מסמך מדיניות -
רווחת בעלי החיים
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מבוא
כחברה גלובלית ה אחראית לייצור מזון ומשקאות ,אנו שואפים לשפר את רווחתן של חיות המשק לכל אורך שרשרת האספקה שלנו .אנו
מאמינים כי ביכולתנו להמשיך ולגרום לעסק שלנו לצמוח ולתת מענה לצורכי לקוחותינו תוך עמידה בציפיותיהם של מחזיקי העניין שלנו באשר
לסטנדרטים ההולמים של הטיפול ,הבריאות והרווחה של חיות המשק בשרשרת האספקה של ייצור המזון שלנו.
אנו שמים לנו למטרה לקיים את עקרונות רווחת בעלי החיים לכל אורך שרשרת האספקה החקלאית שלנו .מסמך מדיניות זה משמש כהצהרת
מחויבות מצד קבוצת שטראוס ,כקו מנחה עבור המנהלים והעובדים בעסק שלנו וכהבטחה ללקוחותינו ולכל האחרים שעימם אנו באים במגע.
ב 2016-הצטרפנו ל"מסגרת הקיימות של תעשיית החלב" ( ,)DSF – Dairy Sustainability Frameworkשהיא פלטפורמה גלובלית המשמשת
יצרנים של מוצרי חלב ,חקלאים וארגונים אחרים לשם תמיכה בקיימות וברווחת בעלי החיים וקידומם ולדיווח שנתי על התקדמותם .המסגרת
של ה DSF-פותחה על ידי "תוכנית הפעולה הגלובלית של תעשיית החלב" ( )GDAA – Global Dairy Agenda for Actionלצורך יצירת מטרות-
על ויישור קו במסגרת ענף החלב בכל רחבי העולם בדרך להשגת קיימות .שטראוס גאה להיות החברה הישראלית הראשונה שהצטרפה
כחברה למסגרת זו.

תחולה
מסמך מדיניות רווחת בעלי החיים שלנו חל על כל הפעילויו ת של קבוצת שטראוס לאורך כל שרשרת האספקה שלנו והמיזמים המשותפים
שלנו ,לרבות ,ככל הניתן ,המיזמים הרלוונטיים של הספקים שלנו.
שרשרת האספקה של קבוצת שטראוס כוללת חיות משק כגון פרות ,המספקות חלב עבור מוצרי החלב שלנו.

פרטים
חמש החירויות של חיות המשק
אנו מכירים בסטנדרטים של "חמש החירויות" לטיפול בבעלי חיים המצויים תחת שליטה אנושית המקובלים על ידי הקהילה הבין-לאומית
ומקדמים אותם מול החקלאים לכל אורך שרשרת האספקה שלנו:
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חופש מרעב או מצמא באמצעות גישה זמינה למים נקיים ולתפריט אשר מטרתו לשמור על בריאותן ועל חיוניותן
חופש מאי-נוחות באמצעות יצירת סביבה הולמת הכוללת מחסה ואזור מנוחה נוח
חופש מכאב ,מפציעות או ממחלות באמצעות מניעה או אבחון וטיפול מהירים
החופש להתנהג באופן רגיל/טבעי באמצעות הענקת מרחב מספיק ,מתקנים מתאימים וחברה של בעלי חיים מאותו סוג
חופש מפחד וממצוקה באמצעות הבטחת תנאים וטיפול המונעים סבל נפשי

חקלאות מקיימת
רווחתן של חיות משק היא חלק מאסטרטגיית החקלאות המקיימת שלנו .אנו שואפים להבטיח כי הספקים שלנו מקיימים את דרישות החוק
המקומי בכל ההיבטים הקשורים לרווחת בעלי החיים .נוסף על כך הגדרנו סטנדרטים ברורים לטיפול ,שבהם אנו מצפים מן הספקים שלנו
לעמוד .אנו מסייעים לספקים לשפר את ביצועיהם ,במידת הצורך ,על מנת לעמוד בהנחיות שלנו.
אנו מאמינים כי תוכניות טובות לרווחת חיות המשק כוללות סוגיות כגון הימנעות מסימון פרות ומשימוש בהורמוני גדילה ובתרופות בלתי
נחוצות באופן כללי .הן כוללות שמירה על תזונתם ובריאותם של בעלי החיים באמצעות שימוש אחראי באנטיביוטיקה ,גידול עגלים ביחד עם
עגלים אח רים באותה קבוצת גיל והיבטים סביבתיים דוגמת שימוש במשאבים וזיהום ,יעילות אנרגטית ,מחזור מים וניהול פסולת .הן עוסקות
גם בתנאי ההעסקה ובבטיחותם של עובדי תעשיית החלב והחקלאים.
אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם שותפינו בשרשרת האספקה על מנת להבטיח כי הם תומכים בסטנדרטים הגבוהים של רווחת חיות
המשק שאותם אנו מעוניינים להשיג .אנו מבצעים הערכות איכות וקיימות שנתיות ועובדים עם החקלאים למציאת דרכים לשיפור הביצועים.
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ניהול רפת מקיימת
פיתחנו את תוכנית "רפת מקיימת " ,המציעה לחקלאים מבנה וגמישות כאחד וכוללת כעת היבטים שונים של רווחת הפרות ואיכות החלב.
התוכנית מציעה לרפתות לבחור לאילו מבין הנושאים ברצונן לתת עדיפות ,בהתאם לגודלה וליכולותיה של כל רפת ורפת .התוכנית מופעלת
כבר בכל רשת הרפתות שלנו בישראל.
אנו מסייעים לחקל אים שלנו בייעוץ ובביקורות במטרה לעזור להם לעקוב אחר התקדמותם ולוודא כי הם מסוגלים לקיים את מחויבויותיהם.
אנו מציעים למנהלים ולעובדים של המחלבות הדרכות ותמיכה של יועצים מקצועיים ,המסייעות להם ללמוד ולהכיר שיטות חדשניות וגישות
חדשות לנושא רווחת בעלי החיים.

ניסויים בבעלי החיים
קבוצת שטראוס בוחרת ש לא לבצע ולא לתמוך בניסויים בבעלי חיים ,ישירות או באמצעות צדדים שלישיים .על מנת להעריך את בטיחותם
ואיכותם של מוצרינו ,אנו עושים שימוש במגוון רחב של מתודולוגיות ,אשר אינן כוללות ניסויים כלשהם בבעלי חיים.
כאשר הדרישות החוקיות או הרגולטוריות מכתיבות ביצוע ניסויים בבעלי חיים לשם הוכחת בטיחותם של מרכיבים ,אנו שואפים לצמצם את
הניסויים הנדרשים ואת מספר בעלי החיים המעורבים בהם למינימום ומקפידים לקבל אישור אתי מן הרגולטורים הרלוונטיים.
אנו משתפים את דאגתנו בדבר הטיפול האתי והאנושי בבעלי חיים עם הספקים שלנו וגורמים אחרים בתעשייה .אנו מעודדים שימוש בשיטות
בדיקה חלופיות כל אימת שהדבר אפשרי.

עמידה בדרישות
אנו פועלים כל העת לקיים את כל החוקים והתקנות החלים בכל השווקים שבהם אנו פועלים .ברמת התעשייה ,אנו משתפים פעולה להעלאת
המודעות לרווחתם של בעלי החיים ומקדמים תקנים תעשייתיים.
המנהלים שלנו אחראים להבטיח את יישום המדיניות והפרקטיקות של רווחת בעלי החיים והמעקב אחר ההתקדמות והביצועים ,תוך דיווח
למנהליהם ולכלל ההנהלה של שרשרת האספקה בקבוצת שטראוס.
אנו מקפידים על שקיפות בכל הנוגע לסטנדרטים הספציפיים של רווחת בעלי החיים ונדווח באופן סדיר על ההתקדמות שנרשמה.
ביחד עם שותפינו ,אנו מחויבים להשקיע את כל מאמצינו בשיפור מתמיד .על כן נמשיך לאתגר את עצמנו ואת שותפינו למסע זה באמצעות
קביעת מטרות שאפתניות והובלת הדרך.

פרסום
מסמך מדיניות זה זמין לעובדי קבוצת שטראוס באמצעות הפורטל הפנימי שלנו ובאופן חיצוני באתר האינטרנט של הקבוצה.
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