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 ניצחון לתרנגולות: בג"ץ הקפיא רפורמת ענק המתעלמת מחוק
צער בעלי-חיים

 להקפיא את הרפורמה בתעשיית הביצים, בהיקף מאות מיליוני שקלים, השופט מלצר הורה
 בעקבות עתירת ארגונים להגנת בעלי-חיים. העותרים: "'כלובי הסוללה' שמתכנן משרד

  מדינות, ומנוגדים גם לחוק צער בעלי-חיים הישראלי. בית המשפט30החקלאות לבנות נאסרו ב-
מנע מהממשלה להשליך מאות מיליוני שקלים מכספי משלם המסים על לולים שדינם להיאסר" 

 המאבק לאיסור על כליאת תרנגולות מטילות בכלובי-סוללה רשם אמש (ראשון) ניצחון זמני: בג"ץ הוציא צו ביניים
 המורה למשרד החקלאות להקפיא את הליכי הרפורמה בתעשיית הביצים, עד לבירורה של עתירת ארגוני בעלי
 החיים. בעתירה נטען כי אין להקים לולים חדשים בטרם הותקנו תקנות לחוק צער בעלי-חיים, שיקבעו קווים

 השופט חנן מלצר נענה לבקשת העותרים "על מנת למנוע מצב שבו עודאדומים לתנאי החזקת התרנגולות. 
 קודם לדיון בעתירה יחל ביצוע הרפורמה בענף הטלת הביצים... שעלותה למשלם המסים היא, כנטען, בסדרי

גודל של מאות מיליוני ₪ - בלא שקדמה לכך התקנת תקנות מכוח חוק צער בעלי-חיים", כתב בהחלטתו.
 צו הביניים אוסר על העברת תקציבים לביצוע הרפורמה, חתימת חוזים עם לולנים וקידום תכניות מתאר ואכרזות

 "אנונימוס", בירךהנוגעות לרפורמה, עד לדיון בעתירה. רונן בר, מנהל קמפיין "ישראל יוצאת מהכלוב" בעמותת 
 על ההחלטה: "אלמלא התערב בג"ץ, היה ממשיך משרד החקלאות להתעלם מחוק צער בעלי-חיים, כפי שהוא

  שנה. בית המשפט מנע מהממשלה להשליך מאות מיליוני שקלים מכספי משלם המסים על לולים15עושה זה 
 מדינות, ומנוגדים גם לחוק צער בעלי-חיים הישראלי".30שדינם להיאסר. כלובי הסוללה נאסרו לשימוש ב-

 750 מיליון ₪ מתוך סך כולל של 300בקרוב ייבנו מחדש רוב לולי התרנגולות בישראל בהשקעה ממשלתית של 
ביוני  הממשלה  בידי  שאושרה  הרפורמה,  תוכנית  לפי   .₪ בגליל2007מיליון  קטנים  לולים  מאות  יוחלפו   , 

 בקומפלקסים של לולי-ענק. משרד החקלאות הורה להקים בלולים החדשים "כלובי-סוללה", בהם לכל תרנגולת
(פחות מעמוד 550מוקצה שטח של  סמ"ר   A4בכל מדינות האיחוד האירופי, בשוויץ נאסרו  אלו  כלובים   .( 

 ובמדינות קליפורניה ומישיגן. עמותת אנונימוס עתרה נגד הרפורמה באמצעות עורכי הדין יוסי וולפסון ומיכאל
ספרד.

 "החברה שלנו נותנת יותר ויותר משקל להגנת בעלי-חיים. החלטת בית המשפט מזכירה לנועו"ד יוסי וולפסון: 
שמי שחושב להשקיע כסף בפרויקטים שפוגעים בהם שם את כספו על קרן הצבי".

"ההחלטה משמחת, אבל יש לזכור שדרך ארוכה עוד לפנינו. עדיין לא הוסרה הסכנהעו"ד מיכאל ספרד:   
שישראל תהיה המדינה המערבית היחידה בעולם שבה כלובי הסוללה האכזריים נותרים בשימוש".

שנה חוקקה הכנסת את חוק צער בעלי-חיים, המגן גם על בעלי החיים במשקים, והורתה לשר15עוד לפני    
שנים, בעקבות התעלמות משרד החקלאות10החקלאות להתקין תקנות שיאפשרו את מימוש החוק. לפני    

 מהחלטת הכנסת, עתר לבג"ץ הח"כ דאז אברהם פורז, ובדיון בבג"ץ התחייב משרד החקלאות ליישם את החוק
 בהקדם. ואולם גם התחייבות זו נותרה על הנייר. כתוצאה ממחדל זה נותרה ישראל מאחור, ובעוד יתר מדינות

  מיליון התרנגולות המטילות בישראל מוחזקות בכלובים7המערב משפרות את ההגנה על רווחת בעלי החיים, 
 מיושנים המונעים מהתרנגולות לנוע ומסבים להן סבל רב ופגיעות גופניות חמורות. הקמת לולים חדשים בטרם
 הותקנו תקנות להחזקת תרנגולות לפי חוק צער בעלי-חיים, תעביר דה-פקטו את הסמכות לקביעת התקנות
 לפקידי המשרד, הנוטים להעדיף את רווחי תעשייני העופות לפני כל אינטרס אחר כגון בריאות הציבור או רווחת

- הארסן בעלי-חיים (כפי שכבר קרה בפרשת  וכך תעקוף את הסמכות של ועדת החינוך של הכנסת, שאמורה) 
לאשר את התקנות, ותשלול מהמחוקקים את תפקידם להכריע בסוגיה בהתאם לאינטרס הציבורי.

  www.eggs.co.il  מידע נוסף באתר הקמפיין "ישראל יוצאת מהכלוב": 
dover@anonymous.org.ilלפרטים נוספים, מרואיינים, צילומי סטילס ווידאו: 

mailto:dover@anonymous.org.il
http://www.eggs.co.il/
http://www.anonymous.org.il/art649.html

