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במסגרת יום ההזדהות הבינלאומי עם בעלי-חיים במשקים תיערך

התעללות על חצי מיליארד ₪ נגד בזבוז הפגנה
 בצומת הרחובות המלך ג'ורג / בן-ציון בתל אביב (ליד הדיזנגוף , תתקיים12:00, בשעה 4.10.2009ביום א', 

 סנטר) הפגנה לציון יום ההזדהות הבינלאומי עם בעלי-החיים במשקים. יום ההזדהות יצוין בה, בדגש על
ב- הקשה  בענף,7ההתעללות  החקלאות  משרד  של  וה"רפורמה"  הביצים,  בתעשיית  תרנגולות  מיליון    

 משמרות שמבקשת להנציח את אחת משיטות הגידול האכזריות ביותר בתעשייה החקלאית, כלובי הסוללה.
מחאה קטנות יותר יתקיימו במקביל גם בירושלים וחיפה.

 להצטלם איתה, שעוברי אורח יוזמנו    מטרים  2  תרנגולת ענק בגובה בהפגנה תשתתף גם 
 !". התמונות יישלחושלום שמחון – שחרר את התרנגולות מהכלוביםהקורא: " ועם שלט

לאחר מכן למצולמים וישולבו בכרטיסיהם האישיים ב"פייסבוק".

אירועי היום הבינלאומי להזדהות עם בעלי- שנים 26 בכל שנה באוקטובר מתקיימים מזה היום הבינלאומי.
 מדינות ברחבי העולם. היום הבינלאומי (80. בשנים האחרונות התקיימו האירועים ביותר מ-חיים במשקים

 ) נקבע לפי יום-הולדתו של לוחם החופש מהטמה גנדי, אשר דגל ביחס מוסרי כלפי כל אדם ובעל-חיים,2.10
  מיליון בעלי-חיים עבור צרכנים בישראל. האפשרות לעצור זאת200ועודד צמחונות. מדי שנה מעונים מעל 

מצויה בידי כל אחת ואחד מאיתנו. 
  מיליון300בקרוב ייבנו מחדש רוב לולי התרנגולות בישראל בהשקעה ממשלתית של כ-הקמפיין והעתירה. 

 ₪. לפי תוכנית ה"רפורמה" יוחלפו מאות לולים קטנים בגליל בקומפלקסים של לולי-ענק. ועדת ההיגוי של
  סמ"ר550הרפורמה הורתה להקים בלולים החדשים "כלובי-סוללה", בהם לכל תרנגולת מוקצה שטח של 

 ). כלובים אלו נאסרו בכל מדינות האיחוד האירופי, בשוויץ ובמדינת קליפורניה, ומנוגדיםA4(פחות מעמוד 
כוונת  גם לחוק צער בעלי-חיים הישראלי. לאחרונה הגישו ארגונים להגנת בעלי-חיים עתירה לבג"ץ נגד 
 משרד החקלאות להתעלם מחובתו להתקין תקנות לביצוע חוק צער בעלי-חיים בלולים, בטרם יחלק כספים

לבניית לולים שעלולים להפר את החוק.
  בכלובים בישראל מוקצה לכל תרנגולת שטח שמגיע, במקרה הטוב, כדי שטחו שלההתעללות בתרנגולות.

 נייר משרדי. סורגי הכלוב פוצעים את חזה, והצפיפות לא מאפשרת לה לנוע מבלי לרמוס את חברותיה, ואף
 גורמת להן לתקוף זו את זו. העמידה הממושכת על הסורגים האלכסוניים גורמת עיוותים ברגליים ומצוקה
 קשה. הכלובים לא מאפשרים לתרנגולת לממש שום התנהגות טבעית: הם מונעים ממנה אפילו למתוח כנף

או לעמוד זקופה. 
 : "מנתונים של משרד החקלאות עולה, שהקמת הלולים בשיטותרונן בר, מארגן ההפגנהבזבוז הכספים. 

 נטולות כלובים זולה מהקמת לולי הכלובים שהמשרד מתכנן. מעבר ללולי חצר יגדיל את הרווחיות של לולים
 מושביים, וימתן את המגמה של ריכוז התעשייה בידי בעלי הון מעטים ושל צמצום התעסוקה בענף. הוא יענה
 לדרישות הצרכנים למוצרים הנחשבים איכותיים, ולדרישות החקיקה בארץ ובחו"ל. אנחנו קוראים למשרד
 החקלאות לא לבנות לולי כלובים חדשים במסגרת הרפורמה בענף ההטלה, ובמקום לבזבז כספי ציבור על

פרקטיקה אכזרית שעבר זמנה – לבחור בחלופות מתקדמות ומוסריות יותר".
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