
:ארה"ב בעקבות אירופה

 מישיגן מצטרפת למדינות האוסרות כליאת
תרנגולות בכלובים

 חוק מהפכני להגנת בעלי-חיים במשקים התקבל פה אחד בבית הנבחרים של מישיגן.
  שאוסרת על כלובי סוללה לתרנגולות, ואילו בישראל מתכנן30מישיגן היא המדינה ה-

משרד החקלאות להקים כלובים נוספים בעלות של חצי מיליארד ש"ח

  ברובאישרמגמת השיפור בתנאי הכליאה של בעלי-חיים במשקים הולכת ומתחזקת. בית הנבחרים של מישיגן 
  מתנגדים – הצעת חוק המעניקה זכויות בסיסיות גם לחיות משק, לאחר שאושרה22 תומכים מול 86עצום – 

(!) עם  תומכים. 36בסנאט פה אחד  זקוף, החוק החדש מחייב שלבעלי-חיים תהיה האפשרות   לעמוד 
 . החוק ייושם באופן הדרגתי, כשתוך שלוש שנים ייפסק בידודלרבוץ, להסתובב ולפרוש את גפיהם לרוחב

עגלי החלב, ותוך עשר שנים ייפסק השימוש בכלובים לתרנגולות ובתאי הריון לחזירות. 

  אלף100 מיליון תרנגולות מטילות, קרוב ל-10במישיגן יש יותר מ- החוק ישפיע על מספר עצום של בעלי-חיים:
 העיקריות של עגלי חלב בארה"ב (על-פי נתוני " אכזריים, והיא בין היצרניותתאי היריוןחזירות הכלואות ב"

מועצת הבקר האמריקאית).
 

 ,פלורידה, אריזונהמישיגן היא המדינה השביעית בארה"ב שאוסרת על תאי הריון לחזירות (קדמו לה בכך 
(קדמו לה בכך עגלי חלב), החמישית בארה"ב שאוסרת על בידוד קליפורניהקולרודו, מיין, אורגון ו  ,אריזונה 

 ). זאתקליפורניה), והשנייה בארה"ב להטיל איסור על כלובי סוללה (קדמה לה בכך קליפורניהקולורדו, מיין ו
בשעה שכל מדינות האיחוד האירופי כבר אסרו בחוק על עינויים אלה.

ב- לשימוש  מיושנים שנאסרו  סוללה  כלובי  לבנות  זאת, מתכנן משרד החקלאות  לעומת   30בישראל, 
  זאת במסגרת רפורמה בתעשיית הביצים,מדינות בעולם, בעלות של חצי מיליארד ₪ מכספי משלם המסים.

 המתרחשת בימים אלה. בכלובי סוללה מוקצב לכל תרנגולת שטח של פחות מדף נייר, היא אינה זוכה לראות
 אור יום, וסורגי הכלוב ורצפת התיל האלכסונית מעוותים את רגליה ופוצעים את עורה. עמותת "אנונימוס"

  לבג"צ בבקשה להקפיא את הרפורמה עד להתקנת תקנות להחזקת תרנגולות לפי חוק צער בעלי-חיים.עתרה
 ציבורי לאיסור על כלובי-סוללה ומעבר ל"לולי חופש" או "לולי מעוף" ללא כלובים.  קמפייןהעמותה מובילה 

 
:שלושה ארגונים עיקריים השתתפו בקידום החוק החדש

•Humane Society of the United States,ארגון הגנת בעלי-החיים הגדול באמריקה –  
 שאחראי בין השאר לקידום החקיקה הדומה בקליפורניה, אריזונה ופלורידה. הצעת החוק גובשה לאחר
באריזונה בקליפורניה,  כפי שנעשה  עם,  למשאל  את הסוגיה  להעלות  כוונתו  על  הצהיר   שהארגון 
 ובפלורידה. לנוכח האיום במשאל עם, הסכימו נציגים מתעשיית המזון להיפגש עם הארגונים למשא

 ) שמשום שהתעשיות החקלאיות הסכימוברשומה בבלוג שלו, טוען (HSUSומתן. ווין פאסלי, דובר ה-
 לשתף פעולה, החוק שהתקבל מעניק לחקלאים תקופת הסתגלות ארוכה יותר (עשר שנים לעומת שש
 שנים בקליפורניה). היעד הבא לקידום חקיקה דומה הוא אוהיו, שם ארגוני החקלאים עדיין מסרבים

לשתף פעולה, וככל הנראה תובא הסוגיה למשאל עם.
•Michigan Humane Societyארגון להגנת בעלי-חיים הפועל במישיגן ומתמקד בהפעלת –  

 בתי מחסה לבעלי-חיים ובחינוך להגנה על בעלי-חיים. קאל מורגן, נציג הארגון מסר: "החוק מייצג
התקדמות צנועה אך חשובה ביחס לחיות משק במדינתנו".

•Farm Sancutary,ארגון המפעיל בתי מחסה לבעלי-חיים שהוצלו ממשקים מתועשים –   
 ועוסק גם בחקירות סמויות ובקידום חקיקה. ג'ין באואר, נציג הארגון, מסר: "לתת לבעלי-חיים מרחב
יכולים לתמוך בו. אנחנו משבחים את  מספיק כדי להסתובב ולמתוח את גפיהם זה משהו שכולנו 

הרשויות שחוקקו את הרפורמה החשובה הזו".
  dover@anonymous.org.il  לפרטים: רעות הורן, הילה קרן 
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