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 כלובים מלולי הוצלו תרנגולות עשרות לחירות: מעבדות
לאימוץ והועברו

 מהשמדה להציל כדי העליון, לגליל הבוקר הגיעו מתנדבים עשרות
כלובי" שהוחזקו תרנגולות  של לחצרות הועברו התרנגולות סוללה". ב
 מעשים יום" במסגרת נערך הייחודי הפרויקט לאמצן. שהתנדבו משפחות

חיים- לזכויות אנונימוס עמותת ביוזמת ,טובים"  להרגיש להן מגיע" .בעלי
 אלכסונית", תיל רשת עם בכלוב שנתיים אחרי ,לרגליים מתחת אדמה
המאמצים אחד אמר

  אריסון     מקבוצת     "  טובה     רוח"     עמותת     ידי-  על     מאורגן     טובים     מעשים     יום

– צפוף מכלוב כלובי" תרנגולות עשרות פתוחה: לחצר   בחיים היום זכו סוללה" מ
 במסגרת זאת הארץ. מרחבי מתנדבות משפחות של מאמצים בבתים יותר טובים

חיים- לזכויות אנונימוס עמותת של פרויקט יום" כחלק הנערך בעלי  טובים". מעשים מ
 הביצים בתעשיית התרנגולות מיליון 8 שכן מהמתה, הוצלו למעשה התרנגולות
 יורדת תפוקתן נטנסיביתאי הטלה של שנתיים לאחר – למאכל נשחטות אינן בישראל

 מזל נותב תרנגולות עשרות כמה לראשונה זכו היום אולם .להשמדה נשלחות והן
 .ענף על לנמנם ואפילו ,בעשב לנקר ,כנפיים מתוחל ,אדמה על לדרוך

 טיפול וקיבלו ,הארץ בצפון סוללה" כלובי" לולמ התרנגולות חולצו שבועכ לפני
 .העליון שבגליל נפתלי רמות המושבמ 50 בן ,זוהר ניסן של בחצרו ראשוניים ושיקום

 ביתו בחצר מגדל הוא וכיום התעשייתיים, בלולים מהתנאים זוהר הזדעזע כמושבניק,
 זוהר. מספר ומפוחדות" חלשות אלי הגיעו התרנגולות" מהמתה. שהציל תרנגולות 40

 בהרבה גדולים שאינם צרים, יםבכלוב כלואות היו הן שנתיים במשך פלא, אין"
 להעניק שאוכל מקווה אני .כנף לפרוש ומבלי אדמה על לדרוך מבלי גופן, ממידות

 ".יותר טובים חיים להן

 גדלימ לצד התרנגולות, באימוץ שהתעניינו מתנדבים בחצרו זוהר ירחא הבוקר
 תרנגולות, גידול על הדרכה מהוותיקים יבלוק החדשים המתנדבים ותיקים. תרנגולות
 זוהר: .לחצר חדשות חברות מביניהן ובחרו התרנגולות את הכירו בחצר, הסתובבו

 ,כלבים מאשר יותר ושקטות עצמאיות הכל, אוכלות הן בתרנגולות, לטפל לק מאוד"
 יכולות הן בחייהן כשלראשונה מגיבות הן כיצד לראות מרגש זה .חמודות פחות ולא

 להתעופף, להתנקות, כדי חול' אמבטיות' לעשות באדמה, לנקר כנפיים, לפרוש
 הן הזמן עם בלא בטראומה, הן בהתחלה .בטבע תרנגולות כמו עצים על ולישון
 מהשפשוף הפצוע העור מזדקפת, השמוטה הכרבולת – יותר וחזקות רגועות נעשות
 ".ויפות מלאות נעשות והנוצות מתרפא, הכלוב בסורגי

בעלי- לזכויות אנונימוס עמותת דובר ,בר רונן אומר המדהימה" מההיענות הופתעתי"
כלובי' תרנגולות כליאת על לאיסור קמפיין המנהלת חיים,  עשרות" סוללה'. ב

 נחת קצת להן ולהעניק תרנגולות לאמץ בבקשה האחרון בשבוע אלינו פנו משפחות
 קופסת של נפחב כלואה בכלוב תרנגולתש להבין צריך .שעברו ההתעללות אחרי



 ,המקור את לה חותכים לכןו ,אגרסיבית להיות לה גורמות מצוקהוה הצפיפות .נעליים
 כלובי' על אסרו מדינות 30מ- יותר .נפצעת הלשון גם לפעמים ייצור פס של ובתנאים
 ציבור מכספי שקל מיליון 350 להשקיע מתכנן החקלאות משרד אצלנוו סוללה',
 בקרוב, בסוגיה להכריע צפויים הכנסת חברי .הזה מהסוג נוספים כלובים בהקמת

לולי' שעברו המתקדמות למדינות ישראל את יצרפו םשה מקווים ואנו  לולים מעוף', ל
 להקמה". וזולים בשטח חסכוניים לגובה, הבנויים יםכלוב ללא
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