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באישור , 1994-ד"התשנ, )הגנה על בעלי חיים( לחוק צער בעלי חיים 19בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :אני מתקין תקנות אלה, ובהתחשב בצורכי החקלאות, ועדת החינוך והתרבות של הכנסת

 

 מטרה

, נוע סבל לאווזים במהלך הלעטתם ופיטומם לשם ייצור כבד אווזמטרת תקנות אלה למ .1

הכל ברוח המלצות הועדה המתמדת הפועלת על פי , ולהקפיא את ענף ייצור כבד אווז בישראל

 The European Convention for(של מועצת אירופה , האמנה האירופית להגנה על חיות משק

the Protection of Animals Kept for Farming Purposes.( 

 

 הגדרות

 -בתקנות אלה  .2

 ; האבסה כפויה של האווז בתהליך הפיטום-" הלעטה"

 . מקום שבו מלעיטים אווזים-" מפטמת אווזים"

 

 הפעלת מפטמה

במשק שבו , לא יפעיל אדם מפטמת אווזים אלא אם כן מתקיימות הוראות תקנות אלה .3

 .ווזים ובהלעטתםוכן בטיפול בא, היא מצויה ובצוות העובדים בו

 

 עובדים במפטמת אווזים

לא יפעיל בעל מפטמת אווזים את המפטמה אלא אם כן עובדים בה עובדים מיומנים  .4

ושיש להם כישורים להעריך את מצב בריאות האווזים ולהבין , במספר מספיק, בטיפול באווזים

 .שינויים בהתנהגותם

 

 ממשק הלעטה

 :ים באופן המפורט להלןממשק ההלעטה יתנהל לגבי האווז .5

 -גיל ומשקל האווזים  )1(

 3.6-לא יוכנס למפטמה אווז שגילו פחות משמונה שבועות ומשקלו פחות מ )א(

 ;קילוגרם

 :אווזים במפטמה יחולקו לשתי קבוצות משקל )ב(



 ; קילוגרם3.8 קילוגרם עד 3.6-קבוצה שמשקלה מ )1(

 . קילוגרם3.8קבוצה שמשקלה מעל  )2(

 -ביצוע ההלעטה אופן  )2(

צינור ההלעטה יהיה עשוי ; לא יולעט אווז אלא במכונת הלעטה פנאומטית )א(

אורכו לא יעלה על שבעה עשר סנטימטר וקוטרו לא יעלה על שבעה עשר , מנירוסטה

 ;מילימטרים

 ;אווז יולעט רק אם הוושט שלו התרוקן )ב(

 : להלןלא יולעט אווז במזון שכמותו עולה על הכמות המפורטת )ג(

 
 'קבוצה א 'קבוצה ב

 )הכמות בגרמים( )הכמות בגרמים(
 יום הפיטום

220 150 1 
250 200 2 
310 250 3 
380 300 4 
460 400 5 
510 450 6 
600 500 7 
640 550 8 
650 570 9 
670 620 10 
720 670 11 
750 700 12 
780 750 13 
800 780 14 
840 800 15 
840 800 16 
850 850 17 
900 900 18 
930 920 19 
960 940 20 
960 960 21 
980 980 22 

1,000 990 23 
1,000 970 24 

  יום24סך הכל עד  16,000 17,000

 



 שחיטה

 :במטרה למנוע סבל מיותר מהאווזים המפוטמים יחולו ההוראות שלהלן באשר לשחיטתם .6

 700-ה הגיע משקל הכבד הממוצע ל מיום תחילת ההלעט24- ל20-אם בין הימים ה )1(

 ; תישחט הלהקה כולה- מהאווזים שנשחטו 10%-גרם ב

 . ימים מתחילת ההלעטה יישחטו כל האווזים שבלהקה24-לא יאוחר מ )2(

 

 איסור הפעלת מפטמה חדשה

לא יפעיל אדם מפטמת אווזים שלא הופעלה עד יום תחילתן של תקנות אלה ולא ירחיב  .7

 אין בהוראה זו כדי לאסור הרחבת מפטמה שתכליתה שיפור רווחת ;אדם מפטמה קיימת

 .האווזים שבה

 

 עונשין

לחוק ) 1)(א(61 חודשי מאסר או קנס כקבוע בסעיף 6 -דינו , 7העובר על הוראות תקנה  .8

 .או שני העונשים כאחד, 1977-ז"התשל, העונשין
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