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 תועיגפה לש תשדוחמ הגשמה – םינגומ ויה וליא
 דיתעה טפשמל ךרדב םייח-ילעבב תוישונאה

 *ףודרה ףסא

 הוויה םדא לש ותוהימב ינוש ,םויה דע דהדהמה ,קוחר-אלה רבעב
 ,רדגמ ,ינתא אצומ ,רוע עבצ .תויטמרד תויטפשמ תונחבהל סיסב
 תויוכזמ הנהיי ימ וצרח – םיפסונ םינייפאמו יאופר בצמ ,ליג ,תד
 תינרדומה היטרקומדב ,תאז תמועל .תומיוסמ תויוכזמ וא ללכב
 ילמינימ םילכ זגרא דעב ,םדא תויוכז לש ןמויק םצע דעב הרימא
 ינרדומה טפשמה .הילאמ תנבומ טעמכ איה ,םדא אוה רשאב םדאל
 לע ,םיטלוש ינפמ םיטלשנ לע ,םיקזח ינפמ םישלח לע הנגהב קסוע
 ינפמ םילצונמ לע ,םיעגופ ינפמ םיעגפנ לע ,םימילא ינפמ םינוא ירסח
 .םינלצנ
 ,תונעגופ ,תומילא לש גוסב ללכ טעמכ קבאנ וניא טפשמה ,דבב דב
 ומכ ,לארשיב .הרמוחו ףקיה תניחבמ ול ינש ןיאש הילפאו תונלצנ
 תונלצנהו םייחה-ילעבב תישונאה העיגפה ,םלועב רחא םוקמ לכב
 ,תורומחו תונוּוגמ ,תורישע ,תוקומע ,תובחר םהיפלכ תישונאה
 ןוזמה תיישעת :תויקנעכ תונטק ,תונוּוגמ תוישעת תרגסמב תושענו

 םייוסינה תיישעת ,יחה ןמ רוזבאו טוהיר ,הנפוא תוישעת ,יחה ןמ
 רודיב תוישעת ,ןויקינ תוישעת ,הקיטמסוק תוישעת ,םייח-ילעבב
 ירצומ יחה ןמ תוקיפמה תוישעת ,הרבדהה תיישעת ,יחה ןמ יאנפו

 
 ;םינש שמח םייח-ילעב יניד רקוחו דמלמ ;תפצ תימדקאה הללכמה ,ריכב הצרמ ,רוטקוד *

 ."הנטקב םיטפשמ" בויטויה ץורע ליעפמ ;םייח-ילעב רורחשל ליעפו 2008 תנשמ ינועבט
 יתדותו ,םיבר םירקוחמ הרזע וכירצה ימוחת-בר ותויהו רמאמה לש הלודגה ותובכרומ
 הלודג הדות .תשע ודיע ,ןורפע לעי ,ינופצ רפוע לכימ ,ןובטיס רפוע ,דתו דמחומ :םהל
 הבר הדות .תוטרופמ תורעה לע רנרל ולבפלו ןוספלוו יסויל ,ןורדג רמתל ,ןתנוי-ןב תנעל
 רופישל וליבוהש תורדהנ תורעה לע ת/ינוציחה ת/ארוקלו לשממו טפשמ תכרעמל םג
 לשממו טפשמ תעה-בתכל שדקומ רמאמה .ויקוידו וידודיח לע ינושלה ךרועל ןכו ,רמאמה
-לע ימדקאה חישל דחוימבו ,תושיגרהו הנגהה ,תויוכזה חישל ותמורת לע הלודג הכרעהב
 הבוט )סומידב( תטפושל ןכו ;םייחה-ילעב – לכמ םישלחל תושיגרהו הנגהה תודוא
 הלאמ רתוי םייח וליצהו ךרד וצרפ ,םיצימא ויה םוחתב הניד-יקספ רשא ,ןהכ-גרבסרטש
 .דבלב יילע – רמאמה תרגסמב הלפנש תועט לכל תוירחאה .לארשיב ת/טפוש לכ לש
 .asafhardoof@gmail.com :תובוגתל הכחמ
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 לוצינהמו תועיגפהמ קלח ,טרפב לארשיבו ללכב םלועב .תורחאו תד
 לש תומלעתה ךות ושענ רחא קלחו ,ותווצמב ףאו קוחה תוסחב ושענ

 תועיגפ לש םינוּוגמ םיגוס ריתמ ןידה .ודיצמ ןיע-תמלעה וא ןידה
-ילעבב "םייוסינ" תמגוד ,תטשפומ הגשמה ךות םיתיעל ,לוצינו

 תפש ."הטיחש" תמגוד ,תיטרקנוק הגשמה ךות םיתיעלו ,םייח
-ילעבב תישונאה העיגפה תא תדמגמו ,תּואָנימ האלמ טפשמהו קוחה

 .םדאה-ינב ידי-לע םלוצינ תאו םייחה
 םדאה ןתנש תמעמעמהו תלפרעמה ,החיטשמה ,הניטקמה הגשמהה
 תטפושה לע ,קקוחמה לע הליקמ םייח-ילעבב תויתטישה ויתועיגפל
 הפקתמכ .ןפקיהמו תועיגפה תמצועמ םלעתהל הטילקרפה לעו
 ,הלמחו הרזה ליגרת ךרוע רמאמה ,תיאנימה הגשמהה דגנ תללוכ
 ,יתקוחה טפשמה – ינרדומה טפשמב םינוש םיפנע ויה דציכ ןחובו

 יניד ,ןיינקה יניד ,ןיקיזנה יניד ,ןישנועה יניד ,ילהנמה טפשמה
 העיגפהו לוצינה תא םיגישממ – החוורה ינידו הדובעה יניד ,םיזוחה
 ידי-לע םינגומ םינורחאה ויה וליא םייחה-ילעב יפלכ םיישונאה
 תואיצמ ןיב וגוסמ ןושאר רוביח והז .ישונאה טפשמה גולטק אולמ
 םויכ םיקתונמש םייטפשמ םיכרעו תונויער ןיבל הבחר תיתדבוע
 םיכרעהו טפשמה םלועל הארמ תבצהל ךרדב ,תואיצמ התואמ
 תושגר ,תשדוחמ תיטפשמ הבישח ררועל ותרטמ .םיינרדומה
 רבעל ,רתוי ןגוהו בוט םלועל ךרדב ,ול ץוחמו טפשמב ,תושוחתו

 .דיתעה טפשמ

 טפשמ .ב .םינגומ ויה וליא .2 ;םייחה-ילעבו יתקוחה ןידה .1 :יתקוח טפשמ .א .אובמ
 יניד .1 :ןישנוע יניד .ג .םינגומ ויה וליא .2 ;םייחה-ילעבו ילהנמה טפשמה .1 :ילהנמ
 ;םייחה-ילעבו ןיקיזנה יניד .1 :ןיקיזנ יניד .ד .םינגומ ויה וליא .2 ;םייחה-ילעבו ןישנועה
 .ו .םינגומ ויה וליא .2 ;םייחה-ילעבו ןיינקה יניד .1 :ןיינק יניד .ה .םינגומ ויה וליא .2
 יניד .1 :הדובע יניד .ז .םינגומ ויה וליא .2 ;םייחה-ילעבו םיזוחה יניד .1 :םיזוח יניד
-ילעבו החוורה יניד .1 :החוור יניד .ח .םינגומ ויה וליא .2 ;םייחה-ילעבו הדובעה
 .םוכיס .י .דיתעה טפשמו הווהה טפשמ ,רבעה טפשמ .ט .םינגומ ויה וליא .2 ;םייחה

 אובמ

 רחא ןייפאמב וא סוטטסב ינוש ,םויה דע רעצה הברמל דהדהמ רשא ,קוחר-אלה רבעב
 ,תד ,רדגמ ,ינתא אצומ ,רוע עבצ .םישנא ןיב תויטמרד תויטפשמ תונחבהל סיסב הוויה
 .תומיוסמ תויוכזמ וא ללכב תויוכזמ הנהיי ימ וצרח – םיפסונ םידדמו יאופר בצמ ,ליג
 ךרוצ ןיא .יטפשמ ףקות ילעב ויה ,םייטנוולר אלכו םילוספכ םיספתנ םויכש ,ולא םידדמ
 םלועה יבחרב טפשמה ףקיש רבעבש תעדל ידכ תישונאה הירוטסיהה יטרפב טולשל
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 עקר לע םתולפהלו םישנאב תושק עוגפל רשפִאו ,םיינרדומה הלאמ דואמ םינוש םיכרע
 דמעמ התייה תישונא תודבע ,לשמל .םהישעמו םהיתוריחב עקר לע אלו ,םתוהימ
 תונוילע תסיפת ךותמ ,אצומב וא רוע עבצב עגנ םימיוסמ םירשקהב תוחפל רשא יטפשמ
 ,הכורא תרוסמ איה טפשמה תוסחב םישנ לש ןתיילפה 1;רחא אצומ וא עבצ ילעב לש
 תועיגפל וליבוה תיתד הייפכו הפידר 2;םייטרקומד םירטשמב וליפא ,הבחרו הקומע
 תודלות רוציק וליפא 3.םילאוסקסומוהבו םינוליחב ,תורחא תותד יקיזחמב תושק
 .דואמ-דע הבחר העירי ךירצמ רחא םדא לע םדא לש תונוילעהו הילפאה

 םילכ זגרא דעב – םדא תויוכז לש ןמויק םצע דעב הרימא תינרדומה היטרקומדב
 טעמכ איה – המודכו ותוריח ,ופוג ,וייח לע הנגהל ,םדא אוה רשאב םדאל ילמינימ
 םתייטנ ,םתד ,םרדגמ ,םעזג ןיגב םירחא םישנא לע תונוילעה תשוחת .הילאמ תנבומ
 .הילפאהו תונלצנה ,תונעגופה ,תומילאה םג הומכו ,םלועה ןמ הספ אל המודכו תינימה
 ףא רוסחמב ןניא ,םלועה רופישל הווקתב ,ךכב טפשמה לש וקלח לע תועיבצמה תואירק
 ינרדומה םלועה ,תומודק תורבח תמועל םוצע רופיש יאדווב םלגמ אוהש ףא 4.ונימיב
 ןייפאמש הסיפתב קבאנ ללככ ינרדומה טפשמה ,תאז-לכב .ןויווש לש תפומ וניא ןיידע
 ףקשמ וניא רעצמל וא ,יללכ ןפואב תותיחנ וא תופידע רצוי םישנא לש רחא וא הזכ
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 ןורש ;)1999( 39 ד טפשמה "םיינוליחה תיילפהו הקוסעתב ןויווש" ןמדירפ לאינד ,לשמל 4

 בל םיטפשמ "הדובעה קושב תוחוכ יסחי לש קחשמ :ליגו הילפא ,הנחבה" תוילגרמ-ןיבר
 99 ג טפשמ ילע "םינימה ןיב הילפהכ םישנל םירבג ןיב הדרפה" טלמיר היונ ;)2001( 131

 223 י לשממו טפשמ "לארשיב םיטועימו הריגה ,הפש תויוכז" וטניפ לטימ ;)2003(
 "רתסנל יולגה ןיב לארשיב םיחרזמה :הילפה לש הָבּוטו הביט לע" ןוטיב תעפי ;)2006(

 תומוח ןיב :תויתוברת תוצובקו רוידב הילפה קינבוטנוג ןושרג ;)2011( 75 ד טפשמ ישעמ
 ,הנידמה ידי לע עקרק תאצקה" קינבוטנוג ןושרג ;)2014( תויתרבח תורדגל תויטפשמ
 "?תרתומ תובשחתה וא רוידב הרוסא הילפה – לארשי ייברע תרדהו ינוחטיבה לוקישה
 הליהקל הדובעב הילפהו ןויווש" רנרט לטיורו סקופ-זפ רימא ;)2015( 33 אכ אבצו טפשמ
 בניע( 569 תירדגמ תוהזו תינימ הייטנ ,טפשמ :לארשיב האגה הליהקה תויוכז "תיב"טהלה
 יפלכ הילפא" 'חאו יטלסמ הירומ ;)2016 םיכרוע לארה ןולאו יקסנישול ביני ,ןרטשנגרומ
 ;)2018( 155 וט טפשמו הרבח ,הדובע "תונעיה רקחמ :הדובעל הריכשה בלשב םידרח
 ינידב תיחרזמ תּוהמיאו תיהמיא תוחרזא לע :טפשמו רדגמ ,תּויחרזמ" תפי תימרכ ןיראק
 תודירש ייוכיס ,םילבגומ םיבאשמ לע" ובוק ןורי ;)2019( 689 אמ טפשמ ינויע "ה)י(לפהה
 תפגמ תפוקתב םישק םילוח ףודעית ןיינעב הדמעה ריינ תא תוחדל שי עודמ :הילפהו
 לש קבאמו לתוכה סומלופ לע" וטניפ לטימ ;)2021( דמ טפשמ ינויע םורופ "הנורוקה
 .)2021( 457 גל טפשמ ירקחמ "טועימ ךותב טועימ
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 קסוע ינרדומה טפשמה ,ןיכומיס ךירצמ וניאש הרגשבש רבדכ .ילמרופ ןפואב וזכ הסיפת
 ,םימילא ינפמ םינוא ירסח לע ,םיטלוש ינפמ םיטלשנ לע ,םיקזח ינפמ םישלח לע הנגהב
 תוריחה ,םייחה לע ןגמ אוה .םינלצנ ינפמ םילצונמ לע ,םיעגופ ינפמ םיעגפנ לע
 .תוניגהו תושיגר ,תובשחתה ,קדצ םדקל שקבמו ,ןויוושהו

 הילפאו תונלצנ ,תונעגופ ,תומילא לש גוסב ללכ טעמכ קבאנ וניא טפשמה ,דבב דב
 העיגפה ,םלועב רחא םוקמ לכב ומכ ,לארשיב .הרמוחו ףקיה תניחבמ ול ינש ןיאש
 תונוּוגמ ,תורישע ,תוקומע ,תובחר םהיפלכ תישונאה תונלצנהו םייחה-ילעבב תישונאה
 ,יחה ןמ ןוזמה תיישעת :תויקנעכ תונטק ,תונוּוגמ תוישעת תרגסמב תושענו ,תורומחו
 תוישעת ,םייח-ילעבב םייוסינה תיישעת ,יחה ןמ רוזבאו טוהיר ,הנפוא תוישעת
 תוישעת ,הרבדהה תיישעת ,יחה ןמ יאנפו רודיב תוישעת ,ןויקינ תוישעת ,הקיטמסוק
 יטרדנטס ,יתטיש ןפואב ,םידיחיכו הרבחכ 5.תורחאו תד ירצומ יחה ןמ תוקיפמה
 לש םיספתנ-יתלב םירפסמ לטוק ישונאה ןימה ,יארקא ןפואב םג םיתיעלו ,רדוסמו
 וא – דבלב ןוזמה תיישעתב םי תויח ןוילירטו השבי תויח ידראילימ תורשע – םייח-ילעב
 ןימה ידי-לע ודחכוה םינימ לש םינוּוגמו םיבר םיגוס 6.םימומ םהב ליטמ וא םתוא הנעמ
 7.היוטנ דוע תישונאה עורזהו ,ישונאה

 ףאו קוחה תוסחב ושענ לוצינהמו תועיגפהמ קלח ,טרפב לארשיבו ללכב םלועב
 ףרח תאז לכ .ודיצמ ןיע-תמלעה וא ןידה לש תומלעתה ךות ושענ רחא קלחו ,ותווצמב
 .םהיתויוכז לע וליפא םיתיעלו םייח-ילעב לע הנגהה תובישחל עגונב תיטופיש הקירוטר
 ,דואמ תטשפומ הגשמה ךות םיתיעל ,לוצינו תועיגפ לש םינוּוגמ םיגוס ריתמ ןידה
 "הטיחש" תמגוד ,רתוי תיטרקנוק הגשמה ךות םיתיעלו ,םייח-ילעבב "םייוסינ" תמגוד
 המודק העד :תּואָנימ האלמ ,הרבחה תפש ומכ ,טפשמהו קוחה תפש 8.םייח-ילעב לש
 לש םיסרטניאה יפלכ תילילש המודק העדו ישונאה ןימה לש םיסרטניאה יפלכ תיבויח
 קוחיר םדאל תרשפאמ תדרפנ הצובקב םייחה-ילעב תמשה 9.םינימה רתי לכ םע םינמנה
 רומיש .ומיע םיהדזמש ימ תא לצנל השקש םושמ ,םיינלצנ םיסחיל ינויח רשא ,ישגר
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ARNERGOBERT R , ;)2002( םייח-ילעב לש ירסומה םדמעמ לע :םייח-ילעבו תושגר
ANIMALS, POLITICS AND MORALITY (1993); AMY BLOUNT ACHOR, ANIMAL RIGHTS: A 

BEGINNER’S GUIDE (1996). 
 Grace Hussain, How Many Animals Are Killed for Food Every Day?, SENTIENT ואר 6

-for-killed-are-animals-many-https://sentientmedia.org/how1), 2, 207. 1Dec( EDIAM
day-every-food. 

 68% :הלודגה הדמשהה" סרטיור ;)2011( 79–71 תושונאה תודלות רוציק יררה חנ לבוי 7
 )10.9.2020( !הלאוו "70-ה תונש זאמ ומלענ םלועב תויחה תויסולכואמ

https://news.walla.co.il/item/3386025. 
 לש םתדובעב תומילאו תולובג ,רדס לע :תולובגה ירמוש ןתנוי-ןב תנע ואר הז חנומל 8

 ביבא-לת תטיסרבינוא ,"םיטפשמל רוטקוד" ראות תלבק םשל רוביח( 4 לארשיב םיטחוש
2020(. 

 TZACHI ZAMIR, ETHICS AND THE BEAST: A SPECIESIST ;39 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 9
ARGUMENT FOR ANIMAL LIBERATION 3, 5 (2007). 
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 יתטישה יכונאה סחיה תא ריבסהל םדאל עייסמ אדירג "תויח"ב רבודמ יכ השיגה
 םלוצינ תאו םייחה-ילעבב תישונאה העיגפה תא תדמגמ תואנימה ,רתיה ןיב .ןהיפלכ
 תועצמאב ןהו םיזבמ םייתייח םייומידב שומיש תועצמאב ןה – םדאה-ינב ידי-לע
 הדרפהה 10.םייח-ילעב לע תיפכנה תואיצמה רואיתל םיידוחיי םיחנומב שומיש
 דמוגמ םייחה-ילעב לש םלבס רואית 11.לטקהו לוצינה תקדצהל הצוחנ תיפוסוליפה
 ןוגכ םיטשפומו םימומע םיחנומב שומיש ידי-לע ,לשמל – 12יתטיש ןפואב הפשב
 הליטק 13.וניטקהלו לבסה ןויער תא עילבהל ידכ – "הקע"ו "הכיעד" ,"ילילש יוריג"
 תתל ןכומ וניא אוה ךא םהב שומיש ןיא םדאל רשא ,םיאירב םייח-ילעב לש תבשוחמ
 ךות וקפוהש םירצומ 14."דסח תתמה" יוטיבב תחא אל הכוז ,םיישפוח בבותסהל םהל
 וא םמשב תאז םידמלמ םניא ,יוקינ ירמוחו םימשב תמגוד ,םייח-ילעב לש לטקו לוצינ
 םדא לכאמל םייח-ילעב לש ףוג יקלח וליפאו ,ןכרצל תאז םיריכזמ םניאו םתוזחב
 15.םרוקממ םתוא קיחרמש ןפואב תחא אל םינוכמו םיבצועמ

 הלדבהה 16,רוביצה יניעמ םימומה תלטהו חבטה תולועפ לש תיתטיש הרתסה דצל
 ןתלעותב תודקמתהל ,לוצינהו תועיגפה לש היצזיטנמורל םימרות הפשב םועמעהו
 לוצינ תא הרידסמה הקיקחה .ךכב לודג קלח שי טפשמל םג .ןתרמוחמ תומלעתהלו
 – תוירטנצופורתנא םיפקשמ ,תטקונ איהש חונימה םג ומכ ,םהב העיגפהו םייחה-ילעב

 
10 ACHOR, 20–19 'מעב ,5 ש"ה ליעל; Joan Dunayer, Sexist Words, Speciesist Roots, in 

ANIMALS & WOMEN: FEMINIST THEORETICAL EXPLORATIONS 11, 11–18 (Carol J. 
Adams & Josephine Donovan eds., 1995). 

 .)2006 םגרתמ ןייטשקלוו דדוע( 37–36 הקנילברט אוה םוי לכ ןוסרטאפ סלר'צ 11
 .14 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 12
 תמגרתמ למרכ ימענ( 74–72 םייח ילעב לוכאל ריופ ןרפס ןתנו'ג ;84–83 'מעב ,םש 13

2010(. 
 .ישונא םילעב אוצמל הכז אלש םייח-לעב לש ותתמהב דסחה רדעה תא ושיגדה יולו יול 14

 'דסח תתמה'" סייו ףסא ואר חונימהו העפותה לע .184-ו 165 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול
 םג .)2010( 7 ,42 הרבחו תויח "םיירסומו םייפוסוליפ םיטביה – םישוטנ םיבלכ לש
 .ישונא תיב םהל ןיאש םיאירב םילותחו םיבלכ תויתטישב םיתיממ תורחא תונידמב

Francesca 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). 
 .330 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול ;131–130 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 15
 ,Ani B. Satz ;349 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול ;256–252 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 16

Would 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). 
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 ,רתוי בוט ישונא סחי םייח-ילעבמ תללוש וז הסיפת 17.םלועה זכרמ אוה םדאהש הסיפת
 תושיכ םדאה תא תספותה ,תירטנצוקא השיגב קיזחמש ימ םג .תוחפ ער – קויד רתיל וא
 המש ינרדומהו ירוטסיהה טפשמה תדמע יכ יאדווב ןיבמ 18,תורחא דצל םלועב היחה
 ןויד ,תויתליהקו תוישיא תוסיפת תבצעמ תיטפשמה הגשמהה דועב 19.זכרמב םדאה תא
 הבישח תורוצ ףשוח ,תואנימ וא הייכראירטפ ןוגכ תויגולואידיא ההזמ הב יתרוקיב
 20.תישונא תוריהיו תורוב לע רגית ארוקו ןהילאמ תונבומכ תוספתנש

 ויתועיגפל םדאה ןתנש תמעמעמהו תלפרעמה ,החיטשמה ,הניטקמה הגשמהה
 םלעתהל הטילקרפה לעו תטפושה לע ,קקוחמה לע הליקמ םייח-ילעבב תויתטישה
 ךלהמ טקונ רמאמה ,הרומאה הגשמהה דגנ תללוכ הפקתמכ .ןפקיהמו תועיגפה תמצועמ
 תרמוח תא טילבמ הז ךלהמ .ינרתח וליפא ילוא ,וגוסמ ןושאר יביטקובורפ ימדקא
 העיגפה לע חישה ןיב םוצעה רעפה תאו ,אסיג דחמ ,םיישונאה לוצינהו תועיגפה
 םייחה-ילעב ויה וליא .םלוצינו םייח-ילעבב העיגפה לע חישה ןיבל םלוצינו םישנאב
 תא גישממ ינרדומה טפשמה היה דציכ ,ישונאה טפשמה גולטק אולמ ידי-לע םינגומ
 ףקשל שקבמ וניא ךלהמה .רקחמה תלאש וז ?םויכ םהיפלכ םיישונאה העיגפהו לוצינה
 תא םותרל ותרטמ 21.הלשְמה וא הלּבְקה בייחי ךלהמהמ קלחש ףא ,אקווד השנאה
 תויושי רובע םג ,דבלב םישנא רובע םויכ ןימז רשא ,טפשמה ילכ לש רישעה גולטקה
 ויה וליא :ןלהל רוציקב( הז גולטק תועצמאב םינגומ ויה םייחה-ילעב םג וליא .תורחא
 ירמאמ ?םהילע הפוכ םדאהש תיחכונה תואיצמה תא גישממ טפשמה היה דציכ ,)םינגומ
 תא ףושחיו ,תינרדומה תעב םינוּוגמ טפשמ יפנע תועצמאב וז הלאש תויתטישב ןחבי

 – םסיסבבש דוסי-תוסיפתו םיכרע לש רעצמל וא – םהלש תילאיצנטופה תויטנוולרה
 וזל המוד וליפא וא ההז תיטפשמ הנגהמ םינהנ ויה םה ובש םלועב םייחה-ילעבל
 .הנממ הנהנ םדאהש

 
 .26–23 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ןתנוי-ןב 17
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). 

 Angela Lee, Telling Tails: The Promises and Pitfalls of Language and ואר 20
Narratives in Animal Advocacy Efforts, 23 ANIMAL L. 241, 250, 263–64 (2017); יסוי 

 הקיספ תוראה יקזבמ – םדא תויוכז :תשרב "טפשמה" "תרדענה הלגעהו טפושה" ןוספלוו
99, 4, 9–13 )2020(. 

 םייח-ילעב לע הנגהל םידגנתמה םידמולמ דצמ רקיעב םילוע השנאה רבדב םינועיט 21
 טפשמ "םינינת רעצל רוסיאבש םעטה" באז-ןב םעוניבא ,לשמל ,ואר .ךרע תולעב תויושיכ
 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס :תוכופה תואמגוד םג שי ךא .)1998( 778 ,763 ד לשממו

62. 
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 תגצה ןוגכ ,)םיבושחו( םירכומ םיליבשב ךלהל שקבמ וניא עצומה ךלהמה יכ שגדוי
 22םייח-ילעב לש תורחאו הלאכ תויוכזב תיטפשמ הרכה דעב יטפשמ וא יפוסוליפ ןועיט
 הרזה תורפסה 23.תמיוסמ תינלצנ הקיטקרפ לש יוניש וא הריצע דעב ןועיט תגצה וא
 םרט ירמאמ לש ךלהמה יתעידי בטימל ךא ,תיסחי הרישע םייח-ילעב לע הנגהה םוחתב
 לע הנגהה םוחתב תיטפשמה תורפסה .לארשיב םג השענ אל אוה ,רמוחו לקמ .הב השענ
 תועגונה תויללכ תויפוסוליפ תולאשב קסע הטועימ 24:רתויב הלד לארשיב םייח-ילעב
 – לארשיב םיירלופופה םייחה-ילעבב הקסע התיברמו 25;םייח-ילעב לע הנגהה םצעב
 ךלהמה ,חישה תא ומדיקש ימ לכמ הבר תלעות קיפמ ירמאמש ףא 26.םילותחו םיבלכ
 .הספוקהמ דואמ הקוחרש הבשחמ עיצמ אלא ,וימדוק לע ןעשנ וניא עצומה

 םיאכזכ רומאכ םיספתנ םייחה-ילעב ,היתחת .לוכיעל השק הזתופיהב קסוע ךלהמה
 םחוכב םילבגומ םג ךא ,דחא דצמ ,םויכ ונממ הנהנ םדאהש רישעה םילכה זגראל
 תנגה תא שורדל תיאמצע תלוכי ילב ,קומעו בחר ,יתטיש ןפואב םישנא ידי-לע םילצונמו
 איה ,ונימיב הליבק-יתלבו תינוימד הזתופיהה תויה ףרח .רחא דצמ ,וידעסו טפשמה
 דחוימב תוקוחר אלו תומדוק תופוקת םע תבתכתמ תוחפה-לכל איה .תכרפומ הניא
 ,םהב חבט ,תודובע םהילע הפכ ,םירחא םישנא םדאה דבעש ןהבש תישונאה הירוטסיהב
 לש לדב לכמ םטישפהו םתוא סנא ,םתוא הניע ,םייוסינ םהב ךרע ,םימומ םהב ליטה
 תא טפוש וניא ףאו ,םדק לש תויוברת טפוש וניא רמאמה לש ךלהמה 27.תוכזו דמעמ
 ןיבל הבחר תיתדבוע תואיצמ ןיב וגוסמ ןושאר רוביח ךרוע אלא ,תינרדומה תוברתה
 – הרזהה ליגרת .תואיצמ התואמ םיקתונמ םויהל ןוכנ רשא םייטפשמ םיכרעו תונויער

 
OM T ;1 קרפב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס ואר םייח-ילעב תויוכזב הרכה דעב יפוסוליפ ןועיטל 22

REGAN, DEFENDING ANIMAL RIGHTS (2001). ואר ינכדע יטפשמ ןועיטל Saskia Stucki, 
Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights, 40 

OXFORD J. LEGAL STUD. 533 (2020). 
 הרז תוירזכאל ילארשי ןומימ :ןופצמהמ קוחר ,ןיעהמ קוחר" ףודרה ףסא ,לשמל ,ואר 23

 .)2015( 105 אכ טפשמה "םייח ילעבל
 יניד לש הארוהלו רקחמל הקדצהה :םיסננוסידהו םייספאה יניד ?סוסה יניד" ףודרה ףסא 24

 .)"?סוסה יניד" ףודרה :ןלהל( )2022( 19 ,17 גי טפשמ ישעמ "םייח ילעב
 ףוסוליפ ידי-לע בתכנ לארשיב יטפשמ תע-בתכב םסרופש םוחתב ןושארה רמאמה 25

 רומאכ הנגה דעב הבוגת רמאמ .21 ש"ה ליעל ,באז-ןב :םייח-ילעב לע הנגה דגנ האירקב
 "טפשמבו רסומב םייחה-ילעב דמעמ" ןוספלוו יסוי :םוחתב יזכרמ ןיד-ךרוע ידי-לע בתכנ

 .)2000( 551 ה לשממו טפשמ
 לע" רנרל ולבפ ;)2004( 407 ט טפשמה "בוחר ילותח תלכאה ןיינעב םירוהרה" רנרל ולבפ 26

 :ןלהל( )2005( 205 ד טפשמ ילע "לוקיע-רב וניאש סכנכ דמחמ תייח :םייח ילעבו םיבייח
 תבוט'ב תובשחתה ?הבלכה ראשית ימ לצא" רנרל ולבפ ;)"םייח ילעבו םיבייח לע" רנרל
 .)2007( 357 אי טפשמה "יתחפשמ ךוסכס לש הרקמב 'היחה

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. 

5, 18, 30 (2011)–1, 4 Y’OLP & L.NIMAL A; 129-ו 117–116 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס; 
 .888 'מעב ,16 ש"ה ליעל ,Schrengohst ;40-ו 28 ,25 'מעב ,11 ש"ה ליעל ,ןוסרטאפ
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 ,ונל רכומה תא ריאהל שקבמ – תרכומ-יתלב דואמ ךרדב דואמ םירכומ םירבד תגצה
 אל .םייחה-ילעב יפלכ יתרבחהו יטפשמה ישונאה סחיב הבוטל יוניש םדקל הווקתב
 ול יתרתיא אל ףאו( םויכ םלועב יהשלכ הנידמב םידקת ךלהמל ןיא יכ ןייצל רתומל
 יוכיס ונממ םיקלחל וא ךלהמל ןיאש רבדה שוריפ ןיא םלוא ,)תימדקאה תורפסב םידקת
 .רבעב תעדה לע האלעהל ןתינ-יתלב היה םויה לש טפשמה םג ,םיבר םינבומב .דיתעב

 תויושי לע םתכלשהו טפשמה יפנעב םייזכרמ תוסיפתו םיגשומל היינפ תועצמאב
 תיטפשמ הבישח ררועל איה ךלהמה תרטמ 28,םיבצע תכרעמו השיח ,הרכה תולעב
 קר וניא רמאמה .ול ץוחמו טפשמב ,תושוחתו תושגר ררועל הל ךשמהבו ,תשדוחמ
 טפשמה הדשש ןויער איה הלמחהש ףא .)היתפמא( הלמחב ליגרת םג אוה ;הרזה ליגרת
 םיכרעל בטיה תרשקתמ איה 30.הבר התובישח 29,רוקחל וא גישמהל הטונ וניא
 תעגונ הלמחה 32.םיבושח םייטפשמ םירדסהלו 31יוכידב המחלמל ,םייזכרמ םייטפשמ
 ,המיא ,חתמ ,לבס ,באכ תמגוד ,תוילילשה דחוימב ,םירחא לש םהיתושוחתל ונתושיגרב
 ובש םלוע ,רתוי ןגוהו בוט םלועל חתפמ איה הלמחה .תּועיגפו םינוא-רסוח ,ןדבוא ,רעצ
 שפנ הווחתש לבסו באכ תושוחת םורגלמ ,רחאל ביאכהלמ ענמיהל םילדתשמ ונא
 תבסה איה תרחאל לבס תבסה :עשפו לווע תוחפ הברה שי הלמח אלמ םלועב .תרחא
 .ךמצעל לבס

 תלגוסמ איה ,םימיוסמ םינייפאמב ונל םיבורקה יפלכ רתוי תולעל הטונ הלמחהש ףא
 תילכת ףא איה הלמחה 33.יגולויב ןימב םינוש תוברל ,םינושהו םירחאה יפלכ םג תולעל
 ,תושיגרה תילכת הדיצלו ,לארשיב םייח-ילעב לע םיניגמה םירדסהב תיזכרמ תיתקיספ

 
 םגש ךכ לע םיקלוח םיטעמ ךא םויכו ,ןמזמ החדנ םיצפח םה םייחה-ילעב ויפלש ןועיט 28

 ליעל ,Schrengohst ;12–11 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ARNERG .באכו לבס םישח םייחה-ילעב
 ליעל ,REGAN ;48–42 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס ואר הבחרהל .896–895 'מעב ,16 ש"ה
 םירמ( 187–178 םייחה-ילעב לש תידוסה הפשה ןידנרג לפמט ;100–94 'מעב ,22 ש"ה
 Lauren Magnotti, Giving a Voice to Those Who Can’t Speak for ;)2006 תמגרתמ ספש

Themselves: Toward Greater Regulation of Animal Experimentation, 13 BUFF. 
ENVTL. L.J. 179, 183, 185 (2006). 

 .)2018( 45 ,37 וט טפשמו הרבח ,הדובע "תנקתמ היתפמא" רענש םדאו שורית יפוי 29
 'מעב ,25 ש"ה ליעל ,"טפשמבו רסומב םייחה-ילעב דמעמ" ןוספלוו ;45–44 'מעב ,םש 30

 ןיב קדצ :ךלש קדצ ,ילש קדצ "קדצ לש הקיתאל הלמח לש הקיתא ןיב" איגש יבא ;556
 Erik Aucion, Empathy Leads to ;)2010 ךרוע ןרטש 'צ הידידי( 184–176 ,173 תויוברת

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 Angela Lee, 265 'מעב ,20 ש"ה ליעל. 
 'מעב ,29 ש"ה ליעל ,רענשו שורית .ותולפהל ןיא עודמ הריבסמ רֵחאל היתפמאה ,לשמל 32

43. 
 .)1991 םגרתמ ולש רינ( 45 עשפמ םיפחה חבט שור סנה 33
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 השעמל הכלה ,תאז םע 34.םישוח-תוהק לש התעינמ – הלילשה ךרד-לע רואיתב וא
 תולצנמה תוישעת ידי-לע םירשקה לש עפשב תוסבומ םייחה-ילעבל תושיגרהו הלמחה
 .גנועו ןוממ ,תלעות תקפה ןעמל תויתטישב ןתוא תולטוקו ןהב תועגופ ,םייחה-ילעב תא
 ןפוג ןיבל ,הזמ ,םייח-ילעב לע תויטפשמ תונגה לש תובחרה ןהיתוילכת ןיבש סננוסידה
 הלמח ןיבש סננוסידה ומכ םוצע אוה ,הזמ ,)ןתפיכא רסוחו( תונגהה לש שלחהו רצה
 לע ןגמה לדה יטפשמה םילכה זגרא 35.בושייל ןתינ וניאו ,תונתלעות ןיבל תושיגרו
 ידכ .ןהלש תיללצ וא לצ רתויה-לכל אלא ,תושיגרו הלמח רשפאמ וניא םייח-ילעב
 זגרא שרדנ ,ןהב םולגש בוטה לכ לע ,םייח-ילעב יפלכ תוישממ תושיגרו הלמח רשפאל
 םילכה זגרא תא םתור רמאמה .םישנא לע ןגמה םילכה זגרא :רתוי רישע ,רחא םילכ
 .םייח-ילעבב תוישונא תועיגפ לש םוצעה גולטקה םע תודדומתהל הזה רישעה

 ,םיתמומו םיעגפנ ,םילצונמ ,טפשמב ידמ םיפוקש ןיידע םייחה-ילעב ,וישכעל ןוכנ
 תומילא ,יוכיד ,לוצינ ,לווע לש תלבוקמה תישונאה הגשמהה לש לדב אלל תאז לכו
 וקימעה ,ונבנ םייחה-ילעבל םדאה ןיב תובצינה תוברה תויביטינגוקה תומוחה .חבטו
 תיתרבחה הפשהש הדבועה .טפשמבו הפשב ,הרבחב ,תדב ,תוברתב ,הלכלכב והבגו

 ,"ריזח" ,"רומח" תמגוד – םישנאל יאנג-תומשכ םייח-ילעבב הבחרהב תשמתשמ
 לכב םייח-ילעבל םישנא ןיב האוושהש םושמ ,ךלהמה תא השקמ – המודכו "שחנ"
 אלו ,הלמח םדקל אב רמאמה םלוא 36.םישנא תוזבל ןויסינכ ספתיהל הלולע רשקה
 תועפות ןיב הגשמהה ירעפ לש םקמועו םבחור תא ףשוח טקונ אוהש ךלהמה .יוזיב
 תושק תועפות ןיבל םינוּוגמ םילכבו םינוש םיפנעב ןהב קבאנ טפשמהש תויתרבח
 םלעתמ ללככ טפשמהש תועפות ,םדאה ומכ תיטפשמ םינגומ םניא ןהיעגפנש הברהב
 ריאהל שקבמ רמאמה הז ןפואב .םימיוסמ םירקמב ןבייחמ וליפאו ןמיע םילשמ ,ןהמ
 תויביטינגוק תומוח רובשלו ,טפשמה לש ותוסחב ,תוסרוד הלכלכהו הרבחהש םיכרע
 לע ,טפשמה יפנע לכ תא ףיקהל רמייתמ וניא ,הצממ וניא ךלהמהש ןבומ .תוארוקה בלב
 לכ ירהש ,ףנעו ףנע לכב המלש העירי שורפל ףאוש וניאו ,םירישעהו םינוּוגמה םהילע
 האוושהה וקב הדוקנו הדוקנ לכ .ימדקאו יטפשמ חישב רישעו קומע ,בחר םהמ דחא
 לוכי םוחתב ינושאר רמאמש יפכמ הברהב קימעמ ןויד סלכאל הלוכי גצויש רישעה
 העיריה בחור .ןבומכ םיישונא םירשקהב ,רומאכ םיימדקא םינויד תסלכאמ ןכאו ,גיצהל
 ,לשמל .האוושה לכב ןוידה קמוע ןובשח לע חרכהב אב אוהו ,םידקת רסח רמאמה לש
 קזנה תאוושה ,דוש לש הרבעה תאוושה ,םייח-ילעבו םישנא ןיב תוריחל תוכזה תאוושה

 
 )3(אנ ד"פ ,מ"עב רדג תמח שפונ ילעפמ 'נ "תויחל תויחל ונת" תתומע 1684/96 א"ער 34

 םוחתב תפסונ החנמ הקיספו הז ןיד-קספ .)רדג תמח ןיינע :ןלהל( )1997( 864–858 ,832
 .ךשמהב הרצקב וגצוי

 ,190 ,141 י םירבדו ןיד "םדאה גנועל םייח ילעב רעצ ןיב ?'היואר תוללעתה'" ףודרה ףסא 35
 תילכתל רשאב םג ןוכנ רבדה .)"?היואר תוללעתה" ףודרה :ןלהל( )2017( 199–197

 'מעב ,םש .יגולוקאה ןזאמה תרימש – םייח-ילעב לע הנגהה לש תישילשה תיתקיספה
200. 

 םרתו יתטיש שומישב היה המודכו "רקב" ,"םישורבכע" ,"תויח" םינוש םימע ינב לש יוניכ 36
 .59–40 'מעב ,11 ש"ה ליעל ,ןוסרטאפ .תונוּוגמ תופוקתב םלועה יבחרב םימע לש חצרל



 ג"פשת הכ לשממו טפשמ ףודרה ףסא

 10 

 רקחמל היואר ןהמ תחא לכש ,תויקנע תויגוס תומלגמ ןלוכ – המודכו ףוג תועיגפמ
 רקחמל הנמזהו חישל החיתפ תדוקנ אלא ,ןפוא םושב םויס תדוקנ וניא רמאמה .קימעמ
 תולדה תרשעהל הווקתב ,רמאמב הרצקב הלעתש תיתדוקנ האוושה לכל עגונב
 .לארשיב הז םוחתב תיטפשמה תימדקאה

 םייח-ילעב לש תויוגהנתה תורדסומ ויה דציכ ןחוב וניא רמאמה יכ שגדוי ,ףוסבל
 רמאמה היה וליא ,קפס ילב .םינגומ ויה וליא םירחא םייח-ילעב יפלכ וא םישנא יפלכ
 ינפמ םהילע הנגהה תוברל ,םייח-ילעב לש תוגהנתה לש תיטתופיהה הרדסהה תא ןחוב
 םיפירח םיסרטניא ידוגינ םימייק ,לשמל .בכרומו לודג רגתאה היה ,םירחא םייח-ילעב
-ילעב ינידל םג םייטנוולר םיסרטניא ידוגינ .םיפרטנו םיפרוט תמגוד ,םינוש םינימ ןיב
 תיממ רתיה ןיבו ,םיפרוט םגו םיפרטנ םג לצנמו אלוכ ,קיזחמ םדאהש םושמ ,םייח
 דקמתהב .םירחא םיגוסמ םייח-ילעב ליכאהל ידכ דחא גוסמ םייח-ילעב תויתטישב
-ילעב יפלכ תישונאה תוגהנתההו היח–םדא יסחי תרדסה – ירמאמ לש ןעשמה תדוקנב
 דמעמ ,תויוכז םדאל הנקמ קר אל ,ללככ ,טפשמה יכ ריכזי יתרוקיב טבמ – םייחה
-ילעבל תונקהל יוארו קדוצ םאה .תויצקנסו תורבע ,תובוח וילע ליטמ םג אלא ,תונגהו

 םנמוא ?תויצקנסו תורבע ,תובוח םג םהילע ליטהל ילבמ תונגהו דמעמ ,תויוכז םייח
 םישנא ,םשפנבו םלכשב םילבגומה םיריגב ,םידליו תוקוניתכ ,םיישונא םיגירח םימייק
 בוטה" ,טפשמה תוריפמ םינהנ הלא ,תירויצ ןושלב 37.המודכו ךשמתמ הרכה רסוחב
 ירבחמ קלח ."יטפשמה ערה" ,וריחמבו םתריצי למעב ףתתשהל ילבמ ,"יטפשמה
 םקלחו ,)תוקונית( דבלב ינמז ןפואב הצובקב םייוצמ תבייח הניאו תינהנ רשא הצובקה
 יואר םאה .רקיעב החפשמ ינב – תובוחב םיאשונ םגש םישנא לש םתוסחמ םינהנ

 38?תובוחה לטנב תאשל ילבמ םייטפשמה תוריפהמ ונהיי םייחה-ילעבש
 רכבמ אוה ,הברדא ;תישונאה הרבחב םייחה-ילעב לש םבוליש תא עיצמ וניא ירמאמ

 בוטה ךרעמ לכ תא תחאב ץמאל ארוק וניא ירמאמ .םשפנל םהל חיני טושפ םדאהש
 העצה לבקיש ימ םויכ ןיא אליממו ,םייחה-ילעב לכ לע ףרוג ןפואב וליחהלו יטפשמה
 ,תויוכזה םלועמ םיקלח ריאמ ,יטפשמה בוטה לש המזירפה תא םתור ירמאמ .וזכ
 לאיצנטופכ םתוא ןמסמו ,םינוּוגמ םירשקהב םדאל עיצמ טפשמהש תונגההו דמעמה
 רמאמה .טפשמה תוסחב םג ,םויכ םהב תוברה תועיגפה גולטקמ םייחה-ילעב לע הנגהל
 תואיצמה ןיבל יטפשמה בוטה סיסבבש םיכרעה ןיב ףירחה סננוסידה תא דדחמ
 אוה ךכב .םייח-ילעב לש ספתנ-יתלב רפסמ לע םויכ םיפוכ טפשמהו םדאהש תיתטישה

 
EVOLUTIONRNIMAL A, DERYR D.ICHARD R:  ;53-ו 51 ,49 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 37

CHANGING ATTITUDES TOWARDS SPECIESISM 10 (2000); מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול' 
 .186-ו 179

 םדאה דצמ המודכו חבט ,םימומ תלטה ,האילכ ,הצפחה ,דובעש לש םינש יפלא ףולחב 38
 בוטהמ קר ונהיי םייחה-ילעבש לווע הז היהיש ןועטל דואמ השק ,םייחה-ילעב יפלכ
 יכ עיצהל ןתינ "תנקתמ הילפה" חנומה לע הזרפרפכ .תובוחה לטנב תאשל ילבמ יטפשמה
 םדאה ,םלוצינ תאו םייחה-ילעבב העיגפה תא םינמממה םיטרפכו ישונאה ןימהמ קלחכ
 לאיצנטופה שומימלו ולועמ תוררחתשהל םייחה-ילעבל תולגתסה תפוקת ןתמב ביוחמ
 .םהילע הפכש תומוחל ץוחמ םהלש
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 תומוח ירוחאמ םויכ תרתסומ רשא הארמ – טפשמלו ישונאה ןימל הארמ ביצהל שקבמ
 תגשמה לשו ,ויתוחפשכ ,ונממ תותוחנכ ,םדאהמ תונוש תויושיכ תויחה תגשמה לש
 ויכרע לע ,טפשמה יכ ןעוט רמאמה ,השעמל .רקו יקנ ,חוטש ןפואב ןהב תועיגפה
 תואיצמב םיטיבמ םלוכ ויניתנ רשא ,םוריע ךלמ אלא וניא ,וזכרמבש תונירטקודהו
 תואיצמה םע הלועפ םיפתשמ ךכיפלו ,היולגה תמאה תא םיאור םניא ךא ,הימורעמב
 תויוכזה לכ ילעבכ םייחה-ילעבב תידיימ הרכהל האירק ךכב ןיא .התוא םיחיצנמו
-ילעבב תנגרואמה העיגפה לוסיחל האירק אלא ,תובוח אשונ םדא לכל שיש דמעמהו
 טפשמה סיסבבש םיכרעב םתושגנתה חכונל abolition(39( יתטישה םלוצינו םייחה
 ,חישו הבישח עינהל הווקמ רמאמה .ולש דוסיה-יללכו ויפנע לע ,ינרדומה ישונאה
 .הנש ףלא ןב תויהל יושעש עסמב ,הלמח לש םיגרודמו םינטק םידעצל וליבוי םרותבש
 ןיימדמ ינא ;היחו םדא תבלשמה הרבח ןיימדמ יניא הזה הלמחה עסמ לש ופוסב ,רומאכ
 םייקתמ אלא ,תוידוסיבו תויתטישב םהב עגופו םייח-ילעב לצנמ וניא רשא ,יאמצע םדא
 הנש ףלא ילוא ,ףסונ הלמח עסמ לש ופוסב .םשפנל םתוא בזועו םייחה-ילעבמ דרפנב
 ילב ,םהיכרוצל גאדיו םאפרי ,םיישפוחה םייחה-ילעבל םדאה עייסי םג ,ןכמ-רחאל
 לודחל אוה רקיעה וזה תעל םלוא ;ךכ םשל םירחא םייח-ילעבב עוגפל ילבמו חוור תנווכ
 .םייביסמה תונעגופהו לוצינהמ

 ינש לולכי קרפ לכ .טפשמ יפנע לש הרוש לע םייאמצע םיקרפ הנומש עיצי רמאמה
 ,םייחה-ילעבל עגונב יטנוולרה ףנעב םויכ םייקה ןידה תא הרצקב רוקסי דחאה :םיקלח
 םירומאה םיפנעה ויה דציכ ןחבי רחאהו ;םצמוצמ דבורב ולו ,ןבומכ ,הזכ שיש לככ
 .םינגומ ויה וליא ,םייחה-ילעבל יחכונה ישונאה סחיה תא םיגישממ

 תימדקא תוירלופופו הרקוימ הנהנה ףנע – יתקוחה טפשמב הבחרהב קוסעי א קרפ
 תוישונאה תועיגפה םלוע ןיבל וב םייזכרמ תויוכזו תונויער ןיב רבחיו – תודחוימ
 תומלשל תוכזה לע ,םייחל תוכזה לע הנגההו תואכרעל השיגה תוכז :םייחה-ילעבב
 יתקוחה טפשמה לש ותחפשמ-בורקב םילשמ טבמ גיצי ב קרפ .תופסונ תויוכז לעו ףוגה
 רעשיו ,םייח-ילעבב תושקו תוטלוב תוילהנמ תועיגפ רוקסי קרפה .ילהנמה טפשמה –
 רחא ףנעל רובעי ג קרפ .םינגומ ויה וליא ןתוא םצמצמ ילהנמה טפשמה היה דציכ
 םדאהש המ ןיבל לארשיב תוטלוב תורבע ןיב רבחיו ,ןישנועה יניד ,ירוביצה טפשמב
 יניד תא ןחבי ד קרפ .דועו סנוא ,תודבע יאנתב הקזחה ,הלבח ,חצר :םייח-ילעבל ללועמ
 ךות ,םינגומ ויה וליא םייחה-ילעבל םינוּוגמ םיקזנב םיריכמ ויה הלא יכ סורגיו ,ןיקיזנה
 ה קרפ .ןיעקרקמב לובג-תגסהו אווש-תאילכ ,הפיקת ןוגכ תולבוקמ תולווע לע תונעשיה
 ןדיעב תנייאתמ התייה ןיינקכ םייחה-ילעב לש םתגשמה יכ הארי ,ןיינקה ינידב קוסעי

 תוכיישה תומיוסמ ןיינק תורוצב ריכמ היה ןידה יכ הלעיו ,םינגומ ויה וליא יחכונה
 םייח-ילעבל םדא ןיב םיסחי תוכרעמ לישמי ,םיזוחה ינידב ןודי ו קרפ .םייחה-ילעבל
 ז קרפ .קשועו הייפכ ,בל-םות רסוח תמגוד ,וב םיקומעה םימגפה תא הארַיו ,םכסהל
 היה םייחה-ילעב לש ןגרואמה םלמע ,םינגומ ויה וליא יכ ריהביו הדובעה ינידב קוסעי

 
39 EGANR, 35-ו 4 'מעב ,22 ש"ה ליעל; Animal Rights and Animal Gary L. Francione, 

Welfare, 48 RUTGERS L. REV. 397 (1996). 
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 םייחה-ילעבש תולועפ וליא עירכהל טפשמה לע היה תוחפה-לכלו ,תודבעכ ספתנ
 ,החוורה ינידב קוסעי ח קרפ .םירפושמ הדובע יאנתל גואדלו ,הדובע תובשחנ םישוע
 וב שומישה ןיבל םיישונא םירשקהב "החוור" חנומב שומישה ןיב רעפה תא םיעטי
 החוורב םויק םייחה-ילעבל רשפאל הבוחה לע עיבציו ,םייח-ילעב לש םירשקהב
 ריבסיו וימדוקל סחייתי ,רקחמה ףוגב ןורחאה ,ט קרפ .םלוצינ ךשמה דצל אל ,תילמינימ
 ישעמה טפשמה יונישל הנמזה אלא ,תכרפומ הזתופיה וניא רומאה ךלהמה עודמ
 טפשמ תארקל שגרל לכשה ןיב רבחל המגמב ,חיצנמו םדקמ אוהש תינלצנה הסיפתהו
 תויחונימה ,תויטפשמה תומוחב ןנובתהל תוינטפשמה רוביצל ארקא .דיתעה
 תישונאה תונלצנה תא רוצעל :ןטטומלו ,ןהירוחאמ השענב טיבהל ,תויביטינגוקהו
 תיתרבחה ךרדהש ףא יכ שיגדא רמאמה םוכיסב .הלמחב הפילחהלו המילאה
 שי הב דעצ לכל ,דואמ-דע הקוחר םלוצינו םייחה-ילעבב העיגפה תקספהל תיטפשמהו

 .ןוכנה ןוויכב דועצל ליחתנש יוארו ,םייח תנַשְמו םייח תליצמ ,הבר תועמשמ

 יתקוח טפשמ .א

 םייחה-ילעבו יתקוחה ןידה .1

 תויושר ןיב םיסחיה תכרעמב תויתטישב קסוע יתקוחה טפשמה ,ילהנמה טפשמה דצל
 וא תולוכי תויושרה ובש ןפואב רקיעב קסוע ילהנמה טפשמה דועב .טרפה ןיבל הנידמה
 חרזאה טרפה תא םש יתקוחה טפשמה ,אבה קרפב טרופמכ ,להנלו להנתהל תועונמ
 לארשיב .רחא יטפשמ ףנע לכ רשאמ רתוי טלוב ןפואב תויוכזה תפש תא םתורו ,זכרמב
 ןבומכו ,םימיוסמ דוסי-יקוחל ,תואמצעה תליגמל ,רתיה ןיב ,רשקתמ יתקוחה ןידה
 ,םינורחאה םירושעב ,הז רשקהב רתויב טלובהש הארנ דוסיה-יקוח ןיב 40.החנמ הקיספל
 ,תונוש תויונמ תויוכז ילמרופ ןפואב ןנוכמ רשא ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח אוה
 :דוסי-קוח םג ןכ השוע רתוי רצ ןפואב .ןהב עוגפל הנידמה לש תורשפאה תא םצמצמו

 .קוסיעה שפוח
 תויוכזב אלו ,תוישונא תויוכזב קסוע ,תירלופופה ותסיפתכ ,יתקוחה טפשמה

 הנגה( םייח ילעב רעצ קוח .םדאב שרופמב םיקסוע תויוכז םינקמה דוסיה-יקוח .תויתייח
 תויהל רתויב בורקה קוקיחה אוה 41,)הנגהה קוח :ןלהל( 1994–ד"נשתה ,)םייח ילעב לע
 אוהש םגה ,ךכל בורקה דיחיה קוקיחה השעמלו ,םייח-ילעבל רשאב תיתקוח חור לעב
 ילואו – ןושאר קוחכ ,םייח-ילעבל עגונב יטמרד יוניש רצי הז קוח 42.דחוימב בורק וניא

 
 תיתקוחה תוכזה קרב :ןלהל( )2014( 34 היתונבו תיתקוחה תוכזה – םדאה דובכ קרב ןרהא 40

 .)היתונבו
 .)םייוסינה קוח :ןלהל( 1994–ד"נשתה ,)םייח ילעבב םייוסינ( םייח ילעב רעצ קוח ודיצלו 41
 תויתקוח תולבגמ רבדב םינפ-תדמעה :יטפשמ ןורומיסקוא לע ובתכ גרבנזור-גיצנדו רודנב 42

 Ariel L. Bendor&  ואר .םדאה יכרוצל םיפופכ םייח-ילעב דוע לכ םייח-ילעבל סחיב
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 תועצמאב ,תיללכ תיטפשמ הנגהל תויוארה תויושיכ םתוא האורש – הכ דע דיחיה םג
 הלּבְקהל רתויב בורקה קוחה רומאכ והז ,םייחה-ילעב יבגל 43.ןוּוגמ יטפשמ םילכ זגרא
 הלעי אל שיאו ,ןבומכ ,רתויב תיסחי איה וז הברִק .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל
 וא "תוריח" ,"תוכז" םילימה תא ללוכ וניא ףא אוה .יתקוח דמעממ הנהנ קוחהש ותעדב
 םייח-ילעבל שי םאה .ונכותב םייח-ילעבל שרופמב הלאכ רצוי וניאו ,ותרתוכב "דמעמ"
 ?דמעמ וא תויוכז לארשיב

 םלועב תונוש תונידמב .םייחה-ילעב תא ןיטולחל רידמ וניא יתקוחה ישונאה חישה
-ילעב – םירצמו הירטסוא ,גרובמסקול ,הינמרג ,הינבולס ,ליזרב ,ודוה ,ץייווש תמגוד –
 .לארשיב ךכ אל םלוא 44.יתקוחה טסקטב תילמס וא תמיוסמ תילמרופ הנגהב םיכוז םייח
 םימידקתה לכ ,ןכ לע רתי .ידמל הלד םוחתב החנמה תילארשיה הקיספה ,יללכ ןפואב
 ;ןתרזעב אל ףאו תויושרה תמזויב אל וגשוה ןוילעה טפשמה-תיבב םירופסה םיבושחה
 .ןהל תּופתושב ףאו םייח-ילעבב תועיגפל תיללכ תושידאב תונייפאתמ תונורחאה

 ביבס בבס רשא ,1997 תנשמ ,רדג תמח ןיינע אוה אשונב ןושארה בושחה םידקתה
 תונוש תועיגפ לש הקיטקרפ דגנ העינמ וצל "תויחל תויחל ונת" תתומע לש התשקב
 תוללעתה לש הרבעה תא ימידקת ןפואב שריפ ןישח טפושה .רודיב ךרוצל םינינתב
 קוחב טעמכ הדיחיה תטשפומהו הבחרה הרבעה – הנגהה קוחל 2 ףיעסבש םייח-ילעבב
 קדצהה תלאשו ;עדומב ;םייח-ילעבל באכ וא לבס תבסה :םיביכר השולשל ּהקריפו –
 תויתדימ רואלו המירג התוא לש התילכתל םאתהב תנחבנה ,באכה וא לבסה תמירגל
 ןויסינה תא החד תוקוחר-אל םיתיעל רשא ,ןישח טפושה אקווד 45.םייחה-לעבב העיגפה
 לש הניחב ללוכה יטפשמ ןחבמ רצי 46,דוסיה-יקוח סיסב לע יטפשמ יוניש ןיעשהל
 רכז ןיא הז ןחבמלש ףא ,הלבגהה תקספ לש הינחבמל המודב ,תויתדימ לשו תילכת
 וליאו ,םדא תויוכזב תיתנידמ העיגפב םיקסוע הלבגהה תקספ לש הינחבמ ,ןבומכ .קוחב
 תמרוגה תישונא העיגפב אלא ,םייח-ילעב לש "תויוכז"ב קסוע וניא תוללעתהה ןחבמ
 םהרבא תסנכה רבח לש וירבד תא וריכזהב ,ןיד-קספ ותואב .םיישממ לבסו באכ םהל
 אלש תוכז קר אלא ,תויחל תוכז ןיא םייחה-ילעבל םהיפלש ,םזיש קוחה תעצהב ,זרופ

 
Hadar Dancig-Rosenberg, Animal Rights in the Shadow of the Constitution, 24 

ANIMAL L. 99, 121 (2018). 
 .149 'מעב ,35 ש"ה ליעל ,"?היואר תוללעתה" ףודרה 43
44 Pamela Frasch & Joyce Tischler, Animal Law: The Next Generation, 25 ANIMAL L. 

-ילעב רורחשל הכפהמ הליבוה אל תיתקוח הרכה התואש ןבומ .2019) 330 ,304 ,303(
 םייוניש ?תיטפשמ תוישיאל ןיינקמ" רנרל ולבפ .תוינלצנה תוקיטקרפה בורמ םייחה
 ןיינקמ" רנרל :ןלהל( )2022( 53 גי טפשמ ישעמ "םייחה ילעב לש יטפשמה םדמעמב
 .)"?תיטפשמ תוישיאל

 .854–850 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,רדג תמח ןיינע 45
 8087/95 פ"שב ;)1995( 639 ,589 )4(טמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ תאמינג 2316/95 פ"נד 46

 .)1996( 176–175 ,133 )2(נ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הדאז
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 אל ףידעמ אוה יכו השק הרימאב רבודמ יכ בגא-תרמאב ןישח טפושה ןייצ ,םהב ללעתנ
 47.הב ןודל

 בבס רשא ,לותחה ןעמל התומעה ןיינע אוה ריכזהל יוארש ינשה בושחה םידקתה
 תרבעמ רזג גרבדלוג טפושה .תבלכ תוצרפתהל ששחמ םילותח תויסולכוא תתמה ביבס
 הבוחה תא שיגדהו ,ררובמו יואר םעט ילב םייח-ילעב תימהל רוסא ללככ יכ תוללעתהה
 ,וירבדל הפרטצה ןהכ-גרבסרטש תטפושה 48.םייח-ילעבב העיגפב תויתדימ תולגל
 תינוציק הפולח לכ ןוחבל ,הב בשחתהל שיו תויחל תוכז שי םייחה-ילעבל יכ הבתכו
 ןודלמ ענמנ ,אוה אקווד ,קרב אישנה 49.רשפאה לככ הילא דמציהלו התמהמ תוחפ
 תויחרכה ןניא ןה יכ ונייצב ,הנגהה קוח לש תונשרפבו תויחל םייחה-ילעב תוכזב
 50.האצותל

 םייח-ילעבל רתויב הלודגה תישעמה תובישחה לעב ,ישילשה םידקתה ,ףוסבל
 תא ורידסהש תונקת דגנ הריתעב קסעש ,"חנ" ןיינעב 2003 תנשב היה ,הנידמה תודלותב
 .תע התואב לארשיב תיסחי הבחר התייהש תיאלקח הקיטקרפ – 51םיזוואה םוטיפ
 דרחנ אלא ,םלרוגל וא םיזוואה תויוכזל הגאד עיבה אל ,דיחי תעדב ,סינורג טפושה
 תטפושה םלוא 52.םטפל קיספהל וצלאיי םא םימטפמה לש םלבסמ אקווד רקיעב
 יכ העבקו הבש ךכ ךותבו ,הריתעה תא הלביק ,בורה תעדב ,ןהכ-גרבסרטש )סומידב(
 אל תישונאה הבוחה םג ללככ תרזגנ הנממ יכ הפיסוהו ,תויחל תוכז שי םייחה-ילעבל
 תשגדה ךות ,ןילביר טפושה הרצקב ףרטצה התעד לא 53.םהייחב רתוימ לבס םהל םורגל
 54.םהיתויוכז תלאשל תוסחייתה אלל ךא ,םלבסו םייחה-ילעב לש תושגרה רשוע

 םלוא 55,הטודקנאכ בורל ,תורחא תושרפב םג התלע םייח-ילעב לש תויוכזה תלאש
-תיבב םלש בכרה לע תמכסומה ,הבחרו הרורב תיטופיש הרימאל הליבוה אל םלועמ

 
 .856–855 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,רדג תמח ןיינע 47
-קספל 11–5 'ספ ,769 )1(הנ ד"פ ,דרע תייריע 'נ לותחה ןעמל התומעה 6446/96 ץ"גב 48

 .)1998( גרבדלוג טפושה לש ןידה
 התלעוה תויתדימה תשירד .ןהכ-גרבסרטש תטפושה לש ןידה-קספל 28-ו 24 'ספב ,םש 49

 להנמ 'נ "תויחל תויחל ונת" תתומע 4884/00 ץ"גב :ךשמהה תשרפב םג שרופמב
 )2004( 11-ו 8 'ספ ,202 )5(חנ ד"פ ,תואלקחה דרשמב הדשב םיירנירטווה םיתורישה
 .)בוחרה-ילותח ןיינע :ןלהל(

 .קרב אישנה לש ןידה-קספל 2 'ספב ,48 ש"ה ליעל ,לותחה ןעמל התומעה ןיינע 50
 .410 ת"ק ,2001–א"סשתה ,)םיזווא תטעלה( )םייח ילעב לע הנגה( םייח ילעב רעצ תונקת 51
 ץעויה 'נ םייח ילעב תנגהל םינוגראה לש תילארשיה תודחאתהה "חנ" 9232/01 ץ"גב 52

 סינורג טפושה לש ןידה-קספל 30-ו 25–18 'ספ ,212 )6(זנ ד"פ ,הלשממל יטפשמה
)2003(. 

 .ןהכ-גרבסרטש )'מידב( תטפושה לש ןידה-קספל 8–2 'ספב ,םש 53
 .ןילביר טפושה לש ןידה-קספב ,םש 54
 )'יח יזוחמ( ת"מע ;)18.3.2004 ובנ( א"א 'נ א"פ 32405/01 )א"ת החפשמ( ש"מת ,לשמל 55

 'נ לארשי תנידמ 5128/16 פ"ער ;)12.5.2013 ובנ( לארשי תנידמ 'נ רסאנ 43536-04-13
 עגפש םילעב לש ותוכז תלילשב קסע ילטודקנא וניאש ןויד .)15.12.2016 ובנ( ןיגייפ
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 תוכז לש המויק רבדב ףאו ,יללכ ןפואב תויוכז לש ןמויק רבדב ,ןוילעה טפשמה
-ילעב תויוכזב הרכה לש תינשרפ המגמ לע עיבצהל רשפא-יא יאדווב .תנגומ תיטרקנוק
 .םדגנ תומילאו תוינלצנ תוקיטקרפ םצמציש ןפואב םייח

 ףא – הרורב תיטופיש הרימאל הליבוה אקווד יטפשמה דמעמה תלאש ,תאז תמועל
 ,זייר ןיינעב ,2005 תנשב .הזכ דמעמ ןיא םייח-ילעבל היפלש – בגא-תרמא איה םגש
 איהש העיבקב םייניב-וצל הריתע הרצקב ןייטשניבור טפושה החד ,היינבו ןונכתב קסעש
 לש םתריחבל אקווד הבחרהב סחייתהל רחב אוה ךרוצה ןמ הלעמל .ידמ תמדקומ
 םילוכי םניא םייח-ילעב יכ ריהבהו ,6 'סמ רתועכ ילארשיה יבצה תא םושרל םירתועה
 גציימ לש וחוכ תא תופייל םילוכי םניא םהש םושמ רתיה ןיב ,םירתועכ םימושר תויהל
 םה ןיאו ,הריתעה החדית םא תואצוה םלשל וא ,שונא-ינב ךרדכ תעד-לוקיש ליעפהל וא
 לש תורשפאה תא ריכזה סינורג טפושה ,תאז תמועל 56.םמצעלשכ ןידב דמעמ ילעב
 לולסמכ הנגהה קוח חוכמ םימיוסמ םייטפשמ םיכילה םוזיל םייח-ילעב ןעמל םינוגרא
 םג 57."תורחא תונידמב םיתעל הלועש" םייח-ילעב לש דמעמה רסוח תייעב תא רתופה
 עימשהל יקוח דמעמ שי םייח-ילעב ןעמל םירכומ םינוגראל יכ השיגדה לטסרג תטפושה
 58.םימיוסמ םירשקהב םייחה-ילעב לש םלוק תא

 םינגומ ויה וליא .2

 תויוכזב הרכהה םצע )א(

 ,לכל םדוקו תישאר ?םינגומ ויה וליא םייחה-ילעב לע רמוא יתקוחה טפשמה היה המ
 וא ,בוטה הרקמב ,לפלפתהל וא לתפתהל םוקמב ,םדמעמבו םהיתויוכזב ריכמ היה אוה
 תעינמ יבגל וכרענ רבכש םינוידב .ערה הרקמב ,ללכ תויוכזו דמעמ םהל ןיא יכ עובקל
 רתוי בחרה רשקהב תויתרוקיב יאדווב ףיסומ טפשמה היה ,םינגומ ויה וליא ,םהב העיגפ
 היה ,םינגומ ויה וליא ,רדג תמח ןיינעב ,לשמל .תויתייעב תורימאמ ענמנ תוחפה-לכל וא
-אל הביבסב יבש יאנתב םינינתה לש הקזחהה םצעל יאדווב סחייתמ טפשמה-תיב

 
 חותיפו תואלקחה דרשמ 33135-08-18 )ש"ב יזוחמ( א"פע :וקיזחהל ךישמהל ובלכב
 .)4.12.2018 ובנ( ינסינ 'נ רפכה

 תונידמב םג .)23.2.2005 ובנ( ב 'ספ ,הינבו ןונכתל תיצראה הצעומה 'נ זייר 466/05 ץ"גב 56
oseph J ;884 'מעב ,16 ש"ה ליעל ,Schrengohst .יטפשמ דמעמ ןיא םייח-ילעבל תורחא

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). 
 .סינורג טפושה לש ןידה-קספל 29 'ספב ,52 ש"ה ליעל ,"חנ" ןיינע 57
 יגולונכט ןוכמ – ןוינכטה 'נ "תויחל תויחל ונת" תתומע 54789-12-11 )'רמ יזוחמ( א"ת 58

 .)1.7.2012 ובנ( 8 לארשיל
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 ינפל ךרענ עפומה היה וליאש הרימאהמ ענמנו ,להק ינפל היופכה םתגצהלו תיעבט
 התומעה ןיינעל רשאב 59.ימיטיגל רבדה היה ,תירשפא הנכסל םתנכה ךרוצל םיאלימרת
 םתוריחש םושמ םישנא תתמה דעב יטפשמ ןועיט הלעמ היה אל שיא ,לותחה ןעמל
-תיב עבק וליא ,"חנ" ןיינעל רשאבו 60.םירחא םישנא לש םתואירבל הנכס הלעמ
 םישנא יפלא תואמב ךשמתמ ןפואב םיללעתמ םימיוסמ םישנא יכ ןוילעה טפשמה
 הנש ךשמל ןידה-קספ לש ופקות תסינכ תא תוהשהל ותעדב הלעמ היה אל שיא ,םירחא
 םיללעתמה לש סרטניאב תובשחתה ךרוצלו תוינידמה לע תשדוחמ הבישח יכרוצל יצחו
 61.םלעופ תא שדחמ ןגראל

 םייח-ילעב יכ שגדוה .םייח-ילעב תויוכזב הרכהה תלאשב םינויד וכרענ תורפסב
 .תויוכזב קיזחהל םייואר םניא םהש סורגל ןתינ ךכיפלו ,תויטפשמ תובוחב םיאשונ םניא
 תובוחב םיאשונ םניא המודכו תוקונית ,ילכש רוגיפב םיקולה םישנא םג ,רומאכ םלוא
 םה יכ ,תילולימ העדות ירדענ םייחה-ילעב יכ בתכנ 62.תויוכזב םיקיזחמ ןכ-יפ-לע-ףאו
 דגנכ 63.ירסומה קחשמה לגעמל ץוחמ םה יכו ,תוירסומ תובוחב תאשל םילגוסמ םניא
 ףאו ,םימיוסמ םירשקהב דמעמב הרכהב םייחה-ילעב וכז אקווד רבעב יכ שגדוה הז
 יכ 65;תערכמ הניא תוידדהה תלאש יכ 64;תוישונא תורבעב םקלח ןיגב ןידל ודמעוה
 הריחבה רשוכ לעב ,םדאל ךכיפלו ,הנגהל םייוארו ישפנו יזיפ באכ םילבוס םייחה-ילעב
 םייחה-ילעב ,והנשממ בושח םדא ןיאש םשכ יכו ;םהיפלכ תובוח שי ,ירסומה טופישהו
 רתוי םצמוצמ ןפואב 66.רחא יגולויב ןיממ םתויה לשב ךא תוחפ םיבושח םניא םירחאה
-ילעבל שי תוחפה-לכל יזא ,םייחה-ילעבב ללעתהל ילילפ רוסיא םייק םא יכ בתכנ
 ויה םה ,תובוח יאשונ םניאש ףא ,םינגומ ויה וליא 67.םהב וללעתי אלש תוכזה םייחה
 .םהל תויטנוולרה הלא ,תוישונאה תויוכזה רשועמ קלחמ תוחפל יאדווב םינהנ

 
 .869 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,רדג תמח ןיינע 59
 .קרב אישנה לש ןידה-קספל 2 'ספב ,48 ש"ה ליעל ,לותחה ןעמל התומעה ןיינע 60
 .ןהכ-גרבסרטש )'מידב( תטפושה לש ןידה-קספל 27 'ספב ,52 ש"ה ליעל ,"חנ" ןיינע 61

 תויוכז לע ןגמה ןיד-קספ לש ףקותל ותסינכ תא ץ"גב ההשה םהבש םירקמ םנמוא םימייק
 תכשמתמו תימוימוי המילא הרבע תרבענ יכ עבקנ םהבש םירקמ הלא ויה אל םלוא ,םדא
 .םיבר םישנא דגנ

 .53-ו 51 ,49 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 62
 .780 'מעב ,21 ש"ה ליעל ,באז-ןב 63
 Katie ;605–955 'מעב ,25 ש"ה ליעל ,"טפשמבו רסומב םייחה-ילעב דמעמ" ןוספלוו 64

Sykes, Human Drama, Animal Trials: What the Medieval Animal Trials Can Teach 
Us About Justice for Animals, 17 ANIMAL L. 273, 280–87 (2011). ןפואבו המוד ןפואב 

 ינפל ,תינאמ'תועה הפוקתב הל'גמב ולפוט המהב לש הדובעו םדא לש הדובע ,הנוש
 ,המהבל תטרופמ תוסחייתה ךות – תוריכשה יניד – קרפ ותואב ,הדובעה יניד לש םתחימצ
 .יעיברו ישילש םיקרפ ,ו רעש ,תוריכשה ,הל'גמ ואר .הדובע ילכ לאכ םדאלו סוסל

65 Stucki, 540–539 'מעב ,22 ש"ה ליעל. 
 .555–554 'מעב ,25 ש"ה ליעל ,"טפשמבו רסומב םייחה-ילעב דמעמ" ןוספלוו 66
67 Jeff Leslie & Cass R. Sunstein, Animal Rights Without Controversy, 70 LAW & 

CONTEMP. PROBS. 117, 119 (2007). לש תומיוסמ תויוכזב הרכה לש םייטופיש םיכלהמ 
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 םג הלחהל ןתינו ,טרפו הנידמ יסחיל חרכהב לבגומ וניא תויוריחהו תויוכזה ןויער
 לש תונוּוגמ תוסיפת ןבומכ תומייק .המודכו םישנאו םידיגאת יסחי ,ורבחו םדא יסחי לע
 רחא יפלכ הנעטכ תוכזה ןויער תא ראתל ןתינ תינאידלפוה הסיפתב םלוא ,תויוכז
 אלל לועפל תוכזכ – תוריחה ןויער תאו ,הלועפמ ענמיהל וא לועפל ונממ תעבותה
 ךא ,תויתטישב םייח-ילעבב תועגופ היתויושרו הנידמה 68.רחא לש ודיצמ הערפה
 לש םיסרטניאה לע תיטפשמה הנגהה יכ רוכזל שי .תוירקיעה תועגופה תויהלמ תוקוחר
 ,םירישעו םינוּוגמ םיפנעב תרדסומ םירחא םיטרפ ידי-לע םהב העיגפ ינפמ טרפה
 העיגפ ינפמ םייחה-ילעב לש םיסרטניאה לע תיטפשמה הנגהה דועב ,ךשמהב טרופמכ
 הגשמהה םצע לש תיביטרפואה תועמשמה ךכיפל .רתויב הלד םיישונא םיטרפ ידי-לע
 ,תאז דצל .דואמ תמצמוצמ איה תיתנידמ העיגפ ינפמ הנגהכ םייח-ילעב תויוכז לש
 תוכזה ןוגכ ,תומיוסמ םדא תויוכז לע ןגהל הנידמה לש הבוחב םג עגונ יתקוחה טפשמה
 בככמ "תויוכז" חנומה יכ שיגדהל יואר דוע .דובכל תוכזהו ףוגה תומלשל תוכזה ,םייחל
 ךכיפל .היתויושרו הנידמה דגנ תונעטכ העפוהל לבגומ וניאו ,םירחא טפשמ יפנעב םג
 ,הרקמ לכב .הנידמה ידי-לע אל תועגפנ רשא ,םייחה-ילעב לש תורחא תויוכז םג גישמא
 לש םהיתויוכזב הרכהְל ,תויתטישב םייח-ילעבב תועגופ היתויושרו הנידמה םגש ןוויכמ
 .הלודג תישממ הכלשה היהת םינורחאה

 תואכרעל השיגה תוכזו דמעמ )ב(

 םירדסהה תפיכאלו טרפה לש תויטפשמה תויוכזה תרימשל יזכרמ ילכ איה השיגה תוכז
 האכרע לכל השיגה תוכז לש התובישחב זירפהל השק 69.רחבנה קקוחמה רציש
 תויוכזל םעט ןיא רומאכ השיג אלל יכ עיצהל ףא ןתינו ,יטופיש ךילה לכל ,תיטופיש
 תויטפשמ ןויד תורגסמל יחרכה יאנת איה םייחה-ילעב לש םדמעמב הרכה 70.טרפה
 וחוכ תופייל םילוכי םניא םייחה-ילעבש רורב ,ןייטשניבור טפושה ירבדכ ,ןכא 71.תובר
 הלאכ תמגוד ,םיבר םישנאמ םתוא לידבמ וניא רבדה םלוא ,תואצוה םלשל וא גציימ לש

 
 ,22 ש"ה ליעל ,Stucki .םלועה יבחרב ושענ םהילע הנגהו החוור יקוח תובקעב םייח-ילעב
 'מעב ,םש .םייח-ילעב לש תומייק תויוכז רוריבב גישמהל טושפ אל דבב דב .535 'מעב

544. 
68 Wesley Newcomb Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial 

710 (1917) L.J.ALE Y, 26 Reasoning. הניחבל םג-ומכ ,םייחה-ילעבל וז הסיפת רוביחל 
 ש"ה ליעל ,Stucki ואר ,םייח-ילעבל ןהלש תויטנוולרה לשו תופסונ תויוכז תוירואית לש

 .543–541-ו 538–537 'מעב ,22
 222 ,217 ה טפשמה "תיתקוח תוכזל הליגר תוכזמ – תואכרעל השיגה תוכז" ןיבר םרוי 69

)2000(. 
 ,סינורג רשא( 34 ,32 ,31 ןיול המלש רפס "תיטופישה תכרעמל השיגה תוכז" קרב ןרהא 70

 .)2013 םיכרוע יניירק ליאכימו ןילביר רזעילא
71 Stucki, תוישיאב הרכהלו תרגסמה תצירפל יתטיש ןויסינל .553 'מעב ,22 ש"ה ליעל 

EGAL LOWARD T :AGECATTLING THE R, ISEW M.TEVEN S ואר םדא-יפוק לש תיטפשמה
RIGHTS FOR ANIMALS (2000). 
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 לכ 72.תוקונית ןבומכו ,תמדרתב םישנא ,שפנ תלחמב וא ילכש רוגיפב םיקולה
 םירתועכ ףאו םיפתוש םירתועכ םתוא םושרל ישוק ןיאו ,יטפשמ דמעמ ילעב םינורחאה
 תועצמאב אלא טפשמה-תיבל תונפל םילוכי םה ןיא יכ רורבש ףא 73,םידיחי

 .םייח-ילעב יבגל םג הפקת וז תיטפשמ תורשפא .סופורטופא
 תומיוסמ תויוכזבו םייח-ילעב לש םדמעמב ריכהל ןוספלוו עיצה ןנוכמ רמאמב

 ןעמל םינוגראל ריתמה ףיעסה יכ סרגו ,הנגהה קוחמ הרומאה הרכהה תא רזג ,םהלש
 ןויער 74.סופורטופאל םתוא ךפוה העינמ וצל השקבב טפשמה-תיבל תונפל םייח-ילעב
 75.הפיחב יזוחמה טפשמה-תיבב ךשמהב הרצקב ךמתנ ףא הז

 אלא( םייחה-ילעב לש יטפשמה םדמעמ יבגל הלאש לכ התייה אל ,םינגומ ויה וליא
 החפשמ ןב םהל ןיא ירהש ,םהלש סופורטופאה תוהז יבגל ,המצעלשכ הכובס ,הלאש קר
 ןפואב םהמ תללשנ דמעמ אלל .)הז דיקפתל םדא תונמל שרדינ םלועלו ,הזכ שמשיש
 ,תורחאה תויוכזה לע הרימשל יחרכה סיסב איהש ,תואכרעל השיגה תוכז טלחומ טעמכ
 רבדהש ףאו ,ליעל בותככ ,קוחב דמעמ שי םימיוסמ םינוגראלש ףא .דיימ עגא ןקלחבש
 הקוחרו רתפיהלמ הקוחר דמעמה תייעב ,םייח-ילעב לע תיטפשמה הנגהל יאדווב םרות
 םינוגראהש הדבועל רבעמ .סינורג טפושה זמרש יפכ ,תורחא תונידמ לש ןתלחנ תויהלמ
 הנגהה קוחב םילולסמה ,תויטפשמ תוקלחמבו ביצקתב םילד םה םייח-ילעב ןעמל
 זוחמ טילקרפ לש רושיא הכירצמה ,תיטרפ הנלבוק :תוליע יתש יבגל קרו ךא םיפקת
 ;תחא וליפא השגוה אל םויה דעש ךכל ליבומש המ ,)חרזא לש תיטרפ הנלבוקל דוגינב(
 ,ןעטנה יפל ,השעמל הווהמ רשא הקיטקרפ לש המויק ךשמה דגנ העינמ וצל השקבו
 םלוק תא עימשהל ילמרופ דמעמ ילעב םניא רומאכ ורכוה אלש םינוגרא .תילילפ הרבע
 םינוגרא םג ךכו ,םהלש םיסרטניאה תא וינפל גציילו טפשמה-תיבב םייחה-ילעב לש
 76.רומאכ השקב וא הנלבוק שיגהל תורשפאב ריכמ וניא קוחה םהבש םירשקהב םירכומ

 
 ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול ;37 ש"ה ליעל ,DERYR ;53-ו 51 ,49 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 72

 .186-ו 179 'מעב
 – ילכש רוגיפו ןיחומ קותיש םע הדלונש תקונית – הנושארה תרתועה םש תא ,לשמל ,ואר 73

 ,לולמ 'נ הפיח – למרכ םילוח תיב 4693/05 א"נד :טרופמו בכרומ ןוידל ליבוהש קיתב
 .)2010( 533 )1(דס ד"פ

 .561 'מעב ,25 ש"ה ליעל ,"טפשמבו רסומב םייחה-ילעב דמעמ" ןוספלוו 74
 .20 'ספב ,55 ש"ה ליעל ,רסאנ ןיינע 75
 הנגה וקוסיעו ותרטמש םושר דיגאת"כ "םייח ילעב ןעמל ןוגרא" רידגמ הנגהה קוחל 1 'ס 76

 םידיגאת םניאש םינוגראש עבונ ךכמ ."םתחוורל הגאדו םהמ לבס תעינמ ,םייח ילעב לע
 דגנ העינמ וצל רותעלו א17 'ס חוכמ לועפל םהל ריתמה דמעמ ילעב םניא רומאכ םימושר
 הנלבוק תשגהל תינויע תורשפא ןנוכמה ,15 'ס ,ךכל רבעמ .םייח-ילעבב הרוסא העיגפ
 טילקרפ לש רושיאב קר אל תורשפאה תא הנתמ ,םייח-ילעב ןעמל ןוגרא ידי-לע תיטרפ
 םע ץעונש רחאל ,הביבסה תוכיאל רשה ידי-לע ןוגראה לש יללכ רושיאב םג אלא ,זוחמ
 רנרל םג ואר לארשיב םייח-ילעב לש יטפשמה דמעמה תלאשב ינכדע ןוידל .תואלקחה רש
 רשאב םייטפשמה תּוגיצנהו גוצייה תלאש .44 ש"ה ליעל ,"?תיטפשמ תוישיאל ןיינקמ"
 .דיתעב הילא עיגאו ,דואמ תבכרומ םייח-ילעבל
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 םייחל תוכזה )ג(

 עבוק ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 2 ףיעס 77.םייחל תוכזה איה לכמ תידוסיה תוכזה
 הלוכי הנידמה התייה ,םינגומ ויה וליא .םדא אוה רשאב םדא לש וייחב םיעגופ ןיא יכ
 םלוא .םדא תימהל םויכ תכמסומ יהשלכ תושר םהבש םיבצמב קר םייח-ילעב תימהל
 ,ןבומכ ,אבצה 78.םישנא גורהל ןירשימבו שרופמב תכמסומה לארשיב תושר םוש ןיא
 גורהל שרופמב ותוא הכימסמה הקיקח ןיא ,תאז םע 79.גגושבו ןווכמב ,םישנא גרוה
 ינלטק חוכ םיתיעל הליעפמ הרטשמה ,הברהב התוחפ הדימב ךא ,המוד ןפואב .םישנא
 טרופמכ ,חוכב שמתשהל םגו רצעמ עצבל תכמסומ איהש ףא .רצעמ ןויסנ תרגסמב
 ,םנמוא .םדא גורהל שרופמב הרטשמה תא הכימסמה הקיקח לארשיב ןיא ,ךשמהב
 הדמעהלו תיתרטשמ הריקחל ליגרב תוליבומ ןניא תויתרטשמהו תויאבצה גרהה תולועפ
 אלא ,תשרופמ הכמסה לע תונעשיה ןיגב אל ךא ,תוקדצומכ ןתסיפת בקע ,ןידל
 םייתנידמ םיסרטניא חכונל וא ילילפה טפשמה יגייס לש תעמתשמ הלחה תועצמאב
 םידשחנ םניא הלא רשאב ,םייחה-ילעבל תויטנוולר ךכל ןיא ,ןפוא לכב 80.םידגונ
 שנוע לארשיב םייק יתוהמה ילילפה ןידב .םיניירבעכ וא הנידמה ןוחטב דגנ םילעופכ
 םגש ןבומ םלוא .1977–ז"לשתה ,ןישנועה קוחב ןהו 81םידחוימ םיקוחב ןה – תוומ
 ,יתטיש ןפואב גרוהל םויכ םיאצּומ םינורחאהש ףא .םייח-ילעב יבגל ףקת וניא הז ןויער
 ."שנוע" וליפא וא "תוומ שנוע" תאז הנכמ וניא שיא

 הבוחה תא וז תוכזמ רוזגל רשפא היה ,םייחל תוכז ילעב ויהו ,םינגומ ויה וליא
 ,עשפבו רורטב קבאמהו ביואב המחולה תורגסמל ץוחמ םייח-ילעב גורהל אל תיתנידמה
 תקספומ התייה הנידמה ידי-לע תיתטיש התמה .תיטרפ התמה ינפמ םהילע ןגהל ףאו
-לע יתטיש ןפואב םיתמומ םייח-ילעב .םינוּוגמ םימוחתב םויכ תמייק וזכ התמה .רתלאל
 ,םילוח םה רשאכ ,רוביצה תואירב לע הנגהה םשב םייתושרו םיינוריע םירנירטו ידי

 ןיאש םושמ קר םיתמומ םיבר םילותחו םיבלכ 82.ךכמ הטמל וליפאו םילוחכ םידושח

 
 ,537 טי םיקסעו טפשמ "םייחל תיתקוחה תוכזה :'תויוכזה לכ םֵא'" רמוס ללהו יאנזור ביני 77

 )2019( התמהה תוריבעב המרופרה םיאנג דלאחו רצינמרק יכדרמ ;)2016( 543 ,541–540
 .)2020( 26–25 יתאוושהו ירוטסיה רקחמו טפשמה לש דוסיה תונורקע רואל

 ,םיאנג דלאח ;)1990( 353 )2(דמ ד"פ ,ישארה יאבצה עבותה 'נ הנינוקנא 486/88 פ"ע 78
 טפשמ ירקחמ "רצעמ תעב ינלטק חוכב שומישה תולובג" רצינמרק יכדרמו השנמ ןורוד
 .)2009( 710–706 ,703 הכ

 רוטקוד" ראות תלבק םשל רוביח( 13 ,11 יאבצ לשכ לשב םידקפמ תוירחא תרופ ףסא 79
 .)2011 ביבא-לת תטיסרבינוא ,"םיטפשמל

 ןיב ,הרבחל ילילפה טפשמה ןיב היצולוזרה ירעפ :וננב אוה ונביוא לש ולטוק" ףודרה ףסא 80
 65–64 ,53–48 ,41 וט טפשמ ילע "המקנל לומג ןיבו ןיירבעל ןברוק ןיב ,תוומל םייח
)2020(. 

 ותשינעו ותעינמ רבדב קוחה ;1950–י"שתה ,םהירזועבו םיצאנב ןיד תיישעל קוחה ,לשמל 81
 .1950–י"שתה ,םע תדמשה עשפה לש

 תרוקיבל .1985–ה"משתה ,]שדח חסונ[ םייח ילעב תולחמ תדוקפ ;1934 ,תבלכה תדוקפ 82
 "רוביצה תואירב םשב םייח ילעב תתמה לע :הלחמ תעב רכינ דידי" ףודרה ףסא ואר
 .)2021( 255–245 ,241 זכ טפשמה
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 יביתנ תחיתפב ונמאתי םיאפורש ידכ ,םיגרוריכל הרשכה ךרוע ל"הצ 83.ישונא תיב םהל
 84.םיתמומ םיבלכה ןומיאה םויסבו ,םדו ריווא זוקינבו םימשונ םניאש םיעוצפל ריווא
 שמתשמ אבצה ,ךכל םיכסהל תלוכי ןיאו אבצל סויג תבוח ןיא םייחה-ילעבלש ףא
 הדיחי תמייק וליפאו ,ךכל תטלוב המגוד םה םיבלכ .תוינלטק תומישמל םייח-ילעבב
-ילעבב םיבר םיידוס םייוסינ ךרוע ןוחטיבה דרשמ 85.ץקוע תדיחי – ךכ םשל תדחוימ
 86.התמהב םימייתסמ םהש ןיימדל ישוק ןיאו ,םהב השענה תא ןיימדל קר רשפאש ,םייח
 ,תונאות ןווגמב םינגהו עבטה תושר לש םיחקפ ידי-לע םיתיעל השענ ינלטק דיצ
-לע םיבצקותמה םיירוביצ םיפוג 87.תואלקח יקזנ תעינמ דעו יגולוקאה ןוזיאה תרימשמ
 88.םתומל םיליבומה ,םייח-ילעבב םייוסינ םה ףא םיכרוע הנידמה ידי

 ,תוקספנ ויה וללה תולועפה לכ ,םינגומ ויה וליא ,םייחל תוכזה לש התובישח חכונל
 תותרשמ ןהש םושמ ךשמיהל ןהילע יכ ןועטל ותעדב הלעמ היה אל םרוג םושו
-ינבב םייאופר םייוסינל הנוילעה יקניסלה תדעוול םאתהב ,לשמל .םיבושח םיסרטניא
 םשל ,1980–א"משתה ,)םדא ינבב םייאופר םייוסינ( םעה תואירב תונקתמ הלועכו םדא
 ןבומכ ילוא ספתנ םהמ דחאש ,םינוּוגמ םיאנת םישרדנ םדאב ירקחמ יאופר יוסינ תכירע
 אוה קספנ היהש ףסונ רבד .תכשמתמו תישפוח ,תעדמ המכסה :םדא-ינבל עגונב וילאמ
 89.תוינלצנ תוישעתב םייח-ילעב תתמה לש יתנידמה דוסבסה

 "שוביכה יניד" תונכל רשפא היהש הממ הלוע םייחל תוכזב תפסונ השק העיגפ
 יחטש לש ישונאה שוביכה תא םיליבגמה םיניד םימייק ויה וליא ,םייח-ילעבל רשאב
-ילעב םיגשגשמו םייח םהבש םיחטש יתרדס ןפואב שבוכ םדאה .םייח-ילעב לש היחמ
 ןיבו םירוגמ יכרוצל ןיב ,ותבוטלו ויניע תוארכ שדחמ םבצעמו םהילע טלתשמ ,םייח

 
83 ACHOR, 37 'מעב ,5 ש"ה ליעל. 
 .)2003( 128 )3(זנ ד"פ ,ישאר האופר ןיצק 'נ "תויחל תויחל ונת" 9374/02 ץ"גב 84
 םיבלכ תנמאמו הליעפמה תיתובדנתה הדיחי איה ץקוע" :בתכנ הדיחיה לש תיבה ףדב 85

 תדיחי לש תיעצבמה הרטמה .םיחטשב דחוימבו תורזגה לכב תוידועיי המיחל תומישמל
 ."וניתוחוכב העיגפ תעינמו רורט לוכיס איה ץקוע

he/IGF.aspx-https://web.archive.org/web/20090803142547/http:/mazi.idf.il/450. יואר 
 עיפומה ןושארה טפשמה .ל"הצל תכיושמ הניאש ,לארשיל םינבלכה תדיחי תא םג ריכזהל
 ןוכיס ךות ,םייח ליצהל ידכ המקוה ,לארשיל םינבלכה תדיחי" :הז אוה הלש תיבה ףדב
 ךסחיהל רומא ןוכיסה דועב ./http://www.israeldogunit.com ."םדא ייח לש ילמינימ
 םייח-ילעב לש םניא ליצהל םישקבמש םייחהש ןבומ ,םיבלכה לע לופילו םדא-ינבמ
 .םירחא םיבלכו

 ,1464–1463 2009 םיפסכה תנש תונובשחלו 2010 תנשל ב61 יתנש חוד הנידמה רקבמ 86
1481–1483 )2011(. 

 ד"פ ,תואלקחה רש 'נ מ"עב תיפותיש תובשייתהל םילעופ תצובק ,בג ןיע 3/83 ץ"גב 87
 .)1984( 302 ,297 )1(חל

 .)2004( 185 ,183 ההובג הלכשהל תודסומבו םידוגיאב תרוקיבה לע תוחוד הנידמה רקבמ 88
89 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). 



 םייח-ילעבב תוישונאה תועיגפה לש תשדוחמ הגשמה ג"פשת הכ לשממו טפשמ

 21 

 ירוזאש םילגמ טושפ וא המילא דיב םיקחרומ םייחה-ילעב 90.םייאלקח םילודיג יכרוצל
 לש היחמה תורוקמו ושבוי םימגא ,וארוב תורעי – רכיה ילבל ונתשה םהלש היחמה
 .תוומ ןיד-רזג והז םיבר םייח-ילעב יבגל .ויה אלכ ומלענ תומלש תויסולכוא

 ,תיתנידמ העיגפמ םדאה ייח לע ןגמה ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 2 ףיעס דצל
 הנקסמה תא ונממ רוזגל ןתינש רסמ – וייח לע הנגהב םדא לכ הכזמ דוסיה-קוחל 4 ףיעס
 הניא ןכא איהו ,םירחא לש םייחב ועגפי םישנא רשאכ דגנמ דומעת אל הנידמה יכ
 ויה וליא ,םאתהב .ךשמהב טרופמכ ,ןישנועה יניד תא הליעפמ אלא ,דגנמ תדמוע
 הנידמה לע היה ,חוקיפו יושיר רטשמ םוקמבו תוינלטק תוישעת רידסהל םוקמב ,םינגומ
-יתבמ ,םייח-ילעב לש גרהב תוכורכש תוישעתה לכ תא רוגסלו יביטקא ןפואב ברעתהל
 .ןבומכ ,רתויב הכורא המישרהו ,םידייצה דעו םינייסנהמ ,גידה תוריס דעו םייחבטמה

 ףוגה תומלשל תוכזה )ד(

 :דוסי-קוחל 2 ףיעס .ףוגה תומלשל תוכזל רשאב םג ןוכנ םייחל תוכזל רשאב ןוכנש המ
 ויה וליא .םדא אוה רשאב םדא לש ופוגב םיעגופ ןיא יכ עבוק ותוריחו םדאה דובכ
 םירקמב קר ףוג תומלשל תויח לש ןתוכזב עוגפל תולוכי הנידמה תויושר ויה ,םינגומ
 .הדימ התואבו ,ףוג תומלשל םדא לש ותוכזב עוגפל םויכ תולוכי ןה םהבש

 ,המגודל – ישונא ףוג יפלכ חוכ ליעפהל שרופמב םיכמסומ הרטשמהו אבצה ,לשמל
 חוכ ליעפהל תכמסומ הרטשמה םימיוסמ םירשקהב 91.דגנתמש דושח רצעמ תעב
 םניא הרטשמ ירקוח ,תאז תמועל 92.שופיחל ברסמה דושח לש ופוגב שופיח תכירעב
 ילבמ ןכ םישוע םה רשאכו ,ותריקח תעשב רוצע לש ופוג יפלכ חוכ ליעפהל םיכמסומ
 ,םייתנידמ םיסרטניאמ וא הרבעל םיגייס לש םתונשרפמ עבונ רבדה ,ןידה תא ךכ לע תתל
 םירקמב םיריסא דגנ חוכ ליעפהל םיכמסומ םירהוס 93.רחא וא הזכ קוחמ אלו

 עוגפל םייושע ,םייתלשממ תודסומב םידבועה הלאכ תוברל ,םיאפור םג 94.םימיוסמ
 תונהילו – ןבומכ ,םדיקפת תרגסמבו ותבוטל קר יכ םא – ותמכסה ילב םדא לש ופוגב
 ,הלש התבוטל םדא לש ופוגב עוגפל תכמסומה תושר ןיא ,תאז תמועל 95.קודיצה גייסמ
 .הריקחו רצעמ לש ילילפו ינוחטב רשקהל ץוחמ

 
 םירצומב ימואלניב רחס תוינידמ לע תשדוחמ הבישח :הבשחמל אופסמ" המלש םתוי 90

 יפוי( 222–221 ,205 לכואו טפשמב םינויע :קוח םחל "יתנוזת ןוחטיב םודיקל יחהמ
 .)קוח םחל :ןלהל רפסה( )2017 םיכרוע סורג לייאו שורית

 א234 'ס ;1969–ט"כשתה ,]שדח חסונ[ )שופיחו רצעמ( ילילפה ןידה רדס תדוקפל 19 'ס 91
 .1955–ו"טשתה ,יאבצה טופישה קוחל

 ,)יוהיז יעצמא תליטנו ףוגב שופיח – הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחל )ב(3 'ס 92
 .1996–ו"נשתה

 'ספ ,817 )4(גנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ לארשיב םייוניע דגנ ירוביצה דעווה 5100/94 ץ"גב 93
33–37 )1999(. 

 .1971–ב"לשתה ,]שדח חסונ[ רהוסה יתב תדוקפל דס110-ו ו95 ,)ד(זט19 'ס 94
 .ןישנועה קוחל )4(–)3(גי34 'ס 95
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 םייוסינו םינומיא ךרוצל םייח-ילעב לש םפוגב תנוּוכמ העיגפ ,םינגומ ויה וליא
 םייוסינ .םישנאל רשאב ןובשחב האב הניא איהש םשכ ,ןובשחב האב התייה אל םייאבצ
 דוסבסה םג .םיקספנ ויה םייתנידמ םיפוג ידי-לע םיכרענה םייח-ילעבב םיינשלופ
 טרופמכ ,םייח-ילעב לש םפוגב םימומ יתרדס ןפואב תוליטמ רשא תוישעת לש יתנידמה
 .קספנ היה ,ךשמהב

 לע הנגהל תשרופמ תוכז הנקמ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 4 ףיעס ,ךכ לע ףסונ
 תוטועפ לע הנגה םשל תומלצמ תנקתה קוחב אוצמל ןתינ וזכ הנגהל המגוד .ףוגה
 לע ןגהל שקבמה ,)תומלצמ תנקתה קוח :ןלהל( 2018–ט"עשתה ,תוטועפל םוי תונועמב
 תוישעתב םויכ םייובשה םייח-ילעב ,תאז תמועל 96.הדובעה םוקמב עשי-ירסח לש םפוג
 וחיכוהו םייח-ילעב ןעמל םיליעפ ידי-לע ושענש םימוליצו ,םימלוצמ םניא תוינלצנ
 רוסיא – תילילפ הרבע תריציל םלועב תונוש תונידמב וליבוה ףא םייח-ילעבב תוללעתה
 אוה ותמכסה אלל דיחיה תושרב םדא םוליצש ףא 97.וילעב תושר אלל םייח-לעב םלצל
 םדא םלצמה םדא ,1981–א"משתה ,תויטרפה תנגה קוחל )3(2 ףיעס יפל הלוועו הרבע
 לוכי ,התוא רוצעלו העיגפה תא ףושחל הרטמבו ,וב עגופ ישילש םדאש העשב רחא
 תא עונמלו ברעתהל הנידמה לע היה ,םינגומ ויה וליא 98.קוחבש תונגהה ףיעסל ןועטל
 ,ךשמהב וטרופי ןקלחש ,םיירנירטו םימעטמ אל םירביא תתחשה לש תוקיטקרפה לכ
 לש םפוג לש ןוּוכמה תוויעה תא ןכו ,דועו תומטפ ,םייניש ,בנז ,רוקמ לש םוטיק ןוגכ
 .תוישונא תורטמל םייח-ילעב

 שקבמה םדא לש ויתויוכז תא עבוק ,1996–ו"נשתה ,הלוחה תויוכז קוח ,ךכל טרפ
 לע הרימשלו תואנ לופיטל ףאו יאופר לופיטל תוכז ול הנקמ אוה רתיה ןיב .יאופר לופיט
 99.יאופרה לופיטל הלוחה לש תעדמ המכסהל השירד ןבומכ ןנוכמו ,ותויטרפו ודובכ
 – שיגנ ירנירטו לופיט רידסהל תיתנידמ הבוח ךכמ רוזגל רשפא היה ,םינגומ ויה וליא
 לש תרעושמה ותבוט לע ססבתיש – רתויב תויטירקהו תושקה תואירבה תויעבב תוחפל
 .דבלב לפוטמה

 
 הרבע ,2017–ז"עשתה ,ידועיסה זופשאה תוקלחמב תומלצמ תנקתה תבוח קוח תעצה 96

 .קוחל השבגתה םרט ךא ,םימדקתמ הקיקח יבלש
97 Jessica Pitts, “Ag-Gag” Legislation and Public Choice Theory: Maintaining a 

Diffuse 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). 
 דגנ טרפהו תמה חטשה" ףודרה ףסא ואר בורק אשונב .תויטרפה תנגה קוחל 18 'ס 98

 .)םסרפתהל יופצ( "עשיה ירסח לש םמולשו תֹומילא תולפטמ לש ןתויטרפ :תויטרפה
 .הלוחה תויוכז קוחל 13-ו 10 ,5 ,3 ,1 'ס 99
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 העונתה תוריחל תוכזה )ה(

 סנכיהלו הנממ תאצל ,תיטרקומדה הנידמה ךותב תוישפוחב עונל טרפה לש שפוחה
 עבוק ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 5 ףיעס 100.יתקוחה טפשמב בטיה רכומ ,הילא
 ךרד לכב וא הרגסהב ,רצעמב ,רסאמב םדא לש ותוריח תא םיליבגמ ןיאו םילטונ ןיא" יכ
 ,םינוּוגמ םירשקהב הנידמה ידי-לע תלבגומו תלטינ םישנא לש םתוריח ,תאז םע ."תרחא
 תא לטונ יאדווב רסאמ .ילילפה הדשב הלוע םהיניבמ ףירחה רעצמל וא טלובה רשא
 קוחב שרופמב ןגועמ אוהו ,עשרומה םשאנה לש וייח תיראשל םיתיעל ,תוריחה
 תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחב טוריפבו ןירשימב אוה ףא ןגועמ רצעמ 101.ןישנועה
 אוה תוקוחר-אל םיתיעלו ,)םירצעמה קוח :ןלהל( 1996–ו"נשתה ,)םירצעמ – הפיכא
 חאה םג 103.בוכיעה תוכמס םג שרופמב תנגועמ הז קוחב 102.םינש ףאו םישדוח ךשמנ
 ףא תנגועמ הרגסה ,ףוסבל 104.קוחב ןגועמ ,ילהנמה רצעמה ,ילילפה רצעמה לש גרוחה
 .םידושחבו םימשאנב ,םיעשרומב םיקסוע הרגסהו רצעמ ,רסאמ 105.שרופמ קוחב איה
 אל ורחב רשא םידע 106.םירצעמה קוחמ הלועכ ,םיבכועמ תויהל םייושע הרבעל םידע
 וניאש ימ 107.רצעיהל םייושע – דיעהל עיגהל םהל הרוהש טפשמ-תיב וצל תונעיהל
 עונל תוריחה ,האילכב תוריחה תלילשל טרפ 108.רסאיהל יושע תיטופיש הארוהל תייצמ
 תועשב םיוסמ רוביצל םימיוסמ תומוקמ לש הריגס ןוגכ ,םינוּוגמ םינפואב תלבגומ
 ןוגכ ,םירחא םיניד תועצמאב םג ןבומכ לבגומ העונתה שפוח ,הלאל טרפ 109.תומיוסמ
 .המודכו הרובעתה יניד ,ןיינקה יניד

 ללכ םייטנוולר םניאש םילכב תישענ םויכ הגוהנה תיתנידמה תוריחה תלילש
 הרגשבש רבדכ םויכ תלבגומו תלטינ הלא לש םתוריח .םייחה-ילעב לש םתוריח תלילשל
 הקיזחמ תושר ובש רשקה לכב .היתויושרו הנידמה ידי-לע םגו ,תוישעת ללש ידי-לע
 לכ .םתוריח תליטנ חרכהב אוה רבדה שוריפ ,םיבולכו תורדג ,תומוח ךותב םייח-ילעב
 םפוגב וא םייח-ילעב לש םהייחב העיגפל תופתוש תויושר םהבש ליעל ונודנש םיבצמה
 יתרטשמ שומיש תמגוד ,םיפסונ םיבצמ ןויצל םייואר ךכל טרפ .תוריח תליטנ םיללוכ
 שומיש ,םיסיסב תחטבא ךרוצל םיבלכב יאבצ שומיש ,םינכוסמ םימס רותיאל םיבלכב

 
 .782–781 'מעב ,40 ש"ה ליעל ,היתונבו תיתקוחה תוכזה קרב 100
 .ןישנועה קוחל ו קרפב ב ןמיס 101
 .םירצעמה קוחל 65–1 'ס 102
 .75–66 'סב ,םש 103
 .1979–ט"לשתה ,)םירצעמ( םוריח-תעש תויוכמס קוח 104
 .1954–ד"ישתה ,הרגסהה קוח 105
 .םירצעמה קוחל 68 'ס 106
 .טפשמ תיב ןויזב תדוקפל 6 'ס 107
 .ןישנועה קוחל 287 'ס 108
 .)1998( 793 ד לשממו טפשמ "תיתנידמ-םינפה העונתה שפוח לע" ץשרבליז הפי 109
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 םייחה-ילעב תא עינמ הזכ שומיש לכ 110.דועו תונגפה רוזיפ ךרוצל םיסוסב יתרטשמ
 .םתאילכ םוקמל םריזחמ זאו ,םימיוסמ םירשקהב הנידמה יכרוצ יפל

 הקיקח תובייחמ ויה ןה .םינגומ ויה וליא ןובשחב תואב ויה אל וללה תועיגפה לכ
 ותוריחש ימל רשאב ןיימדל ןבומכ השקש המ ,הלבגהה תקספב תדמועש תשרופמ
 רחוב אוהש הנעט לע הלבגמה תא ןיעשהל ילבמ ,ידימתו בחר ,קומע הכ ןפואב תלבגומ
 םייח-ילעב תואלוכ רשא תוישעת לש יתנידמה דוסבסה ,ךכל טרפ 111.םירחא ןכסל
 .ןובשחב אב היה אל הטישכ

 תויטרפל תוכזה )ו(

 תנוּוגמ הקיקח .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב שרופמב היונמה תוכז איה תויטרפה םג
 ,1979–ט"לשתה ,רתס תנזאה קוח תוברל ,םינוּוגמ םירשקהב תויטרפל תוכזה לע הניגמ
 היושע תויטרפה .1995–ה"נשתה ,םיבשחמה קוח םג ילואו ,תויטרפה תנגה קוח
 113,טרפה לא םירחא לש השיגה תלבגהל 112,ושפנל בזעיהל םדא לש ותוכזל סחייתהל
-לע עדימב טרפה לש ותטילשל 114,תימצע הרדגהל וכרדב טרפה לש תולועפ רושפאל
 116.דועו ופוג לע ותטילשל 115,ויתודוא

 ךכו ,םתוא הקיסעמ התייה אל םהיתודוא-לע תוליכר יכ חינהל ריבס ,םינגומ ויה וליא
 םשפנל בזעיהל םתוכז ,תאז תמועל .םהיתולוק תטלקה וא דיחיה תושרב םמוליצ םג
 םתוכז םג הומכו ,םדאה םתוא לבכ םהבש םילבכהמ םרורחשל רתויב תיטנוולר התייה
 םשפנל בזעיהל םייחה-ילעב לש םתוכז .םפוגב םתטילש ןבומכו ,םדבל םכרד תא רוחבל
 אלל ,אלכ אלל :ישונא ןודא ידי-לע םילהונמ םניאש םייח תויחל םהל תרשפאמ התייה
 ןבומכו ,םפוגל השילפ אלל ,תוישונא םיידיב םפוג תתחשה אלל ,היופכ תיתרבח הדרפה
 .תוישונא םיידיב םתליטק אלל

 
110 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). 

 םהב שמתשהל המגמב םינונבל הבורע ינב תקזחה – "חוקימה יפלק"ב יתקוחה ןוידל וושה 111
 רש 'נ םינולפ 7048/97 פ"נד :דרא ןור יובשה טוונה לש ורורחשל ידיתע ןתמו-אשמב
 .)2000( 721 )1(דנ ד"פ ,ןוחטיבה

112 Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 HARV. L. REV. 193, 
195, 205 (1890). 

113 Ruth Gavison, Privacy and the Limits of Law, 89 YALE L.J. 421, 422 (1980); Daniel 
J. Solove, Conceptualizing Privacy, 90 CAL. L. REV. 1087, 1103–04 (2002). 

114 Jed Rubenfeld, The Right of Privacy, 102 HARV. L. REV. 737, 754–55 (1989). 
 .)א"עשתה( 93–89 היגולונכטל טפשמ ןיב תויטרפל תוכזה :יטרפ בחרמ קהנריב לאכימ 115
 תודדובתהל ,ףוגה לע הטילשל ,הבשחמה שפוחל סחייתהל היושע תויטרפ יכ בתכ בולוס 116

 ינפמ הנגהל ףאו ןיטינומ תנגהל ,בקעממ תוריחל ,ישיא עדימב הטילשל ,יטרפה תיבב
 .1088 'מעב ,113 ש"ה ליעל ,Solove :תוריקחו םישופיח
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 הימונוטואל תוכזה )ז(

 תורכומ ךא דוסיה-יקוחב תויונמ ןניא רשא תופסונ תויוכז תומייק ליעלש תויוכזל טרפ
 דואמ תטשפומ תוכז איהש ,הימונוטואל תוכזה תמגוד ,לארשיב בטיה תוססובמו
 היטרקומדב דואמ תכרעומ הימונוטואל תוכזה .םינוּוגמ םירשקהל תרבחתמה
 טולשל טרפה לש ותלוכי ביבס 118,רוחבל טרפה תוכז ביבס תבבוס איה 117.תילרבילה
 חוכה ,ימצע ןוטלש הניינע תישיא הימונוטוא 119.םתוא להנל דציכ עירכהלו וייחב
 121.תוישיאל םיינויחה 120,טרפה לש םיכרעהו תוהזה תא שדחלו ףקשל

 םייוצמה םייח-ילעב .םוצע םייחה-ילעב לש הימונוטואב תישונאה העיגפה ףקיה
 ןפואב תובר םימעפ ,םיאולכ םה .ללכב םא ,רתויב הלד הימונוטואמ םינהנ םדא תקזחב
 העונתה שפוחש תויוריחה לכ לע ,העונת שפוחמ םינהנ םניאו ,)תובקנ רקיעב( ירדגמ
 לכוא לוכאל ,ןימ יסחי םייקל ,החפשמ םיקהל םיישפוח םניא םה רתיה ןיב .ןהל יחרכה
 אלש םדא לש תוכזה םג איה ,דובכל תוכזהמ קלחכ ,הימונוטואל תוכזה .המודכו יעבט
 לכל סיסבה אוה יעצמא לאכ םייח-ילעבל סחי 122.דבלב יעצמא לאכ וילא וסחייתי

 .םייח-ילעב לוצינ לע תונועשה תוישעתה
 תוהזל ןתינש תועיגפהמ הברהב הבחר םייחה-ילעב לש הימונוטואב העיגפה

 ,תיעבטה םתביבסמ םתקחרה .םהינודא ידי-לע םהייח לוהינבו םייח-ילעב תאילכב
 לכ – )החפשמל תוכזב עגונה ,אבה קלחב טרופת רשא( םהירוהמ םתדרפהו םתאילכ
 .םייחה-ילעב לש תוחתפתהה לאיצנטופ לש תטלחומ טעמכ הלילש תורצוי וידחי הלא
-ירקי תודרשיה ירושיכ םתביבסמו םתחפשממ ,םהירוהמ םידמול עבטב םייחה-ילעב
 ,רתוי םיקזח םירוצי ינפמ תוקמחתהו תורתתסה ,ןוזמ תאיצמ וא דיצ ,םימ תאיצמ :ךרע
 םירצוימ םייח-ילעב רשאכ ,תאז תמועל .המודכו תיב תמקה ,גוויזו רוזיח ,תימצע הנגה
 םה רשאכו ,םהירוהמ םידרפומ םה רשאכ ,םהירוה תא וליפא םיאור םניאו םדאה ידי-לע
 לאיצנטופה תא שממל ךרד םהל ןיא ,ישונא חוקיפבו תיעבט-אל הביבסב םיקזחומ

 
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). 
 ובנ( ןייטש טפושה לש ןידה-קספל 34 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 3583/20 פ"ע 122

9.11.2020(. 
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 ןפואב תורפסב בתכנ הרומאה תוכזה תלילש לע .ויתולובג תא ביחרהל ףאו םהלש
 ללכ התוא גישממ וניא טפשמה ,תאז םע 123.תויונמדזה תלילש תניחבב איהש טשפומ
 לדב אלל ךא הקשמו לכוא םילבקמ ,םיאתב םיאולכ םיישונא תוקונית ןיימדנ םא .םויכ
 םהלש לאיצנטופהש ,תולוכי ילדו תרושקת ילד םירוצי הלא ויהי יאדווב ,םייחל הכרדה
 .הל רבעמו הימונוטואב הרומחו השק העיגפ רוריבב וז .ןיטולחל טעמכ ללשנ

 החפשמל תוכזה )ח(

-יקוחמ הרדעה ףרח .החפשמ ייחל תוכזה איה דוסיה-יקוחב היונמ הניאש תפסונ תוכז
 תב-תוכז החפשמ ייחל תוכזב תוארל ןתינ 124.םדאה תויוכז תונמאב תנגועמ איה ,דוסיה
 125.תורוהל ותוכזב ףאו החפשמ םיקהל טרפה תוכזב ,רתיה ןיב ,הריכמש וזכ – תיתקוח
 שממל םדא לש תוכזה ןהיניב ,תונוּוגמ תויטפשמ תונגהו תויוכז תללוכ החפשמל תוכזה
 דליה לש ותוכז ,ונממ קתניהל אלו ודלי םע רשקמ תונהיל ותוכז ,תומלשב ותורוה תא
 126.וירוה תא ריכהל ותוכזו ,ביציו םלש יתחפשמ אתב לודגל ותוכז ,וירוה ינש םע לודגל

 ןפואב םייחה-ילעבב תועיגפה תא םיגישממ ויה החפשמה יניד ,םינגומ ויה וליא
 יעצמאכ ,םייח-ילעב לש בחר ןווגממ תורוה ענומ םדאה ,דחא דצמ .ידמל יטמרד
 ,תירלופופ הקיטקרפ אוה יחה ןמ ןוזמה תיישעתב םירכז סוריס .םתוגהנתה תוסיוול
 הקיטקרפ םה רוקיעו סוריס .הייבר יכרוצל םהילע הנוב הניא היישעתה אליממש םושמ
 םינוגרא ידי-לע תנמוממו תכמתנ ףא רשא 127,םילותחלו םיבלכל רשאב הבחר היופכ
 128.םייח-ילעב ןעמל םינוש

 
123 REGAN, 97–96 'מעב ,22 ש"ה ליעל. 
 רבדב תימואלניבה הנמאל 23 'ס ;1948 ,םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל הזרכהל 16 'ס 124

 1991-ב הררשוא( )1966-ב המיתחל החתפנ( 269 ,31 א"כ ,תוינידמו תויחרזא תויוכז
 Convention for the( םדא תויוכזל תיפוריאה הנמאל 8 'ס ;)2199-ב ףקותל הסנכנו

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms(. 
 ,129 ילארשיה טפשמהו דליה תויוכז "סחי תויוכזכ החפשמב דליה תויוכז" ןרפז תור 125

 לש םייתקוח םיטביה :החפשמה תקוח" קרב ןרהא ;)2010 תכרוע גרומ רמת( 141–131
 ןירג יסוי ;)2013( 43–41 ,37–36 ,26–25 ,13 זט םיקסעו טפשמ "החפשמה יניד
 לש היכרע ןיבל תּורוהל תוכזה ןיב :יתחפשמה אתה לש הימונוטואב הנידמה תוברעתה"
 לארשיב תורוהל תוכזה" ןרפז תור ;)2014( 119–112 ,85 ט טפשמ ינזאמ "לארשי-תנידמ
 .)2015( 13–3 ,1 ח רתא לע םיטפשמ "?םירבוע תאישנל םימכסה עויסב ינויווש שומימ –

 ,םינפה רש 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 7052/03 ץ"גב 126
 לש ןידה-קספל 6–4 'ספ ,קרב אישנה לש ןידה-קספל 28–25 'ספ ,202 )2(אס ד"פ
-ב המיתחל החתפנ( 221 ,31 א"כ ,דליה תויוכז רבדב הנמא ;)2006( הי'צקורפ תטפושה

 .)1991-ב ףקותל הסנכנו הררשוא( )1989
127 ACHOR, 38 'מעב ,5 ש"ה ליעל. 
 דצמ וז הקיטקרפב הכימתה ,םרוקיעלו םסוריסל םימיכסמ םניא יאדווב םייחה-ילעבש ףא 128

 םייח-ילעב לש תיתטיש התמה – תילאירה הפולחהמ תעבונ םייח-ילעב ןעמל םינוגרא
 .185–184 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול .ישונא תיב ואצמ אלש
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 לוגנרת םוש .םייחה-ילעבל רשקב יתרדס תוחפשמ דירפמ אוה םדאה ,רחא דצמ
 םיכוז םניא ,םיציבה תיישעתב תלוגנרת םוש ןכו ,רשבה תיישעתב ודוה לוגנרת םושו
 תיישעתב םיריזח ;םתדלוה םויב םהיתומיאמ םידרפומ םילגע ;ללכ םהירוה תא תוארל
 ןיב המילאו היופכ הדרפה .םתדיל רחאל םירופס תועובש םהיתומיאמ םידרפומ רשבה
 וליאו יהמיא םוחב הכזי אל קוניתה היתובקעבש ,תיטרדנטס הקיטקרפ איה הקוניתל םא
 תובורק םיתיעל רשא ,החפשמה יניד תמועל 129.ול גואדלו ומיע רבחתהל הכזת אל םאה
 ןיבל יגולויבה והרוה תא ריכהל דלי לש ןוצרה ןיב לשמל 130,תונוצר תושגנתהב םיקסוע
 אלא ,וזכ תונוצר תושגנתה ןיא ונניינעב 131,ךכמ ענמיהל יגולויבה והרוה לש ןוצרה
 התוכזו המא םע תויהל תקוניתה לש התוכז .ישילש דצ ידי-לע םיפתושמ תונוצר תסירד
 ןניאש תותפר .חצנל ןהיניב דירפמה ,ןתפרה ידי-לע תוסרדנ התב םע תויהל םאה לש
 ,לשמל – ומאמ קונילמ לגעה תא עונמל ידכ םינוּוגמ םיעצמא תוטקונ רומאכ תודירפמ
 לש תינחוכ הדרפה 132.ומא תא תרקודש ,לגעה לש ויפ ביבס םיצוק תעבט תרישק
 םילסוחמ םירוהה :תויח-ינג תמגוד ,םירחא םירשקהב םג תישענ םהירוהמ תוקונית
 תובשחתה ילב תויח-ןגל תויח-ןגמ םירכמנ םייח-ילעבו ;יבשל םיחקלנ םהידליו ,עבטב
 133.םהלש םייתרבחהו םייתחפשמה םירשקב

 ןויוושל תוכזה )ט(

 לגדל תרבחתמ היונמ-יתלב התויה ףרח רשא ,ןויוושל תוכזב יתקוחה קרפה תא םייסא
 תונוּוגמ תוגשמהב הכוז ןויוושה ךרעש ףא 134.תודחוימ הדוהתו תובישח לעב ימדקא
 בבוס הנחבהה ידדצמ ןיבל ןויוושה ידדצמ ןיב חוכיווה ,תובכרומו תונוש תוסיפתבו
 םידדצמה 135:האוושהה יאשומ ןיב םיוסמ ינוש לש תויטנוולרה ביבס תובורק םיתיעל
 םיניחבת לע התוא וססבי ליגרבו ,יטנוולר ינוש תפקשמ איה יכ ונעטי הנחבהב

 
 ליעל ,יולו יול ;113 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,ןידנרג ;184-ו 173 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 129

 .7–6 'מעב ,20 ש"ה ליעל ,"תרדענה הלגעהו טפושה" ןוספלוו ;328 'מעב ,5 ש"ה
 יבצ לארשי .תרחא וא וזכ תיתחפשמ הינומרהסידב םיקסוע החפשמה יניד ,םביט םצעמ 130

 .)2000( 19 ךוניחו תרומשמ ,ןוממ יסחי ,תונוזמ :םידליו םירוה יסחי – החפשמ יניד תליג
 תעיבק תלאשב ילארשיה ןידב םייקה רדסהה לש וימגפ לע ?דלי התא ימ לש" ןרפז תור 131

 .)2002( 339–337 ,311 ומ טילקרפה "תוהבאה
 .23–22 'מעב ,11 ש"ה ליעל ,ןוסרטאפ 132
133 ACHOR, 175 'מעב ,5 ש"ה ליעל; KEVIN HILE, ANIMAL RIGHTS 117 (2004). 
 תיתקוחה תוכזה" הנידמ קרב ;24 קרפב ,40 ש"ה ליעל ,היתונבו תיתקוחה תוכזה קרב 134

 "יתקולח קדצו ירוביצה סרטניאה ,םדאה דובכ :ןוילעה טפשמה-תיב תקיספב ןויוושל
 .)2016( 63 זי לשממו טפשמ

 ,134 ש"ה ליעל ,הנידמ ;693–692 'מעב ,40 ש"ה ליעל ,היתונבו תיתקוחה תוכזה קרב 135
 .66–65 'מעב
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 וליאו 136;תחפומה דמעמל ףדעומה דמעמה ןיב ינוש םיארמה םימיוסמ )םינוירטירק(
 םהבש םייתוהמ םיניחבת תבוטל ינושה ןיחבת תייחד לע ותוא וססבי ןויוושב םידדצמה
 תפישח לעו הנחבהה םצע לש תיתטיש הפיקת לע ,תודמעמה ןיב ןוימד וא הפיפח שי
 לוצינל תיתרבחהו תיטפשמה המכסהה ,תאז תמועל 137.תורתסנ תויטהו תומודק תועד
 138.ןויווש-יא לש הבחרו הקומע הסיפת לע הנועש םתתמהלו םהב העיגפל ,םייח-ילעב
 ןימה לש םיסרטניאה יפלכ תיבויח המודק העד סיסב לע סחי :תואנימ לע הנועש איה
 139.םירחאה םינימה םע םינמנה לש םיסרטניאה יפלכ תילילש המודק העדו ונלש

 לאכ םייחה-ילעבל סחייתהל םישנאל הריתמ הנידמה התייה אל ,םינגומ ויה וליא
 םימדקמ רשא הפשו םינבמ לש םמויק ךשמה תא הריתמ התייה אל ףאו ,םיתוחנ
 דגנ תונוּוגמ תופקתמ דדועמו רשפאמ היה יתקוחה טפשמה .וזה תותיחנה תא םיחיצנמו
 דגנו ,תישונאה תונוילעה תשיג דגנ ,םייחה-ילעב לש ךשמתמהו דסוממה חופיקה
 .םדאל םייחה-ילעב ןיבש ןוימדה תא םיחיטשמ רשא םיניחבת

 וליא 140.םיבאשמ תאצקהב ןויוושל תוכזה תא םג רוזגל רשפא היה ןויוושל תוכזהמ
 רבה-תויחל םיצקומ הנידמה יחטש בור ויה ,ןויוושל תוכזהמ םינהנ םייחה-ילעב ויה
-ינבל םילעפמלו תודשל ,םדא-ינבל םישיבכל ,םדא-ינב לש םיבושייל אלו ,הב תויחש
 .עבטה יבאשמ ראשלו םימ תאצקהל ,םינגומ םי יחטשל ,םיפוחל רשאב םג ךכו ;םדא

 תוינכותל םיביצקתו םיבאשמ תאצקה תרזגנ ןויוושל תוכזהמש עיצהל ףא רשפא היה
 םיב לודיג-יתב לש םוקיש ,םיטלקמ ,םילוח-יתבו תואפרמ :הקוצמב םייח-ילעבל החוור
-ילעב לש םוקיש ןבומכו ,םדא ידימ וא יעבט ןפואב ועגפנש םייח-ילעב םוקיש ,השביבו
 םיביצקתב םייחה-ילעב תא תוּכַזְל ןגוה הז ןיא יכ רובסש ימל .תוישעתה ילֹוצינ םייחה
 ,יתטיש ןפואב םייחה-ילעב ודבעוש םינש יפלא ךשמב יכ ריכזא םדיצמ המורת ילב
 141.ולדוגב ול ינש ןיאש – יביטמרונו ילכלכ – םהיפלכ בוחב יוצמ םדאהו

 תונקהל שרדנ היה םדאהש ןויוושה ,םינגומ ויה וליא יכ שיגדהל יואר ,ףוסבל
 םדאה יכ ןייצל רתומל אל .םניבל םניב םג אלא ,םניבל וניב קר היה אל םייחה-ילעבל
 םקלח ךא ,םלוכב עגופ אוה ;רחא גוסמ םייח-ילעבל דחא גוסמ םייח-ילעב ןיב הלפמ

 
 מ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע-לא 721/94 ץ"גבב ימדק טפושה לש ותדמע תא ,לשמל ,ואר 136

 )4(טמ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ רלימ 4541/94 ץ"גבבו ,)1994( 749 )5(חמ ד"פ ,ץיבולינד 'נ
94 )1995(. 

 .ליעלש ןידה-יקספ ינשב רנרוד תטפושה לש תדגונה התדמע תא ,לשמל ,ואר 137
138 Robert Garner, Animal Welfare: A Political Defense, 1 J. ANIMAL L. & ETHICS 161, 

163–64, 169 (2006). 
 .39–38 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 139
 יוניבה דרשמ 'נ תוברתו ךוניח ,ןופצמ ,תד שפוחל "ישפוח םע" תתומע 4906/98 ץ"גב 140

 51 'ספ ,לארשי תלשממ 'נ יול 1662/05 ץ"גב ;)2000( 513–512 ,503 )2(דנ ד"פ ,ןוכישהו
 .)3.3.2009 ובנ( ןייטשניבור טפושה לש ןידה-קספל 'א 'ספ ,רואנ תטפושה לש ןידה-קספל

 קוחרו ,"רכש" רדגב וניא םדאהמ םילבקמ םייחה-ילעבש המ ,ז–ו םיקרפב ןלהל טרופמכ 141
 .ךכמ
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 142.ללכ תונגהמ םינהנ םניא םקלח וליאו ,השעמה ייחב וא קוחב תומיוסמ תונגהמ םינהנ
 התייה אל וזלו ,הרפה לע תיטפשמ תופידע התייה אל לותחלו בלכל ,םינגומ ויה וליא
 .הדלוחה לע תופידע

 ילהנמ טפשמ .ב

 םייחה-ילעבו ילהנמה טפשמה .1

 תועמשמ ול ןתונה ,יתקוחה טפשמה לש ובורק אוה ירוביצה טפשמהמ ףסונ בושח קלח
 הוותמ ,הנידמה לש תוילהנמה תויושרה ביבס בבוס הז .ילהנמה טפשמה :תיביטרפוא
 עיפשהל תויורשפא םיטרפ רובע ללוס ,ןתלעפהל תונורקעו םיללכ ןכו ןהיתויוכמס תא
 תוטלחה לע – הנותמ םא ףא – תיטופיש תרוקיב רשפאמו ,םהל תועגונה תוטלחה לע
 143.תוילהנמ

 טפשמל םג אלא ,יתקוחה טפשמל קר אל תובושח הניפ-ינבא םיחינמ דוסיה-יקוח
 םיעגופ ןיא" יכ הלבגהה תקספב עבוק ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל 8 ףיעס .ילהנמה
 יפל וא ...לארשי תנידמ לש היכרע תא םלוהה קוחב אלא הז דוסי-קוח יפלש תויוכזב
 :דוסי-קוחל 4 ףיעסב העיפומ המוד העיבק ."וב תשרופמ הכמסה חוכמ רומאכ קוח
 דוסיה-תונורקעמ – 144להנִמה תויקוח ןורקעל תרבחתמ הכמסהה תשירד .קוסיעה שפוח
 שרופמב הל ונקוהש תויוכמסל תלבגומ תילהנמ תושר יכ עבוקה – ילהנמה טפשמה לש
 דדחתמ ופקות ךא ,םדא תויוכזל רשק ילב ףקות שי הז ןורקיעל 145.וחוכמ וא קוחב
 תובורע רשפאמ ןגוה ילהנמ חוכ 146.םדא תויוכזב תעגופ תילהנמה הלועפה רשאכ
 םיתיעל הנוכמש המ ,ררעה תוכזו ןועיטה תוכז ,עומישה תוכז ןוגכ ,תוניגהל תויסיסב
 תללוכו ,תלבגומ איה תילהנמ הערכה לע תיטופישה תרוקיבה 147."יעבטה קדצה יללכ"
 לש תיטופיש הליספל ליבוהל תויושע רשא ,תוריבסה תליע תמגוד ,תונוש תוליע
 לעש םינושה םיסרטניאל יואר לקשמ ןתינ אל רשאכ ,לשמל – תילהנמה הערכהה

 
 ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול ;7 'ספב ,49 ש"ה ליעל ,בוחרה-ילותח ןיינע ואר וז הסיפת יוטיבל 142

 .182–179-ו 164–163 'מעב
–11 א ךרכ ילהנימ טפשמ זרא-קרב הנפד ;)1987( 16–9 א ךרכ ילהנימ טפשמ הכרב ךורב 143

 .)א ילהנימ טפשמ זרא-קרב :ןלהל( )2010( 20
 384–383 ,381 ד לשממו טפשמ "'קוחה יפל' וא 'קוחב' דוסי-תויוכזב העיגפ" לזג ןרוא 144

)1998(. 
-ו 97 'מעב ,143 ש"ה ליעל ,א ילהנימ טפשמ זרא-קרב ;35 'מעב ,143 ש"ה ליעל ,הכרב 145

 307–303 תוילהנימ תויחנה ןתוד באוי ;)1996( 49 תילהנימה תוכמסה רימז קחצי ;103
 .)2010( 143 היתולבגהו תיתקוחה תוכזב העיגפה :טפשמב תויתדימ קרב ןרהא ;)1996(

 ;106 'מעב ,143 ש"ה ליעל ,א ילהנימ טפשמ זרא-קרב ;39 'מעב ,143 ש"ה ליעל ,הכרב 146
 160 דוסי תונורקע :לארשי תנידמ לש יתקוחה טפשמה הנידמ קרבו ןייטשניבור ןונמא
 .)2005 תישיש הרודהמ(

 .15 קרפב ,143 ש"ה ליעל ,א ילהנימ טפשמ זרא-קרב ;32 קרפב ,145 ש"ה ליעל ,רימז 147
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 150."תויסחי רדעה" תמגוד 149,ןוזיאה תסיפת לש תונוש תונוכתמ רואל תאזו 148,קרפה
 תא אלא ,הפוגל הטלחהה תא אל ןוחבל הטונ תילהנמ הטלחה לע תיטופישה תרוקיבה
 לוספ ןפואב הלבקתה איה םא הלטבל ףאו הטלחהב ברעתהל תּונוכנ ךות ,התלבק ןפוא
 151.המודכו ינוציק תוריבס רסוח ,בל-םות רסוח ,רז לוקיש תליקש תמגוד ,רחא וא הזכ
 ,םיילהנימ םינינעל טפשמ יתב קוח תא תללוכ ילהנמ טפשמל רשאב תטלוב הקיקח
 היינפ תועצמאב תילהנמ הטלחה לע רגית אורקל ךרד טרפל הוותמה ,2000–ס"שתה
 .ץ"גבל הריתע םוקמב ,םיילהנמ םיניינעל טפשמה-תיבל

 תועיגפ ללוס אוה .םייח-ילעבל ןיפיקעבו ןירשימב סחייתמ םייקה ילהנמה טפשמה
 םלצנל ,םייח-ילעבב עוגפל םינוש םיפוג תכמסה תועצמאב םייח-ילעבב תונוּוגמ
 .ןכ תושעל םבויחב ףא םימיוסמ םירקמבו ,םתימהלו

 רשא םייח-לעב לש ודודיב לע 4 ףיעסב הרומה ,תבלכה תדוקפמ הלוע תטלוב המגוד
 לע ןגהש תבלכמ ןסוחמ בלכ וליפא ;הכישנל עקרל תובישח ילב ,םדא ךשנ יכ ןעטנ
 5 ףיעס 152.קפקופמ תויארה רמוח םא הנשמ הז ןיאו ,דודיב וניד תישונא הפיקתמ ומצע
 ,בלכ תדמשהל וצ ןתייש השקבב םולש טפושל תונפל םיילהנמ םימרוג ךימסמ הדוקפל
 תוכישנ יתש לש בצמב התמה תשקב םע הלועפ ףתשל ביוחמ טפושהו ,ףוק וא לותח
 ךא ,טפושל תונפל םא תעד-לוקיש שי רנירטוול 153.תבלכל תויאר אלל םג ,הלעמו
 הדוקפל )1(7 ףיעס 154.ילהנמה טפשמה תוליע טעמל ,ןיינעב תעד-לוקיש ןיא טפושל
 וא ,ךכב דושח וא תבלכב עוגנש םייח-לעב לכ דימשהל יתלשממ רנירטו אפורל הרומ
 םיעוגנ םתויהל היאר לכ ןיאש הלאכ תוברל ,םירחאו הלאכ םייח-ילעב ידי-לע ךשונש
 ונסוח אלש םיבלכ תדמשה לע תווצל יתלשממ רנירטו אפורל רשפאמ א7 ףיעס .תבלכב
 םיירנירטווה םיתורישה להנמל ריתמ 9 ףיעס .שיא וכשנ אלש הלאכ תוברל ,תבלכ דגנ
 רומשל םיבלכה ילעב לע ,ןכ השע םאו ,תבלכב םיעוגנכ הנידמב םירוזא לע זירכהל
 ינוריע רוזאב ,ףיעס ותוא יפל .רצחהמ םתאצב םהיפב םוסחמ םישלו רצחב םתוא
 אצמנש בלכ לכ גורהל תווצל בייח יתלשממה רנירטווה אפורה תבלכב עוגנכ זרכוהש
 10 ףיעס .ןוישיר אלל בלכ לכ ןכו ,תרשרש וא העוצר ,ויפ לע םוסחמ אלל םיברה תושרב
 אלל םיבלכו םיבוזע םיבלכ ,רקפה-יבלכ גרוהל איצוהל תווצל הזכ אפורל רשפאמ
 .רוזא לכב םילעב

 
 .)1980( 421 )1(הל ד"פ ,רודישה תושר 'נ מ"עב בהז יפד 389/80 ץ"גב 148
 .)ב ילהנימ טפשמ זרא-קרב :ןלהל( )2010( 736–733 ב ךרכ ילהנימ טפשמ זרא-קרב הנפד 149
 ,507 טל טילקרפה "ילהנימה טפשמב )disproportionality( תויסחיה רדעה תליע" לגס באז 150

512–515, 520–525 )1990(. 
 ךילהה :ב ךרכ תילהנימה תוכמסה רימז קחצי ;161–101 'מעב ,145 ש"ה ליעל ,רימז 151

 ש"ה ליעל ,ב ילהנימ טפשמ זרא-קרב ;)2011 תבחרומ היינש הרודהמ( 35 קרפ ,ילהנימה
 .793–619 'מעב ,149

 .)12.6.2018 ובנ( 25 'ספ ,הפיח תייריע 'נ יקסבוקרב 25807-06-18 )'יח יזוחמ( ם"תע 152
 .)2009( 265–263 םייח ילעב יניד ףוננחוי ליג 153
 .)1984( 141 ,138–137 ,133 )2(ה"משתה מ"פ ,קיניו 'נ לארשי תנידמ 313/84 פ"ע 154
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 איה ללוס קוחהש תילהנמ הלועפב םייח-ילעבב העיגפל תפסונ תטלוב המגוד
 דרשמב "םייח ילעבב םייוסינל הצעומ" םיקה םייוסינה קוח .םייח-ילעבב םייוסינ
 תואמ לע םייוסינ םיפכנ לארשיב .םייוסינל םירתיה הנקמה ירוטוטטס ףוג – תואירבה
 ,םייח-ילעבב םייוסינ רתיהב םיכרוע תודסומ תורשע 155.הנש ידמ םייח-ילעב יפלא
 םילוח-יתב ,תונוש תוללכמ ,ןמציו ןוכמו ןוינכטה ,לארשיב תואטיסרבינואה לכ תוברל
 וא םינמוממ וללה תודסומהמ קלח .דועו םינוּוגמ םידיגאת ,םינוש םייאופר םיזכרמו

 לד אקווד םהילע ירוביצה עדימה ,םייוסינה יוביר תמועל .הנידמה ידי-לע םיבצקותמ
 עדימ ףושחל הז קוח חוכמ םידיקפת יאשונ לע רסוא םייוסינה קוחל 22 ףיעס .דואמ
 וניד הז רוסיא רפמהו ,הצעומה שאר בשוי תאמ בתכב רתיה ילב םדיקפת ףקותמ ולביקש
 לע תיטופיש תרוקיבל ןונגנמ םיקמ וניא קוחה .)2(23 ףיעסמ הלועכ ,רסאמ תנש
 156.דבעידב ףאו םכלהמב ,םתכירע ינפל םייוסינה

 תרדסהל קוחהמ הלוע םייח-ילעבב העיגפ לש תילהנמ הרדסהל תישילש המגוד
 לולשל וא תתל ינוריע רנירטו אפור ךימסמ קוחה .2002–ג"סשתה ,םיבלכ לע חוקיפה
 קזחומה בלכ סופתל ריתמ קוחל 13 ףיעס .5-ו 3 םיפיעסמ הלועכ ,בלכ תקזחהל ןוישיר
 רנירטו אפור ךימסמ 14 ףיעס וליאו ,ןוישירה יאנתל וא קוחל םאתהב אל וא ןוישיר אלל
 .הנכסב הכורכ ותסיפתש הרקמב ותימהל רטוש וא חקפמ ,ינוריע

 םינגומ ויה וליא .2

 תויושר תכמסהל ליבומ היה אל םייח-ילעב לש םתואירבל ששחש ןבומ ,םינגומ ויה וליא
 רשפא היה אלש ןבומ .םגרוהל ןבומכו תכשוממ הפוקתל םאלוכל ,םדכולל תוילהנמ
 ליעל בותככ .םתויה םצעל ןוישיר שרדנ היה אלש ןבומו ,הייפכב םייוסינ םהב ךורעל
 תושר לארשיב ןיא ;םישנא גורהל שרופמב תכמסומה תושר לארשיב ןיא ,יתקוחה קרפב
 לולשל םנמוא תוכמסומ תומיוסמ תויושר ;םישנאב םייופכ םייוסינ ךורעל תכמסומה
 ביבס רקיעב םיבבוס ךכל םיאנתה םלוא ,תטפושה תושרה רקיעב ,םדא לש העונת תוריח
 יטנוולר וניאש ןיינע – תורומח תוילילפ תורבע רובעי וא רבע םדא ותואש החנהה
 רוסאש ףא( תיבב םישנא קיזחהל תנמ-לע ילהנמ ןוישיר שרדנ אלו ;םייחה-ילעבל
 לע הלעמ היה והשימ םא .הדולי תועצמאב םישנא רצייל ידכ אל ףאו ,)הייפכב םקיזחהל

 
 תואירבה דרשמ "םייטסיטטס םינותנ" םייח ילעבב םייוסינל הצעומה 155

istics.aspxhttp://www.health.gov.il/Services/Committee/animax/Pages/stat. לשמל, 
 וכרענ 2017 תנשבו ,תוחפל םייח-ילעב 507,018 לע םייוסינ לארשיב ופכנ 2016 תנשב
 לארשי תנידמב רקחמל ח"עבב שומיש תואירבה דרשמ .תוחפל תויח 1,238,178-ב םייוסינ

 2017 תנש לארשי תנידמב רקחמל ח"עבב שומיש תואירבה דרשמ ;)2017( 2016 תנש
 .ליעלש תבותכב םינימז תוחודה ינש .)2018(

 םייוסינ :יוניעה שפוח דגנ יוטיבה שפוח ,הרתסהה שפוח דגנ עדימה שפוח" ףודרה ףסא 156
 ףודרה :ןלהל( )2020( 151 ,115 הכ טפשמה "הדבעמה תותלד ירוחאמ םייח ילעבב
 .)"הרתסהה שפוח דגנ עדימה שפוח"
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 לע אלו ,תטפושה תושרה לע יאדווב תולטומ ויה ןה ,תוינוקרד הכ תויוכמס רוציל ותעד
 .ילהנמ םרוג

-ילעבב תושק עוגפל תיטפשמ הניחבמ תויאשר ויה תוילהנמ תויושרש החנהב וליפא
 יכ רעשל ןתינ ,םתגירהו םפוגב םייופכ םייוסינ תכירע ,םתאילכ ,םתסיפת תועצמאב םייח
 הכורכה השקה העיגפה חכונל ,הבוח תניחבב ולא תויוכמס ויה אל תוחפה-לכל
 םירשפאמ ויה ילהנמה טפשמה יללכש רעשל ןתינ ,םינגומ ויה וליא ,רעצמל .ןתלעפהב
 .העיגפה לע הטלחהל רבוע עומישה תוכזבו ןועיטה תוכזב תאטבתמה תוניגהה טעמ תא
 עומישו ןועיט אלל םייח-ילעבב יטמרד ןפואב תעגופה הטלחה לבקמ להנִמה ובש בצמ
 לע םייח-ילעבב העיגפלו םייח-ילעבב םייוסינל עגונב םויכ הרוקש יפכ – ירחא וא ינפל
 .דוע רשפאתמ היה אל – רוביצה תואירב עקר

 ובש בצמ .הילפאב תועגונ םינגומ ויה וליא תורשפאתמ ויהש תורחא תוילהנמ תונעט
 רחא גוסב עגופ וניא םלועלו םישנא לש דחא גוסב יתטיש ןפואב עגופ ילהנמה טפשמה
 157.תילהנמ הניחבמ םג אלא ,תיתקוח הניחבמ קר אל לבסנ-יתלב יאדווב אוה

-ילעבב תועיגפ דוע לבוס היה אל להנִמה תויקוח ןורקע ,םינגומ ויה וליא ,ףוסבל
 םייח-ילעב אקוודש ררבתמ .תשרופמ הכמסה לדב וליפאו תשרופמ הכמסה אלל םייח
 יתרטשמ שומיש איה תחא המגוד .הלאכ םיטעמ-אל לוצינו העיגפמ םילבוס םיירלופופ
 רשא ,תונגפה רוזיפ ךרוצל םיסוסב יתרטשמ שומישו םינכוסמ םימס רותיאל םיבלכב
 תמגוד ,הקיקחב רכז ןהל ןיאש תורכומ תוקיטקרפב רבודמ .יתקוחה קרפב הרצקב ונודנ
 .1971–א"לשתה ,]שדח חסונ[ הרטשמה תדוקפ

 קרפב ליעל ןיוצ רבכש יפכ ,םהב עגופו םיבלכ לצנמ אבצה םג ,הרטשמה ומכ
 תונכוסמ תומישמל םתוא לצנמ אוה ;םיסיסב תחטבא ךרוצל םהב שמתשמ אוה .יתקוחה
 וילע ןמאמו יחה םפוגב םירוח בקנמ אוהו ;וינעטמו ביואה שא תא גפוסה ,תינחה דוחכ
 ןניא רוריבב תונושארה תוקיטקרפה יתש .הייגרוריכב )םייחרזא םיאפור ףאו( ויאפור תא
 תנתינ תיגרוריכ הרשכה םא בר קפס .אל הנורחאה םגש המודו ,והשלכ קוחב תונגועמ
 ,ןויסינ תקפה םשל אלא ,עדי תקפה םשל תישענ הניא איהש םושמ ,"יוסינ"כ רואיתל
 ןיא וז הלאשל יכ ררבתמ ,םייח-ילעבב "קר" רבודמו ליאוה .שארמ העודי התאצותו

 תא ןיעשהל רשפא היה אל ,םינגומ ויה וליאש רורב םלוא .םויכ הבר תישעמ תובישח
 ישוק ,השעמל ."יוסינ" חנומל הביחרמו תיתוכאלמ תונשרפ לע וזה תינלטקה הקיטקרפה
 םייוסינה קוח .להנִמה תויקוח ןורקעל אוה ףא רבחתמש ,הברהב לודג ישוקל רשקתמ הז

 דחאל דעונש ,םייח ילעבב יוסינ" אוה "םייח ילעבב יוסינ" .ילגעמ ןפואב "יוסינ" רידגמ
 ךירצ היהו ,המומע הכ תילגעמ הרדגהב יד היה אל ,םינגומ ויה וליאש רורב ."...הלאמ
 תיעדמ הניחבמ השק רשא תולועפמ ותלדבה םשל ,יוסינ והמ שרופמב עירכהל
 האופר ןיצק תשרפש יפכ ,םייח-ילעבב ןיידע תוכרענ םלוא יוסינכ ןראתל תיטפשמו
 158.תדמלמ ישאר

 
 .19 קרפב ,149 ש"ה ליעל ,ב ילהנימ טפשמ זרא-קרב 157
 רבודמ יכ םיכסה רשא ,קרב אישנה תא הרגתא "תויחל תויחל ונת" תתומע לש וז הנעט 158

 ףאש םושמ הב ןודל ךרוצ ןיא יכ ועבוקב הנממ קמחתהל רחב אוה ךא ,הטושפ-אל הלאשב
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 תא הרואכל ךימסמ ]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפל 247 ףיעסש ףא ,המוד ןפואב
 טטושל םהל םיחינמש םיבלכ וא )םהימ רידגהל ילבמ( רקפה-יבלכ דימשהל תויריעה
 קסוע הדוקפל )10(242 ףיעסש ףאו ,ועבקנש םיאנתה יפל אל םיירוביצ תומוקמב
 ךימסמה ףיעס הדוקפב ןיא ,"םיצרש ראשו םירבכע ,םישורבכע תדמשהל" םיעצמאב
 תוכמס קוחב ןיא ,תבלכב םילוח םהש חינהל סיסב רדעהב .רקפה-ילותח תימהל ןתוא
 רשפא היה אל םילותח תימהל תשרופמ הכמסה רדעהב ,םינגומ ויה וליא .םדימשהל
 ףאו תויריע ךימסמה ,הדוקפל )1(242 ףיעסל – ןוילעה טפשמה-תיב השעש יפכ – תונפל
 ,הדוקפל )29(249 ףיעסל וא 159,"ותעינמל וא דרטמ לכ תרסהל םיעצמא" טוקנל ןבייחמ
 ,היריעה םוחת לע הרימש םשל שורדה השעמ לכ ,ללכ ךרדב תושעל" תויריע ךימסמה
 תוכמסהמ קיסהל רשפא היה אל ,םינגומ ויה וליא 160."וב ןוחטבהו רוביצה תואירב
 היה אל ,םילותח יבגל םג וזכ תוכמס )תמייק התייה וליא( םיבלכ תתמהל תשרופמה
 ירשפא יעצמא איה התמהש קיסהל רשפא היה אלו ,"דרטמ" םינורחאה תא תונכל רשפא
 ."רוביצה תואירב ...לע הרימש םשל שורדה השעמ" וא ותעינמל וא דרטמה תרסהל
 161.קוח לע ססבתמ וניאש וצ לע התמה תוכמס ןיעשהל ןובשחב אב היה אל יאדווב

 ןישנוע יניד .ג

 םייחה-ילעבו ןישנועה יניד .1

 רתויב ינסרודה ףנעכ רכומ 162,ירוביצה טפשמהמ קלח אוהש ,ילילפה טפשמה
 יתוהמה ןידה :תודש השולשל לצפתמ ילילפה טפשמה 163.טרפה דגנ הליעפמ הנידמהש
 ינידב דקמתא הלא ןיבמ .תויארה ינידו ;ילילפה ןידה רדס – ינוידה ןידה ;ןישנועה יניד –
 ודמעוהש תורבע ירבועל םיילאיצנטופ םישנועו םיילילפ םירוסיא םיננוכמה ,ןישנועה
 םלוא .תישונא תוגהנתה םיניווכמ ןישנועה יניד םג ,םירחא תודש ומכ .ועשרוהו ןידל
 תויצקנסו קזח ירוביצ יוניג – םיקזח תוחוכב קיזחמ ילילפה ןידה ,םירחא תודש תמועל

 
 ןיינע .דעס םייחה-ילעבל ןיא – םיאפור תרשכה לש הרטמה חכונל ,יוסינב רבודמ ןיא םא
 .134–133 'מעב ,84 ש"ה ליעל ,ישאר האופר ןיצק

 .814–813-ו 792 'מעב ,48 ש"ה ליעל ,לותחה ןעמל התומעה ןיינע 159
 .208 'מעב ,49 ש"ה ליעל ,בוחרה-ילותח ןיינע 160
 תוצעומ ךימסמ ,1958–ח"ישתה ,)תוירוזא תוצעומ( תוימוקמה תוצעומה וצל )8()א(63 'ס 161

 .םילעב םהל ןיאש םייח-ילעב וא םיקיזמ דימשהל
162 Markus D. Dubber, Criminal Law Between Public and Private Law, in THE 

BOUNDARIES OF THE CRIMINAL LAW 191, 200–01 (R.A. Duff et al. eds., 2010); יכדרמ 
 רושע רחאל :םילילפב תומגמ "הבוגת ירבד :ןישנועה קוחל 39 ןוקיתל רושע" רצינמרק
 איבל ישו רגניטא-אריפש ןרק ,ןמרדל ילא( 624 ,622 ,609 ןישנועה קוחל 39 ןוקיתל
 .)2010 םיכרוע

 .)1983( 161–160 ,159 גי םיטפשמ "?ונחנא תוריבע ירסח םאה" רצינמרק יכדרמ 163
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 םיבבוס םניא ןישנועה יניד 164.תוומ שנוע וליפאו האילכ לולכל תויושע רשא ,תוינעגופ
 םיטרפ תלבגה ביבס אלא ,ילהנמה טפשמהו יתקוחה טפשמה ומכ ,תויושר תלבגה ביבס
 .םתשינעו

 אוה .ןישנועה קוח רוריבב אוה לארשיב ןישנועה ינידב רתויב בושחהו טלובה קוחה
 .םירוסיא תואמ ללוכה ,יפיצפס קלחו ,םייסיסב תונורקע הוותמה ,ימדקמ קלח ללוכ
 תוקסועש תוקיתווה תורבעה .תובר םינש קוחב תומייק םייח-ילעב דגנ תוילילפ תורבע
 397 ףיעס 165.ישונא ןיינק םתויהב םייחה-ילעב לע תוניגמ םייח-ילעבב תונוש תועיגפב
 לעב תקבדה"( 457 ףיעסו )"םייח לעבל קזיה"( 451 ףיעס ,)"הבנגל ידכ היח תגירה"(

 תועיגפ" איה ותרתוכש ,ןישנועה קוחל אי קרפב םימקוממ )"תקבדימ הלחמב םייח
 תרזעב שרפתמ ונכותש ,"בנגיהל תנתינה היח" ביכרה תא םיללוכ םתשולש ."שוכרב
 ,הכותב םינוּוגמ םיביכרו תמסרופמה הבנגה תרבע תא רידגמ הז ףיעס .קוחל 383 ףיעס
 166."םדא לש וסכנ אוהש ךרע לעב רבד"כ רדגומה ,"בנגיהל ןתינה רבד" יוטיבה תוברל
 ישפוחל םרורחש ,תוינלצנ םיידיב םיקזחומ םייח-ילעב רשאכש הז ןיינעב בל םישל שי
 384 ףיעס יפל הבֵנג לש תילילפ הרבע הווהמ םייח-ילעב ןעמל םיליעפ ידי-לע םויכ
 167.ןישנועה קוחל 407–405 םיפיעס יפל תוצרפתה לש םג םיתיעלו ,ןישנועה קוחל

 ,אדירג שוכרכ אל םהילע תוניגמה םייח-ילעב יפלכ תורבע רציו שדיח הנגהה קוח
 םבור ,םידחא םירוסיא ללוכ קוחה .םילעבה ידי-לע תורבע :שוכרכ םגוויס ףרח וליפאו
 יוסיש ,םייח-ילעבב תוללעתה :רתוי םיבחרו םיטשפומ םתצקמו ,דואמ םירצו םייטרקנוק
-ילעב תשיטנ ,יונ תורטמל היח המקרב ךותיח ,םייח-ילעב תוברק ,רחאב דחא םייח-לעב
 תובוח 168.םתואירבלו םתייחמל םהיקיזחמ לש הגאד-יאו לערב םתתמה ,םתדבעה ,םייח
 ,ותלוחתל םיגירח רצוי קוחהש ךכמ דבל 169.תונקתב םימייק םילקו םיפסונ םירוסיאו

 הלד תילילפה הפיכאה אליממ 170,םיבחר םירשקהב םייחה-ילעב תא ריקפמ אוה םהבש

 
164 ANDREW ASHWORTH, PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 1, 23 (5th ed. 2006); ור'גנס זעוב 

 .)2020( 23 םיילארשיה ןישנועה יניד תרוקיב
 .302–295 'מעב ,153 ש"ה ליעל ,ףוננחוי 165
 פ"שב ואר תנכוסמו הרומחכ ,םייח-ילעב ומכ שוכר תללוכה ,"תיאלקחה הבינגה" יוניגל 166

 .)24.2.2021 ובנ( 7–6 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ הליבס ובא 1248/21
 ,Lee Hall ואר םייח-ילעב לע הנגה ןעמל תוליעפב תילילפה תיטפשמה המחלמה לע 167

Disaggregating the Scare from the Greens, 33 VT. L. REV. 689, 690–94 (2009). םע 
 הלא ידי-לע קדצב הרפוה איהו ,תטלחומ הניא קוחל תייצל הבוחה ,רגניס ירבדכ ,תאז

 .24 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס .תירבה-תוצרא םורדב םידבעל ורזעש
 .הנגהה קוחל 4-ו ב2 ,1א2 ,א2 ,2 'ס 168
–ו"סשתה ,)תומהב תלבוה( )םייח ילעב לע הנגה( םייח ילעב רעצ תונקתל 18 'ס ,לשמל 169

–ב"עשתה ,)תופוע תלבוה( )םייח ילעב לע הנגה( םייח ילעב רעצ תונקתל 17 'ס ;2006
2011. 

 ,RASCHF &AGMAN W ,AISMANW ואר ץראל-ץוחב .הנגהה קוחל 22 'ס תא ואר לארשיב 170
 ליעל ,ריופ ןרפס ;199 'מעב ,89 ש"ה ליעל ,Wechsler ;401–399 'מעב ,27 ש"ה ליעל
 Suzanne Antoine, Animals According to French Law, in THE ;58 'מעב ,13 ש"ה

UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS: COMMENTS AND INTENTIONS 17, 18 
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 ךכו 171ץראל-ץוחב ךכ ;הקיפמ איהש השינעה תרמוחב ןהו התומכב ןה ,ידמל
 172.לארשיב

 םינגומ ויה וליא .2

 םייח-ילעב תנגהל רשקב ןישנועה קוחב םויכ םימייקה םיפיעסה לכ ,םינגומ ויה וליא
 היה הנגהה קוחב םישלחה םירוסיאה לש יספאה רפסמה .םיקחמנ ויה שוכר םתויהב
 הלדה ןגמה-תעיריו ,םדא-ינב לע קר םויכ םיניגמ רשא םירוסיא לש רידא רפסמב ףלחתמ
 השינעה ףרב תיטמרד היילע דצל ,םינומ תורשע רישע רצבמב תפלחומ התייה תיחכונה
 תולועפ ,םינגומ ויה וליא .דועו םימיוסמ םירקמב ירעזמ השינע ףר תריצי ,יברמה
 דצמ תיתטיש תומלעתהב תוכוז וא ןידב שרופמב תורתומ עגרכ רשא תוינאכדו תומילא
 יתוהמה ילילפה הדשה ,םינגומ ויה וליא .תורומח תוילילפ תורבע תובשחנ ויה תויושרה
 .םיגדא .םינוּוגמו םירישע ,םידח םירסמב אלמתמ היה

 םייחה דגנ תורבע )א(

 .תימלוע-ללכ העפות אוה – ועמשמכ וטושפ חבט – םייח-ילעב לש ינומהו יתטיש לטק
-ילעבל תנתינש העונצה הנגההמ תשרופמ הגרחהב השענ חבטהמ ןטק קלח לארשיב
 ותליכא ךרוצל םייח-לעב תטיחש קוחה תלוחתמ גירחמ הנגהה קוחל 22 ףיעס :םייחה

 
(Georges 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). 
 ליעל ,GARNER ;30 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,REGAN ;114–113 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 171

 ש"ה ליעל ,Ibrahim ;29–28 'מעב ,170 ש"ה ליעל ,Antoine ;189–188 'מעב ,5 ש"ה
 :Gary L. Francione, Animals, Property and Legal Welfarism ;191 'מעב ,170

“Unnecessary” Suffering and the “Humane” Treatment of Animals, 46 RUTGERS L. 
REV. 721, 769 (1994) )ןלהל: Francione, Animals, Property and Legal Welfarism(; 

Carole Lynn 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 Non-Enforcement 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 'מעב ,35 ש"ה ליעל ,"?היואר תוללעתה" ףודרה 172
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 תבלכה תדוקפל 7 ףיעס ,לשמל .ןידב הבוחכ וליפא השענ חבטהמ קלח .םדא ידי-לע
 םירחא וליפאו ,םילוח םתויהב םידושחש ,תבלכב םילוחש םייח-ילעב תימהל בייחמ
 ,השק יוסינ ורבעש םייח-ילעב תימהל תבייחמ םייוסינה קוחל תפסותה .םידושח םניאש
 םיפסונ םייח-ילעב לש חבט ,תאז תמועל .זע לבס םהל בסת הרכהל םתבשה םא
 תיישעת רשאכ ,המגודל .קוחב רדסומ וניא ,םדא לכאמ ךרוצל אל ,ןוזמה תיישעתב
 איה ,תדרוי ןהלש םיציבה תקופתש םושמ ,תוליטמ תולוגנרת לצנל תמייסמ םיציבה
 .קוחב רכז וז תיטרדנטס הקיטקרפל ןיא 173.תוומל ןלומשחב בורל ,ןהב תחבוט

 וא "הטיחש" דוע היה אל םייח-ילעב לש לטקל יטפשמה יוניכה ,םינגומ ויה וליא
 ,"חצר" היה אל ףא יוניכה 2019,174 תנשב התמהה תורבעב המרופרה רחאל ."התמה"
 הנווכב םרוגה יכ עבוק ןישנועה קוחל )1()א(א301 ףיעס ."תורימחמ תוביסנב חצר" אלא
 שוביגו הליקש לש ישממ ךילה רחאל וא ןונכת רחאל ,םדא לש ותומל תושידאב וא
 .רוריבב וז הרדגה לע הנוע שעותמ חבט .תורימחמ תוביסנב חצר עצבמ ,תימהל הטלחה

 ויה וליא ,םייטנוולר ויה תורימחמ תוביסנב חצרה תרבע לש םירחא הנשמ-יפיעס םג
 השענ השעמה" םהבש םירקמ םג םיללכנ וז הרבעב יכ עבוק )7()א(א301 ףיעס .םינגומ
 ענ ספ יכ עיצהל ןתינ ."ןברוקב תישפנ וא תינפוג תוללעתה ךות וא ,תדחוימ תוירזכאב
 תא םיאור ,ברקתמ תוומה תא םיאור תונברוקהש העשב ,תדחוימ תוירזכא אוה חבט לש
 בשחיהל תולוכי תוטקננה התמהה תוטיש םג 175.םמצעב םיטחשנ זאו םיטחשנ םהיחא
 לש תוומל הסירג 176;הטיחשב ןברוקה םד תזקהו ןורג ףוסיש :דחוימב תוירזכא
 178;תוצחמיהל וא הסיסגל םש םתרקפהו הפשא-יחפל םיחורפא תכלשה 177;םיחורפא
 םיגד תתמה ,קנחמ תומל םתרתוה ףוסבלו םתכישמ ,םהיפב וו תועצמאב םיגד תסיפת
 םייתסמה ינשלופ יוסינ 179;חרק יבג-לע תוומל םתאפקה וא םיאופק םימל םתכלשהב

 
 יבא( 103 היישעו תוינאמוה ,רקחמ :לארשיב קשמ תויח "ןכרד ףוסב תוליטמ" ץרוש ןורש 173

 .)2009 ךרוע סקנפ
 'סמ ןוקית( ןישנועה קוח תעצה ;230 ח"ס ,2019–ט"עשתה ,)137 'סמ ןוקית( ןישנועה קוח 174

 .166 ח"ה ,2015–ו"עשתה ,)התמה תוריבע( )124
 לע לטלטמ ריקחתל .193–188 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס ;248 'מעב ,33 ש"ה ליעל ,שור 175

 .GAIL A. EISNITZ, SLAUGHTERHOUSE (2006) ואר הטיחשה ספ
 ,ותעשב תירזכא-תוחפה הפולחה הארנכ ויה תויתדה הטיחשה תוטיש יכ ריבסמ רגניס 176

 ידוהיה ריופ ןרפס .193–191 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס :םויכ הלאכ ןניא יאדווב םלוא
 תורסוא תונוש תונידמ ,ןכא .63 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס :הרשכ הטיחשמ עזעדזה
 R.J. Delahunty, Does Animal Welfare Trump .התוירזכא עקר לע תיתד הטיחש

Religious Liberty? The Danish Ban on Kosher and Halal Butchering, 16 SAN DIEGO 
INT’L L.J. 341, 346–47 (2015). א יכדרמו רנרל ולבפ ואר הטיחשה יגוס תאוושהל' 

 הכלה "םייח ילעב רעצל תד שפוח ןיב :הפוריאב הרשכ הטיחש לע רוסיאה" וליבאר
 .)2018 םיכרוע 'חאו יערדא הירא( 670–668 ,667 ןולֵא םחנמל ןורכיזה רפס :טפשמו
 .10–9-ו 5 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ןתנוי-ןב ואר תידוהיה הטיחשה אשונב הבחרהל

 .77 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס ;143 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 177
 .76 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס ;143 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 178
 .198 'מעב ,םש 179
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 תשירקב עגופש לער תועצמאב םירחא םייח-ילעבו םירבכע ,תודלוח תלערה 180;התמהב
 דע קבד תודוכלמב םתדיכל וא ,םיימינפ םימומיד תובקעב ךשוממ תוומל םרוגו םדה
 .המודכו 181;םתומל

 ןברוקה" םהבש םירקמ םג ללוכ תורימחמ תוביסנב חצר יכ עבוק )8()א(א301 ףיעס
 ."וילע יארחא הריבעה רבועש ןיטק וא םינש 14 ול ואלמ םרטש ןיטק ,עשי רסח אוה
 וא ותלחמ ,וליג תמחמש ימ" אוה "עשי רסח" .א368 ףיעסב םירדגומ חתפמה-יחנומ
 גואדל לוכי וניא ,תרחא הביס לכמ וא ילכשה ויוקיל ,תישפנה וא תינפוגה ותולבגומ
 ,רתיה ןיב ,אוה "עשי רסח וא ןיטק לע יארחא" ."ומולשל וא ותואירבל ,ותייחמ יכרצל
 רסח לש וא ןיטק לש ומולשל וא וכוניחל ,ותואירבל ,ותייחמ יכרצל תוירחאה וילעש ימ"
-םג םיניטקו עשי-ירסח רוריבב םיבשחנ ויה ונניינעב תונברוקה ,םינגומ ויה וליא ."עשי
 וא םתואירבל ,םתייחמ יכרוצל גואדל םילוכי םניא םהש הז ןבומב עשי-ירסח םה .דחי
 םדאהמ רתוי הברה ;ןכ תושעל םילגוסמ םניא םייח-ילעבש םושמ אל ,תאז .םמולשל
 םדאה ובש םלועב ,גשגשל ףאו דורשל ,םייאמצע םייח תויחל םילגוסמ םה ,ינרדומה
 םהמ ענומ םדאהו אלכב חבטל םילדוגמ םה הבש תואיצמב םלוא .םשפנל םתוא בזוע
 דבל .םתייחמל גואדל םחוכב ןיא יאדווב ,תיעבטה םתביבסמו םהירוהמ םירושיכ דומיל
 םא וליפא תאזו ,םיניטק םה תויתטישב חבוט םדאהש םייחה-ילעב לש לודגה בורה ,ךכמ
 .תישונא תוברעתה ילב יטנוולרה ןימב םייחה תלחותל סחיב תורגבה ליג תא םיבשחמ
 תוומל םירכזה תא סרוג םדאה רשאב ,םלשומ ןפואב הדוקנה תא םישיחממ םיחורפא
 תולוגנרת 182.םלועה יבחרב םידראילימו לארשיב הנשב םינוילימ – םתדלוה םויב
 םיחבטנ םיאלטו םילגע םג .םירופס תועובש ליגב תוחבטנ רשבה תיישעתב
 183.תוקוניתכ

 הנכס תריצי ךות עצוב השעמה" :יטנוולר תויהל יושע )9()א(א301 ףיעס םג ,ףוסבל
 ירי וא תודוכלמ תועצמאב דיצ ,לשמל ."ןברוקה לע ףסונ רחא םדא לש וייחל תישממ
 184.ןברוקה ייחל קר אלו ,םיפסונ םייחל תישממ הנכס רצוי

 ,)"הגירה" רבעב( "חצר" ןוגכ ,ןובשחב תואב תורחא התמה תורבע םג ,המוד ןפואב
-ילעב לש םפוגל םידבכ םייתואירב םיקזנ .תונלשרב תוומ תמירגו תעד תולקב התמה
 תתל ותניחבמ רתוי לוז רשאב ,םתוא אלוכה םדאה ידי-לע םיבר םירקמב םיחנזומ םייח
 185.ףוסבל םיתמו םיסרוק ןכא םהו ,תומל םהל

 
 ;3–1 'מעב ,33 ש"ה ליעל ,שור ואר התמהב ומייתסהש רתויב םיירזכא םייוסינ רואיתל 180

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

 .)2011( 64–63 ,63 ,44 הרבחו תויח "תירזכא תוללעתה – קבד תודוכלמ" ןוספלוו יסוי 181
182 ACHOR, 81 'מעב ,5 ש"ה ליעל; GARNER, 95 'מעב ,5 ש"ה ליעל. 
 .םתייחמל םיטחושה רובע וליפא הטושפ הכאלמ דימת וניא תוקונית םייח-ילעבב חבט 183

 .124–121 'מעב ,11 ש"ה ליעל ,ןוסרטאפ
184 CHAFFNERS, 60-ו 26 'מעב ,170 ש"ה ליעל; ARNERG, 175–170 'מעב ,5 ש"ה ליעל. 
 ,Matheny & Leahy ;79 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס ;139 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 185

 .329 'מעב ,171 ש"ה ליעל
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 םידחוימ םיקוח םישורד ויהש רעשל רשפא ,םינגומ ויה וליא ,יביסמה חבטה חכונל
 .ידמ םילק םיעמשנ "תורימחמ תוביסנב חצר" וליפאו "חצר"ש םושמ ,הזכ חבט גוסל
 םניא םהינש חבטה תיברמל רשאב ךא ,דחוימב םירימחמ םיקוח ינש םימייק לארשיב
 וניא םהירזועבו םיצאנב ןיד תיישעל קוחה .םינגומ םייחה-ילעב ויה וליא םג םייטנוולר
 םיעשופו ,יצאנה ןוטלשה תפוקתב שרופמב קסוע אוהש םושמ ,שיאל דוע יטנוולר
 קוחה ,תאז תמועל .הפוקתה םותמ הנש םינומשכ ףולחב ,ונימיב דוע םייח םניא םיצאנ
 .תמיוסמ הפוקתל ותלוחת תא ליבגמ וניא םע תדמשה עשפה לש ותשינעו ותעינמ רבדב
 קוחל 1 ףיעסב תרדגומ "םע תדמשה" ?םינגומ ויה וליא תויטנוולר ול התייה םאה
 יעזג ,ינתא ,ימואל ץוביק ,תיקלח וא הרומג הדמשה ,דימשהל הנווכב השענש" השעמכ
 לש ישונא חבטמ הנוש םייחה-ילעבב ישונאה חבטה ."הזכ ץוביק אוה רשאב ...יתד וא
 186.בורל ינכרצו ילכלכ עינממ אלא ,האנשמ השענ וניא אוהש םושמ ,םימעו םישנא
 וליא ,ךכיפל .ןכ ינפל םיחבטנה תא רציימ םג אוה ;חבוט קר אל םדאה תובר תוישעתב
 אלא ,םע תדמשה לש עשפ בשחנ היה אל םהב יתטישה חבטהש חינהל ריבס ,םינגומ ויה
 תוישעתל יטנוולר היה קוחהש רשפא ,תאז תמועל .הבחרהב שרפתמ קוחה היה ןכ םא
 קקחנ היה ,םינגומ ויה וליא ,חבט ינפל רוציי לש םירקמב .תינומה הלערהו הרבדה לש
 .םהב ךכ-לכ תיתטישהו הקומעה ,הבחרה העיגפב םלוה ןפואב לפטל ידכ קוח יאדווב

 ףוגה דגנ תורבע )ב(

 אוה התוא רבועה ןידש ,הרימחמ הנווכב הלבח לש הרבע רצוי ןישנועה קוחל 329 ףיעס
 םורגל וא ,םומ וא תוכנ םדאב ליטהל הנווכב הלאמ תחא השועה" :רסאמ תונש םירשע
 אל הרומח הלבח תמירג וא םדא תעיצפ איה הנושארה הפולחה ."...הרומח הלבח ול
 הלבח תמירג יאדווב תבשחנ התייה םייח-ילעבב םימומ תלטה ,םינגומ ויה וליא .ןידכ
 יקרפ ךותיחו 187יאופר ךרוצל אל בלכ לש בנז ךותיח ןוגכ ,םויכ תומייקש תורבע .רומאכ
 תורומחל תוכפהנ ויה 188,וינפמ הנגה םשל אלו יאופר ךרוצ אלל לותח לש וינרופיצ
 תוספות ןניא הפיכאה תויושר רשאו קוחב םויכ תורדסומ ןניאש תוקיטקרפ םג .הברהב
 אללו ריהמ ךותיח ,לשמל – הרימחמ הנווכב הלבח לש הרבעל תוכפהנ ויה תוילילפכ
 וא 190הרפ לש הינרק ךותיח ןכו 189םיציבה תיישעתב תובקנ םיחורפא ירוקמ לש המדרה

 
 תא שובלל ,םייח-ילעב לוכאל םיכירצ ונניא .םיינויח םניא םייח-ילעבב ונישומיש בור 186

 :תוחונו רודיב ,האנה איה ונישעמל הדיחיה הנגההו ,רודיבל םהב שמתשהל וא םהיתורוע
Gary L. Francione, Reflections on Animals, Property, and the Law and Rain Without 

Thunder, 70 LAW & CONTEMP. PROBS. 9, 35 (2007) )ןלהל: Francione, Reflections on 
Animals(; ZAMIR, 44–42 'מעב ,9 ש"ה ליעל. 

 .184 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול ;הנגהה קוחל )ד(2 'ס ואר 187
 .הנגהה קוחל ב2 'ס ואר 188
 ליעל ,GARNER ;80 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ACHOR ;137–135 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 189

 ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול ;184 'מעב ,89 ש"ה ליעל ,Wechsler ;109-ו 102 'מעב ,5 ש"ה
 .328 'מעב
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 – תונקתב לארשיב םויכ תרדסומש הקיטקרפ 191.המדרה אלל ימיכ רמוחב ןתסמה
 .הרימחמ הנווכב הלבחל דיימ תכפהנ התייה – 192ריזח לש סוריסו םיבינו בנז םוטיק
 לש תולבח וליפא 193.הרומח הלבח לש הרבע םיווהמ ויה םיירזכא םייוסינ םגש ןבומ
 ,רתי-ףופיצ ללגב ,םדאה ןיגב תחא אל תומרגנ םירחא םייח-ילעב ידי-לע םייח-ילעב
 194.תומילאו תונפקות ררועמה ,לשמל

 תיטפשמה תואיצמב .ישונאה ףוגה לע תוניגמ הפיקתה תורבע םג ,הלבח ומכ
 קוחל 378 ףיעסב תרדגומ הפיקת .םייח-ילעב תפיקת לש הרבע ןיא לארשיב תמייקה
 ,תרחא ךרדב חוכ ופוג לע חוכ תלעפה וא ותפיחד ,וב העיגנ ,םדא תאכהכ ןישנועה
 ,למשח ,רוא ,םוח תלעפה םג תללוכ "חוכ תלעפה" .ותמכסה אלב ,ןיפיקעב וא ןירשימב
-יא וא קזנ םורגל ידכ הב שיש הדימב ולעפוה םא ,רחא רמוח וא רבד לכ וא חיר ,זג
-ילעב תאכה .ףקיה-תבחר הלוחת התייה הפיקתה תורבעלש ירב ,םינגומ ויה וליא .תוחונ

 העיגנ 196.הרידנ העפות הניא םיבלכ תאכה םגו 195,ןוזמה תיישעתב םיתיעל תישענ םייח
 תוישעת תא קר אל תללוכה ,רתויב הבחר העפות ןבומכ איה המכסה אלל םייח-ילעבב
 .יאנפו רודיב ,תוצונ ,הוורפ ,םייוסינ – תוינלצנה תוישעתה רתי לכ תא םג אלא ,ןוזמה
 תוניפב ,לשמל .תניוצמ המגוד תוקפסמ ןיע-תיארמל תוחפ תוירזכא תוישעת וליפא
 תומייק םויכ יטפשמה בצמב .םידלי רובע רודיב רזיבאל םייחה-ילעב תא םיכפוה ףוטיל
 דיחיה ףוטילה ,םינגומ ויה וליא 197.םייח-ילעב ףטלל ןתינ דציכו יתמ תורידסמה תונקת
 .וילא חמשו ףוטיל שקבמה ישפוח םייח-לעב לש אוה ןובשחב אב היהש

 
 ,JIM MASON & PETER SINGER, ANIMAL FACTORIES 38 ;183 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 190

40, 46–47 (rev. ed. 1990). 
 SCIENTIFIC COMMITTEE ON :יפוריאה דוחיאה לש תיעדמה הדעווה תצלמהל דגונמ ךילהה 191

ANIMAL HEALTH AND ANIMAL WELFARE (EU-SCAHAW), THE WELFARE OF CATTLE 
-https://ec.europa.eu/food/horizontal), 2001( RODUCTIONPEEF BEPT FOR K
-and-health-animal-committee-committees/scientific-groups/scientific-topics/expert

animal_en. 
 םיכרצל םתקזחהו םיריזח לודיג( )םייח ילעב לע הנגה( םייח ילעב רעצ תונקתל 16–15 'קת 192

 ש"ה ליעל ,רגניס ;102 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,GARNER ואר ןכ .2015–ה"עשתה ,)םייאלקח
 .193 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס ;183-ו 157 'מעב ,5

–77 'מעב ,33 ש"ה ליעל ,שור ואר ףוגב תושקו תונוּוגמ תועיגפב םיכורכה םייוסינ רואיתל 193
81. 

 .63 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס ;159–157-ו 135 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 194
 .258 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס ;260 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,ןידנרג 195
 םש ,)17.4.2016 ובנ( יולול 'נ לארשי תנידמ 19674-11-13 )'חר םולש( פ"ה ,לשמל ,ואר 196

 .וב טעבו ותוא הכה ,ףנעו ןבא בלכ לע קרזש ףא םייח-לעבב תוללעתהמ םשאנ הכוז
 ןיאש רחאמו ,הפיקת אלא ,"תוללעתה" תניחבב םניא ולא םישעמ יכ העבק קניפ תטפושה
 .םשאנה תא תוּכַזְל שי ,םייח-ילעב תפיקת לש הרבע םיקוחה רפסב

 םיכרצל אלש הקזחה( )םייח ילעב לע הנגה( םייח ילעב רעצ תונקתל 23–17 'קת 197
 .2009–ט"סשתה ,)םייאלקח
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 וליא ןכ-םג יטנוולר היה ,"הלחמ ץיפהל לולעה השעמ" ,ןישנועה קוחל 218 ףיעס
 הב שיש הלחמ ץיפהל לולעה השעמ תולשרתהב השועה" יכ עבוק הז ףיעס .םינגומ ויה
 עבש רסאמ – וניד ,דיזמב השעמה תא השע ;םינש שולש רסאמ – וניד ,תושפנ תנכס
 ,לשמל 198.םישק םה םיבר םייח-ילעב הייפכב םיקיזחמ םהבש םיאנתה ."םינש
 םושנל םיצלאנו םישק תופיפצ יאנתב םיקזחומ םיבר םייח-ילעב ןוזמה תיישעתב
 וליבוה ןכאו ,תופגמ ףאו תולחמ תוחתפתהל ליבוהל םילולע ולא םיאנת 199.הינומא
 200.ךכל

 ןימ תורבע )ג(

 תוסנכומ תורפ ,טרדנטסכ .םינגומ םייחה-ילעב ויה וליא תויטנוולר ויה ןימה תורבע םג
 ויה וליא 201.הרפה לש תעבטה-יפל ןתפר לש עורז תרדחה ךות ,עורזה חוכב ןויריהל
 הווהמ ,תישפוחה ןתמכסהב אל רוריבב תישענ רשא ,ןפוגל הרידחה התייה ,תוישונא
 )1()א(345 ףיעס יפל סנואו ןישנועה קוחל )ב(347 ףיעס יפל םודס השעמ לש הרבע
 ףיעס .רסאמ תונש הרשע-שש אוה ןהמ תחא לכ ןיגב שנועהש תורבע – קוח ותואל

 הניגב שנועהש – תורימחמ תוביסנב סוניא לש הרבע עבוק ןישנועה קוחל )3()ב(345
 וליפא וזו בצמה הזש רורבו ,ןויריהל םרג סנואה רשאכ – רסאמ תונש םירשע אוה
 ןהינייפאמ ןיגב ןתוא לצנמו תובקנ דדובמה אלכ אלא הניאש ,תפרב ןויריה לכב תינכותה
 רשא – הזה ךילהתה תא םינכמ ונא םויכ 203.בלח רוצייו הדלוה יכרוצל 202םייגולויבה
 ליבותש( ןהלש בלחה תקופתב הדיריל דע ,ןהייחב םימעפ המכ תפרב תורפ לע הפכנ
-ילעבל םג םישענ םימוד םירבד 204."הערזה" סבוכמה יוניכב – )טחושה לא ןתחילשל

 
 .327 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול 198
 ש"ה ליעל ,ACHOR ;106 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,ןידנרג ;139 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס ואר 199

 .182–181 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס ;85–83 'מעב ,5
 ,םש ואר תוישונא תופגמ תצפה ןיבל תולבוקמ תויאלקח תוקיטקרפ ןיב רשקה רואיתל 200

 .156–131 'מעב
 ש"ה ליעל ,ןידנרג .קיתרנל תרדחומה ערזה םע תירוניצה תא התועצמאב ןווכל ידכ ,תאז 201

 .47 'מעב ,190 ש"ה ליעל ,MASON & SINGER ;106 'מעב ,28
 לש םלוצינ תא ףקות ,לארשיב טפשמל הימדקאל עיגה םרט רשא ,יטסינימפ-וקאה םרזה 202

-ו 248 'מעב ,20 ש"ה ליעל , LeeAngela :הז עקר לע םג םדאה-ינב ידי-לע םייחה-ילעב
265; Eisen, 498 'מעב ,56 ש"ה ליעל; CAROL J. ADAMS, THE SEXUAL POLITICS OF 

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). 
 .182–181 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס 203
 .97–96 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,GARNER ואר 204
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 ויה ןימה תורבע ,םינגומ ויה וליא 205.תוריזח תומגוד ,ןוזמה תוישעתב םירחא םייח
 ידכ ,םיבלכ לצא הרגשבש רבדכ תישענ העברה ,לשמל .יחה ןמ ןוזמה תיישעתמ תוגרוח
 תולבכנ תוסוס 206.חוור ךרוצל םיבלכ תוקונית רוכמל עיברמה לש ונוצר תא עיבשהל
 ינפקות ךכ בקע היהנו דדּובו אלכנש סוס םע ןימ תייפכ תארקל ,דגנתהל ולכוי אלש ידכ
 .תינימ הייפכ לע תוכמסנ תיתוכאלמ הייבר לע תונועשה תובר תוישעת 207.רתויב

 גישמהל ןתינ 208,ליעל ראותמכ הרפה תיירפהל ערזה בלחנ ונממש ,רפה תא םג
 השעמ – רתוי הלק תבשחנ וז הרבע ,ופוגל הרידח לש הרדעה חכונל .ןימ תרבע ןברוקכ
 לידבהל ,ינימ עינמ הכירצמ וז הרבע ,םנמוא .ןישנועה קוחל 348 ףיעסב רומאכ ,הנוגמ
 הנוגמ השעמ רידגמ ןישנועה קוחל )ו(348 ףיעס םלוא .םודס השעמו סנוא לש תורבעהמ
 קיפמ וניא רפהמ ערז בלוחה ןתפרהש ףא ."םיינימ יוזיב וא קופיס ,יוריג םשל השעמ"כ
 ידי-לע ווחיי קופיסה וא יוריגהש בייחמ וניא קוחה ,ינימ קופיס וא יוריג יאדווב ךכמ
 לע םג רוסיאה תלחהל תינושל העינמ ןיא ,ןברוקה לא ןוּוכמ יוזיבהש יפכו ,ןיירבעה
 ,ךכל טרפ 209.ותמכסה אלל ןברוקה לש םיינימ יוריגו קופיס רוציל התרטמש הלועפ
 תיפכנו דדובמו אולכ אוה הבש היצאוטיסב תוארל ישוק היה אל ,ישונא רפה היה וליא
 השעמה תרבע ,ךכל ןוּוכמ וניא השעמה םא ףאו ,ינימ יוזיב םושמ תינימ הלועפ וילע
 לש הרישיה הנווכהו ,היבגל הלחהל תנתינ תּויפצה תכלה רשא הרבעכ השרופ הנוגמה
 210.תערכמ הניא עֵצבמה

 תוריחה דגנ תורבע )ד(

 םדא-ינבב רחסו תודבע יאנתב הקזחה ויה םיפסונ םייטנוולר םירוסיא ,םינגומ ויה וליא
-שש אוה ןניגב שנועהש תורבע – המאתהב ,ןישנועה קוחל א377-ו א375 םיפיעס יפל
 יכרוצל תודבע יאנתב" םדא תקזחה רסוא א375 ףיעס .רסאמ תונש םירשע דע הרשע
 ובש בצמ"כ "תודבע" רידגמ ג ןטק-ףיעסו ,"ןימ יתוריש תוברל םיתוריש וא הדובע
 וארי ,הז ןינעל ;םדא לש וניינק יפלכ ללככ תולעפומה תויוכמס םדא יפלכ תולעפומ
 וליא 211."רומאכ תויוכמס תלעפהכ ותוריח תלילש וא םדא לש וייחב תישממ הטילש

 
 .192–190 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס 205
 .261 'מעב ,110 ש"ה ליעל ,Burger ;40–39 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ACHOR ואר 206
 ןיב הקסעוהש ,תירבה-תוצראב םייחבטמה-יתבב חבֶטל םגד הבציעש – ןידנרג לפמט 207

 חנומב המצעב השמתשה – תינוחמצ הניא איה יכ הריהצה רשאו ,ס'דלנודקמב רתיה
 .108 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,ןידנרג ואר .הז רשקהב "סנוא"

 .106 'מעב ,םש 208
 .)2021( 204 ,185 וט םירבדו ןיד "ילילפה טפשמב הנוגמ השעמ" ףודרה ףסא 209
 6255/03 פ"ע ;)2001( 507–506 ,496 )2(הנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןהכ 6269/99 פ"ע 210

 .)2004( 187 ,184 ,181–180 ,168 )3(חנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ
Animal , Francione ואר תישונאה תודבעל םייח-ילעב לש דסוממה לוצינה תאוושהל 211

Rights and Animal Welfare, 444 'מעב ,39 ש"ה ליעל; Francione, Animals, Property 
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 היה אל ,םינגומ ויה 212,ןיינקכ סחיל םיפושחו ןיינקכ םויכ םיגוּוסמ רשא ,םייחה-ילעב
 .ףיעסה תלחהב ישוק

 םדאב רחוסה" לע םדא-ינבב רחסה תרבע תא ליחמ ןישנועה קוחל )א(א377 ףיעס
 רביא תליטנ )1( ...הלאמ דחאל הנכסב ךכב ודימעמו םדאב רחוסה וא הלאמ דחא םשל
 תדובע ידיל ותאבה )4( ;תודבע ידיל ותאבה )3( ;ותליטנו דלי תדלוה )2( ;ופוג ירביאמ
 .םינגומ ויה וליא םייח-ילעבב רחס יבגל םג תופקת ויה וללה תופולחה לכ ."...היפכ
 ;תורחא תורטמל ןיבו לכאמ תורטמל ןיב ,םהירביא תליטנ ךרוצל םירחסנ םייח-ילעב
 .תויופכ תודובע ךרוצלו ;תודבע ידיל םתאבה ךרוצל ;םהיאצאצ תליטנו הייבר יכרוצל

 לש האילכ וא רצעמ :ןישנועה קוחל 377 ףיעסב היוצמ ,אווש-תאילכ ,הבורק הרבע
 ,הדבעמב ,רידב ,לולב ,תפרב היופכה םתמשה יכ ירב ,םינגומ ויה וליא .ןידכ אל םדא
 הווהמ התייה – המודכו הייבלכב ,ףוטיל תוניפב ,םוירווקאב ,תויח-ינגב ,הוורפ תווחב
 ,תפסונ הרושק הרבע .עשפב םימשאנ וא םידושח םניא םה ירהש ,ןידכ אל האילכ
 והתפמ וא םימויאב וא חוכב םדא הפוכה" :ןישנועה קוחל 369 ףיעסב הלוע ,הפיטח
 עובקל ישוק היה אל ,םינגומ ויה וליא ."וב אצמנ אוהש םוקמה ןמ תכלל תימרת יעצמאב
 ןישנועה קוחל 371 ףיעס .וב םיאצמנ םהש םוקמה ןמ תכלל חוכב םיפכנ םייחה-ילעב יכ
 אלש אלכייש הנווכב םדא ףטוחה" :האילכ םשל הפיטח – רתוי הרומח הרבע רצוי
 ,םיישפוח ודלונש םייח-ילעב םתוא לכ לש םרופיסמ הלוע ךכל תקהבומ המגוד ."קוחכ
 213.תויח-ינג רובע לשמל ,ואלכנו םדא ידי-לע חוכב וספתנ

 שוכר תורבע )ה(

 בלשבש ינמוד םלוא ,םינגומ ויה וליא תויטנוולר ויהש תובר תופסונ תורבע ןיימדל ןתינ
 רורב היה תאזכ תואיצמב ישונאה חרזאל ילילפה טפשמהמ רסמה יכ רורב רבכ הז
 לעופב םיאצאצ לש הליטנהש ףא .דושו הבֵנג ןה ריכזאש תונורחאה תורבעה .ףירחו
 םיציב תליטנו )לעופב( ומאמ לגע תדרפה תמגוד ,המילאו תינחוכ איה םהירוהמ חוכבו

 וא הבֵנגכ תוגשמומ וללה תולועפה ויה אל םינגומ ויה וליא ,)חוכב( תוליטמ תולוגנרתמ
 ,רּבּוע וא דלו אלא ,"סכנ" וניא ,"בנגיהל ןתינה רבד" וניא לטינש המש םושמ ,דושכ
 איה שבדה תיישעת ,תאז תמועל .םדוקה קלחב היוצמ התייה המיאתמה תרתוכה ךכיפלו

 ןלמע ירפ ,ןשוכר רוריבב היה ןהמ לטינש שבדה ,תוישונא ויה וליא .דושו הבֵנגל תפומ
 הליטנ :ןישנועה קוחל 383 ףיעסמ הלועכ ,הבֵנג תוחפה-לכל התייה ותליטנ .ןתריציו
 וילעבמ רבדה תא לולשל הנווכב ,םילעבה תמכסה אלב ,בנגיהל ןתינה רבד לש האישנו

 
and Legal Welfarism, 762 'מעב ,171 ש"ה ליעל; Anderson, ו 6 'מעב ,27 ש"ה ליעל-

30–31. 
 .243 ש"ה ןלהל ואר 212
 ליעל ,יולו יול ;117 'מעב ,133 ש"ה ליעל ,HILE ;175 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ACHOR ואר 213

 RANDY MALAMUD, READING ZOOS: REPRESENTATIONS OF ANIMALS ;373 'מעב ,5 ש"ה
AND CAPTIVITY 3 (1998). 
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 .תורימחמ תוביסנב דושב וליפאו ,דושב רבודמ היה םיבר םירקמב 214.עבק-תלילש
 השוע ,רתיה ןיב ,בנגה הל ףוכתב רשא הבֵנג דושכ רידגמ ןישנועה קוחל )א(402 ףיעס
 רוריבב הווהמ התייה םישוח לפרעמ רמוחב םירובדה לש ןשוטשט .תומילא השעמ
 ןיוזמ דדושה רשאכ יכ עבוקה ,)ב(402 ףיעסל השעמל תסנכנ ףאש ,וזכ המילא הלועפ
 רומאה השעמה .תורימחמ תוביסנב דושב רבודמ ,עוגפל וא ןכסל ידכ וב שיש רישכמב
 םשל תודגנתהה רשוכ תלילש" :327 ףיעסב תרדגומה ,תפסונ הרומח הרבע םג הווהמ
 .רסאמ תונש םירשע אוה הניגב שנועהש הרבע – "הריבע עוציב

 םיגייס )ו(

 ,םיב הנטק הניפס הדבא הבש ,1884 תנשמ ןישנועה ינידב תמסרופמ השרפ ריכזא םויסל
 םרטב ,והולכאו רקרפ ןופיסה רענ תא ורבחו טינרבקה וגרה בער לש םיכורא םימי רחאלו
 .ךרוצה גייסל םתנעט התחדנש רחאל ,ועשרוהו חצרב ומשאוה ,הילגנאל ובש ,ולצינ
 ,רחא לש ונובשח-לע ךלש ךייח תא רמשל ינויח הז ןיא יכ עבק ילגנאה טפשמה-תיב
 אלו ,ךכ םג הארנכ תמ היהו םירחאהמ שלח יזיפ בצמב היה רענה יכ עבקנ רשאכ וליפא
 ותוכז תועמשמ וז ,)Francione( ןויצנרפ בתכש יפכ .הלצהל תרחא הריבס תיזחת התייה
 דחא לש םייח לש םיכרע דודמל ןיאו ,הילע רבוג וניא ינתלעות שומיש :םייחל רקרפ לש
 ןהו םימשאנה ןה ,רענה תא ולכאו וגרהש ינפל ,ןויצנרפ ןייצש יפכ ,םלוא .רחא ייח לומ
 ויה אל וייח ,ישונא בצה היה וליא 215.םמוקתה אל שיא ךכ לע ;בצ ולכאו וגרה רענה
 ןיא םויכש םיבצמב םיגייסל הלוחת התייהש ריבס ,תאז תמועל .רענה ייחמ תוחפ םיווש
 .ישפוחל םררחשל ידכ םייח-ילעב תאלכמל תוצרפתה ,לשמל – םיגייס םהיבגל

 ןיקיזנ יניד .ד

 םייחה-ילעבו ןיקיזנה יניד .1

 יוטיב ידיל אבה ,ןקתמ קדצ לש תונורקע תרשמה ףנעכ םיתיעל םיגשמומ ןיקיזנה יניד
 החוורה תא לידגהל שקבמה ףנעכ םיתיעלו ,קוזינל קיזמה השעש קזנ לש ונוקיתב
 ,שפוחב ,החוורב םיניינעתמ ןיקיזנה יניד רתיה ןיב 216.תילכלכה תוליעיהו תישונאה

 
 וסרוגב ,ךרוצה תנגהל ןעט אוה ,שבד תיריג דצש םוש-לע ןרווכ עבתנ הבש ,תחא השרפב 214

 תושר 1496/97 )ג"ק םולש( פ"ת :שבדה תיריג ידי-לע הבֵנג ינפמ ושוכר לע ןגהל וילע יכ
 שבדה תליטנ ,תוישונא םירובדה ויה וליא .)21.4.1998 ןידקת( ןמענ 'נ עבטה תורומש
 .ןדגנ הרבע רוריבב התייה םישנא ידי-לע ןהלש

215 Francione, Animals, Property and Legal Welfarism, 730–728 'מעב ,171 ש"ה ליעל. 
 423–422 ,421 בכ םיטפשמ "ןיקיזנה-ינידב הליעיה העתרהה תולובג לע" דעלג לארשי 216

 ינידל השדח תיטסילרולפ הסיפת תעצה :'הרטמל העילק'" ילאומש ןימינב ;)1993(
 21 א ךרכ ןיקיזנ תרופ לאירא ;)2010( 236–235 ,233 טל םיטפשמ "םיינרדומה ןיקיזנה
)2013(. 
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 ,הזמ יפסכה יוציפה ןויער ביבסו הזמ קזנה ןויער ביבס םיבבוס םה 217.תוניגהבו ןויוושב
 ,תיבטימ העתרה רוציל םישקבמ םה 218.ןיקיזנה ינידב תיתפורתה לדחמה-תררב אוהש
 219.ריחמ לכב תונואת עונמל םישקבמ םניאו ,תיּברְמ אל םא םג

 קוקיחה יאדווב איה )הדוקפה וא ןיקיזנה תדוקפ :ןלהל( ]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ
 ,הנגהה קוח תמועל בחר ןפואב "היח" 1 ףיעסב הרידגמ הדוקפה .ןיקיזנה ינידב יזכרמה
 "רב תייח" דרפנב הרידגמו ;"םילחזו םיקרח ,םיגד ,םירֹּפִצ תוברל" :השחמהה ךרד-לעו
 ךשמהב ."םדא לש וחוקיפב וא האולכ התוא םיקיזחמ ןיא לארשיב גהונכש היח לכ"כ
 רידגמ אוה רשאכ ,םייח-ילעבל וסחייתהב קקוחמה תנווכ שמשכ הרורב ףיעסה
 ,םייח-ילעב ביבס שרופמב תובבוס תומיוסמ תולווע ."היח וא םמוד"כ "ןילטלטימ"
 םיקזנ יפיצפס ןפואבו ,)ןיקיזנה תדוקפל 40 ףיעסב( היח ידי-לע ומרגנש םיקזנ תמגוד
 הניא ןיקיזנה תדוקפ ,תאז תמועל .)ןיקיזנה תדוקפל א14 ףיעסב( בלכ ידי-לע ומרגנש
-ילעבל קזנכ תאז הגישממ הניא יאדוובו ,םייח-ילעבל םרגנש קזנ דחוימ ןפואב הגישממ
 .םייחה-לעב לש םילעבל קזנ – םיישונא ןילטלטימל קזנכ אלא ,םייחה

 םינגומ ויה וליא .2

 הנואת וניא תישונא דימ םהל םרגנה יסופיטה קזנהש ףאו ,םינגומ םייחה-ילעב ויה וליא
 1 ףיעס .םניינעב םינוּוגמ םיקזנו תולווע יאדווב םיגישממ ןיקיזנה יניד ויה ,ללכו ללכ
 רוסיח וא ,בוט-םש וא תינפוג החוור ,תוחונ ,סכנ ןדבא ,םייח ןדבא"כ קזנ רידגמ הדוקפל
 יטנוולר םייח-ילעב לש בוטה םמש יכ הארנ ."הלאב םיאצויכ רוסיח וא ןדבא לכו ,םהמ
 םירחא םינימ לש ,הפיקע וא הרישי ,תיתטיש תישונא השפכה יכ סורגל ןתינש ףא ,תוחפ
 ,ערה ןושל רוסיא קוח 220.םהב תוישממו תונוּוגמ תוישונא תועיגפל תמרותו הליבומ
 ערה ןושל" יכ עבוק קוחל 4 ףיעס םלוא ,7 ףיעסב תיחרזא הלווע רצוי ,1965–ה"כשתה
 ,דיגאת לע ערה ןושל ןידכ הניד ,דיגאת םניאש והשלכ רוביצ לע וא םדא ינב רבח לע
 הריבע לשב םושיא בתכ שגוי אלו ,הנלבוקל וא תיחרזא הנעבותל הליע הב ןיאש אלא
 6 ףיעס אליממו ;"ותמכסהב וא הלשממל יטפשמה ץעויה ידי לע אלא הז ףיעס יפל
 ,תאז תמועל .ללכ הנידמה ידי-לע ףכאנ וניא ,ערה ןושל לש תילילפ הרבע עבוקה ,קוחל
 ףקיהבו יתטיש ןפואב ישונאה םלועב םילבוס םייחה-ילעבש קזנ אוה םייח ןדבואש רורב
 221.םהב קוסעל םיברמ ןיקיזנה יניד רשא ,ףוג יקזנ םג ךכו ,םוצע

 
 .)2012( 51 א ךרכ תוירחאה תולובג – ןיקיזנ יניד דעלג לארשי 217
 .)2012( 603–602 ,601 ו םירבדו ןיד "ןיקיזנה ינידב הפיכאה תפורת" דלפ דעלא 218
 הי'צקורפ לאירוא( 273 ,271 טפשמל תילכלכה השיגה "ןיקיזנ יניד :ו קרפ" תרופ לאירא 219

 .)2012 ךרוע
 .10 ש"הב ליעל תואתכמסאה ואר 220
 242 גי םיטפשמ "ילאיצוס חוטיב לומ ןיקיזנה יניד :ףוג יקזנ ןיגב םייוציפ" רלימ 'ל הירא 221

 טפשמ ינויע "יוצרהו יוצמה ןיקיזנה ןיד :ףוג יקזנב םייוציפה תכרעה" קרב ןרהא ;)1983(
 .)1983( 243 ט
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 רצוי הדוקפל 23 ףיעס .םינגומ ויה םייחה-ילעב וליא תויטנוולר ויה תונוּוגמ תולווע
 ףיעסב הפיקתה תרבע לש התרדגהל המוד ןפואב – התוא רידגמו ,הפיקתה תלווע תא

 תמכסה אלל ףוגה לע תועיפשמה תונוש תולועפכ – ליעל ןודנש ,ןישנועה קוחל 378
 התייה וז הלוועל יכו ,םירשקה לש בחר ןווגמב םיפקתומ םייח-ילעב יכ רורב .וילעב
 .הלוחת

 הליבקמה הרבעל המוד איה םגש ,אווש-תאילכ לש הלווע רצוי הדוקפל 26 ףיעס
 ,םדא לש ותוריח תלילש" :רתוי הבחר יכ םא ,ןישנועה קוחל 377 ףיעסב תרדגומש
 העפוה ידי לע וא םייסיפ םיעצמאב ,והשלכ ןמז ךשמל ,ןידכ אלשו תטלחומ הלילש
 ןפואב םייחה-ילעב לש םתוריח תא ללוש םדאה ,ליעל ראובש יפכ ."תוכמס לעבכ
 ןישנועה יניד ,רוכזכ .המודכו תורדג ,םיבולכ – םייזיפ םיעצמאב ,ךשוממו בחר ,יתטיש
 הרמוחל תוביסנ וא תדחוימ הרבע וגישמה אל םה םלוא ,אווש-תאילכ לש הרבע ורצי
 בר ףופיצ ,יזיפה רושימב .םיישפנו םייזיפ – האילכ לש דחוימב םיירזכא םיאנתל רשאב
 תורימחמ תוביסנ יאדווב םיבשחנ ויה ,יחה ןמ ןוזמה תיישעתב םיחיכש רשא ,לית תפצרו

 הביסנ יאדווב בשחנ היה ךשוממ דודיב םג ,ישפנה רושימב 222.אווש-תאילכ לש
 223.םייחה-ילעבב העיגפה תא דואמ ופירחהב ,הרימחמ

 – הדוקפל 29 ףיעסב תרדגומ םינגומ ויה וליא חוכב תיטנוולר התייהש תפסונ הלווע
 תוקזחומה הלאככ תומיוסמ תוירוטירט ןיינקה יניד וגישמה וליא .ןיעקרקמב לובג-תגסה
 היושע התייה ,תכשמתמו תנוּוכמ יאדווב ,תישונא השילפ יזא ,םייח-ילעב ידי-לע ןידכ
 וא קזיה וא ,ןידכ אלש ןיעקרקמל הסינכ" ,רמולכ ,ןיעקרקמב לובג-תגסה בשחיהל
 לש שוכר תליטנ ,םינגומ ויה וליא ,המוד ןפואב ."ןידכ אלש ןיעקרקמל םדא ידיב הערפה
 יפל ןילטלטימב לובג-תגסהכ ןיקיזנה ינידב תגשמומ התייה ,שבד תמגוד ,םייח-ילעב
 הערפה וא ,רחא םדא לש ותקזחהמ ןידכ אלש ןיבוט תחיקל" ,ירק ,הדוקפל 31 ףיעס
 הדוקפל 52 ףיעסבש לזגה תלווע םג ."רחא םדא לש ותקזחהב םתויהב םהב המילא
 .הז ןיינעב תיטנוולר תויהל היושע

 יקזנ תמועל םפקיהבו םתמצועב םידקת ירסח םה םילבוס םייחה-ילעבש ףוגה יקזנ
 בחר םלועב .ךכל תררמצמ השחמה קפסמ םייוסינה םלוע .ןיקיזנה ינידב םיישונאה ףוגה
 הקבדהה ךילהת .תופורת םהילע ןוחבל ידכ ןטרס יאת םירדחומ תודלוחלו םירבכעל ,הז
 םיקנויה תיצחממ רתוי .בושו בוש זגל הפישח וא הנרקה ,הקרזה ללוכו ,דואמ באוכ
 קזנה תא תוארל ידכ םילקימיכ לש הובג זוכירל םיפשחנו תוליער ייוסינ םירבוע רקחמב
 תבוכרתב םיממוסמ תובקנו םירכז םירבכע .רכינ זוחא תווהמ ןויריהב תויח .ווחיש
 ,הדילל בורק דע תופצנ תובקנהו ,הירחאל םילסוחמ םירכזה .תוגוודזה ינפל םייעובש
 ידכ םינחבנ םיתמה םירּבּועה .תולסוחמ וירחאו המדרה אלל ירסיק חותינ תורבוע זאו
 לש תוליער ןחבמב .רחא תוליער קזנ וא םיתוויע ,םיינטרס םילודיג םהל שי םא תוארל

 
–160-ו 154–144 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס ואר יחה ןמ ןוזמה תיישעתב ולא םיאנת לע 222

171. 
 .השק שנוע והז םייחה ילעבל םגש רורב התעו ,דודיב אוה םדא ינבל רתויב ארונה שנועה" 223

 .131 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,ןידנרג ".םירבחל םיקוקז םייח ילעב
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50% )50LD(, ההובג םילקימיכ תומכ םע םיממוסמ םייח-ילעב םייתאמל םישיש ןיב, 
 רסאנ יוסינה .םיתמ םייחה-ילעבמ יצחש דע םילערה תומכ תרבגה םע רזוח יוסינהו
 .תירבה-תוצראב םינוש םינקתמב ןיידע ךרענ אוה ךא ,ברה לבסה ןיגב תובר תונידמב
 ןחבמ .דועו קותיש ,םומיד ,לושלש ,באכ לש םיפקתהמ םילבוס םייחה-ילעב םתומ ינפל
 םייניע תחיתפ ללוכו ,דחוימב ירזכא אוה ,םיבנרא לע ךרענה ,הקיטמסוקב )Draize( זיירד
 .םהיניע תא ובגני אלש ידכ םיבנראה לש םפוג קותישו ,ןהילא ימיכ רמוח תרדחה ,חוכב
 לע תירבה-תוצראב ןיידע ךרענ אוה ךא ,ןחבמה תא ורסא לארשיו ודוה ,יפוריאה דוחיאה
 תאז םיגישממ ויה ןיקיזנה יניד ,םינגומ ויה וליא 224.הנשב םייח-ילעב ףלא האממ רתוי
 .דחוימב םיהובג םייוציפ םיקיזמה לע םיליטמו ,השק הלוועכ

 )תירוה העיבת תליעכ( "הלוועב הדלוה" לש ןויערב וריכה ןיקיזנה יניד ,ךכמ דבל
 ינשה וקלחו דרש ןושארה וקלחש ןויער – 225)דליה לש העיבת תליעכ( "הלוועב םייח"ו
 םיגישממ ןיקיזנה יניד יאדווב ויה ,םינגומ םייחה-ילעב ויה וליא 226.רמה תכלהב לטוב
 םלועל םתאבהו ,עורזה חוכב םייח-ילעב ידראילימ לש תנוּוכמ תישונא הריצי שדחמ
 הלועפ ןתניהב יאדווב הפירחמ התייה וז הלווע 227.חבט ףוסבלו תומילא ,לוצינ ולוכש
 .םישנאל ללועל )ןיידע( זעמ וניא ךא םייחה-ילעבל ללועמ םדאהש תפסונ תיתטיש
 םהיתולוכיב תעגופו םייחה-ילעב לש םפוג תא תתוועמ רשא תיטנג תוברעתהל יתנווכ
 ,תוישעת עפשב תישענו התשענ וזכ תוברעתה .םייפואבו תויביטינגוקהו תויזיפה
 ויה אל ןיקיזנה יניד 228.תורחא תוברו םיבלכה תיישעת ,יחה ןמ ןוזמה תיישעתכ
 טוביש( תיטנג תוברעתה רוסיא קוח ,םישנאל עגונב .קומע הכ קזנ םע יאדווב םימילשמ
 םדאב תיטנג תוברעתה עונמל שקבמ ,1999–ט"נשתה ,)היבר יאתב יטנג יונישו םדא
 תויניס תומואת יתש סדנה הנעטה יפלש ןעדמ ,לשמל ,לארשיל ץוחמ .םינוּוגמ םימעטמ
 איה םייח-ילעבב תיטנג הסדנה ,תאז תמועל 229.אלכל חלשנ – סדייאב וקבדיי אלש ךכ

 
224 Rishell, 217–214 'מעב ,170 ש"ה ליעל. 
 .)1986( 85 )2(מ ד"פ ,ץכ 'נ בוצייז 518/82 א"ע היה לארשיב וז הלוועב ריכהש ןידה-קספ 225

 ינידב יטופיש םזיביטקא" ירפ ןנור ואר .ינוציק יטופיש םזיביטקאכ ראות ןידה-קספ
 קרב ןרהא לש תיטופישה ותיישעב םינויע :קרב רפס "קרב יקספ לש הימונוסקט :ןיקיזנה

541, 549–552 )2009(. 
 .)28.5.2012 ובנ( תימע 'נ רמה 1326/07 א"ע 226
 ,עובצו דסחתמ אוה םייחב וכז תוחפל םילצונמה םייחה-ילעבש ןועיטה יכ ומיעטה יולו יול 227

 יול .םימייק קר אלא ,םייח םניא וללה םייחה-ילעב .םתויחל יוארש םייח הלא ןיא רשאב
 .329–328 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו

 ;114 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס ;88–75 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,ןידנרג ואר טוריפל 228
Rishell, 207–206 'מעב ,170 ש"ה ליעל; Courtney G. Lee, The Animal Welfare Act at 

Fifty: Problems and Possibilities in Animal Testing Regulation, 95 NEB. L. REV. 194, 
219 (2016). 

229 Dennis Normile, Chinese Scientist who Produced Genetically Altered Babies 
Sentenced to 3 Years in Jail, SCIENCE (Dec. 30, 2019), 

-produced-who-scientist-emag.org/news/2019/12/chinesehttp://www.scienc
jail-years-3-sentenced-babies-altered-genetically. 
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 טלחומ ןפואב רוסאש המ .המדִקה יעדמכ תספתנ ףאו ,רומאכ ,תנוּוגמו הרישע ,תלבוקמ
 230.םירחא םינימל רשאב חיכשו גוהנ השעמ אוה םישנאל עגונב

 םה יכ רוכזל בושח ,תישונא דימ תויתטישב םיווח םייחה-ילעבש יזיפה באכה דצל
 231,הדרחו ןואכיד ,קומע םומעיש ,דחפ םיווח םה רתיה ןיב .דבכ ישפנ באכ םג םילבוס
 םניא רשא ,ןישנועה יניד תמועל 233.תוומל םיתיעל ליבומש חתמו 232,המוארט
 םעו ללכב ישפנ קזנ םע דדומתהל םיעדוי אקווד ןיקיזנה יניד ,שפנה לע הנגהב םינייטצמ
 235.רֵחאל המרגנש תיזיפ העיגפ בקע התווהתהש וזכ וליפא 234,טרפב תישפנ המוארט
 יטרדנטסה דעסה .הלוועכ תגשמומ התייה םהל בסמ םדאהש המוארטה ,םינגומ ויה וליא
 ,עגפנה םייחה-לעב רובע ןמאנ שמשיש םרוג ידיב דקפומ היה – יוציפ – ןיקיזנה יניד לש
 תא וילע לקהל רעצמל וא ,וב תישונאה העיגפל רבוע ,ותומדקל ובישהל המגמב
 וליא בחר חתפ תחתופ התייהש תפסונ תיטנוולר הלווע .חווט-ךורא קזנ םע תודדומתהה
 ,םינגומ ויה וליא :הדוקפל 63 ףיעסב היוצמה ,הקוקח הבוח תרפה איה םינגומ ויה
 רוריבב הלועכ ,םהמ הלועה הבוחה ןיגב תיקיזנ העיבת םירשפאמ ויה םינוּוגמ םיקוח
 ןיקיזנה יניד .הדוקפל 35 ףיעסבש תונלשרה תלווע יבגל םג ילוא ןוכנ ךכ .הז רמאממ
 יתקוחה קרפה תרגסמב ונמנש תויוכזהו ,יתקוחה טפשמה לש הטרפהכ הגשמהל םינתינ
 .תוכזה ינעמנבו הלועפה ירושימב קר אוה לדבהה .ןאכ םג תויטנוולר

 ןיינק יניד .ה

 םייחה-ילעבו ןיינקה יניד .1

 תולעב .יטפשמ הנבמ םיפקשמו ,םייפרומא םה )property( "שוכר" וא "ןיינק" םיחנומה
 םהל שי רשאו תושעל םיאשר םניא םירחאש והשמ וב תושעל תוכז השוריפ שוכרב
 שוכרב תולעבל תורשוקמה תויוכזה .תושעל אל םילעבה יפלכ תמיוסמ תוביוחמ

 
 Shelby Robinson, Cloned Animals: A :תובר תואמגודו ןוּוגמ עדימ קפסמ GLP רתאה 230

Safe, Sustainable Source of Food and Medicine?, GLP (Mar. 4, 2021) 
-sustainable-safe-a-animals-https://geneticliteracyproject.org/2021/03/04/cloned

milk/-and-meat-of-rcesou-alternative. 
231 Rishell, 213–212 'מעב ,170 ש"ה ליעל. 
 ,דחפה אוה םרובע לכמ עורגהש הבתכ ,םייחה-ילעב לש ישגרה באכה תא השיגדה ןידנרג 232

 םיררחתשמ םניא םה םיתיעל יכו ,םייח-ילעב לצא םג תשחרתמ המוארט יכ הריבסהו
 .215-ו 193–192 ,188–187 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,ןידנרג .הנממ

 .159 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 233
 .)23.7.2019 ובנ( הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ תינולפ 1347/18 ץ"גב ,לשמל 234
 קזנה ןיגב ישפנ קזנמ םילבוסש ימל ןתינה יוציפה תא הביחרה החוסלא תכלה ,לשמל 235

 397 )3(דמ ד"פ ,ןאהד ןובזיע 'נ החוסלא /87444 א"ער .םתחפשמ-בורקל םרגנש ינפוגה
)1990(. 



 ג"פשת הכ לשממו טפשמ ףודרה ףסא

 48 

 ,שוכרל תסחייתמ הניא ןיינקל תוכזה ,ללככ 236.ןמזל םאתהבו שוכרל םאתהב תונתשמ
 ןיינק .םירבדל םדא-ינב ןיב אלו ,םדא-ינבל םדא-ינב ןיב םיסחיל – םירחא םישנאל אלא
 םישנא ברקב םיסחי ךרעמ ,םירחא םישנא יפלכ הפיכאל תונתינ רשא תויוכז לש דגא אוה
 המ לש םלש גולטק אלל ,םיישחומ-אלו םיישחומ םיטירפל רשאב תונעטב קסועה
 עגונב םישנא ןיב םייטפשמ םיסחיב עגונ ןיינק 237.םילעב תויהל לוכי ימו ןיינקכ גיותמש
 אלו ,דחא םדאלש ושוריפ ןיינק .םיכרעומ םיבאשמב )היציזופסיד( הינתהו הטילשל
 תויוביוחמ םיליטמ ןיינקה ינידו ,ךרע לעב רבדל הרקי המ רמול ימיטיגל חוכ שי ,רחאל
 תונעט תא דבכל םילעבה םניאש )תויושרו םידיגאת ןוגכ םיישונא םינבמ לעו( םישנא לע
 ,םילעבה תמכסה אלל שוכרה תא לוטילו שולפלמ ענמיהל םיבייח םילעב-אל .םילעבה
 ללוכ ןיינק 238.ונוצרכ שוכרב גוהנל םילעבה תוריחב לש תוכלשהה םע תויחל םיבייחו

 םדא ןיבש םישלושמ םיסחי לש בחר ןווגמ םירידסמה םינוש םייטפשמ תודסומ
 םיבאשמב םיקסוע ןיינקה יניד .םיבייח לש והשלכ גוחו )תוכזה אשומ( באשמ ,)םילעבה(

 לש ּהנכות .דועו עבט-יבאשמ ,םיטנטפ ,םירצוי תויוכז ,ןילטלטימ ,ןיעקרקמ :םינוּוגמ
 םיסחיה תוכרעמ םגו ,םילעבה ייחב אלממ ןיינקהש דיקפתה יפל הנתשמ תיניינקה תוכזה
 םלועב לכמ רכומה גשומה הארנכ איה תולעבה 239.תונוּוגמ ןהב םיקסוע ןיינקה ינידש
 תוכזה ,שמתשהל תוכזה ,קיזחהל תוכזה תוברל ,םינוּוגמ םיביכר תללוכ איהו ,ןיינקה
 המרחה ינפמ תיסחי תוניסח ,רוחסל תוכזה ,סורהל תוכזה ,םירחא רידהל תוכזה ,להנל
 תוברל ,םינוש םיכרע תמדקמ םג אלא ,םילעבה תא תתרשמ קר אל ןיינקה תוכז 240.דועו

 תועגונ ןיינקל תורושקה תויגוסה בור 241.יתקולח קדצו הדובע ,תוישיא ,תוריח
 242.תורחתמ תוישונא תונעט ןיב תושגנתהב

 ,הברדא ;ןיינק היהי םייח-ילעבלש תורשפאב ריכמ וניא יחכונה ןידה ,תאז תמועל
 ,אדירג "םירבד"כ דוע םיספתנ םניא םייחה-ילעבש ףא .ןיינק םה םמצע םייחה-ילעב
 רשאמ רתוי והשמכ ןיידע םתוא רידגמ יסופיטה טפשמה ,השוחתו המשנ ירסח םיצפחכ

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

ed. 2007). 
237 BRUCE ZIFF, PRINCIPLES OF PROPERTY LAW 2 (3d ed. 2000). לש ותעיבקל םש הנפמ ףיז 

 ינפל יכ )JEREMY BENTHAM, THEORY OF LEGISLATION 113 (reprinted 1975)( םתנב
 לֵדג רשא יטפשמ הנבמ אוה ןיינק ,וז הסיפת יפל .ןיינק ןיא קוח ילבו ןיינק היה אל קוחה
 Stephen L. Carter, Does It Matter Whether םג ואר .יטפשמ רטשמב חפוטמו

Intellectual Property Is Property?, 68 CHI.-KENT L. REV. 715, 716 (1993). 
238 JOSEPH WILLIAM SINGER, INTRODUCTION TO PROPERTY 2 (2d ed. 2005). 
 האירק" ןגד ךונח ;)2005( 87 ,70–68 ,65 ,37 ,27–25 םיכרד תשרפ לע ןיינק ןגד ךונח 239

 תוכז קוחב תואירק :תויוכז םירצוי "םירצוי תוכז לש שדחתמה יניינקה דסומה :תיניינק
 .)"תיניינק האירק" ןגד :ןלהל( )2009 םיכרוע חספ איגו קהנריב לאכימ( 46–44 ,39 םירצוי

240 A.M. Honore, Ownership, in PHILOSOPHY OF LAW 902, 902–03, 905 (Joel Feinberg & 
Jules Coleman eds., 8th ed. 2008). 

 .55–36 'מעב ,239 ש"ה ליעל ,םיכרד תשרפ לע ןיינק ןגד 241
242 SINGER, 4–2 'מעב ,238 ש"ה ליעל. 
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 םייח-ילעבב רוסחמ ןיאש םגה 243.ישונא ןיינק רוריבב ןיידע םיבשחנ םהו ,והשימכ
 םייח-ילעב לש הרידא תומכ ,םירופיצהו םילמנה בור תמגוד ,ונימיב וליפא םיישפוח
 םייחה-ילעב לש םגוויס .םניינק תבשחנו ,תויושרו םידיגאת ,םישנא ידיב יבשב תקזחומ
 קבאמ לכב טעמכ דספהל הליבומה ,תיטמרד תותיחנ תדוקנב םביצמ ישונא ןיינקכ
 לסירב תמגוד ,םינוש תומוקמב םנמוא 244.םהילעב דגנו םתבוטל להנתמה יטפשמ
 תולדבנה )sentient beings( תושח תויושיכ שרופמב םייחה-ילעב ורכוה ,)היגלב(

 .שוכרה רטשמל רוריבב ןיידע םיפופכ םה םלוא 245,ןיינקמ
 ,1969–ט"כשתה ,ןיעקרקמה קוחב היוצמ ןיינקה ינידב תטלוב תילארשי הקיקח

 וניאו ,םייח-ילעבב ןבומכ קסוע וניא ןושארה .1971–א"לשתה ,ןילטלטימה קוחבו
 םהש םושמ ,םהיבגל יטנוולר יאדווב ךא ,םתוא ריכזמ וניא ינשה .ללכ םהב ןיינעתמ
 רשא ,1967–ז"כשתה ,לעופל האצוהה קוח תא ריכזהל יואר דוע .ןילטלטימכ םיספתנ
 וירצחב וא ותיבב םיקזחומה םייח-ילעב ונייהד ,"דמחמ תויח" יכ עבוק )6()א(22 ףיעסב
 םניאש ןילטלטימ" תניחבב םה ,ירחסמ יפוא לעב קוסיעל םישמשמ םניאו בייחה לש
 246."לוקיעל םינתינ

 םינגומ ויה וליא .2

 תורשפא ןיאש םושמ אל ,תאז .תיטפשמ תולעבל םינתינ םניא םיישונאה םייחהו ףוגה
 תוארל תברסמה ,תירוביצ תוינידמ לש ןיינעכ אלא ,ךכל תילכלכ תונכתיה וא תישעמ
 הרדגהב יזא ,םינגומ ויה וליא ,בושחהו ןושארה בלשב 247.ריחס טקייבוא םדאה ףוגב
 תושעל דוע ריתמ היה אל טפשמה :םמצעב ןיינק דוע תווהל םילוכי םייחה-ילעב ויה אל
 ,הייפכב םהב שומיש ,הייפכב םתקזחה ןוגכ ,ןיינקכ םויכ םהב תושענ רשא תולועפ םהב
 הלודג הכפהמל יאדווב ליבומ היה יניינקה םדמעמ לוטיב .המודכו םהב רחס ,םתדמשה
 .ישונאה ןימל םתודבעמ רורחשל ,םהיבגל

 
243 Nowicki, 450–446 'מעב ,171 ש"ה ליעל; WAISMAN, WAGMAN & FRASCH, ש"ה ליעל 

 ,170 ש"ה ליעל ,Antoine ;192-ו 21–19 'מעב ,170 ש"ה ליעל ,CHAFFNERS ;2 קרפב ,27
 ;187 'מעב ,170 ש"ה ליעל ,Ibrahim ;174 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול ;20-ו 17 'מעב

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 Reflections on Animals, Francione, 55-ו 38–36 'מעב ,186 ש"ה ליעל. 
245 Frasch & Tischler, הז אשונב לארשיב קוח תעצהב ינכדע ןוידל .331 'מעב ,44 ש"ה ליעל 

 .44 ש"ה ליעל ,"?תיטפשמ תוישיאל ןיינקמ" רנרל ואר
 .ךליאו 212 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,"םייח ילעבו םיבייח לע" רנרל ואר חותינל 246
247 A.T.H. SMITH, PROPERTY OFFENCES 1, 3–4 (1994). 



 ג"פשת הכ לשממו טפשמ ףודרה ףסא

 50 

 רשאב ןה – םייח-ילעב לש תומיוסמ תויניינק תויוכזב ריכמ ןידה היה ינשה בלשב
-ילעב ייחש םושמ ,תוחפ םייטנוולר יאדווב ןילטלטימ .ןיעקרקמל רשאב ןהו ןילטלטימל
-לכב ריכהל רשפא היה םלוא ,םיישונאה םייחהמ םינומ יפלא םיעונצו םיטושפ םייחה
 ,םמצעב ורציי םהש םירצומ .םייח-ילעב לש ןיינקכ ןילטלטימ לש םימיוסמ םיגוסב תאז
 ,הדובעה תיירואית .םתוא ורציי רשא םייחה-ילעבל קהבומ ןפואב םיכייש ,שבד תמגוד
 248.וניינק ןיבל ותריצי ירפו םדא לש ולמע ןיב תרבחמ ,ןיינקה ינידב בטיה תרכומה
 ויה וליא םירובדל שבדב תולעב ןתמב קהבומ ןפואב תכמות התייה וז הירואיתש ינמוד
 םינבמל רשאב םג ןוכנ ךכ .שבדה קוקיזבו ףוצה ףוסיאב םוצעה ןלמע חכונל ,תוישונא
 .המודכו םירכס ,תוליחמ ,םיניק :םהלש עקשומה יתביבסה בוציעלו םינוב םייחה-ילעבש

 ןפואב עודיכ שלופ םדאהש םושמ ,יאדווב תכבתסמ הנומתה ןיעקרקמל רשאב
 היה ,םינגומ ויה וליא 249.םייח-ילעב לש תומייק תויסולכוא לש היחמ יחטשל יתטיש
 תיירואית .םייח-ילעב לש םתקזחבש םיחטש לע ותוטלתשהל לובג םישל ךירצ םדאה
 םהש ךכ ידכ דע ותוימצעל םירושק טרפה לש םימיוסמ םיבאשמ היפלש ,תוישיאה
 היחמ תורוקמל רשאב תיטנוולר תויהל היושע התייה 250,ותוישיאמ קלחל םיכפהנ
 םייחה-ילעב ןהבש םינש חכונל ,ןיפולחל .םיילאירוטירט םייח-ילעב רובע םייתביבס
 םירופיצש םיצע תמגוד ,םדאה ספתש םיחטשב תונטנטק תוניפב ףאו רב יחטשב םייח
 לש תיביטקא תודגנתה אלל רותסמ םהב תואצומ תואטלש תוריק וא םהב תוננקמ
 .תושר-ינבכ םגישמהל רשפא היה ,םילעבה

 ,תאז דצל .יטמרד ןפואב הנתשמ התייה םיחטשה תקולח ,םינגומ ויה וליאש רורב
 היה ,רמאמה ךרואל וראותש םייחה-ילעבב תועיגפה לש ילילפה ןידב הגשמהה תובקעב
 םייאלקח םילודיגב ישונאה ךרוצה ,ךכל םאתהב .םיוסמ בלשב ןתקספהל תופצל רשפא
 לדגל ךירצ היה אל םדאהש םושמ ,תיטמרד הרוצב תחופ היה םייאלקח םיחטשבו
 םימוצעה םימהו עקרקה יבאשמ לכ לע ,לכוא אוהש םייח-ילעב תלכאהל םיחמצ
 251.ךכב םיכורכה

 םיזוח יניד .ו

 
248 SINGER, 17 'מעב ,238 ש"ה ליעל; ZIFF, לע ןיינק ןגד ;35–28 'מעב ,237 ש"ה ליעל 

 'מעב ,239 ש"ה ליעל ,"תיניינק האירק" ןגד ;45-ו 42 'מעב ,239 ש"ה ליעל ,םיכרד תשרפ
 388–383 ,359 אל םיטפשמ "םירצוי תוכזב הרכהל ינויעה סיסבה" חספ איג ;59-ו 40

)2000(. 
 .222–221 'מעב ,90 ש"ה ליעל ,המלש 249
250 SINGER, 18 'מעב ,238 ש"ה ליעל; ZIFF, לע ןיינק ןגד ;28–24 'מעב ,237 ש"ה ליעל 

 'מעב ,239 ש"ה ליעל ,"תיניינק האירק" ןגד ;40–38 'מעב ,239 ש"ה ליעל ,םיכרד תשרפ
 .404–403 'מעב ,248 ש"ה ליעל ,חספ ;68

 ש"ה ליעל ,המלש ;323 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול ;205–202 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 251
 .218–216 'מעב ,90
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 םייחה-ילעבו םיזוחה יניד .1

 בבוס הז יטפשמ ףנע .תוישונא םיסחי תוכרעמב םיקסוע םיזוחה יניד םג ,ןיינקה יניד ומכ
 וא( םירחא םישנא ןיבל )דיגאת וא( םישנא ןיב יטפשמ ףקות ילעב םימכסה ביבס
 לומ וייח תא להנל דציכ תוישפוחב רוחבל םדאה לש הימונוטואהמ קלחכ ,)דיגאת
 ,םיעמתשמו םישרופמ ,הפ-לעבו םיבותכ :םינוּוגמ םימייקה םיזוחה 252.םירחא
 .םידיחאו םייפיצפס

 קוקיחה יאדווב אוה ,)םיזוחה קוח :ןלהל( 1973–ג"לשתה ,)יללכ קלח( םיזוחה קוח
 םיתרוכ םניא םייחה-ילעב .ללכ םייח-ילעבל סחייתמ וניא אוהש ןבומ .הז ףנעב יזכרמה
 תקסועה הקיספ .ריחס ןיינק םתויהמ קלחכ ,םיישונא םיזוחל אשומ םה ;םדאה םע םיזוח
 253.תויאמצע תויושיכ םייחה-ילעבב תניינעתמ הניא םיזוחה ינידב םייח-ילעבב

 םינגומ ויה וליא .2

 ףאו ,השחכהל רבעמו םימוצע םה םייחה-ילעב יפלכ םיישונאה העיגפהו לוצינהש ףא
 רשא הניתנ – םהל ןתונ םג אוה יכ דחכל ןיא ,םייחה-ילעבמ חקול רקיעב םדאהש
 רתיה ןיב .ונודא ןיבל וניב םיסחיה תכרעמלו םייחה-לעב גוסל םאתהב ןבומכ הנתשמ
 ןוחטיב ,תופורתו יאופר לופיט ,םימו ןוזמ ,םירוגמ םוקמ םייח-ילעבל קפסל יושע םדאה
 רורב .הביחו םיפוטיל ,רודיבו םיעוצעצ וליפא םימיוסמ םייח-ילעבלו ,)ינמז ולו(

-לעב ,ןתונו חקול םדאה םא םגש םושמ רתיה ןיב ,םיזוחב רבודמ ןיא תילולימ הניחבמש
 ,תישונאה הפשב תלבוקמה הגשמהה ףרח ."ןתונ" וניא ןפוא םושב ךא לבקמ םייחה
 םדאל וא התוא אלכ רשא םדאל ותוא תנתונ ןכש לכ אל ,בלח "תנתונ" הניא הרפה
 הזה בלחהו ,הנורחאל הדלי ותואש ךרה הקונית רובע בלח קיפמ הפוג ;ותוא ןמממה
 םה הבש תואיצמל ודלונ רשא םיישונא םינכרצ רובע ,םינתפר ידי-לע תומילאב חקלנ

 יסחי ,דבלב ימדקאה ךלהמה ךרוצל ,ןכ-יפ-לע-ףא .ותוא ךורצל םינתומו םילגרומ
-ילעב ןיבל םדאה ןיבש תומכסהכ ,םיזוחכ תירופטמ הסיפתל םינתינ ולא הניתנו החיקל
 ?וללה תומכסהה לע םירמוא םיזוחה יניד ויה המ .םייחה

 גוהנל םדאה תא בייחמ ,"ןתמו אשמב בל םות" ,םיזוחה קוחל םסרופמה 12 ףיעס
 שי בלה-םות ןורקעל .הזוח לש ותתירכ תארקל ןתמ-אשמב בל-םותבו תלבוקמ ךרדב
 םא ,תוניגהלו קדצל םישידא םניא םיזוחה ינידו 254,לארשיב םיזוחה ינידב בושח דמעמ
 לבוקמ םויכ םייח-ילעב לוצינש ףא 255.לארשיב וצמוא אל תנגוהה הרומתה יניד יכ

 
 יפאו ולש הלאירבג ;)2018 היינש הרודהמ( 18–17 א ךרכ םיזוח ןהכ ילינו ןמדירפ לאינד 252

 .)א םיזוח ןהכו ןמדירפ :ןלהל( )2019 תיעיבר הרודהמ( 14–13 ,8 ,6 םיזוח יניד חמצ
 ובנ( מ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע לא 'נ מ"עב .יס .פא .יב תווח 6763/13 א"ע 253

10.8.2014(. 
 קרפב ,252 ש"ה ליעל ,חמצו ולש ;614–606 'מעב ,252 ש"ה ליעל ,א םיזוח ןהכו ןמדירפ 254

3. 
 .23–20 'מעב ,252 ש"ה ליעל ,א םיזוח ןהכו ןמדירפ 255
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-םותב היה אל רוריבבו ,"תלבוקמ ךרד" היה אל יאדווב לוצינ ,םינגומ ויה וליא ,ץופנו
 תוישונא םיידימ םייח-לעב לש החיקל ליגרב אוה תרכנ "הזוח"ה ובש ןפואה .בל
 תדוכלמ תועצמאב ררחושמ םייח-לעב לש הסיפת ןיפולחל וא ,תורחא םיידיל תומיוסמ
 לע רבדל רתוי םיאתמ הארנ ךכיפל .הייפכב ןכ םא איה "הזוח"ה לש ותישאר .ןויתיפ וא
 בקע וב רשקתהש ימ םע הזוח לטבל רשפאמ 17 ףיעס .בל-םות רסוח לע רשאמ "הייפכ"
 ךא תיזיפו תינוציק תויהל הלוכי הייפכ .ומעטמ והשימ וא רחאה דצה וילע הפכש הייפכ
 תא ליחתמו שלחומ אוה רשאכ ,הפולח תמאב ןיא הזוחל דצל רשאכ 256.תילטנמ םג
 רשא םייח-לעבש רורב 257.הייפכ לע רבדל שקבתמ ,קוניזה וק ירוחאמ לודג קחרמ וכרד
 לבוס יביטקפא ןפואב הילא דגנתהל וחוכב ןיאש תואיצמ לא ותוא ורציי וא וב ורחס
 .דחי-םג תילטנמו תיזיפ הייפכ

 דצה לצינש לוצינ בקע הזוחב רשקתהש ימ" :יטנוולר הארנ ,"קשוע" ,18 ףיעס םג
 רסוח וא תינפוגה וא תילכשה ותשלוח ,רשקתמה תקוצמ תא ומעטמ רחא וא ינשה
 ."הזוחה תא לטבל יאשר ,לבוקמה ןמ הריבס יתלב הדימב םיעורג הזוחה יאנתו ,ונויסנ

 לש תורשקתהה 258.לוצינה תא בטיה ןיבמו תאז עדוי קשועהו ,רומח קשענה לש ובצמ
 לש ותקוצמ לוצינ ירפ יסופיט ןפואב איה םדאה לומ ןתו-חקה "הזוח"ב םייחה-לעב
 םיעורג הזוחה יאנתש רורבו ,םדאל סחיב תינפוגה וא תילכשה ותשלוחו םייחה-לעב
 ןתונ םג םדאה יכ ליעל יתשגדהש ףא .םדא-ינב יבגל לבוקמה ןמ הריבס-יתלב הדימב
 םייחה-ילעבל ןתונ םדאה ללככ יכ שיגדהל יילע תעכ ,םהמ חקול קר אלו ,םייחה-ילעבל
 םה הזוח לש םיעורג םיאנת .םהמ ולש החיקלה ךשמה ךרוצל שרדנה םומינימה תא קר
 ,הזוחמ קלחכ תמאב םינתינ םניא םימו ןוזמ ,םירוגמ ,השעמל 259.קשועל היצקידניא
 םירצומ לש הקפהה רומישל תיחרכה תילמינימ העקשה אלא ,תישממ הניתנ םניאו
 םידבע םג .ילכלכה וחוור תא םסקמל המגמב רעזמל הסנמ ןלצנהש העקשה – םיידיתע
 םפוג ;םלצנל תרחא ךרד התייה אלש םושמ ,ןוזמו םימ ,םירוגמ ולביק םיישונא תוחפשו
 היה אוה ןכ אל םאש ,םתוקשהלו םניזהל ,םנילהל ,והשפיא םתוא םקמל בייִח יזיפה
 םיקוח ומייקתה וליפא תומיוסמ תוטישב .םלצנל דוע רשפא היה אל זאו ,תמו ךעוד ,למק
 רוציי םרוגכ ספתנ דבעה ."תודבע יניד"כ םגישמהל ישוק ןיא רשא ,אשונב םידחוימ
 היה זאד םידבעה לש םבצמ וליפאש םגה ,ויתויוכזב רתויב לבגומ וא תויוכז ללושמ
 ירבעה טפשמב דבעה ,לשמל .םויכו זא םייחה-ילעב לש םבצממ הברהב בוט יאדווב
 לבגומ היה ןודאהו ;ןמזב תלבגומ התייה תודבעהו ,ותוריח תא תונקל לוכי היה
 ףאו םיתואנ היחמ יאנת ול קפסל וילע היהו ,דבעה לע ליטהל יאשר היה אוהש תומישמב

 
 ןמדירפ :ןלהל( )2020 היינש הרודהמ( 290–284 ב ךרכ םיזוח ןהכ ילינו ןמדירפ לאינד 256

 ;)1994( 339 ,337 ב טפשמה "םיזוחה ינידב הייפכה גשומ" יברנימ ריאמ ;)ב םיזוח ןהכו
 .404–403 'מעב ,252 ש"ה ליעל ,חמצו ולש

 .)2004( 189–187 תיטסינימפ הביטקפסרפמ םיזוח יניד ןרק הלה 257
 ,252 ש"ה ליעל ,חמצו ולש ;984–983 'מעב ,256 ש"ה ליעל ,ב םיזוח ןהכו ןמדירפ ואר 258

 .437–434 'מעב
 .197–196 'מעב ,257 ש"ה ליעל ,ןרק ואר 259



 םייח-ילעבב תוישונאה תועיגפה לש תשדוחמ הגשמה ג"פשת הכ לשממו טפשמ

 53 

 םיללוכ תונושה תוישעתב םייחה-ילעב םע "םיזוח"הש רורב 260.ודובכ לע רומשל
 םישנאל האוושהב ןכש לכ אל ,םידבעל האוושהב ףא תינוציק הדימב םיעורג םיאנת
 תומכסה םג יכ ןייצל רתומל אל .בחרו קומע ,הנבומ קשוע איה םתתירכו ,ונימיב
 טחשיהל םייח-לעב לש תעמתשמה המכסהה תמגוד ,תוינוציק תועיגפל תוסחוימ
 לכב ץרחנ ןולשיכ תולשכנ ויה 261,תירסומ הגרדמ תיילעב ךכב תוכזלו הרשכ הטיחשב
 .יטפשמ ןחבמ

 םגפ חכונל הזוחה לוטיבל יאדווב םיליבומ ויה םיזוחה יניד ,םימילשמ םיניד דצל
–ב"כשתה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח .הזוחל םידדצה דחא לש ותורשכב

 ששחה חכונל ,םירחאו םיניטק לש תויטפשמה תולועפה תא דואמ םצמצמ ,1962
 םיסנכומו וידיב םידלונ םדאה תקזחבש םייחה-ילעבמ םוצע קלח .םתוא ולצני םירחאש
 ןוגכ ,תודגנתה םיארמ םניא וללה םייחה-ילעב םא ףא .םתדילמ לוצינו הייפכ לש םלועל
 .לטב אוה םמיע הזוח לכ ךכיפל .םתורשכ רסוחמ עבונ רבדה ,םנודא דימ טלמיהל ןויסינ
-יתלב ,יקוח-יתלב ותויהב לטב היה םהב רחסו םהלש דובעש הזוח לכ ,םינגומ ויה וליא
 תיישע קוחל 1 ףיעס .םיזוחה קוחל 30 ףיעס תווצמכ ,רוביצה תנקת תא דגונו ירסומ
 אל םהמ לבקתהש המ תא םהל בישהל בייחמ היה ,1979–ט"לשתה ,טפשמב אלו רשוע
 .ויווש תא וא )הארנכ ירשפא וניאש המ( ןידכ

 הדובע יניד .ז

 םייחה-ילעבו הדובעה יניד .1

 םידיבעמ ,םידבוע ןיב םיסחיה תוכרעמ תאו תישונאה הדובעה תא םירידסמ הדובעה יניד
 םידבוע רובע תונגה םירצויו םידיבעמ לש םחוכ תא םיליבגמ םה רתיה ןיב 262.הנידמהו
 263.דועו םירוטיפמ הנגהל ,יתקוסעת ןוחטיבל ,הילפא רוסיאל ,םומינימ-רכשל עגונב

 
 הלכלכל הרבח ןיב :קדצ ישקבמ "תילכלכ ןוחטיב תשרו הבוחכ תוריח" ץינכר ודע 260

 .)2016 םיכרוע תרופ ןימינבו ןגד ךונח( 615–614 ,611 םיידוהיה תורוקמב
 .97–94 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ןתנוי-ןב .לארשיב םיטחוש תאז םיראתמ ךכ 261
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,54 הדמע ריינ( 9 תורומת לש ןדיעב הדובע יסחי קלדנומ איג 262

 תילכלכה השיגה "הדובע יניד :ט קרפ" ןמדלפ לבויו לביל ילרוא ,אירול ךליל ;)2004
 .)2012 ךרוע הי'צקורפ לאירוא( 483–482 ,477 טפשמל

 תיזוח לדחמ תרירבמ – דבוע ירוטיפ יבגל תיטפשמה הרדסהה ןויפיא" קלדנומ איג 263
 תוילגרמ-ןיבר ןורש ;)1999( 819 בכ טפשמ ינויע "םהיניבש המו ,תיטנגוק הרדסהל
 איג ;)2005( 123 ג םיקסעו טפשמ "הדובע יסחיו הדובעה טפשמל םייתוגהנתה םירבסה"
 ?בושח טפשמה םאה "?'הדובעה תא םישוע' הדובעב הילפאה רוסיא יניד םאה" קלדנומ

 םוקמב יתקוסעת ןוחטיב" תשע ודיעו בודיוד איג ;)2010 תוכרוע ויז עטנו רקה הנפד( 199
 יל-עטנו קלדנומ איג ;)2012( 143 גמ םיטפשמ "םינזואמ םייניב ירדסה תארקל :הדובעה
 "םיקדוצ אל םירוטיפ ינפמ הנגהל תיכילהה השיגה :עומישה תבוח לע" הדוהי ןב
 :הדובעה תקוח" קרב ןרהא ;)2014 םיכרוע יבצ-ןזור יסיאו רשיפ הילט( 177 תורודצורפ
 .)2017( 507 םייתקוח םינויע :ג ךרכ םיבתכ רחבמ "הדובעה יסחיו םדאה דובכ
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 רשא ,1951–א"ישתה ,החונמו הדובע תועש קוח םה לארשיב הז הדשב םיטלוב םיקוח
 ,םומינימ רכש קוח ;יעובשהו ימויה הדובעה ךשמ יבגל םירוסיא ,רתיה ןיב ,עבוק
 םידבוע קוחו ;ישדוחו ימוי ,יתעש ירעזמ רכש ,רתיה ןיב ,עבוק רשא ,1987–ז"משתה
 ,םירזה םידבועה לש הברה השלוחל הנבה ךותמ ,עבוק רשא ,1991–א"נשתה ,םירז
 .םתדבעהל םיילמינימ םיטרדנטס

 יכ עבוק קוחל )ה(2 ףיעס .םייח-ילעב לש הדבעהב ריכמ הנגהה קוח ,ןיינעמ ןפואב
 לעב םדא דיבעי אלו ינפוגה ובצמ בקע דובעל לגוסמ וניאש םייח לעב םדא דיבעי אל"
 תישונא הלועפ וזיא טרפמ וניאו רידגמ וניא קוחה ,תאז םע ."ותלוכיל רבעמ םייח
 וניאש ןפואב ,ןכ לע רתי ."הדובע" תבשחנ תיתייח הלועפ וזיאו "הדבעה" תבשחנ

 ולו ,הרימא לכ ןיאו ,ותוא שרפמו רומאה ףיעסב ןדש דחא ןיד-קספ וליפא ןיא ,עיתפמ
 .ףיעסה ףקיה תא ריבסהל הסנמש ,תימדקא

 םינגומ ויה וליא .2

 היושע .תבכרומ םיתיעלו הטושפ םיתיעל איה "דבוע" והימ הלאשה ,םיישונא םירשקהב
 דיבעמה קוידב והימ וא 264הדובע יסחי ןכא איה תמיוסמ תכרעמ םא הלאשה ררועתהל
 ,דיבעמ–דבוע יסחי תוהזל ידכ םיגוהנ םינוש םינחבמ 265.ןלבק ידבועל רשאב ,לשמל –
 דויצה ןחבמ ,ישיאה עוציבה ןחבמ ,הטילשהו חוקיפה ןחבמ ,תובלתשהה ןחבמ תמגוד
 רואל רתיה ןיב ,רחא ןיבל דיבעמה ןיב הקיזה תא םינחוב הלא םינחבמ .הקסעהה ךשמו
 דיבעמה םגש ןבומ 266.דיבעמה לש תילוהינה הביטגוררפה רואלו םהיניב חוכה יסחי

 םייח-ילעב יתטיש ןפואב לצנמש ימ לש וזל תברקתמה הטילש לעב וניא רתויב קזחה
 .םתבוגת ןפואמ וא םהיתושרפהמ ,םפוגמ הכירצ ירצות קיפהל ידכ

 רדעה תורמלו ,םתתמה דעו םרוציימ ,םייחה-ילעבב תטלחומה הטילשה תורמל
 דבוע והימ תולאשה ,םילצונמה םייחה-ילעב לש שפוחהו הלועפה בחרמל עגונב תויהת
 לש ותריחב חכונל םג ,תאז .םייחה-ילעבל עגונב רתויב תושק תוארנ הדובע יהמו
 אל הז שומישש ףא ,םהילא רשקב "הדבעה" לש חונימב שמתשהל ילארשיה קקוחמה
 םהש תולועפהמ וליא טילחהל ונילע היה ,םינגומ ויה וליא .והשלכ ןוידל רומאכ ליבוה
 לש הדבעה לע תינרדומה תיסופיטה תישונאה הבשחמה ."הדובע" תניחבב ןה םישוע
 םאה םלוא .םירומחלו םיסוסל רשאב רקיעב ,תולבסו אשמב יאדווב תקסוע םייח-ילעב
 םילושכמ לע הציפק וא ץורמב הציר םאה ?הדובע הניא בלכ ידי-לע חטש לע הרימש

 
 .)8199( 817 )4(בנ ד"פ ,הדובעל יצראה ןידה-תיב 'נ יסורס 4601/95 ץ"גנד 264
 תונשרפ" בודיוד איג ;)2010( 191 בי טפשמו הרבח ,הדובע "הפיקע הקסעה" בודיוד איג 265

 םיכרוע 'חאו ףוסאילא קחצי( 261 רלדא ביטס רפס "דבוע והימ :הדובע ינידב תיתילכת
2016(. 

 .)1996( 628 )4(נ ד"פ ,הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ רומ 5168/93 ץ"גב 266
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 הרימש ירה 268?הדובע הניא סקרקב הירא לש העפוה םאה 267?הדובע םניא סוס ידי-לע
 אשמה תא ךפוה המ .רכומ ישונא די-חלשמ םה רודיבב וא טרופסב יעוצקמ קוסיעו
 ?םיציב תלטהו הבילחל תובצייתה רשאמ רתוי הדובעל תולבסהו

 "הדובע"ב רבודמ יכ רובס יניא ,םימדוקה טפשמה יפנעב ןודנש וקהמ הלועכ
 ובתכ יולו יול .ןודא–דבע יסחיב אלא ,דיבעמ–דבוע יסחיב רבודמ ןיא ;ללכ "הדבעה"בו
 םנמוא ונייצ םה .ותייחמל דבוע םדאה םג ירהש ,תירסומ הניחבמ הלוספ הניא הדובע יכ
 וגייתסה דיימ ךא ,תודבעל המוד םבצמ הז ןבומבו ,רושהו סוסה תא לאוש וניא שיא יכ
 לכלש ךכ לע קלוח יניא 269.תומיוסמ תודובע לבקל אלא הררב ןיא םדאל םג יכ ומיעטהו
 הריחב שפוח שי םימיוסמ םישנאלשו ,הדובע יניינעב דבלב לבגומ הריחב שפוח שי םדא
 לעב םדא םג .הרומאה האוושהל ןתיא סיסב ןיאש ינרובס ןכ-יפ-לע-ףא ךא ,דואמ רצ
 רוחבל לוכי אוהש הז ןבומב ,תישפוח הריחבמ ןיידע הנהנ דואמ הרצ הריחב תורשפא
 הריחב תלוכי ןיא םייחה-ילעבל .תרחאל תחא )תלמגתמ-אל וא( השק הדובע ןיב
 ,הל קרו ול הצוחנה הדובעל םתוא דעיימ ,םיבולכב םתוא אלוכ םדאה דוע לכ הדובעב
 ,ויתויפיצב םידמוע םניא םה רשאכ םהב עגופו םתוא ףלאמ ,תרשרשב םתוא ךשומ
 .תדרוי םתקופת רשאכ םתוא לטוק ןבומכו

 .םידיבעמו םידבועמ לידבהל ,םינודאו םידבעב קוסיעב םילגרומ םניא הדובעה יניד
 הפירח תיטופיש תרוקיבל ליבוה רשא ,לבוכ רדסהב םירז םידבוע לש השק לוצינ וליפא
 שפוח .םייחה-ילעבל השענה תמועל ןיטולחל ךר הארנ 270,תודבעל התוא התוושהש
 םג קרפה לע היה אל תודבעמ ידיימ רורחשש החנהב 271.הייפכ םע בלתשמ וניא קוסיעה
 תויתייח תולועפ וליא ןושארה בלשב עירכהל הדובעה יניד לע היה ,םינגומ ויה וליא
 חיטבהלו םיריפחמ הדובע יאנת םצמצל םהילע היה ינשה בלשב .הדובע ללכב תובשחנ
 הדובעה יאנת אלא ,הדובעה םצע אל איה היעבה יכ ובתכ יולו יול .ילמינימ לומגת
 272.םימלוה םירוגמו החונמ ,ןוזמ ןוגכ ,םיתואנ םיאנת םישורד יכ ונייצו ,תורזכאתההו
 םניא ,יאופר לופיט וליפא םימיוסמ םירשקהבו ,ןוזמו םימ ,םירוגמ ,יזוחה קרפב רהבומכ
 םהש םג רורבו ,"םינתונ" םייחה-ילעבש המ "רובעב הרומת" םניאו ,תישונא הניתנ רדגב
 רשאכ העטמו םֵמוקמ "םירוגמ" הלימב שומישה ."הדובע רכש" בשחיהל םילוכי םניא
 וניא אוה ;הדובעל עיגמ ישונאה דבועה .לודג אוהש ןיבו ןטק אוהש ןיב ,בולכב ןניקסע
 וא לומג הדובעה םוקמב םייופכ םירוגמב תוארל ןיא .הב ררוגתמ וניא יאדוובו ,הב יח
 רשאב .רתוי םימלוה םירוגמה יאנתש אדוול ךירצ היה תוחפה-לכלש ןבומ יכ םא ,רכש

 
 יול ;172–168 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ACHOR ואר םיבלכו םיסוס יצורמבש תוירזכאה לע 267

 .334 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו
 .165–164 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,ACHOR ואר סקרקב ףוליאה לע 268
 .311 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול 269
 הנשמה לש ןידה-קספל 4 'ספ ,לארשי תלשממ 'נ "דבועל וק" תתומע 4542/02 ץ"גב 270

 .)2006( 346 )1(אס ד"פ ,ןישח )'מידב( אישנל
 .825 'מעב ,40 ש"ה ליעל ,היתונבו תיתקוחה תוכזה קרב 271
 .312–311 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול 272
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 ףסכה יכ רעשל ןתינ ,םינגומ ויה וליא ,ףסכל ךרע ןיא םייחה-ילעב יבגלש ףא ,רכשל
 ;לוזו יתיישעת אלו ,יעבטו חבושמ ןוזמ תשיכרל שמשמ היה םתושרל דמעומ היהש
 היחמ יאנתל ;הדובעה ךשמהל תורשכ אודיווב קפתסמש הזכ אלו ,יתפמא יאופר לופיטל
 דימעהל דיבעמ בייחמ ,לשמל ,םירז םידבוע קוחל ה1 ףיעס .המודכו ,רתוי םיחונ
 היה ,םינגומ ויה וליא ,רכשל רשק אלל ,םוקמ לכמ .םימלוה םירוגמ רזה דבועה שומישל
 תועש ,הדובעב תוחיטב תמגוד ,םיילמינימ םיאנת םידבועה םייחה-ילעבל עיצהל רשפא
 השירפל תוכז ,הדובעב העיצפ ןיגב יאופר לופיטל תוכז ,גוצייל תוכז ,תויּברְמ הדובע
 273.המודכו

 המוד ,םיבר םירשקהב םייח-ילעב לש תולודג תוצובק תומייקש ףא ,תאז תמועל
 דיבעמל דבוע ןיב ישיאה הדובעה הזוח תא ריממ רשא ,יצוביקה הדובעה טפשמש
 .םייח-ילעב לש הלודג הצובק לע ליחהל בכרומ היהיש ןויער אוה 274,תיצוביק תכרעמל
 ישונא גוציי וא תוספורטופא לש םגדב הניאש גוצייל תיתצובק תכרעמ ןיימדל טושפ אל
 לש וא םירז םידבועל עויסה ידקומ לש לדומהש ןכתיי .יצוביקה לוקה לש יביטקיפ
 .הז ןיינעב עייסל לוכי "דבועל וק" תמגוד םינוגרא

 החוור יניד .ח

 םייחה-ילעבו החוורה יניד .1

 תוסחייתהל םייואר ךא ,יתראיתש םימדוקה םיפנעה ומכ םירכומ םניא החוורה יניד
 יאדווב םירשקתמ החוורה יניד .םייחה-ילעבל םהלש תילאיצנטופה תויטנוולרה חכונל
 רושקה לכב הנידמה תובוח תא םירידסמ םה 275.םתוא םיפפוח םניא ךא ,החפשמה ינידל
 ,הנמוא-דלי וא דלי הז אהי ,המוחתב יוצמש ימ לש ותחוור לע תילמינימ הנגה תחטבהל
 תב-תוכזכ הגשמהל תנתינ תילמינימ החוור 276.טלקמ שקבמ וא בוחר-רד ,עשי-רסח
 ,1980–א"משתה ,הסנכה תחטבה קוח 277.ימואל-ןיבה טפשמב תרכומ תוכזכו תיתקוח
 .הז רשקהב דואמ טלוב

 
 Will Kymlicka, Social Membership: Animal Law Beyond the ואר ןוידל 273

Property/Personhood Impasse, 40 DALHOUSIE L.J. 123, 147–49 (2017). 
 ,397 ומ םיטפשמ "תושדח תומגמ – יצוביקה הדובעה טפשמב גוצייה לדומ" תשע ודיע 274

399–400 )2017(. 
 "?ילארשיה טפשמב תחוור דליה תנגה םנמואה" תליג יבצ לארשיו ןנור ריאי ,לשמל ,ואר 275

 :הלרדניס לדומל הייגלש לדומ ןיב" םלסמ-בגר יריש ;)2016( 1143 טי םיקסעו טפשמ
 .)2020( 1239 בל טפשמ ירקחמ "החוורה תנידמו החפשמ ,לופיט

 גלפ ליא ;ךליאו 566 'מעב ,40 ש"ה ליעל ,היתונבו תיתקוחה תוכזה קרב ,לשמל ,ואר 276
 ;)2018( טפשמב הגשה-רב רויד ןידליג ןולא ;)2013( ילהנימה טפשמה לש ינועה רגתא

Connie Chang, Immigrants Under the New Welfare Law: A Call for Uniformity, a 
Call for Justice, 45 UCLA L. REV. 205 (1997). 

 .605–598-ו 565 ,557 ,554–553 'מעב ,40 ש"ה ליעל ,היתונבו תיתקוחה תוכזה קרב 277
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 ,לשמל .םהב םירחא לש העיגפ ינפמ עשי-ירסח לע הנגהל םג םירשקתמ החוורה יניד
 ךות ,תומלצמ תנקתה תועצמאב תוטועפה םולש לע ןגהל שקבמ תומלצמ תנקתה קוח
 רחא םדא לכ לשו ןועמב םידבועה לש ,תוטועפה לש םתויטרפו םדובכ לע הרימש
 ומלצי רשא ,תוטועפל םוי תונועמב תומלצמ תנקתה בייחמ קוחה .ןועמב אצמנה
 טוליש תבצה ךות ,תוחלקמו םיתוריש טעמל ,ןועמה חטש לכמ לוק ילב ואידיו וטילקיו
 יבגל תויחנה םג ללוכו ,הדובעל תדמעומו תדבוע לכ עדייל הבוחו תומלצמה תודוא-לע
 תבוח קוח תעצה 278.טפשמ-תיב רושיאב קר וב הייפצו לבגומ ןמזל רמוחה תרימש
 ךרעמ רוציל תשקבמה ,2017–ז"עשתה ,ידועיסה זופשאה תוקלחמב תומלצמ תנקתה
 ךא ,םימדקתמ הקיקח יבלש הרבע ,םיידועיס םישישקב לופיטל תודסומב המוד הנגה
 .קוחל השבגתה םרט

 דואמ רכומ "החוור" חנומה ,םייח-ילעבב םיקסוע םניא לארשיב החוורה ינידש ףא
 אוה ובש רשקהבו רצוי אוהש םומינימב דואמ הנוש אוה ,תאז םע .םייחה-ילעב ינידב
 תתל שרדנש םומינימב תקסוע החוורה םייחה-ילעב יבגל םג ,םישנא יבגל ומכ .רכזומ
 העשב םלבס םוצמצ הניינע ,םישנא יבגל רשאמ דואמ הנוש ןפואב ,םהיבגל םלוא ,םהל
 ,ריינה לע תירלופופה ,החוורה תשיג .םלוצינמ תלעות קיפהל ךישממ ישונאה ןימהש
 279.תינמז-וב םייקתהל םילוכי םהב ינמוה לופיטו םלוצינ יכ םייח-ילעב יבגל החינמ
 תוישעתל רשקב םייח-ילעבל החוור יקוחו החוור יפוג םימייק םלועב תובר תונידמב
 טפושה רשאכ ,לארשיב החנמ הקיספב םג הרכזוה וז תילכת 280.תומיוסמ תוינלצנ
 ליבגהל ,םתחוורל גואדלו םייחה-ילעבב בשחתהל םדאהמ תעבותה השיגב דדיצ סינורג
 הניא החוורה לעופב םלוא 281.םבצמב יתגרדה רופישל ףואשלו םהב שומישה תא
 םיגירח םיללוכ םייסופיט החוור יקוחו 282,ןכרצלו ןלצנל תילכלכה התולע םושמ ,תחוור
 רשא ,הנגהה קוחל )א(1א2 ףיעס ,תאז דצל 283.הנוצרכ לועפל היישעתל םיריתמה ,םיבר
 קפסל םייח-לעב לש קיזחמ וא םילעב לע הבוח שרופמב עבוק ,2015 תנשב קוחל ףסוה

 
 ,תונזאהבו תומלצמב קסוע וניא ,2018–ט"עשתה ,תוטועפל םוי תונועמ לע חוקיפה קוח 278

 .יוארכ ולעפי םירומאה תונועמהש חיטבהל דציכ תיללכה הלאשב אלא
279 Francione, Animal Rights and Animal Welfare, 398–397 'מעב ,39 ש"ה ליעל; 

Ibrahim, 180 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,יולו יול ;178 'מעב ,170 ש"ה ליעל. 
280 Lindsay Vick, Confined to a Process: The Preemptive Strike of Livestock Care 

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). 
 ,סינורג יכ רכזוי .סינורג טפושה לש ןידה-קספל 15–11 'ספב ,52 ש"ה ליעל ,"חנ" ןיינע 281

 לש םלבס תא עונמל ידכ ,םלבס ךשמהבו םיזווא םוטיפ ךשמהב דדיצ ,דיחי תעדב
 .םימטפמה

282 Animal Rights and Animal Welfare, Francione, 430–426-ו 400 'מעב ,39 ש"ה ליעל. 
 .180–176 'מעב ,170 ש"ה ליעל ,Ibrahim ;436–434 'מעב ,םש 283
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 רוסיאב הבוגמ וז הבוח 284.וב תוללעתה עונמלו ותואירבל גואדל ,ותייחמ יכרוצ תא ול
 285.הנגהה קוחל )ב(17 ףיעס יפל ,רסאמ הנש אוה ותרפה ןיגב שנועהש ילילפ

 םינגומ ויה וליא .2

 קלחכ דוע אלו ,םהיבגל רתויב םייטנוולר ויה החוורה יניד ,םינגומ םייחה-ילעב ויה וליא
 םויכ םיקזחומ רשא םייח-ילעב ,לשמל .םויקל ילמינימ טרדנטסכ אלא ,לוצינה ינידמ
 םינגומ ויה וליא ,ןבומכ ,תיקוח תרתונ התייה אלש הקיטקרפ – "דמחמ-תויח"כ םיתבב
 ,םיגרוח םידלי לע הנגהה ומכ ילוא ,תישממ תיטפשמ הנגהב םיכוז ויה תוחפה-לכל –
 תושירד הוותמ ,2016–ו"עשתה ,םידליל הנמוא קוח .הנמוא-ידלי לע וא םיסוח לע
 ויה וליא .ךכ םשל םיילמינימ םיללכו םיטרדנטס טרפמו ,ויתויוכזו דליה תבוט ןניינעש
 רשפא-יאש הלאל יתנווכ – תיבב םיקזחומה םייחה-ילעב תא תוארל רשפא היה ,םינגומ
 ,םהיכרוצל גואדל םיבייח רשא ,הנמוא-ידליכ – םמקשלו םררחשל ,םתחפשמל בישהל
 יכו בטיה לפוטמ הנמוא-דלי לכ יכ םיאדוומ ויה םיחקפמ .םהיתויוכזלו םתחוורל
 דימ םריבעהל דוע רשפא היה אל ,םינגומ ויה וליא יכ ןייצל רתומל אל .תורמשנ ויתויוכז
 ,םיבלכ תשיטנ לש העפותה תחוור םויכ .המודכו תיבהמ קחרה םתוא שוטנל ,ץפחכ דיל
 בלכ רשאכ ,תיוושכעה תואיצמב 286.םתגירהלו רקפה-יבלכ תסיפתל ךשמהב הליבומש
 הנידמה ,הנגהה קוחל א2 ףיעס יפל תילילפ הרבע תמייקתמש ףא ,םדא ידי-לע שטננ
 287.תממוקמו תכחוגמ השינע תועצמאב תפכוא וא טעמכ תפכוא הניא

 ,לשמל – תויחל םתוכז לע תילמינימ הנגהב םיכוז םייחה-ילעב ויה ,םינגומ ויה וליא
 ףשח אוהש םושמ ,םיתיובמ םייח-ילעבל תדחוימ תוירחא שי םדאל .הנזה תועצמאב
 םייוניש רצי 288,ויתונוצרלו ויכרצל ומיאתהל ידכ םעבט תא הנישש ינלצנ ךילהתל םתוא
 תולת םהב חתיפ ,תוישגרו תויתוגהנתה ,תויגולויזיפ תויעב םהל םרג ,םפוגב םייטמרד

 
 )'תנ םולש( א"ת :סופת תרזחה לע םינוידב הקיספב תמיוסמ תוסחייתהב הכז ףיעסה 284

 ;)13.3.2020 ובנ( תיטפשמה הכשלה רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ 'נ ןויח 68747-02-20
 ובנ( ביבא-לת בל תנחת לארשי תרטשמ 'נ יול ררומ 20-06-64596 )א"ת םולש( ת"ה

 ובנ( רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ 'נ קייחס 5064-11-20 )'צנ םולש( ת"ה ;)10.9.2020
6.12.2020(. 

 פ"ת ואר .רתוי םירומח ,םירחא םירוסיא דצלו תוקוחר םיתיעל קר הכ דע ףכאנ הז רוסיא 285
 .)14.11.2019 ובנ( בודיסח 'נ לארשי תנידמ 33690-06-19 )צ"לשאר םולש(

 .14 ש"ה ליעל ,סייו ואר לארשיב העפותה לע 286
 ,ואר .םירופס םישנא קר ותרפה ןיגב ןידל ודמעוה הז רוסיא לש תוברה ומויק תונש ךלהמב 287

 ,)16.10.2013 ובנ( ןוטיב 'נ לארשי תנידמ 38901-08-13 )צ"לשאר םולש( א"מע ,לשמל
 .דומעל ותרישק ידי-לע הבלכ תשיטנ ןיגב םילקש םיעבש לש סנק תמשאנה לע תשוה םש

 תיישעתל רשקב .20 'מעב ,11 ש"ה ליעל ,ןוסרטאפ ואר ינלצנה תויבה לש הירוטסיהל 288
 .114 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס םג ואר ןוזמה
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 רצי םדאה 289.יגולויב לקשמ-יווישו היצולובא םלצא בכיע םירחא םירקמבו ,וב תימויק
 .הנממ םלעתהל תיכרע הניחבמ יאכז וניאו ,הרומאה היעבה תא

 דחוימב בכרומ ןוידל חתפ תחתופ התייה הנזהה תלאש יכ ירב ,םעפה ביחרהל ילבמ
 ,םירחא םיפרוטו םילותח תמגוד ,םירחא םייח-ילעבמ םינוזינה םייח-ילעבל רשאב
 ,םתנזהל גואדל הנידמה לע היה ,םינגומ הלא ויה וליא .תויח-ינגב רקיעב םויכ םייוצמה
 םירחא םייח-ילעב לש תופוג יקלח תועצמאב אל ,ירק ,יחכונה ןפואב דוע אל ךא
 .םדא דיב ותמוהש

 דיתעה טפשמו הווהה טפשמ ,רבעה טפשמ .ט

 אל טפשמה .טפשמה לש תישונאה הירוטסיהה רבדב הבואכ תרוכזתב חתפנ רמאמה
 םירטשמב םג ,תיתטיש הילפאו תונלצנ ,תונעגופ ,תומילא – ריתהו רישכה ףאו – ענמ
 ותייטנ ,וליג ,ורדגמ ,ותד ,ינתאה ואצומ ,ולש םואלה ,םדא לש ורוע עבצ .םייטרקומד
 תיכוכז תרקת וא תויטפשמה תויוכזה םלועל הסינכ ףס ועבק םירחא םינייפאמו תינימה
 הלּבְקה םוקמב .םירחאו הלאכ םישנא לע תיטפשמה הנגהה תא דואמ הליבגהש הכומנ
 שקבמ היה רבעב בתכנ היהש יחכונל המוד רמאמ ,םויכ תואלמה תויוכזה ילעבל
 – ישפוח םדא דגנ תושענש תולועפ ויה וליאכ דבע דגנ תושענ רשא תולועפ גישמהל
 ויה וליאכ םישנ דגנ תושענ רשא תולועפ וא ;"םיישפוח םישנא ומכ םינגומ ויה וליא"
 תושענ רשא תולועפ וא ;"םירבג ומכ תונגומ ויה וליא" – םירבג דגנ תושענש תולועפ
 ומכ םינגומ ויה וליא" – םירגובמ דגנ תושענש תולועפ ויה וליאכ םידלי דגנ

 290."םירגובמ
 ינייפאמו ,תואיצמהמ קוחר ונדוע םישנא ןיב אלמ ןויווש .רבעה טפשממ ונדרפנ

-זגרא ,ללככ ,תאז םע .םישנא ןיב תוילכלכו תויתרבח תונחבהל םיליבומ םיבר תוהימ
 הבחר המכסה תפקשמה בטיה תרכומ תונימז – םדא לכל ןימז יטפשמה ןגמה
 ןתינ יכ ,לשמל ,ןועטל זעי אל יטרקומדה טפשמה םלועב שיא ונימיב .היטרקומדב
 םדא אולכל ןתינ יכ ;ילכש רוגיפב הקול אוהש םושמ ול םלשל ילבמ רחא םדא דיבעהל
 ןתינ יכ ;ורדגמ ןיגב ותערל םדא לש םייגולויב םינייפאמ לצנל ןתינ יכ ;ורוע עבצ םושמ
 קוחר-אלה רבעה .ולש םואלה ןיגב םדא לוטקל ןתינ יכ ;ותד ןיגב םדאב םומ ליטהל

 
 ,תירבה-תוצראב םייחבטמה-יתב לש החוורה תנהוכו םייחה יעדמל תיחמומ ,ןידנרג 289

 תיישעתב ןה ,םיתיובמ םייח-ילעבב תוישונא תויטנג תויוברעתה לש הרוש לע העיבצה
 לש םתוגהנתהב הערל םייונישהמ קלח יכ המיעטה ףאו ,דמחמה-תויח םוחתב ןהו ןוזמה
 .88–75 'מעב ,28 ש"ה ליעל ,ןידנרג .ךכמ םיעבונ םיבלכ

 .211 ש"ה ליעל ואר תישונאה תודבעל םייח-ילעב לש דסוממה לוצינה תאוושהל 290
 לש לוצינה תאוושהל .202 ש"ה ליעל ואר םישנ לש הזל םייח-ילעב לש לוצינה תאוושהל
 ,)ורמאמב יזכרמה ןועיטה והז( 27 ש"ה ליעל ,Anderson ואר םידלי לש הזל םייח-ילעב
 .858 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,רדג תמח ןיינע ןכו
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 םיינרדומה וניכרע ואריי דציכו ,רחמ וניכרע ויהי המ .םויכ וניכרעמ דואמ קוחר הארנ
 ?הירוטסיהה ונתוא טופשת דציכ ?דיתעה יארב

 ,תמדקומה וזבו תיחכונה תואיצמב טבמב קפתסמ וניא רמאמב עצומה ךלהמה
 תונלצנ לע רגית ארוק אוה .תעבוקמ הסיפתב ,תלבוקמ הימוטוכידב ,דוסי-תוחנהב
 ריכהל וליפא ברסמו ,םילגרהו גנוע לש םמשב ןהל ףתוש םלועה בור םא םג ,תונעגופו
 לככ הבושח ,הנטנטק הדוקנ ןקתל ךרוצה לע העבצהב קפתסמ וניא רמאמה 291.ןהב
 דיתעה טפשמ םע – דיתעה םע בתכתמו הווהה לע יתטיש רגית ארוק אלא ,היהתש
 תנגוהו הבוט תידיתע תואיצמל הגרדהב םורתל תימיטפוא הווקתב – דיתעה ישנאו
 םינשה ףולחב ךפהנ תעדה לע לבקתמ-יתלבו ןיטולחל ינוימד רבעב הארנש המ 292.רתוי
 לכונ אלש רורב ,תּומייק תניחבמ ,דיתעב אליממ 293.תיתדבועו תיטפשמ תואיצמל
 סרהב ,תורעי אוריבב ךורכ רבדהש םושמ רתיה ןיב ,םייחה-ילעב לוצינב ךישמהל
 .םינימ תדמשהבו םילקאה יונישב ,םימה יבאשמ זובזבב ,ריוואה םוהיזב ,םיסונייקואה
 ריחמ תא )םלשמ רבכ ילואו( םלשי םדאה םגו ,בר ןמז תאז דורשי אל ונלש תכלה-בכוכ
 םייח-ילעבב תדסוממה העיגפה ובש ןפואה ןמ ןיע דוע םילענ אל דיתעב 294.ויללעמ
 םעפש לבקל השקתיו ,ונלש הלמחה לגעמ בחרתי דיתעב 295.םדאה תואירבב םג תעגופ
 .תושידאב ,תומיטאב ,תוירזכאב ונגהנ

 תואיצמ לש רואית וניא ןויוושה ןורקע יכ ריכזהל תשקבמ ךלהמה לש אצומה-תחנה
 םירחאל הגאד .םדאל תוסחייתהל יטפשמו יתרבח םשרמ אלא ,תנעטנ תיתדבוע
 ןהש ףא ,תלוכיב וא הארמב תונתומ תויהל תוכירצ ןניא םהלש םיסרטניאב תובשחתהו

 
 .14–13 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 291
 :לוצינה לוסיח לש השיג תבוטל החוורה חישמ קחרתהל ןויצנרפ לש ותאירקל וושה 292

Francione, Animal Rights and Animal Welfare, 425–422 'מעב ,39 ש"ה ליעל. 
293 Stucki, 560 'מעב ,22 ש"ה ליעל. 
 Tarah ;220–217 'מעב ,90 ש"ה ליעל ,המלש ;206–202 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 294

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 (2014). וטרסב ,ורובנטא דיווייד עבטה רקוח A LIFE ON OUR PLANET, 
 ידי-לע תיביסמה םינימה תדמשהל סחייתמ ,םליצו רקחש ץראה-רודכ לא רוחאל טיבמ
 ואר .ץראה-רודכב – םיישונאה םג – םייחה ךשמהל ששחל התוא רשוקו ,םדאה

http://www.netflix.com/il/title/80216393. 
 תצפה ןוגכ ,יחה ןמ ןוזמה תיישעתב םינומטה םישקו םינוּוגמ םייתואירב םינוכיס לע 295

 .Andrew H ;338–332 'מעב ,171 ש"ה ליעל ,Tao ואר ,תולחל ןוכיסה תרבגהו תולחמ
Nelson, 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 

97 (2017)–183, 196 .EVR L.REXEL D; 156–131-ו 40 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס. 
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 ןימזה יטפשמה םילכה זגראמ םינהנ םניא םייחה-ילעב 296.םנויפאל המאתה תוכירצמ
 תֹוהזל תושח תויושי ןתוא תא ךופהל ,תיטפשמ הזרכהב ,לכונ אלש ףא .םדא לכל םויכ
 םתונימז תא וא יטפשמה זגראה תונימז תא ביחרהלו תונשל תיטפשמ העינמ לכ ןיא ,ונל
 יטמוטוא ןויווש השוריפ ןיא וזכ הריחב 297."השיח-ילעב"ל םג וב םימיוסמ םילכ לש
 יפכ ;וזכ תביוחמ האצותל זמר אלו ןעט אל ירמאמו ,רשקֶה לכב םייחה-ילעבל םדאה ןיב
 וניא 298,סינורג טפושה החדו ראיתש הז תמגוד ,אלמ ןויווש דעב ןועיט ,רבעב יתבתכש
-ילעבב רתוי הבר תובשחתהל ליבוהל ךירצו לוכי טפשמה םלוא 299.שק-תפקשה אלא
 ,רומאכ ןויווש היה וליא ,הברדא 300.תוישונא םיידימ םלבסו םבאכ תא עונמלו ,םייחה
 הבושח הניא דמעמבו תויוכזב הרכהה םג 301.רורבו םישי היה יטפשמה גולטקה לכ
 שומישה לש תוילמסה תא םיניבמו םיעדוי םניא םהש םושמ ,המצעלשכ םייחה-ילעבל
 302.תואיצמה יונישו טפשמה יוניש אוה םהיבגל בושחש המ ;ולא םיחנומב

 םע הלועפ ףתשל דוע ןכומ וניאו ,אובמב וראותש תונחבההמ קחרתה טפשמהש ףא
 םג ,רחא וא הזכ "ינוציח" ןיחבת ךמס-לע קר תרתומ םדאב תעגופה הלועפ ויפלש ןועיט
 לכ טעמכש ןיידע רורב ,ויתוסיפת יפל רואנהו ילרבילה ,ינרדומה טפשמה יפקשמל דעבמ
 הצפחהה ,תומילאה לובג חכונל ,םייח-לעבל תושעל רתומ םדאל תושעל רוסאש המ
 יתוברת ,יתד ,יתרבח קר אל אוה הז לובג .םייח-לעבל םדא ןיב ןמוסמה תונלצנהו
 םושמ ,םינשה םע שטשטיהו טעמ םצמטצה הז לובג ,םנמוא .יטפשמ םג אוה 303;ישיאו

 ,הסיפת ךותמ וחור לע הלועה לככ םייחה-לעבב תושעל םדאל דוע ריתמ וניא טפשמהש
 ידכ ריקב וחיטהל רשפאש ,אדירג ןיינק אוה םייחה-לעבש ,םעפ תלבוקמ התייהש
 ,וחור לע הלועה בור תא םייחה-לעבב תושעל םדאל ריתמ ונדוע טפשמה םלוא .רדבתהל
 לש םמשב םיליעיו םייתטיש לטקו לוצינמ קלח אוה וחור לע הלועש המ רשאכ רקיעב

 
 .38–37 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 296
 ,Courtney G. Lee ;165 'מעב ,138 ש"ה ליעל ,Garner ;41 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 297

 .331 'מעב ,44 ש"ה ליעל ,Frasch & Tischler ;212–211 'מעב ,228 ש"ה ליעל
 .סינורג טפושה לש ןידה-קספל 8 'ספב ,52 ש"ה ליעל ,"חנ" ןיינע 298
 .204 'מעב ,35 ש"ה ליעל ,"?היואר תוללעתה" ףודרה 299
 ליעל ,Francione, Animal Rights and Animal Welfare ;53 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 300

 .446 'מעב ,39 ש"ה
 עבונ םייטנוולר םניאש םיסרטניאו תויוכז לע תיחכונה יתסיפתמ קלחש ןכתיי ,תועינצב 301

 ,ךוניחל תוכזה יכ תוצרחנב יתבתכ ,לשמל ,רבעב .ןוימד רסוחמ וא ידמ החוטש הבשחממ
 ,"?היואר תוללעתה" ףודרה :םייח-ילעבל םייטנוולר םניא התיבשה תוכזו הנגפהה שפוח
 לש ןבומב הימונוטואב העיגפה תא יתראה יחכונה ירמאמב .204 'מעב ,35 ש"ה ליעל
 תשדוחמ הבישחל רוביחל תנתינ וזכ העיגפ .םייח-ילעבמ תוחתפתהה לאיצנטופ תלילש
 רפס-תיבל םייח-לעב לש דלי תחילש לש ןבומב אל – ךוניחל תוכזה אשונב
 .ותביבסמו ותחפשממ דומלל ותוכז לש ןבומב אלא ,הטיסרבינואלו

 שורית יפוי( 259 ,255 ,90 ש"ה ליעל ,קוח םחל "ירוביצה רשבה ריס" ןוספלוו יסוי וושה 302
 .555 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,Stucki ;)2017 םיכרוע סורג לייאו

 .331–329-ו 38–33 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ןתנוי-ןב ואר ותובישחו היח–םדא לובגה גשומל 303
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-ילעבב תורחאו הלאכ תולועפ םדאל ריתמ וניא טפשמה רשאכ םג 304.תונכרצו ףסכ
 ןהב לקמ ,םישנא יפלכ תוינעגופ תולועפמ ןיטולחל הנוש ןפואב ןתוא גישממ אוה ,םייח
 תרתסהב ריכבו יתרדס הלועפ-ףתשמ הווהמו ,תוניצרב וילכב שמתשמ וניא ,שאר
 החוטשה תיטפשמה הגשמהה םג 305."המילעמה דיה" – תירוביצה ןיעהמ םהב העיגפה
 התקדצהב תעייסמ םייחה-ילעב יפלכ תישונאה תונעגופה תא הניטקמ רשא
 306.התחצנהבו

 ונב תררועמ םייח-ילעבב םיגהונש יפכ םישנאב גוהנל הבשחמה םצע ,םדא-ינבכ
 הייחד םיאלמתמ ונניא עודמ 307.תוומל םינודינש םישנאב רבודמ רשאכ וליפא ,הייחד
 תונלצנה תפישח לע םיממוקתמ ונא עודמ ?םייחה-ילעב יפלכ םייקה ישונאה סחיהמ
 ויה וליא ?המצע המילאה תונלצנה לע אלו ,הדגנ יוטיבה לעו םייחה-ילעב יפלכ המילאה
 םושמ םינגומ םניא םה .וניתובבל תא תפטושו םלועה תא תאלממ םתקעז התייה ,םינגומ
 רידגהל םירחוב ונאש יפכמ רתוי דועש םושמ "םיישונא" םניא םהו ;םיישונא םניא םהש
 ,וננימ יפל ונמצע תא רידגהל םירחוב ונא ,ונתדו ונמואל ,ונעזג ,ונרדגמ יפל ונמצע תא
 םייקש בוטה לכ םלוא .םניבל וניניב דיגנהלו תירוישה הרדגהל םינימה רתי לכ תא דֵחאל
 ,החמש ,םות :תושוחתו תושגר ,תולעמ ,תונוכת לש רישע גולטק – םהב םג םייק ונב
 ,תוצירח ,הלמח ,תויתריצי ,היישות ,תויתליהק ,תויתחפשמ ,תונמאנ ,האילפ ,תובבוש
 רבכש םישנאה םיבר ,תאז תוארל וליכשה םרט טפשמהו הרבחה םא ףא 308.הנובת ,למע
 .םרובע תישממ תיטפשמ הנגה רדעה בייחמ וניא םתוישונא רדעה .םיאור

-ילעב דבעשל ךישמהל ישונאה ןימל רשפאמ םייחה-ילעבמ יביטינגוקה קוחירה
 םיישונא םיטרפל רשפאמו ,םהב חובטלו םימומ םהב ליטהל ,םתוועל ,םלצנל ,םייח
 ירהש ,ךכב המת ןיא .תויביטקפא ןופצמ תופיקנ ילב וזה תוירזכאב קלח לוטיל ךישמהל
 תוחמלו ןהל ללועמ םדאהש םוצעה לוועה תא ונל ראתל םילגוסמ םניא םייחה-ילעב
 חישהמ םירדומ םה ליגרב ךכיפל 310.יטילופ וא ילכלכ חוכ םהל ןיאו 309,וילע
 .תישונאה הבשחמהמו

 
304 Animals, Property and Legal Welfarism, Francione, ו 745–739 'מעב ,171 ש"ה ליעל-

748. 
 דגנ עדימה שפוח" ףודרה ;185–184 'מעב ,35 ש"ה ליעל ,"?היואר תוללעתה" ףודרה 305

 תואיצמ ,םיחמש םירויא" ףודרה ףסא ;133–129 'מעב ,156 ש"ה ליעל ,"הרתסהה שפוח
 ,קוח םחל "יחהמ ןוזמה תיישעת לש תמא קווישב ןכרצה תנגה יניד לש םדיקפת :תממדמ
 .304–030-ו 277 ,90 ש"ה ליעל

 .43 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ןתנוי-ןב 306
307 Ty Alper, Anesthetizing the Public Conscience: Lethal Injection and Animal 

Euthanasia, 35 FORDHAM URB. L.J. 817, 817–18 (2008). 
 ,יולו יול ;7 קרפב ,28 ש"ה ליעל ,ןידנרג ואר םייח-ילעב לש תולוכיהו תונוכתה רואיתל 308

 .23 'מעב ,8 ש"ה ליעל ,ןתנוי-ןב ;13–8 םיקרפב ,5 ש"ה ליעל
 .24 'מעב ,170 ש"ה ליעל ,Sankoff ;13 'מעב ,5 ש"ה ליעל ,רגניס 309
310 Francione, Animals, Property and Legal Welfarism, 743 'מעב ,171 ש"ה ליעל; 

Ibrahim, 186 'מעב ,170 ש"ה ליעל. 
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 םינהנו יביטינגוקה קוחירה לע םיכמסנ ותוא םיליבומה םינגרואהו טפשמה םג
 תואלמ ,םייח-ילעב לע ןגהל העיִנֲהב תולד הפיכאה תויושרש אלפ ןיא .לוצינה ירצותמ
 לפרועמו חוטש חונימ םתור טפשמה 311.ףוכאל סרטניא תורסחו םיסרטניא ידוגינ
 רשפאמ תיגשומה הימוטוכידה רומיש .םייח-ילעב יפלכ תושענש תושק תולועפל
 תודש תועצמאב גישמהלו ,ישונאה טרפל תיתפמאו הבושק תויהל טפשמה תכרעמל
-לע ול השענש לוועה תאו ול םיבושחה םיכרעה תא ,ותוהימ תא רישע חונימו םינוּוגמ
 לוועלו םייחה-ילעב לש םתוהימל השידאו המוטא תויהל דבב דבו ;םיישונא םיטרפ ידי

 טפשמה תכרעמל רשאב ןוכנש המ .םיישונא םיטרפ ידי-לע םהל השענה ןוּוגמהו םוצעה
 תימוטוכידה תיטפשמה המוחה תא קודסל שקבמ ירמאמ 312.טפשמל הימדקאל םג ןוכנ
 ינש לש םידקת רסחו )םלש תויהלמ דואמ קוחרש ףא( בחר רוביח תעצה תועצמאב
 םינגרואמה םיישונאה לוצינהו תועיגפה גולטקו הזמ טפשמה גולטק – םירישע םיגולטק
 .רתוי ןוגהו שיגר ,יתפמא שדח-ןשי גולטק ללכל– הזמ םייחה-ילעב יפלכ םייתטישהו

 רמאמה ,רכומ וניאש רשקהב תרכומה תיטפשמה הפשל תיתטיש היינפ תועצמאב
 טוטימל ךרדב ,הימוטוכידה תומוח תא טטומלו ןוויכ תונשל טפשמה תכרעמל ארוק
 וא – םיעיקב םימייק רבכ ולא תומוחב .םייחה-ילעב יפלכ תוישונאה תומילאהו תונלצנה
 ,אדירג ץפחכ דוע ספתנ וניא םייחה-לעב ובש יטפשמ ןדיעב – תוטירשו םיקדס רעצמל
 וניא ,לשב וניא טפשמה .תולדבש הלדה ולו ,תמיוסמ תובשחתהל יאכזש ץפחכ אלא
 ;הרבחהו הלכלכה לומ לא שלח אוה .ומצעב תומוחה תא ליפהל ןיינועמ וניאו לגוסמ
 הקומע ,הבחר הכ תואיצמ תונשל וחוכב ןיא .ןתוא ליבומ אלו ,ןהידי-לע לבומ אוה
 דיחי ימדקא רמאמ לש וחוכבו ללכב הימדקאה לש החוכב ןיא יאדוובו ,תכשמתמו
 ידכ דע תורישע ןהב תועיגפה :םייחה-ילעב לש תוידגרטה תחא וז 313.ןכ תושעל טרפב
 םלוא 314.תיכרע רתי-תורצב חרכהב הקלת ןהמ תחא יפלכ תיטפשמ הפקתמש ךכ
 ינפמ םישנא לע ןגמה טפשמב וליפא יתרדס ןייפאמ איה תיכרע רתי-תורצ ,השעמל
 הקדצה קפסמ וניא םייח-ילעבב תוישונאה תועיגפה לש ספתנ-יתלבה ןפקיה 315.םישנא
 ךישמי ,ןהמ םלעתהל וא ןרישכהל ,תועיגפה תא בייחל ךישמי טפשמהש הביס וא
 .ןרצבלו תומוחה לע ןגהל ךישמיו ,הירשקה לכב היח–םדא הימוטוכידה תא חיצנהל

 םוכיס .י
 

 Donna Mo, Unhappy Cows and Unfair Competition: Using Unfair ,לשמל ,ואר 311
Competition Laws to Fight Farm Animal Abuse, 52 UCLA L. REV. 1313, 1318–21 

 קוח לש תרשופה הרשפה" בוטשי הנד ;154–153 'מעב ,13 ש"ה ליעל ,ריופ ןרפס ;(2005)
 .)2010( 61 ,42 הרבחו תויח ")םייח ילעבב םייוסינ( םייח ילעב רעצ

 .22 'מעב ,24 ש"ה ליעל ,"?סוסה יניד" ףודרה 312
 .558–557 'מעב ,22 ש"ה ליעל ,Stucki וושה 313
 .222–221 'מעב ,35 ש"ה ליעל ,"?היואר תוללעתה" ףודרה 314
 "הכזמ דוסי ןורקעו הלילפמ היגולנא ,ילנויצקנופ טפשמ :םס דודהמ רועיש" ףודרה ףסא 315

 .)2021( 35–31 ,17 זי רתא לע םיטפשמ
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 םלועה תא רידסהל ידכ ,םיגשומ לש עפש םכותבו ,תודש לש עפש הרצי טפשמה תכרעמ
 םיסרטניא ,םיכרע םיגישממ םינוש תודש .ןוּוגמו רישע ןפואב ,ותובכרומ לע ,ישונאה
 שקבמ ןידהש תונוּוגמ תוישונא תולועפו ,אסיג דחמ ,םדקל שקבמ טפשמהש תויוכזו
 טפשמה .אסיג ךדיאמ ,ךובסו סומע םילכ זגרא תועצמאב רחא וא הזכ ןפואב אכדל
 תא םדקל היתויושרו הנידמה לש ןחוכ תא ליבגמ ,טרפה רובע תויוכז ןנוכמ יתקוחה
 ןגהל ידכ הנידמה דצמ תיביטקא הלועפ עבות ףאו ,טרפה ןובשח לע ירוביצה סרטניאה
 רובע הלועפ לש םיילמינימ םיטרדנטס רצוי ילהנמה טפשמה .תומיוסמ תויוכז לע
 הניגמ הנידמה דציכ שיחממ ילילפה טפשמה .טרפב תועגופ ןה רשאכ רקיעב ,תויושרה
 םיכרע לע ןגהל ידכ יביטקא ןפואב תלעופ איה דציכו ,םירחא םיטרפ ינפמ םיטרפ לע
 לש םהיתויוכזב השק העיגפו ינפקות יתנידמ חוכ תלעפה ךות ,םייח ךרד םדקלו םיבושח
 – םירחא ידי-לע תונוּוגמ תועיגפ ינפמ םיטרפ לע םיניגמ ןיקיזנה יניד .ךכ םשל םיחרזא
 תועצמאב םדאב תועיגפ לש גוס ןנצל םישקבמו – תויושר וליפאו םידיגאת ,םיטרפ
 םיזוחה יניד ,ןיינקה יניד .ותומדקל בצמה תא בישהל הפיאשב ,תיקיזנ תילכלכ היצקנס
 הפקשה םימדקמ ,םיישונאה םייחב רחא בושח קלח םה םג םירידסמ הדובעה ינידו
 םירשק תרישק דודיע ךות ,םיישונאה םיבאשמב בושח קלח םילהנמו תיתרבחו תילכלכ
 תוגהנתה יגוס לע הזרכהו ,ולא םירשקל םיילמינימ םיטרדנטס תריצי ,םיישונא-ןיב
 הנגה םימדקמ החוורה יניד ,ףוסבל .תדגונ תיטפשמ הבוגתל וליבויש הלאככ םימיוסמ
 ,רישע אוה ונודנש םיפנעהמ דחא לכ .םדאל םיילמינימ םויק יאנתו עשי-ירסחל תילמינימ
-ןיא םישודיחו תוישוק ,םירגתא דילומ ףנע לכ .דח ,שיגר ,קומע ,בחר ,ןוּוגמ ,בכרומ
 .םירישע חישו תורפס ,הקיספ ,הקיקחב םיאטבתמ רשא ,רופס

 ,בכרומ ,רישע אוה ,רעצה הברמל ,םייח-ילעבב תישונאה העיגפה לש גולטקה םג
 יגוס לש רואית .טפשמה םלועב תוחפ הברה ןודנו רכומ ןבומכו ,קומעו בחר ,ןוּוגמ
 םילוכי םניא רפס וליפאו רמאמו ,המוצע העירי ךירצמ םייח-ילעבב תוישונאה תועיגפה
 םינעמ ,םפוגב םימומ םיליטמ ,םתוא םיאלוכ ,םתוא םירציימ ונא .הצממ ןפואב םפיקהל
 – התמה ,יוניע ,םימומ תלטה ,האילכ ,רוציי – הז טפשמב יוטיב לכ .םתוא םיתיממו

 תוטעמ םילימ רשא ,לבס אלמו באוכ רקיעבו ,קומע ,ףקיה-בחר ,םוצע םלוע ןייצמ
 וניווח וליא ;ומדקל םיקיספמ ונייה ,לבסה תא וניאר וליא .ראתל וחילצי אל תובר וליפאו
 ,םהיתוורפ ,םהיתורוע תא םיטשופ ונא .ונחוכ אולמב וב םיקבאנ ונייה ,לבסה תא
 ,תירכ לע ונשאר תא םיחינמו וניתב תא םהב םיטשקמ ,םתוא םישבולו ,םרמצו םהיתוצונ

 וננוזמל םרשב תא םינחוט ונא .תומילאב םהמ ונפטקש ףוג יקלחב האלמ התוכרש
 םהיתומצע תא םיסרוג וליפאו ,םתוחכונמ האנה םיקיפמ ונאש םייח-ילעב לש םנוזמלו
 םישמתשמ םפוגב םירחא םיקלחבו ,םפוג יקלח לע הקיזומ םירצוי ונא .יל'ג יקתממל
 תא תוקנלו םשבתהל לכונש ידכ םתוא םיליערמו םהיניעב םילקימיכ םיכפוש ונא .קבדכ
 ,הלוחה ונפוג תא אפרל ידכ וניתולחמב םתוא םיקיבדמ ונא .ששח ילב ונתיב תאו ונידגב
 ,םהלש היחמה יחטשל םישלופ ונא .וניתועידי תא רישעהל ידכ םשפנב םיללעתמו

 תא םהמ םיללוש ונא ."םיקיזמ" םתוא םינכמ ךכ רחאו ,םתוא םישרגמ וא םתוא םילסחמ
-תומשב םתוא םינכמ זאו ,םהלש לאיצנטופה תאו םתחפשמ תא ,םתביבס תא ,םהייח
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 ונניאש תוישונא תונוכת ראשו ,םתונדמח ,םביל-עור ,םתונדחפ ,םתושפיט לע יאנג
 .םידהוא

 תוישונאה תועיגפה גולטק לשו ,דחא דצמ ,טפשמה גולטק לש רשועה תמועל
 יפלכ םיישונאה לוצינהו תועיגפה לש םייקה יטפשמה גולטקה ,רחא דצמ ,םייח-ילעבב
 רוביחל ךלהמ עיצה ירמאמ .חונזו לד ,שידא ,שבי ,רק ,דירחהל חוטש אוה םייחה-ילעב
 לע םייח-ילעבב תועגופה תוישונאה תוקיטקרפה תנעשה :םירישעה םיגולטקה ינש
 לע ןגמה גולטקה – המודכו תולוועל ,תורבעל ,תויוכזל עגונב םייקה יטפשמה גולטקה
 הבחר ,המוצע םייחה-ילעבב תישונאה העיגפה המכ דע ונדמלמ הז רוביח .םישנא
 .חונימבו הפשב ,םילדחמב ,םישעמב – ךכב טפשמה לש וקלח תא ונריכזמו ,הקומעו
 זגרא םהל םיקפסמ ונודנש םינושה טפשמה יפנע ויה ,םינגומ םייחה-ילעב ויה וליא
 יפנעל םג היה יאדווב ,םינגומ ויה וליא ;םירופס הנאת ילע אלו ,קומעו בחר ,ןוּוגמ ,רישע
 .רמואש ימ היה יאדווב ,םינגומ ויה וליא ;םתנגהלו םתבוטל רמול המ םיפסונ טפשמ

 ןגמ וניא ףאו ,םדאב קר קסוע וניא אוה םלוא ,םדא-ןווכומו םדא-ריצי אוה טפשמה
 םג ןגמ אוה .תויושרו םידיגאת תמגוד ,םישנאמ םיבכרומה םימרוג לע וא םדאה לע קר
 םיליעומו םיינויח הלאש הסיפת ךותמ ילוא ,םינוּוגמ םירשקהב הביבסה לעו חמוצה לע
 קר אלו ,םייחה-ילעב לע םג רתויו רתוי ןגמ אוה 316.םיאבה תורודל הז ללכבו ,םדאל
 ךותמ םג אלא 317,םישנא יפלכ תונעגופל היצקידניאכ םהב העיגפה תסיפת ךותמ
 318.הנגהל תויוארה ןמצע ינפב ךרע תולעב תויושיכ םתסיפת

 םיבר םירשקהב תילמס וליפאו ,רתויב העונצ םויכ תיטפשמה הנגהה ,תאז דצל
 תוגהנתה ןיב תודירפמה תויטפשמו תויתרבח ,תויגשומ תומוח תומייק 319.ידמ
 טפשמהש ההז תוגהנתה ןיבל ישונא הנממ עגפנה רשאכ תאשל ןכומ וניא טפשמהש
 ,תורידא וללה תומוחה .םייח-לעב אוה הנממ עגפנה רשאכ בייחמ ףאו חיצנמ ,רשפאמ
 תוקזח ןה .אל המו םיליג ,רוע יעבצ ,םירדגמ ,תופש ,תותד ,םימואל ,תולובג תוצוחו

 דיקפת .ךכב הצרי אוהש ידכמ וליפאו ,ןיעל הארנה דיתעב ןליפהל לכוי טפשמהש ידכמ
 דיפל ריעבהל ,רתוי ןגוהו למוח םלוע ןיימדל – היטרפ לעו הרבחה לע לטומ הז השק
 תדסוממה העיגפה תקספהל םדאה תא ליבוהל ,םייחה-ילעב לע הפכ םדאהש לפואב
 .םדאל םדא יסחילו ץראה-רודכל ךכמ עבניש בוטה לכלו םייח-ילעבב

 
 בחרמב םיצע לע הנגהה םוחתב טפשמה ירדסה :חמוצ ,ריע ,ץרא" תיזג-ןמצלוה תעפי 316

 .)2015( 17–14 ,11 אכ טפשמה "ינוריעה
 'מעב ,171 ש"ה ליעל ,Francione, Animals, Property and Legal Welfarism ואר תרוקיבל 317

 .756–753-ו 750
 ,"טפשמבו רסומב םייחה-ילעב דמעמ" ןוספלוו ;858 'מעב ,34 ש"ה ליעל ,רדג תמח ןיינע 318

 ;149–147 'מעב ,35 ש"ה ליעל ,"?היואר תוללעתה" ףודרה ;560 'מעב ,25 ש"ה ליעל
Stucki, 543–543 'מעב ,22 ש"ה ליעל. 

319 Maneesha Deckha, Property on the Borderline: A Comparative Analysis of the Legal 
Status of Animals in Canada and the United States, 20 CARDOZO J. INT’L & COMP. L. 

313, 359–60 (2012). 
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 ןיב קומעהו בחרה ,יתרדִסה סננוסידה לע עיבצהל שקבמ רמאמה ךרעש ךלהמה
 .םייחה-ילעב לע ןגמ וניא אוה ובש ןפואה ןיבל םדאה לע ןגמ טפשמה ובש ןפואה
 הארמ ביצמ רמאמה .המיענו החונ היווח תויהל הלוכי הניא תויטפשמ םייניעב ותאירק
 הרועיכש וזכ איה הנממ תפקשנה תומדהו ,רתויב םיבר םירשקהבו םיפנע לש עפשב
 הניא תפקשנה תומדה ,תאז ףרח .ינרדומה טפשמה לש ויתוניפ לכמ קעזנ יכרעה
 ףוס ןיאש םושמ ,ןושאר טבמב רכינש יפכמ קומעו בחר יכרעה הרועיכ ,הברדא ;תרקשמ
 תא הנשי אל הארמה לש הצופינ .םייח-ילעב יפלכ תוינעגופה תוישונאה תוקיטקרפל
 הרבחה ,טפשמה תא תונייפאמה תמעורה הקיתשהו םייניעה תמיצע םגו ,תומדה
 תררועמ תטבינה תומדה םא .התוא ונשי אל הרומאה תונעגופב עגונה לכב הימדקאהו
 תא הנמאנ ףקשיש ךכ טפשמה תא םיאתהל – התונשל לועפל ונחוכב ,תיכרע השוב ונב
 םדאב העיגפ ןיב תולידבמה תויביטינגוקה תומוחה תא תוארל ונילע ךכ םשל .וניכרע
 ידכ דע הקומעו הבחר םוהת אלא ,םלוה גרדִמ ףקשמ וניאש ןפואב םייח-לעבב העיגפל
 .ןליפהלו – ןתוארל ונילע .הל רבעמ תוארל רשפא-יאש ךכ

 ןפה והז .ןתטירשל וליפאו ,ךרע שי ןהב םיקדס תריציל םג ,תומוחה ולפייש דע
 תיטרקנוק תיטפשמ הנגהל וליפא :םייחה-ילעב יניד איהש הלפאב רתויב ימיטפואה
 תקספהל 320.לוצינה םויסל ךרדה הכורא םא ףא ,בר ךרע שי םייח-ילעב לע הרצו
 ךרע :קרפה לעש םייחה-ילעב רובע ךרע שי המוצמצל וליפאו תחא תינעגופ הקיטקרפ
 םויס ידיל לוצינה תא איבהל לכונ אלש ףא 321.םייח תלצהב וליפאו ,לבסו באכ תעינמב
 – ךכמ בושחו ,הארמב טיבהל רתוי םיענ היהי ,ןוכנה ןוויכב ויהי ונידעצ רשאכ ,בורקב
 .תופחו תומימת תויושי לש ןהיניעב טיבהל
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