדה" כלל; אין מדובר ביחסי עובד–מעביד ,אלא ביחסי עבד–אדון .לוי ולוי כתבו
כי עבודה אינה פסולה מבחינה מוסרית ,שהרי גם האדם עובד למחייתו .הם ציינו אומנם
כי איש אינו שואל את הסוס והשור ,ובמובן זה מצבם דומה לעבדות ,אך מייד הסתייגו
והטעימו כי גם לאדם אין בררה אלא לקבל עבודות מסוימות 269.איני חולק על כך שלכל
אדם יש חופש בחירה מוגבל בלבד בענייני עבודה ,ושלאנשים מסוימים יש חופש בחירה
צר מאוד ,אך אף-על-פי-כן סבורני שאין בסיס איתן להשוואה האמורה .גם אדם בעל
אפשרות בחירה צרה מאוד נהנה עדיין מבחירה חופשית ,במובן זה שהוא יכול לבחור בין
עבודה קשה (או לא-מתגמלת) אחת לאחרת .לבעלי-החיים אין יכולת בחירה בעבודה כל
עוד האדם כולא אותם בכלובים ,מייעד אותם לעבודה הנחוצה לו ורק לה ,מושך אותם
בשרשרת ,מאלף אותם ופוגע בהם כאשר הם אינם עומדים בציפיותיו ,וכמובן קוטל אותם
כאשר תפוקתם יורדת.
דיני העבודה אינם מורגלים בעיסוק בעבדים ואדונים ,להבדיל מעובדים ומעבידים.
אפילו ניצול קשה של עובדים זרים בהסדר כובל ,אשר הוביל לביקורת שיפוטית חריפה
שהשוותה אותה לעבדות 270,נראה רך לחלוטין לעומת הנעשה לבעלי-החיים .חופש
העיסוק אינו משתלב עם כפייה 271.בהנחה ששחרור מיידי מעבדות לא היה על הפרק גם
אילו היו מוגנים ,היה על דיני העבודה להכריע בשלב הראשון אילו פעולות חייתיות
נחשבות בכלל עבודה .בשלב השני היה עליהם לצמצם תנאי עבודה מחפירים ולהבטיח
תגמול מינימלי .לוי ולוי כתבו כי הבעיה היא לא עצם העבודה ,אלא תנאי העבודה
וההתאכזרות ,וציינו כי דרושים תנאים נאותים ,כגון מזון ,מנוחה ומגורים הולמים272.
כמובהר בפרק החוזי ,מגורים ,מים ומזון ,ובהקשרים מסוימים אפילו טיפול רפואי ,אינם
בגדר נתינה אנושית ,ואינם "תמורה בעבור" מה שבעלי-החיים "נותנים" ,וברור גם שהם
אינם יכולים להיחשב "שכר עבודה" .השימוש במילה "מגורים" מקומם ומטעה כאשר
עסקינן בכלוב ,בין שהוא קטן ובין שהוא גדול .העובד האנושי מגיע לעבודה; הוא אינו
חי בה ,ובוודאי אינו מתגורר בה .אין לראות במגורים כפויים במקום העבודה גמול או
שכר ,אם כי מובן שלכל-הפחות היה צריך לוודא שתנאי המגורים הולמים יותר .באשר
267
268
269
270
271
272

על האכזריות שבמרוצי סוסים וכלבים ראו  ,ACHORלעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;172–168לוי ולוי,
לעיל ה"ש  ,5בעמ' .334
על האילוף בקרקס ראו  ,ACHORלעיל ה"ש  ,5בעמ' .165–164
לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .311
בג"ץ  4542/02עמותת "קו לעובד" נ' ממשלת ישראל ,פס'  4לפסק-הדין של המשנה לנשיא
(בדימ') חשין ,פ"ד סא(.)2006( 346 )1
ברק הזכות החוקתית ובנותיה ,לעיל ה"ש  ,40בעמ' .825
לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .312–311
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לשכר ,אף שלגבי בעלי-החיים אין ערך לכסף ,אילו היו מוגנים ,ניתן לשער כי הכסף שהיה
מועמד לרשותם היה משמש לרכישת מזון משובח וטבעי ,ולא תעשייתי וזול; לטיפול
רפואי אמפתי ,ולא כזה שמסתפק בווידוא כשרות להמשך העבודה; לתנאי מחיה נוחים
יותר ,וכדומה .סעיף 1ה לחוק עובדים זרים ,למשל ,מחייב מעביד להעמיד לשימוש העובד
הזר מגורים הולמים .מכל מקום ,ללא קשר לשכר ,אילו היו מוגנים ,היה אפשר להציע
לבעלי-החיים העובדים תנאים מינימליים ,דוגמת בטיחות בעבודה ,שעות עבודה מרּביות,
זכות לייצוג ,זכות לטיפול רפואי בגין פציעה בעבודה ,זכות לפרישה וכדומה273.
לעומת זאת ,אף שקיימות קבוצות גדולות של בעלי-חיים בהקשרים רבים ,דומה
שמשפט העבודה הקיבוצי ,אשר ממיר את חוזה העבודה האישי בין עובד למעביד
למערכת קיבוצית 274,הוא רעיון שיהיה מורכב להחיל על קבוצה גדולה של בעלי-חיים.
לא פשוט לדמיין מערכת קבוצתית לייצוג שאינה בדגם של אפוטרופסות או ייצוג אנושי
פיקטיבי של הקול הקיבוצי .ייתכן שהמודל של מוקדי הסיוע לעובדים זרים או של ארגונים
דוגמת "קו לעובד" יכול לסייע בעניין זה.

ח .דיני רווחה
 .1דיני הרווחה ובעלי-החיים
דיני הרווחה אינם מוכרים כמו הענפים הקודמים שתיארתי ,אך ראויים להתייחסות לנוכח
הרלוונטיות הפוטנציאלית שלהם לבעלי-החיים .דיני הרווחה מתקשרים בוודאי לדיני
המשפחה ,אך אינם חופפים אותם 275.הם מסדירים את חובות המדינה בכל הקשור
להבטחת הגנה מינימלית על רווחתו של מי שמצוי בתחומה ,יהא זה ילד או ילד-אומנה,
חסר-ישע ,דר-רחוב או מבקש מקלט 276.רווחה מינימלית ניתנת להמשגה כזכות-בת
חוקתית וכזכות מוכרת במשפט הבין-לאומי 277.חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א–,1980
בולט מאוד בהקשר זה.
273

לדיון ראו Will Kymlicka, Social Membership: Animal Law Beyond the
).Property/Personhood Impasse, 40 DALHOUSIE L.J. 123, 147–49 (2017

 274עידו עשת "מודל הייצוג במשפט העבודה הקיבוצי – מגמות חדשות" משפטים מו ,397
.)2017( 400–399
 275ראו ,למשל ,יאיר רונן וישראל צבי גילת "האומנם הגנת הילד רווחת במשפט הישראלי?"
משפט ועסקים יט  ;)2016( 1143שירי רגב-מסלם "בין מודל שלגייה למודל סינדרלה:
טיפול ,משפחה ומדינת הרווחה" מחקרי משפט לב .)2020( 1239
 276ראו ,למשל ,ברק הזכות החוקתית ובנותיה ,לעיל ה"ש  ,40בעמ'  566ואילך; איל פלג אתגר
העוני של המשפט המינהלי ( ;)2013אלון גילדין דיור בר-השגה במשפט (Connie ;)2018
Chang, Immigrants Under the New Welfare Law: A Call for Uniformity, a Call for
).Justice, 45 UCLA L. REV. 205 (1997

 277ברק הזכות החוקתית ובנותיה ,לעיל ה"ש  ,40בעמ'  565 ,557 ,554–553ו.605–598-
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דיני הרווחה מתקשרים גם להגנה על חסרי-ישע מפני פגיעה של אחרים בהם .למשל,
חוק התקנת מצלמות מבקש להגן על שלום הפעוטות באמצעות התקנת מצלמות ,תוך
שמירה על כבודם ופרטיותם של הפעוטות ,של העובדים במעון ושל כל אדם אחר הנמצא
במעון .החוק מחייב התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות ,אשר יצלמו ויקליטו וידיאו
בלי קול מכל שטח המעון ,למעט שירותים ומקלחות ,תוך הצבת שילוט על-אודות
המצלמות וחובה ליידע כל עובדת ומועמדת לעבודה ,וכולל גם הנחיות לגבי שמירת
החומר לזמן מוגבל וצפייה בו רק באישור בית-משפט 278.הצעת חוק חובת התקנת
מצלמות במחלקות האשפוז הסיעודי ,התשע"ז– ,2017המבקשת ליצור מערך הגנה דומה
במוסדות לטיפול בקשישים סיעודיים ,עברה שלבי חקיקה מתקדמים ,אך טרם התגבשה
לחוק.
אף שדיני הרווחה בישראל אינם עוסקים בבעלי חיים ,המונח "רווחה" מוכר מאוד
בדיני בעלי-החיים .עם זאת ,הוא שונה מאוד במינימום שהוא יוצר ובהקשר שבו הוא
מוזכר .כמו לגבי אנשים ,גם לגבי בעלי-החיים הרווחה עוסקת במינימום שנדרש לתת
להם ,אולם לגביהם ,באופן שונה מאוד מאשר לגבי אנשים ,עניינה צמצום סבלם בשעה
שהמין האנושי ממשיך להפיק תועלת מניצולם .גישת הרווחה ,הפופולרית על הנייר,
מניחה לגבי בעלי-חיים כי ניצולם וטיפול הומני בהם יכולים להתקיים בו-זמנית279.
במדינות רבות בעולם קיימים גופי רווחה וחוקי רווחה לבעלי-חיים בקשר לתעשיות
נצלניות מסוימות 280.תכלית זו הוזכרה גם בפסיקה מנחה בישראל ,כאשר השופט גרוניס
צידד בגישה התובעת מהאדם להתחשב בבעלי-החיים ולדאוג לרווחתם ,להגביל את
השימוש בהם ולשאוף לשיפור הדרגתי במצבם 281.אולם בפועל הרווחה אינה רווחת,
משום עלותה הכלכלית לנצלן ולצרכן 282,וחוקי רווחה טיפוסיים כוללים חריגים רבים,
המתירים לתעשייה לפעול כרצונה 283.לצד זאת ,סעיף 2א(1א) לחוק ההגנה ,אשר הוסף
לחוק בשנת  ,2015קובע במפורש חובה על בעלים או מחזיק של בעל-חיים לספק לו את

 278חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ,התשע"ט– ,2018אינו עוסק במצלמות ובהאזנות,
אלא בשאלה הכללית כיצד להבטיח שהמעונות האמורים יפעלו כראוי.
 ,Francione, Animal Rights and Animal Welfare 279לעיל ה"ש  ,39בעמ' ,Ibrahim ;398–397
לעיל ה"ש  ,170בעמ'  ;178לוי ולוי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .180
Lindsay Vick, Confined to a Process: The Preemptive Strike of Livestock Care 280
Standards Boards in Farm Animal Welfare Regulation, 18 ANIMAL L. 151, 152–55
(2011); Elizabeth R. Rumley & Rusty W. Rumley, Enforcing Animal Welfare Statutes:
).In Many States, It’s Still the Wild West, 21 SAN JOAQUIN AGRIC. L. REV. 21, 24 (2012

 281עניין "נח" ,לעיל ה"ש  ,52בפס'  15–11לפסק-הדין של השופט גרוניס .יוזכר כי גרוניס,
בדעת יחיד ,צידד בהמשך פיטום אווזים ובהמשך סבלם ,כדי למנוע את סבלם של המפטמים.
 ,Francione, Animal Rights and Animal Welfare 282לעיל ה"ש  ,39בעמ'  400ו.430–426-
 283שם ,בעמ'  ,Ibrahim ;436–434לעיל ה"ש  ,170בעמ' .180–176
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צורכי מחייתו ,לדאוג לבריאותו ולמנוע התעללות בו 284.חובה זו מגובה באיסור פלילי
שהעונש בגין הפרתו הוא שנה מאסר ,לפי סעיף (17ב) לחוק ההגנה285.

 .2אילו היו מוגנים
אילו היו בעלי-החיים מוגנים ,דיני הרווחה היו רלוונטיים ביותר לגביהם ,ולא עוד כחלק
מדיני הניצול ,אלא כסטנדרט מינימלי לקיום .למשל ,בעלי-חיים אשר מוחזקים כיום
בבתים כ"חיות-מחמד" – פרקטיקה שלא הייתה נותרת חוקית ,כמובן ,אילו היו מוגנים –
לכל-הפחות היו זוכים בהגנה משפטית ממשית ,אולי כמו ההגנה על ילדים חורגים ,על
חוסים או על ילדי-אומנה .חוק אומנה לילדים ,התשע"ו– ,2016מתווה דרישות שעניינן
טובת הילד וזכויותיו ,ומפרט סטנדרטים וכללים מינימליים לשם כך .אילו היו מוגנים ,היה
אפשר לראות את בעלי-החיים המוחזקים בבית – כוונתי לאלה שאי-אפשר להשיב
למשפחתם ,לשחררם ולשקמם – כילדי-אומנה ,אשר חייבים לדאוג לצורכיהם ,לרווחתם
ולזכויותיהם .מפקחים היו מוודאים כי כל ילד-אומנה מטופל היטב וכי זכויותיו נשמרות.
לא למותר לציין כי אילו היו מוגנים ,לא היה אפשר עוד להעבירם מיד ליד כחפץ ,לנטוש
אותם הרחק מהבית וכדומה .כיום רווחת התופעה של נטישת כלבים ,שמובילה בהמשך
לתפיסת כלבי-הפקר ולהריגתם 286.במציאות העכשווית ,כאשר כלב ננטש על-ידי אדם,
אף שמתקיימת עברה פלילית לפי סעיף 2א לחוק ההגנה ,המדינה אינה אוכפת כמעט או
אוכפת באמצעות ענישה מגוחכת ומקוממת287.
אילו היו מוגנים ,היו בעלי-החיים זוכים בהגנה מינימלית על זכותם לחיות – למשל,
באמצעות הזנה .לאדם יש אחריות מיוחדת לבעלי-חיים מבויתים ,משום שהוא חשף אותם
לתהליך נצלני ששינה את טבעם כדי להתאימו לצרכיו ולרצונותיו 288,יצר שינויים
דרמטיים בגופם ,גרם להם בעיות פיזיולוגיות ,התנהגותיות ורגשיות ,פיתח בהם תלות

284

285
286
287
288
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הסעיף זכה בהתייחסות מסוימת בפסיקה בדיונים על החזרת תפוס :ת"א (שלום נת') 68747-
 02-20חיון נ' משרד החקלאות ופיתוח הכפר הלשכה המשפטית (נבו  ;)13.3.2020ה"ת
(שלום ת"א)  64596-06-20מורר לוי נ' משטרת ישראל תחנת לב תל-אביב (נבו ;)10.9.2020
ה"ת (שלום נצ')  5064-11-20סחייק נ' משרד החקלאות ופיתוח הכפר (נבו .)6.12.2020
איסור זה נאכף עד כה רק לעיתים רחוקות ולצד איסורים אחרים ,חמורים יותר .ראו ת"פ
(שלום ראשל"צ)  33690-06-19מדינת ישראל נ' חסידוב (נבו .)14.11.2019
על התופעה בישראל ראו וייס ,לעיל ה"ש .14
במהלך שנות קיומו הרבות של איסור זה הועמדו לדין בגין הפרתו רק אנשים ספורים .ראו,
למשל ,עמ"א (שלום ראשל"צ)  38901-08-13מדינת ישראל נ' ביטון (נבו  ,)16.10.2013שם
הושת על הנאשמת קנס של שבעים שקלים בגין נטישת כלבה על-ידי קשירתו לעמוד.
להיסטוריה של הביות הנצלני ראו פאטרסון ,לעיל ה"ש  ,11בעמ'  .20בקשר לתעשיית המזון
ראו גם ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .114
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קיומית בו ,ובמקרים אחרים עיכב אצלם אבולוציה ושיווי-משקל ביולוגי 289.האדם יצר
את הבעיה האמורה ,ואינו זכאי מבחינה ערכית להתעלם ממנה.
מבלי להרחיב הפעם ,ברי כי שאלת ההזנה הייתה פותחת פתח לדיון מורכב במיוחד
באשר לבעלי-חיים הניזונים מבעלי-חיים אחרים ,דוגמת חתולים וטורפים אחרים,
המצויים כיום בעיקר בגני-חיות .אילו היו אלה מוגנים ,היה על המדינה לדאוג להזנתם,
אך לא עוד באופן הנוכחי ,קרי ,לא באמצעות חלקי גופות של בעלי-חיים אחרים שהומתו
ביד אדם.

ט .משפט העבר ,משפט ההווה ומשפט העתיד
המאמר נפתח בתזכורת כאובה בדבר ההיסטוריה האנושית של המשפט .המשפט לא מנע
– ואף הכשיר והתיר – אלימות ,פוגענות ,נצלנות ואפליה שיטתית ,גם במשטרים
דמוקרטיים .צבע עורו של אדם ,הלאום שלו ,מוצאו האתני ,דתו ,מגדרו ,גילו ,נטייתו
המינית ומאפיינים אחרים קבעו סף כניסה לעולם הזכויות המשפטיות או תקרת זכוכית
נמוכה שהגבילה מאוד את ההגנה המשפטית על אנשים כאלה ואחרים .במקום הקּבלה
לבעלי הזכויות המלאות כיום ,מאמר דומה לנוכחי שהיה נכתב בעבר היה מבקש להמשיג
פעולות אשר נעשות נגד עבד כאילו היו פעולות שנעשות נגד אדם חופשי – "אילו היו
מוגנים כמו אנשים חופשיים"; או פעולות אשר נעשות נגד נשים כאילו היו פעולות
שנעשות נגד גברים – "אילו היו מוגנות כמו גברים"; או פעולות אשר נעשות נגד ילדים
כאילו היו פעולות שנעשות נגד מבוגרים – "אילו היו מוגנים כמו מבוגרים"290.
נפרדנו ממשפט העבר .שוויון מלא בין אנשים עודנו רחוק מהמציאות ,ומאפייני מיהות
רבים מובילים להבחנות חברתיות וכלכליות בין אנשים .עם זאת ,ככלל ,ארגז-המגן
המשפטי זמין לכל אדם – זמינות מוכרת היטב המשקפת הסכמה רחבה בדמוקרטיה.
בימינו איש בעולם המשפט הדמוקרטי לא יעז לטעון ,למשל ,כי ניתן להעביד אדם אחר
מבלי לשלם לו משום שהוא לוקה בפיגור שכלי; כי ניתן לכלוא אדם משום צבע עורו; כי
ניתן לנצל מאפיינים ביולוגיים של אדם לרעתו בגין מגדרו; כי ניתן להטיל מום באדם בגין
דתו; כי ניתן לקטול אדם בגין הלאום שלו .העבר הלא-רחוק נראה רחוק מאוד מערכינו

 289גרנדין ,מומחית למדעי החיים וכוהנת הרווחה של בתי-המטבחיים בארצות-הברית ,הצביעה
על שורה של התערבויות גנטיות אנושיות בבעלי-חיים מבויתים ,הן בתעשיית המזון והן
בתחום חיות-המחמד ,ואף הטעימה כי חלק מהשינויים לרעה בהתנהגותם של כלבים נובעים
מכך .גרנדין ,לעיל ה"ש  ,28בעמ' .88–75
 290להשוואת הניצול הממוסד של בעלי-חיים לעבדות האנושית ראו לעיל ה"ש  .211להשוואת
הניצול של בעלי-חיים לזה של נשים ראו לעיל ה"ש  .202להשוואת הניצול של בעלי-חיים
לזה של ילדים ראו  ,Andersonלעיל ה"ש ( 27זהו הטיעון המרכזי במאמרו) ,וכן עניין חמת
גדר ,לעיל ה"ש  ,34בעמ' .858
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כיום .מה יהיו ערכינו מחר ,וכיצד ייראו ערכינו המודרניים בראי העתיד? כיצד תשפוט
אותנו ההיסטוריה?
המהלך המוצע במאמר אינו מסתפק במבט במציאות הנוכחית ובזו המוקדמת,
בהנחות-יסוד ,בדיכוטומיה מקובלת ,בתפיסה מקובעת .הוא קורא תיגר על נצלנות
ופוגענות ,גם אם רוב העולם שותף להן בשמם של עונג והרגלים ,ומסרב אפילו להכיר
בהן 291.המאמר אינו מסתפק בהצבעה על הצורך לתקן נקודה קטנטנה ,חשובה ככל
שתהיה ,אלא קורא תיגר שיטתי על ההווה ומתכתב עם העתיד – עם משפט העתיד ואנשי
העתיד – בתקווה אופטימית לתרום בהדרגה למציאות עתידית טובה והוגנת יותר 292.מה
שנראה בעבר דמיוני לחלוטין ובלתי-מתקבל על הדעת נהפך בחלוף השנים למציאות
משפטית ועובדתית 293.ממילא בעתיד ,מבחינת קיימּות ,ברור שלא נוכל להמשיך בניצול
בעלי-החיים ,בין היתר משום שהדבר כרוך בבירוא יערות ,בהרס האוקיינוסים ,בזיהום
האוויר ,בבזבוז משאבי המים ,בשינוי האקלים ובהשמדת מינים .כוכב-הלכת שלנו לא
ישרוד זאת זמן רב ,וגם האדם ישלם (ואולי כבר משלם) את מחיר מעלליו 294.בעתיד לא
נעלים עוד עין מן האופן שבו הפגיעה הממוסדת בבעלי-חיים פוגעת גם בבריאות
האדם 295.בעתיד יתרחב מעגל החמלה שלנו ,ויתקשה לקבל שפעם נהגנו באכזריות,
באטימות ,באדישות.
הנחת-המוצא של המהלך מבקשת להזכיר כי עקרון השוויון אינו תיאור של מציאות
עובדתית נטענת ,אלא מרשם חברתי ומשפטי להתייחסות לאדם .דאגה לאחרים
והתחשבות באינטרסים שלהם אינן צריכות להיות מותנות במראה או ביכולת ,אף שהן
291
292
293
294

סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .14–13
השוו לקריאתו של פרנציון להתרחק משיח הרווחה לטובת גישה של חיסול הניצול:
 ,Francione, Animal Rights and Animal Welfareלעיל ה"ש  ,39בעמ' .425–422
 ,Stuckiלעיל ה"ש  ,22בעמ' .560
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ;206–202שלמה ,לעיל ה"ש  ,90בעמ' Tarah ;220–217
Heinzen & Abel Russ, Using Emerging Pollution Tracking Methods to Address the
Downstream Impacts of Factory Farm Animal Welfare Abuse, 31 PACE ENVTL. L. REV.
) .475, 477 (2014חוקר הטבע דייוויד אטנבורו ,בסרטו  ,A LIFE ON OUR PLANETמביט

לאחור אל כדור-הארץ שחקר וצילם ,מתייחס להשמדת המינים המסיבית על-ידי האדם,
וקושר אותה לחשש להמשך החיים – גם האנושיים – בכדור-הארץ .ראו
.http://www.netflix.com/il/title/80216393
 295על סיכונים בריאותיים מגּוונים וקשים הטמונים בתעשיית המזון מן החי ,כגון הפצת מחלות
והגברת הסיכון לחלות ,ראו  ,Taoלעיל ה"ש  ,171בעמ' Andrew H. Nelson, ;338–332
High Steaks: Defending North Carolina’s Response to Contagious Animal Diseases,
83 N.C. L. REV. 238, 241–45 (2004); Justine Hinderliter, From Farm to Table: How
This Little Piggy Was Dragged Through the Market, 40 U.S.F. L. REV. 739, 742–74
(2006); Anastasia S. Stathopoulos, You Are What Your Food Eats: How Regulation of
Factory Farm Conditions Could Improve Human Health and Animal Welfare Alike,
13 NYU J. LEGIS. & PUB. POL’Y 407, 409–33 (2010); Sonia Weil, Big-Ag
Exceptionalism: Ending the Special Protection of the Agricultural Industry, 10
) ;DREXEL L. REV. 183, 196–97 (2017ספרן פויר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ'  40ו.156–131-
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מצריכות התאמה לאפיונם 296.בעלי-החיים אינם נהנים מארגז הכלים המשפטי הזמין
כיום לכל אדם .אף שלא נוכל ,בהכרזה משפטית ,להפוך את אותן ישויות חשות לזהות
לנו ,אין כל מניעה משפטית לשנות ולהרחיב את זמינות הארגז המשפטי או את זמינותם
של כלים מסוימים בו גם ל"בעלי-חישה" 297.בחירה כזו אין פירושה שוויון אוטומטי בין
האדם לבעלי-החיים בכל הקשר ,ומאמרי לא טען ולא רמז לתוצאה מחויבת כזו; כפי
שכתבתי בעבר ,טיעון בעד שוויון מלא ,דוגמת זה שתיאר ודחה השופט גרוניס 298,אינו
אלא השקפת-קש 299.אולם המשפט יכול וצריך להוביל להתחשבות רבה יותר בבעלי-
החיים ,ולמנוע את כאבם וסבלם מידיים אנושיות 300.אדרבה ,אילו היה שוויון כאמור ,כל
הקטלוג המשפטי היה ישים וברור 301.גם ההכרה בזכויות ובמעמד אינה חשובה לבעלי-
החיים כשלעצמה ,משום שהם אינם יודעים ומבינים את הסמליות של השימוש במונחים
אלו; מה שחשוב לגביהם הוא שינוי המשפט ושינוי המציאות302.
אף שהמשפט התרחק מההבחנות שתוארו במבוא ,ואינו מוכן עוד לשתף פעולה עם
טיעון שלפיו פעולה הפוגעת באדם מותרת רק על-סמך תבחין "חיצוני" כזה או אחר ,גם
מבעד למשקפי המשפט המודרני ,הליברלי והנאור לפי תפיסותיו ,ברור עדיין שכמעט כל
מה שאסור לעשות לאדם מותר לעשות לבעל-חיים ,לנוכח גבול האלימות ,ההחפצה
והנצלנות המסומן בין אדם לבעל-חיים .גבול זה הוא לא רק חברתי ,דתי ,תרבותי
ואישי; 303הוא גם משפטי .אומנם ,גבול זה הצטמצם מעט והיטשטש עם השנים ,משום
שהמשפט אינו מתיר עוד לאדם לעשות בבעל-החיים ככל העולה על רוחו מתוך תפיסה,
שהייתה מקובלת פעם ,שבעל-החיים הוא קניין גרידא ,שאפשר להטיחו בקיר כדי
להתבדר .אולם המשפט עודנו מתיר לאדם לעשות בבעל-החיים את רוב העולה על רוחו,
בעיקר כאשר מה שעולה על רוחו הוא חלק מניצול וקטל שיטתיים ויעילים בשמם של
296
297
298
299
300
301

302
303

סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .38–37
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,Garner ;41לעיל ה"ש  ,138בעמ'  ,Courtney G. Lee ;165לעיל
ה"ש  ,228בעמ'  ,Frasch & Tischler ;212–211לעיל ה"ש  ,44בעמ' .331
עניין "נח" ,לעיל ה"ש  ,52בפס'  8לפסק-הדין של השופט גרוניס.
הרדוף "התעללות ראויה?" ,לעיל ה"ש  ,35בעמ' .204
סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,Francione, Animal Rights and Animal Welfare ;53לעיל ה"ש
 ,39בעמ' .446
בצניעות ,ייתכן שחלק מתפיסתי הנוכחית על זכויות ואינטרסים שאינם רלוונטיים נובע
ממחשבה שטוחה מדי או מחוסר דמיון .בעבר ,למשל ,כתבתי בקצרה אך בנחרצות כי הזכות
לחינוך ,חופש ההפגנה וזכות השביתה אינם רלוונטיים לבעלי-חיים :הרדוף "התעללות
ראויה?" ,לעיל ה"ש  ,35בעמ'  .204במאמרי הנוכחי הארתי את הפגיעה באוטונומיה במובן
של שלילת פוטנציאל ההתפתחות מבעלי-חיים .פגיעה כזו ניתנת לחיבור לחשיבה מחודשת
בנושא הזכות לחינוך – לא במובן של שליחת ילד של בעל-חיים לבית-ספר ולאוניברסיטה,
אלא במובן של זכותו ללמוד ממשפחתו ומסביבתו.
השוו יוסי וולפסון "סיר הבשר הציבורי" לחם חוק ,לעיל ה"ש ( 259 ,255 ,90יופי תירוש
ואייל גרוס עורכים  ,Stucki ;)2017לעיל ה"ש  ,22בעמ' .555
למושג הגבול אדם–חיה וחשיבותו ראו בן-יונתן ,לעיל ה"ש  ,8בעמ'  38–33ו.331–329-
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כסף וצרכנות 304.גם כאשר המשפט אינו מתיר לאדם פעולות כאלה ואחרות בבעלי-חיים,
הוא ממשיג אותן באופן שונה לחלוטין מפעולות פוגעניות כלפי אנשים ,מקל בהן ראש,
אינו משתמש בכליו ברצינות ,ומהווה משתף-פעולה סדרתי ובכיר בהסתרת הפגיעה בהם
מהעין הציבורית – "היד המעלימה" 305.גם ההמשגה המשפטית השטוחה אשר מקטינה
את הפוגענות האנושית כלפי בעלי-החיים מסייעת בהצדקתה ובהנצחתה306.
כבני-אדם ,עצם המחשבה לנהוג באנשים כפי שנוהגים בבעלי-חיים מעוררת בנו
דחייה ,אפילו כאשר מדובר באנשים שנידונים למוות 307.מדוע איננו מתמלאים דחייה
מהיחס האנושי הקיים כלפי בעלי-החיים? מדוע אנו מתקוממים על חשיפת הנצלנות
האלימה כלפי בעלי-החיים ועל הביטוי נגדה ,ולא על הנצלנות האלימה עצמה? אילו היו
מוגנים ,הייתה זעקתם ממלאת את העולם ושוטפת את לבבותינו .הם אינם מוגנים משום
שהם אינם אנושיים; והם אינם "אנושיים" משום שעוד יותר מכפי שאנו בוחרים להגדיר
את עצמנו לפי מגדרנו ,גזענו ,לאומנו ודתנו ,אנו בוחרים להגדיר את עצמנו לפי מיננו,
לאחד את כל יתר המינים להגדרה השיורית ולהנגיד בינינו לבינם .אולם כל הטוב שקיים
בנו קיים גם בהם – קטלוג עשיר של תכונות ,מעלות ,רגשות ותחושות :תום ,שמחה,
שובבות ,פליאה ,נאמנות ,משפחתיות ,קהילתיות ,תושייה ,יצירתיות ,חמלה ,חריצות,
עמל ,תבונה 308.אף אם החברה והמשפט טרם השכילו לראות זאת ,רבים האנשים שכבר
רואים .העדר אנושיותם אינו מחייב העדר הגנה משפטית ממשית עבורם.
הריחוק הקוגניטיבי מבעלי-החיים מאפשר למין האנושי להמשיך לשעבד בעלי-חיים,
לנצלם ,לעוותם ,להטיל בהם מומים ולטבוח בהם ,ומאפשר לפרטים אנושיים להמשיך
ליטול חלק באכזריות הזו בלי נקיפות מצפון אפקטיביות .אין תמה בכך ,שהרי בעלי-
החיים אינם מסוגלים לתאר לנו את העוול העצום שהאדם מעולל להן ולמחות עליו309,
ואין להם כוח כלכלי או פוליטי 310.לפיכך ברגיל הם מודרים מהשיח ומהמחשבה
האנושית.
 ,Francione, Animals, Property and Legal Welfarism 304לעיל ה"ש  ,171בעמ'  745–739ו-
.748
 305הרדוף "התעללות ראויה?" ,לעיל ה"ש  ,35בעמ'  ;185–184הרדוף "חופש המידע נגד
חופש ההסתרה" ,לעיל ה"ש  ,156בעמ'  ;133–129אסף הרדוף "איורים שמחים ,מציאות
מדממת :תפקידם של דיני הגנת הצרכן בשיווק אמת של תעשיית המזון מהחי" לחם חוק,
לעיל ה"ש  277 ,90ו.304–300-
 306בן-יונתן ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .43
Ty Alper, Anesthetizing the Public Conscience: Lethal Injection and Animal 307
).Euthanasia, 35 FORDHAM URB. L.J. 817, 817–18 (2008
 308לתיאור התכונות והיכולות של בעלי-חיים ראו גרנדין ,לעיל ה"ש  ,28בפרק  ;7לוי ולוי ,לעיל
ה"ש  ,5בפרקים  ;13–8בן-יונתן ,לעיל ה"ש  ,8בעמ' .23
 309סינגר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ'  ,Sankoff ;13לעיל ה"ש  ,170בעמ' .24
 ,Francione, Animals, Property and Legal Welfarism 310לעיל ה"ש  ,171בעמ' ,Ibrahim ;743
לעיל ה"ש  ,170בעמ' .186
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גם המשפט והאורגנים המובילים אותו נסמכים על הריחוק הקוגניטיבי ונהנים מתוצרי
הניצול .אין פלא שרשויות האכיפה דלות בהֲניעה להגן על בעלי-חיים ,מלאות ניגודי
אינטרסים וחסרות אינטרס לאכוף 311.המשפט רותם מינוח שטוח ומעורפל לפעולות
קשות שנעשות כלפי בעלי-חיים .שימור הדיכוטומיה המושגית מאפשר למערכת המשפט
להיות קשובה ואמפתית לפרט האנושי ,ולהמשיג באמצעות שדות מגּוונים ומינוח עשיר
את מיהותו ,את הערכים החשובים לו ואת העוול שנעשה לו על-ידי פרטים אנושיים; ובד
בבד להיות אטומה ואדישה למיהותם של בעלי-החיים ולעוול העצום והמגּוון הנעשה
להם על-ידי פרטים אנושיים .מה שנכון באשר למערכת המשפט נכון גם לאקדמיה
למשפט 312.מאמרי מבקש לסדוק את החומה המשפטית הדיכוטומית באמצעות הצעת
חיבור רחב (אף שרחוק מאוד מלהיות שלם) וחסר תקדים של שני קטלוגים עשירים –
קטלוג המשפט מזה וקטלוג הפגיעות והניצול האנושיים המאורגנים והשיטתיים כלפי
בעלי-החיים מזה –לכלל קטלוג ישן-חדש אמפתי ,רגיש והגון יותר.
באמצעות פנייה שיטתית לשפה המשפטית המוכרת בהקשר שאינו מוכר ,המאמר
קורא למערכת המשפט לשנות כיוון ולמוטט את חומות הדיכוטומיה ,בדרך למיטוט
הנצלנות והאלימות האנושיות כלפי בעלי-החיים .בחומות אלו כבר קיימים בקיעים – או
למצער סדקים ושריטות – בעידן משפטי שבו בעל-החיים אינו נתפס עוד כחפץ גרידא,
אלא כחפץ שזכאי להתחשבות מסוימת ,ולו הדלה שבדלות .המשפט אינו בשל ,אינו
מסוגל ואינו מעוניין להפיל את החומות בעצמו .הוא חלש אל מול הכלכלה והחברה; הוא
מובל על-ידיהן ,ולא מוביל אותן .אין בכוחו לשנות מציאות כה רחבה ,עמוקה ומתמשכת,
ובוודאי אין בכוחה של האקדמיה בכלל ובכוחו של מאמר אקדמי יחיד בפרט לעשות
כן 313.זו אחת הטרגדיות של בעלי-החיים :הפגיעות בהן עשירות עד כדי כך שמתקפה
משפטית כלפי אחת מהן תלקה בהכרח בצרות-יתר ערכית 314.אולם למעשה ,צרות-יתר
ערכית היא מאפיין סדרתי אפילו במשפט המגן על אנשים מפני אנשים 315.היקפן הבלתי-
נתפס של הפגיעות האנושיות בבעלי-חיים אינו מספק הצדקה או סיבה שהמשפט ימשיך
לחייב את הפגיעות ,להכשירן או להתעלם מהן ,ימשיך להנציח את הדיכוטומיה אדם–
חיה בכל הקשריה ,וימשיך להגן על החומות ולבצרן.
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י .סיכום
מערכת המשפט יצרה שפע של שדות ,ובתוכם שפע של מושגים ,כדי להסדיר את העולם
האנושי ,על מורכבותו ,באופן עשיר ומגּוון .שדות שונים ממשיגים ערכים ,אינטרסים
וזכויות שהמשפט מבקש לקדם ,מחד גיסא ,ופעולות אנושיות מגּוונות שהדין מבקש לדכא
באופן כזה או אחר באמצעות ארגז כלים עמוס וסבוך ,מאידך גיסא .המשפט החוקתי מכונן
זכויות עבור הפרט ,מגביל את כוחן של המדינה ורשויותיה לקדם את האינטרס הציבורי
על חשבון הפרט ,ואף תובע פעולה אקטיבית מצד המדינה כדי להגן על זכויות מסוימות.
המשפט המנהלי יוצר סטנדרטים מינימליים של פעולה עבור הרשויות ,בעיקר כאשר הן
פוגעות בפרט .המשפט הפלילי ממחיש כיצד המדינה מגינה על פרטים מפני פרטים
אחרים ,וכיצד היא פועלת באופן אקטיבי כדי להגן על ערכים חשובים ולקדם דרך חיים,
תוך הפעלת כוח מדינתי תוקפני ופגיעה קשה בזכויותיהם של אזרחים לשם כך .דיני
הנזיקין מגינים על פרטים מפני פגיעות מגּוונות על-ידי אחרים – פרטים ,תאגידים ואפילו
רשויות – ומבקשים לצנן סוג של פגיעות באדם באמצעות סנקציה כלכלית נזיקית,
בשאיפה להשיב את המצב לקדמותו .דיני הקניין ,דיני החוזים ודיני העבודה מסדירים גם
הם חלק חשוב אחר בחיים האנושיים ,מקדמים השקפה כלכלית וחברתית ומנהלים חלק
חשוב במשאבים האנושיים ,תוך עידוד קשירת קשרים בין-אנושיים ,יצירת סטנדרטים
מינימליים לקשרים אלו ,והכרזה על סוגי התנהגות מסוימים ככאלה שיובילו לתגובה
משפטית נוגדת .לבסוף ,דיני הרווחה מקדמים הגנה מינימלית לחסרי-ישע ותנאי קיום
מינימליים לאדם .כל אחד מהענפים שנדונו הוא עשיר ,מורכב ,מגּוון ,רחב ,עמוק ,רגיש,
חד .כל ענף מוליד אתגרים ,קושיות וחידושים אין-ספור ,אשר מתבטאים בחקיקה ,פסיקה,
ספרות ושיח עשירים.
גם הקטלוג של הפגיעה האנושית בבעלי חיים ,למרבה הצער ,הוא עשיר ,מורכב,
מגּוון ,רחב ועמוק ,וכמובן מוכר ונדון הרבה פחות בעולם המשפט .תיאור של סוגי
הפגיעות האנושיות בבעלי-חיים מצריך יריעה עצומה ,ומאמר ואפילו ספר אינם יכולים
להקיפם באופן ממצה .אנו מייצרים אותם ,כולאים אותם ,מטילים מומים בגופם ,מענים
וממיתים אותם .כל ביטוי במשפט זה – ייצור ,כליאה ,הטלת מומים ,עינוי ,המתה – מציין
בתמצית עולם עצום ,רחב-היקף ,עמוק ,ובעיקר כואב ומלא סבל ,אשר מילים מעטות
ואפילו רבות לא יצליחו לתאר .אילו ראינו את הסבל ,היינו מפסיקים לקדמו; אילו חווינו
את הסבל ,היינו נאבקים בו במלוא כוחנו .אנו פושטים את עורותיהם ,פרוותיהם,
נוצותיהם וצמרם ,ולובשים אותם ,מקשטים בהם את בתינו ומניחים את ראשנו על כרית,
שרכותה מלאה בחלקי גוף שקטפנו מהם באלימות .אנו טוחנים את בשרם למזוננו ולמזונם
של בעלי-חיים שאנו מפיקים הנאה מנוכחותם ,ואפילו גורסים את עצמותיהם לממתקי
ג'לי .אנו מנגנים מוזיקה על חלקי גופם ,ובחלקים אחרים בגופם משתמשים כדבק .אנו
שופכ ים כימיקלים בעיניהם ומרעילים אותם כדי שנוכל להתבשם ולנקות את בגדינו ואת
ביתנו בלי חשש .אנו מדביקים אותם במחלותינו כדי לרפא את גופנו החולה ,ומתעללים
בנפשם כדי להעשיר את ידיעותינו .אנו פולשים לשטחי המחיה שלהם ,מחסלים אותם או
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מגרשים אותם ,ואחר כך מכנים אותם "מזיקים" .אנו שוללים מהם את חייהם ,את סביבתם,
את משפחתם ואת הפוטנציאל שלהם ,ואז מכנים אותם בשמות-גנאי על טיפשותם,
פחדנותם ,רוע-ליבם ,חמדנותם ,ושאר תכונות אנושיות שאיננו אוהדים.
לעומת העושר של קטלוג המשפט ,מצד אחד ,ושל קטלוג הפגיעות האנושיות בבעלי-
חיים ,מצד אחר ,הקטלוג המשפטי הקיים של הפגיעות והניצול האנושיים כלפי בעלי-
החיים הוא שטוח להחריד ,קר ,יבש ,אדיש ,דל וזנוח .מאמרי הציע מהלך לחיבור שני
הקטלוגים העשירים :השענת הפרקטיקות האנושיות הפוגעות בבעלי-חיים על הקטלוג
המשפטי הקיים בנוגע לזכויות ,לעברות ,לעוולות וכדומה – הקטלוג המגן על אנשים.
חיבור זה מלמדנו עד כמה הפגיעה האנושית בבעלי-החיים עצומה ,רחבה ועמוקה,
ומזכירנו את חלקו של המשפט בכך – במעשים ,במחדלים ,בשפה ובמינוח .אילו היו
בעלי-החיים מוגנים ,היו ענפי המשפט השונים שנדונו מספקים להם ארגז עשיר ,מגּוון,
רחב ועמוק ,ולא עלי תאנה ספורים; אילו היו מוגנים ,בוודאי היה גם לענפי משפט נוספים
מה לומר לטובתם ולהגנתם; אילו היו מוגנים ,בוודאי היה מי שאומר.
המשפט הוא יציר-אדם ומוכוון-אדם ,אולם הוא אינו עוסק רק באדם ,ואף אינו מגן
רק על האדם או על גורמים המורכבים מאנשים ,דוגמת תאגידים ורשויות .הוא מגן גם על
הצומח ועל הסביבה בהקשרים מגּוונים ,אולי מתוך תפיסה שאלה חיוניים ומועילים
לאדם ,ובכלל זה לדורות הבאים 316.הוא מגן יותר ויותר גם על בעלי-החיים ,ולא רק מתוך
תפיסת הפגיעה בהם כאינדיקציה לפוגענות כלפי אנשים 317,אלא גם מתוך תפיסתם
כישויות בעלות ערך בפני עצמן הראויות להגנה318.
לצד זאת ,ההגנה המשפטית כיום צנועה ביותר ,ואפילו סמלית בהקשרים רבים
מדי 319.קיימות חומות מושגיות ,חברתיות ומשפטיות המפרידות בין התנהגות שהמשפט
אינו מוכן לשאת כאשר הנפגע ממנה אנושי לבין התנהגות זהה שהמשפט מאפשר ,מנציח
ואף מחייב כאשר הנפגע ממנה הוא בעל-חיים .החומות הללו אדירות ,וחוצות גבולות,
לאומים ,דתות ,שפות ,מגדרים ,צבעי עור ,גילים ומה לא .הן חזקות מכדי שהמשפט יוכל
להפילן בעתיד הנראה לעין ,ואפילו מכדי שהוא ירצה בכך .תפקיד קשה זה מוטל על
החברה ועל פרטיה – לדמיין עולם חומל והוגן יותר ,להבעיר לפיד באופל שהאדם כפה

 316יפעת הולצמן-גזית "ארץ ,עיר ,צומח :הסדרי המשפט בתחום ההגנה על עצים במרחב
העירוני" המשפט כא .)2015( 17–14 ,11
 317לביקורת ראו  ,Francione, Animals, Property and Legal Welfarismלעיל ה"ש  ,171בעמ'
 750ו.756–753-
 318עניין חמת גדר ,לעיל ה"ש  ,34בעמ'  ;858וולפסון "מעמד בעלי החיים במוסר ובמשפט",
לעיל ה"ש  ,25בעמ'  ;560הרדוף "התעללות ראויה?" ,לעיל ה"ש  ,35בעמ' ;149–147
 ,Stuckiלעיל ה"ש  ,22בעמ' .543–543
Maneesha Deckha, Property on the Borderline: A Comparative Analysis of the Legal 319
Status of Animals in Canada and the United States, 20 CARDOZO J. INT’L & COMP. L.
).313, 359–60 (2012
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על בעלי-החיים ,להוביל את האדם להפסקת הפגיעה הממוסדת בבעלי-חיים ,ולכל הטוב
שינבע מכך לכדור-הארץ וליחסי אדם לאדם.
המהלך שערך המאמר מבקש להצביע על הדיסוננס הסדרתי ,הרחב והעמוק בין האופן
שבו המשפט מגן על האדם לבין האופן שבו הוא אינו מגן על בעלי-החיים .קריאתו
בעיניים משפטיות אינה יכולה להיות חוויה נוחה ונעימה .המאמר מציב מראה בשפע של
ענפים ובהקשרים רבים ביותר ,והדמות הנשקפת ממנה היא כזו שכיעורה הערכי נזעק מכל
פינותיו של המשפט המודרני .חרף זאת ,הדמות הנשקפת אינה משקרת; אדרבה ,כיעורה
הערכי רחב ועמוק מכפי שניכר במבט ראשון ,משום שאין סוף לפרקטיקות האנושיות
הפוגעניות כלפי בעלי-חיים .ניפוצה של המראה לא ישנה את הדמות ,וגם עצימת העיניים
והשתיקה הרועמת המאפיינות את המשפט ,החברה והאקדמיה בכל הנוגע בפוגענות
האמורה לא ישנו אותה .אם הדמות הניבטת מעוררת בנו בושה ערכית ,בכוחנו לפעול
לשנותה – להתאים את המשפט כך שישקף נאמנה את ערכינו .לשם כך עלינו לראות את
החומות הקוגניטיביות המבדילות בין פגיעה באדם לפגיעה בבעל-חיים באופן שאינו
משקף מדרג הולם ,אלא תהום רחבה ועמוקה עד כדי כך שאי-אפשר לראות מעבר לה.
עלינו לראותן – ולהפילן.
עד שייפלו החומות ,גם ליצירת סדקים בהן יש ערך ,ואפילו לשריטתן .זהו הפן
האופטימי ביותר באפלה שהיא דיני בעלי-החיים :אפילו להגנה משפטית קונקרטית וצרה
על בעלי-חיים יש ערך רב ,אף אם ארוכה הדרך לסיום הניצול 320.להפסקת פרקטיקה
פוגענית אחת ואפילו לצמצומה יש ערך עבור בעלי-החיים שעל הפרק :ערך במניעת כאב
וסבל ,ואפילו בהצלת חיים 321.אף שלא נוכל להביא את הניצול לידי סיום בקרוב ,כאשר
צעדינו יהיו בכיוון הנכון ,יהיה נעים יותר להביט במראה ,וחשוב מכך – להביט בעיניהן
של ישויות תמימות וחפות.

 ,Stucki 320לעיל ה"ש  ,22בעמ' .559–558
 321הרדוף "דיני הסוס?" ,לעיל ה"ש  ,24בעמ' .34–28
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