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אל תשחטו את כדור האר
הוזלת המכס על בשר :צעד לא מקיי
ב 29.1.12פרסמה ועדת קדמי ,בראשותו של מנכ"ל משרד התמ"ת ,המלצות הכוללות הפחתת מכסי יבוא על בשר ועל
עגלי חיי ,1באופ שיעודד את הצריכה של בשר בקר בישראל .ההמלצות תובאנה בפני שר האוצר היו ,ה.1.5.2012
א יאושרו ,ה טומנות בחוב פוטנציאל הרסני לסביבה ,לרווחת בעלי החיי ולבריאות הציבור.
תעשיות המזו מהחי ה מהגורמי למפגעי הסביבתיי החמורי ביותר – הרס הקרקע ,זיהו ובזבוז מי ,צמצו
המגוו הביולוגי והתחממות כדור האר .$דו"ח האו" "צלו הארו %של משק החי" 2מצא כי תעשיית הבשר אחראית ל
 18%מפליטות הגזי הגורמי להתחממות כדור האר – $יותר מכל ענפי התחבורה היבשתית ,הימית והאווירית ג
יחד ,וכ לבזבוז משאבי קרקע ולזיהו חמור של משאבי מי ) עבור אותה כמות קלוריות ,דורש ייצור בשר בקר שטח
גדול פי  15וכמות מי גדולה פי  10מאשר ייצור קטניות .(3,4לפי פרסומי עדכניי יותר של מכו המחקר הסביבתי
"" ,5"WorldWatchתרומת" של תעשיות המזו מ החי לפליטות גזי החממה מגיעה ל .51%במאמר שפרסמו
לאחרונה שני מומחי להערכה סביבתית מקבוצת הבנק העולמי ,6נטע כי הפחתה של רבע בייצור ובצריכה של מזו מ
החי תוביל ליעד הצמצו בפליטות גזי חממה שהציבו כל האמנות האחרונות בנושא .לצד ממצאי מדאיגי אלו,
ישנה התרבות מחקרי על הקשר בי צריכת בשר להשמנה ,סרט ,מחלות לב וסוכרת .תזונאי וארגוני בריאות ברחבי
העול ,בי השאר ביה"ס לתזונה של אוניברסיטת הרווארד ,7ממליצי להימנע או להגביל את הצריכה של בשר
אדו.
אי ספק כי קיי צור %דחו -בהתוויית מדיניות ממשלתית בתחו המזו ,א %המלצות ועדת קדמי מתוכננות להשיג את
ההפ %הגמור ממטרתה המתבקשת של מדיניות כזו .במקו עידוד הפחתה בצריכת בשר והעדפת מזונות ידידותיי
לסביבה ומועילי לבריאות כירקות ופירות עונתיי ומקומיי ,דגני מלאי וקטניות ,מעודדות ההמלצות צריכת
מזונות שיגדילו את טביעת הרגל האקולוגית של הציבור הישראלי ויחמירו את התחלואה ,ובהתא את הנטל על
מערכת הבריאות ומערכת הרווחה.
מדינות מתקדמות בעול המערבי ,ובה שוודיה ,גרמניה ,בריטניה ואוסטרליה ,כבר החלו לקד מדיניות מזו
המעודדת הפחתה בצריכת הבשר .עיריית גנט ,בלגיה ,הכריזה על יו צמחוני בשבוע שבו המוסדות הציבוריי מגישי
מזו צמחוני ,ומסעדות פרטיות מגדילות וולונטרית את היצע המנות הצמחוניות .פרויקט זה זכה להיענות ציבורית
עצומה וא -עורר הדי בעול .עיריית סאופאולו ,ברזיל ,הצהירה כי תאמ $ג היא את היוזמה .בארה"ב ,בתי"ס
לבריאות הציבור ב 20אוניברסיטאות מקדמי קמפיי דומה.
השלכה מדאיגה נוספת של המלצות ועד קדמי היא עלייה ביבוא עגלי חיי לישראל .כבר היו מייבאת ישראל מדי
שנה רבבות עגלי לשחיטה .חלק גדול מהעגלי מגיעי לישראל מאוסטרליה ,לאחר מסע של מספר שבועות על
משאיות ואניות ,בתנאי צפיפות וחו קשי .זאת בניגוד לעיקרו ,המקובל על גופי מקצוע בינלאומיי ,לפיו יש
לצמצ למינימו את מרחקי ההובלה של בעליחיי ,ולרוח חוק צער בעלי חיי.
הוזלת מחירי המזו ,כ %שיתאפשר לכל שכבות האוכלוסייה לספק את צרכיה התזונתיי ,ובכלל זה חלבו ,הינה
מטרה ראויה והכרחית שבאחריות הממשלה לממש .ע זאת ,היא צריכה להיעשות בחוכמה .אי כל הגיו במדיניות
כלכלית המחצינה עלויות לסביבה ולבריאות ,שהציבור יאל $לשאת בה בדר %זו או אחרת.
אנו קוראי לממשלה לדחות את ההמלצות להוזלת המכסי על בשר ועגלי ,ובמקו זאת לגבש מדיניות מזו צודקת
ומקיימת ,שתבטיח ביטחו תזונתי על בסיס מזו בריא ומקומי ,שכרו %בפגיעה מינימלית בבעלי חיי ובסביבה.
1 http://www.chamber.org.il/images/Files/16973/odaa010412.pdf
2 Henning Steinfeld, Pierre Gerber, Tom Wassenaar, Vincent Castel, Mauricio Rosales, Cees de Haan, 2006. Livestock's Long
Shadow:Environmental Issues and Options. LEAD / FAO.

3 Christian J. Peters, Jennfier L. Wilkins, Gary W. Fick, 2007. Testing a complete-diet model for estimating the land resource
requirements of food consumption and agricultural carrying capacity: The New York State example. Renewable Agriculture
and Food Systemss: 22(2); 145–153.
4 Mekonnen, M.M.& Hoekstra, A.Y., 2010. The Green, Blue and Grey Water Footprint of Farm Animals and Animal Products.
Value of Water Research Report Series No. 48. UNESCO-IHE, Delft, Netherlands.
5 http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf
6 Goodland, R. and Anhang, J. 2011. Livestock and greenhouse gas emissions: The importance of getting the numbers right, by
Herrero et al. Anim. Feed Sci. Technol. 166–167, 779–782.
7 http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/pyramid/

