
הודעה לעיתונות

 מהישראלים מעדיפים ביצי חופש67%סקר: 
  סקר "מאגר מוחות" קובע: מרבית הישראלים מוכנים לשלם יותר תמורת ביצים

 שהטילו תרנגולות שלא סבלו מהתנאים הקשים הרווחים ב"כלובי הסוללה"
הנהוגים בישראל

 סקר מכון "מאגר מוחות" בראשות פרופ' יצחק כ"ץ, שבוצע עבור העמותה למען חיות משק,
 בחן את היכרותו של הציבור עם התנאים בהם מוחזקות כיום תרנגולות המטילות ביצים

בישראל, ואת הגורמים המעצבים את דפוסי רכישת הביצים. 

 ) אינם יודעים באילו תנאים מוחזקות תרנגולות בלולי65%מהסקר עולה כי רוב המשיבים (
 ) רוכשים ”ביצי חופש“ או ביצים אורגניות. אולם7%הביצים בישראל, ורק מעטים מהם (

 67כאשר הוצגו לנשאלים תנאי הגידול בלולים, הצהירו כשני שלישים מקרב צרכני הביצים (
 אחוז) כי הם מעדיפים לצרוך ביצי חופש – גם אם הדבר כרוך בהוצאה כספית גדולה יותר.

 משיבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.560בסקר השתתפו 

 רוב התרנגולות המטילות בישראל מוחזקות בכלובי ברזל קטנים וצפופים, המכונים "כלובי
 ס"מ, שאינו מאפשר לה לעמוד זקוף או 20X20סוללה". לכל תרנגולת מוקצב שטח של 

 לפרוש את כנפיה. גופה מתחכך בסורגי הברזל הפוצעים את עורה, ורצפת הכלובים עשויה
רשת אלכסונית הגורמת לה מצוקה תמידית. 

 גידול תרגולות בכלובי סוללה נאסר בכל מדינות האיחוד האירופי, וכן במדינת קליפורניה
 שבארה"ב. בישראל, לעומת זאת, בימים אלה מסבסדת הממשלה בניית כלובי סוללה

 חדשים במאות מיליוני שקלים, כחלק מ"רפורמה בענף הלול“. הרפורמה, שאושרה לפני שנה
 וחצי בהחלטת ממשלה, כוללת את הרס הלולים הישנים ובנייתם מחדש מחוץ לתחומי

המושבים, על פני שטחים פתוחים בנוף הגליל. 

 עמותות למען בעלי-חיים, ובראשן "אנונימוס" והעמותה למען חיות משק, פתחו בקמפיין
 ציבורי הקורא למשרד החקלאות לנצל את הרפורמה למעבר ללולי חצר. כמו כן, העמותות
 קוראות לחרם צרכני על ביצים מתרנגולות כלואות, ולהעדפת ביצי חצר – "ביצי חופש" או

 ביצים אורגניות. כחלק מהמגמה הגוברת של צרכנות מוסרית יותר, ביצי חופש תופסות נפח
  הגיע נתח המכירות של ביצים ממשקים2004צים העולמי. כבר ב-הולך וגדל משוק הבי

 נטולי-כלובים לכמחצית המכירות הקמעונאיות של ביצים בבריטניה, הולנד, שוודיה ודנמרק
ולכרבע השוק הקמעונאי בגרמניה ובאוסטריה. 

 אבי פנקס, יו"ר העמותה למען חיות משק: "תוצאות הסקר שכנעו אותי שציבור הצרכנים
 בישראל לא יהיה מוכן לממן מכסו התעללות בבעלי-חיים. כבר היום הביקוש לביצי חופש
 עולה על ההיצע. אנו צופים שמגמה זו תתחזק, ולכן השקעה בכלובי סוללה חדשים היא

בזבוז משווע של כספי ציבור".


