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הודעה לעיתונות

השרים בעד: תיאסר הרעבת תרנגולות
  תיאסר בישראל הרעבת תרנגולות. שר האוצר יובל שטייניץ וחברי הקבינט2013החל מ-

 הכלכלי-חברתי קיבלו את עמדת השר להגנת הסביבה גלעד ארדן, והתנגדו להצעת משרד
בעוד  ציבורי.  במימון  לתרנגולות  כלובי-סוללה  לבנות  לולים4החקלאות  יעמדו  שנים    
 זהו צעד חשוב בדרך  חדשים בתקן האירופי המינימלי ("כלובים מאובזרים"). אנונימוס:

לאיסור על כל סוגי הכלובים
 שרי הקבינט החברתי-כלכלי קבעו היום כי יש לאסור על כליאת תרנגולות בכלובי-סוללה, וכן להפסיק את הרעבת
 התרנגולות לשבועיים להגברת תפוקת הביצים. השרים יובל שטייניץ, דניאל הרשקוביץ ויעקב נאמן תמכו בעמדת
במימון לתרנגולות  סוללה"  לבנות "כלובי  משרד החקלאות  לתכנית  והתנגדו  ארדן,  הסביבה גלעד  להגנת   השר 

 שנים לתקן האירופי המינימלי.7 מיליון ₪, ולשדרגם רק בעוד 350ציבורי בגובה 

  מיליון ₪ מכספי ציבור בבניית לולים350ברקע ההחלטה עומדת הרפורמה בתעשיית הביצים, במסגרתה יושקעו 
  תיאסר הרעבת התרנגולות ("הנשרה כפויה"), וצוות בין-משרדי יציג2013חדשים. לפי החלטת השרים, החל מ-

יום את ההשלכות היישומיות של ההחלטה. כמו כן, בתוך 80לקבינט תוך  שנים לולים חדשים יחויבו לעמוד4    
  סמ"ר לתרנגולת וכוללים אביזרים אשר מספקים חלק750לפחות בתקן של "כלובים מאובזרים": כלובים המקצים 

 מהצרכים הטבעיים שלה, ביניהם תא הטלה, מוט לינה, ומתקן לשחיקת טפרים (על מנת למנוע את צמיחתם סביב
רצפת הרשת של הכלוב, באופן המונע מהתרנגולת תזוזה).

ארדן גלעד  הסביבה  להגנת  שבוצעה השר  ומיותרת  נוראית  להתאכזרות  סוף  היום  הדיון: "שמנו  בתום   אמר 
בתרנגולות במשך שנים רק כדי להגדיל רווחים כלכליים".

אנונימוס: בר,  וכליאתן רונן  תרנגולות  להרעבת  ההתנגדות  את  שהוביל  ארדן,  גלעד  השר  את  מברכים   "אנו 
 בכלובי-סוללה, ומודים לשר האוצר וחברי הקבינט על תמיכתם. ההחלטה היא צעד חשוב בדרך לאיסור על כל סוגי

מ- יותר  כיום  תקן40%הכלובים.  לאימוץ  לפעול  ונמשיך  כלובים,  ללא  הוא בלולים  באירופה  הביצים  מייצור    
שאוסר על כל סוגי הכלובים גם בישראל".

רקע: 

 ,2007בקרוב ייבנו מחדש לולי התרנגולות בישראל, במסגרת הרפורמה בענף הלול שהתקבלה בהחלטת ממשלה ב-
  מיליון ₪) לבנייה מחדש של הלולים בתעשיית750 מיליון ₪ מכספי ציבור (מתוך סך כולל של 350ולפיה יוקצו 

 בצו ביניים, ובהמשך הוקפאה הרפורמה של עמותת אנונימוס לזכויות בעלי-חיים עתירה לבג"ץ הביצים. בעקבות
 הוצא גם צו על תנאי המורה למשרד החקלאות להתקין תקנות לקביעת סטנדרטים מינימליים להחזקת התרנגולות

בתעשיית הביצים.

או לאשר  המוסמכת  הכנסת,  של  החינוך  בוועדת  הנדונה  תקנות  טיוטת  משרד החקלאות  העתירה ניסח   בעקבות 
שהוקדשו הדיונים  בשבעת  הטיוטה  את  לאשר  סירבו  הכנסת  חברי  בעלי-חיים.  צער  לחוק  התקנות  את   לדחות 
 לנושא, שכן הטיוטה התירה לכלוא את התרנגולות בכלובי-סוללה וכן להחשיך את הלול ולהרעיבן לשבועיים על

מנת להגביר את תפוקת הביצים.

ב- בבג"ץ  להגנת7בדיון  המשרד  לבין  החקלאות  משרד  בין  התיאום  חוסר  על  ביקורת  השופטים  מתחו  ביוני    
הכלכלי- הקבינט  לשולחן  הסוגיה  התגלגלה  לפיכך  המשרדים.  בין  במחלוקת  להכריע  לממשלה  והורו  הסביבה, 

  חברתי, שקיבל היום את עמדת המשרד להגנת הסביבה.

במארס מוחות"  "מאגר  מכון  שערך  שלא 67% הצהירו 2009 בסקר  ביצים  לרכוש  מעדיפים  שהם   מהנשאלים 
 בנימין לאו, שלמה אבינר, יובל שרלו ודוד רוזן הביעו רבניםהוטלו בכלובים. הרב הראשי לישראל יונה מצגר וה

  אלף איש חתמו על עצומה הקוראת למעבר ללולים ללא כלובים, בהם20תמיכה בשיפור תנאי החזקת התרנגולות. 
 מובילים (ישראל אהרוני, צחי בוקששתר, אלי לנדאו ושגב משה). אורנה בנאי, ריקי בליך, שפיםו וטרינרים 120

הקוראים לשחרר את התרנגולות מהכלובים. לסרטוני הסברה הצטלמו שי גולדשטיין, שי אביבי ולביא זיטנר
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