
הודעה לעיתונות

 אורנה בנאי, שי אביבי, שי גולדשטיין, ריקי בליך ולביא זיטנר
מככבים בקמפיין לשחרור התרנגולות מהכלובים

 היום הושק אתר הקמפיין של עמותת אנונימוס, הקורא לניצול הרפורמה בתעשיית הביצים למעבר
 ללולי חופש. באתר: סרטונים בכיכובם של האמנים, הדמיית תלת-מימד של כלוב-סוללה בתעשיית

הביצים, עצומה ומידע על הקמפיין הבינלאומי, שהביא לאיסור על כלובי-סוללה בעולם המערבי
 אורנה בנאי, שי אביבי, שי גולדשטיין, ריקי בליך, גדי סוקניק ולביא זיטנר התגייסו לקמפיין החדש של עמותת אנונימוס
לשר הקוראת  עצומה  על  וחתמו  לסרטוני הקמפיין  בהתנדבות   לשחרור התרנגולות מהכלובים. האמנים הצטלמו 
 החקלאות להימנע מהקמת כלובי-סוללה חדשים במסגרת הרפורמה בתעשיית הביצים, ולנצל את הרפורמה למעבר

ל"לולי חופש", ללא כלובים, כנהוג במדינות מתקדמות.
 באחד הסרטונים נדחקים שי אביבי ושי גולדשטיין לפריים קטן, ומספרים כמה צפוף לתרנגולות בלולים בישראל. שי
 גולדשטיין: "צפוף כמו... צפוף כמו מחנה ג'באליה, ביום שאין הפצצה". שי אביבי: "צפוף כמו בני-ברק, כשיש סייל על
 אתרוגים". בסוף הסרטון, מסביר הקריין גדי סוקניק שתרנגולות בישראל חיות בכלובים בצפיפות שנאסרה בעולם

).A4 ס"מ (בערך חצי עמוד 20X20המערבי – לכל תרנגולת מוקצה שטח של 
 בצילומים סיפרה אורנה בנאי על חיי תרנגולת ישראלית: "היא לעולם לא תראה אור יום, וגם לא את האפרוחים שלה.
 מאסר עולם, זה מה שזה". שי אביבי הזכיר את מה שרובנו שוכחים: "תרנגולת זו ציפור. לא שמים ציפור בכלוב".
 וריקי בליך סיכמה: "זה לא בריא, וזה לא מוסרי". האמנים כולם הבטיחו להחרים ביצים מכלובים, ולהעדיף לרכוש ביצי

חופש או ביצים אורגניות, שאותן הטילו תרנגולות החופשיות לצאת לחצר. 
 עוד באתר הקמפיין: הדמיית תלת-מימד שמאפשרת לגולשים להיכנס לכלוב-סוללה וירטואלי, הממחיש איך נראים
 החיים מבעד לסורגי הכלוב; עצומה לשחרור התרנגולות מהכלובים; ומידע על הקמפיין הבינלאומי, שהביא לאיסור על
 כלובי-סוללה בעולם המערבי. אנונימוס פתחה בקמפיין תחת הכותרת "ישראל יוצאת מהכלוב", לנוכח כוונת משרד
כחלק שקלים,  מיליארד  חצי  בגובה  ממשלתי  בסבסוד  בישראל  הביצים  לולי  רוב  את  מחדש  לבנות   החקלאות 
מהרפורמה בתעשיית הביצים המתרחשת בימים אלה. באנונימוס דורשים כי בלולים החדשים לא יוקמו אותם כלובי-
 סוללה אכזריים שנאסרו בקליפורניה ובמדינות האיחוד האירופי, אלא לולים מתקדמים, ללא כלובים – "לולי חופש" או

לולים אורגניים – ידידותיים לעופות וידידותיים לסביבה. 
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