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הזמנה לסיקור

הפגנה: חג החירות – גם לתרנגולות?
אכזריים כלובים  להקים  התכנית  על  במחאה  הלול,  מועצת  בניין  מול  הפגנה  תתקיים  (חמישי)   מחר 

  מיליון ₪. במרכז ההפגנה שני מיצגים: כלוב350לתרנגולות בתעשיית הביצים, במימון ציבורי בגובה 
  אלף15המדמה כלוב סוללה לתרנגולות; ופח אשפה בו זרוקות בובות אפרוחים, אשר ממחיש את הרג 

האפרוחים הזכרים מדי יום בתעשיית הביצים (תחת הכותרת "כל הזכר היילוד...")  
  , אבן גבירול-קפלן (מול בניין מועצת הלול), תל-אביב  12:30  ),   21.4  מחר (חמישי, 

בישראל  הביצים  בתעשיית  בבעלי-חיים  ההתעללות  על  במחאה  הפגנה  כליאת מחר תיערך  ב"כלובי-8–  תרנגולות  מיליון   
 סוללה" צפופים לכל חייהן, והרג מעל עשרת אלפים אפרוחים זכרים מדי יום משום שאינם מטילים ביצים ולא משתלם כלכלית
בלולים הישנים  התרנגולות  לולי  יוחלפו  שבמסגרתה  הביצים,  בתעשיית  הרפורמה  רקע  על  נערכת  ההפגנה  לבשר.   לגדלם 

  מיליון ₪. המפגינים יקראו לנצל את ההזדמנות למעבר ללולים ללא כלובים – לולי מעוף או350חדשים, במימון ציבורי בגובה 
לולי חופש, בהם התרנגולות יכולות לפרוש כנף, להתהלך ולהתעופף.

 שני מיצגים ימחישו את ההתעללות בבעלי החיים הכרוכה בייצור ביצים: פעילים ייכלאו ב"כלוב-סוללה" במימדים אנושיים –
 כלוב ברזל עם רצפת רשת אלכסונית, שאינה מאפשרת אפילו ישיבה נוחה; ופח שאליו יושלכו בובות אפרוחים, המדמה את

מטרים עם איורי תרנגולות מהמשחק “8המתת האפרוחים הזכרים. ברקע יונף שלט באורך   Angry Birdsוהכיתוב: "כל ” 
החיים בכלוב. פלא שהן זועמות?". 

 תרנגולת בכלוב-סוללה כלואה כל חייה בכלוב צפוף עם מספר תרנגולות נוספות, כאשר השטח המוקצה לה קטן מגודלו של דף
A4היא אינה יכולה לפרוש כנף, ואינה יכולה לזוז מבלי לרמוס את שכנותיה לכלוב. החיכוך המתמיד בסורגי הכלוב שוחק את . 

של אותה לתקופה  מרעיבים  ההטלה,  עונת  עם סיום  נוחה.  עמידה  אפילו  אינה מאפשרת  האלכסונית  התיל   נוצותיה, ורצפת 
כשבועיים, על מנת להאיץ את חידוש הטלת הביצים. 

מורד הגוףחן  שזה  משום  הלול,  מועצת  מול  להפגין  אנונימוס: "בחרנו  בעמותת  מהכלוב"  יוצאת  קמפיין "ישראל  מנהלת   , 
  מדינות בעולם, ואת עלויות הקמתם יממנו כספי המסים שלנו. השם32שמקדם כליאת תרנגולות בכלובים אכזריים שנאסרו ב-

עבור  עלינו לזכור כי  החירות  חג  חגיגות  של  בעיצומן  ההתעללות'.  'מועצת  הוא למעשה  מיליון תרנגולות8הראוי למועצה    
שעבוד וכליאה הם מציאות יומיומית, שחובה עלינו כחברה לשנות". 

 , מוקפאת זה שנתיים בעקבות עתירה לבג"ץ של עמותת2007הרפורמה בתעשיית הביצים, שהתקבלה בהחלטת ממשלה ביוני 
הרפורמה, נסח משרד הקפאת  החזקת התרנגולות מתוקף חוק צער בעלי-חיים. לאחר  את תנאי  הדורשת להסדיר   אנונימוס, 
 החקלאות טיוטת תקנות ליישום חוק צער בעלי-חיים בלולים כביכול, אולם התקנות מתירות כליאת תרנגולות בכלובי-סוללה,

  שנים. כמו כן, מוצע בתקנות לשדרג את הלולים לרף הנמוך ביותר של התקן האירופי9שאסורים להקמה באיחוד האירופי כבר 
 . עד כה קיימה ועדת החינוך שישה דיונים בנושא – בכולם סירבו חברי הכנסת לאשר את2022("כלובים מצוידים") רק בשנת 

 הקמת הכלובים. אף על פי כן, שוב ושוב מנסה משרד החקלאות לאשר את אותן תקנות, ומסרב להתאימן לסטנדרטים מינימליים
המקובלים בעולם בתחום זה.
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