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:מפגינים עצרו הבוקר את הדחפורים בנטועה ומחו
"לא ניתן להקים מכספנו מתקני עינויים למיליוני חיות"

 במושב נטועה שבגליל נערכות בימים האחרונים עבודות להכשרת הקרקע להקמת
הרפורמה בענף הלול, זאת למרות במסגרת  תרנגולות,  רבבות  לכליאת  ענק   לולי 
 שהכנסת עדיין לא הכריעה בשאלת חוקיות כלובי הסוללה, כפי שמתחייב מצו בג"ץ.
 הבוקר חסמו מפגינים את הדחפורים במחאה על ההתעלמות מחוק צער בעלי-חיים

מיליון8ומצו ביניים של בג"ץ, המורה למשרד החקלאות להתקין תקנות לאחזקת    
 התרנגולות בתעשיית הביצים הישראלית. במקום התפתח עימות בין המפגינים לבין
לצד התייצבו  למקום  שהגיעו  האזור  תושבי  בעוד  שמחון,  השר  של   מקורבו 

המפגינים. המשטרה הוזעקה למקום.
בבוקר) למושב נטועה שבגליל העליון והתייצבו8:00, ב-14.9עשרות מפגינים הגיעו הבוקר (רביעי,    

 מול הדחפורים המכשירים את הקרקע להקמת קומפלקס לולים של "כלובי סוללה", שבו ייכלאו עשרות
 אלפי תרנגולות בלול, לפי תוכנית משרד החקלאות לרפורמה בתעשיית הביצים. המפגינים עצרו את
שנאסרו עינויים  מתקני  יוקמו  "כאן  המהלך:  על  המוחים  שלטים  והניפו  במקום  הנערכות   העבודות 
מהכלובים" ו"כאן התרנגולות  החקלאות מצפצף על החוק!", "שחררו את  מדינות", "משרד   בעשרות 

  מיליון ₪". המפגינים קראו לפועלים המבצעים את עבודות העפר להצטרף350קובר משרד החקלאות 
למחאה נגד הרס הגליל, בזבוז כספי הציבור והתעללות במיליוני תרנגולות.

 בתחילת ההפגנה התפתחה שיחה בין המפגינים למפעילי הדחפורים, שהביעו תמיכה מפתיעה, וסיפרו
 שהם עצמם מגדלים תרנגולות חופשיות בחצר, ללא כלובים, ושגידול בסוללות כמו זה שמוצג בשלטים
 הוא התעללות גם בעיניהם. עימות חריף התפתח רק כשהגיע למקום עמוס כהן, שהזדהה כאח של
 עוזרת של שלום שמחון, שקידם את הרפורמה חרף ניגוד העניינים בו היה מצוי לפי מבקר המדינה.
 כהן קילל את המפגינים בצעקות, אך תושבים ממושב נטועה ומיישובי הסביבה (בגבול הצפון) שהגיעו
 למקום בהמשך הביעו דווקא תמיכה במפגינים, ציינו שוועד המושב מתנגד אף הוא לעבודות במקום,
 שנועדו לדבריהם להעביר את ענף הביצים מידי אלפי משפחות לקומץ טייקונים. המשטרה הוזעקה
 למקום והגיעה שלוש פעמים, וביקשה מהמפגינים להתפנות. המפגינים וכמה מהלולנים סירבו לבקשה,

התיישבו על גבי הדחפורים ואף תלו עליהם שלטי מחאה נגד העבודות במקום – שהופסקו לחלוטין.

 . על-פי תכנית הרפורמה, מאות2007הרפורמה בתעשיית הביצים התקבלה בהחלטת ממשלה ביוני 
מיליון 350₪ במימון ציבורי בגובה הלולים המשפחתיים בגליל יועתקו לקומפלקסים של לולי-ענק,  . 

 32שנאסרו לשימוש ב- לפי התכנית, בלולים ייבנו "כלובי סוללה" – כלובים צרים, חשופים ואכזריים
 מזה כשנתיים מוקפאת הרפורמה . בעקבות עתירה של עמותת אנונימוס לזכויות בעלי-חיים,מדינות

 – בתחילה הוציאו השופטים צו ביניים המורה להקפיא את הרפורמה, ובהמשך גם צו על בצו בג"ץ
מינימליים להחזקת  תנאי המבקש ממשרד החקלאות לנמק מדוע לא יותקנו תקנות לקביעת תנאים 
את התקין  טרם  החקלאות  משרד  אך  שנתיים,  חלפו  בעלי-חיים.  צער  מחוק  כמתחייב   התרנגולות, 

 בששת הדיונים שנערכו בנושא בוועדת החינוך של הכנסת סירבו הח"כים לאשר טיוטות התקנות.
 , בטענה שהן מתירות התעללות קשה ומיותרת שנאסרה במדינותתקנות שהגיש משרד החקלאות

בלי המקור  חיתוך  אלכסונית,  רשת  על  לזוז  יכולת  בלי  קטנים  בכלובים  התרנגולות  כליאת   רבות: 
את להתאים  החקלאות  משרד  מסרב  זאת  למרות  ועוד.  לשבועיים,  הרעבתן  אלחוש,  או   הרדמה 

התקנות לסטנדרטים המינימליים המקובלים בעולם.
 לפני כשבוע החל משרד החקלאות בעבודות להכשרת הקרקע להקמת קומפלקס לולים במושב נטועה.
להפקיע מרשות הציבור מעל בתעשיית הביצים מתכנן המשרד  הפרסומים, במסגרת הרפורמה   לפי 

  דונם של חורש טבעי, לעקור את העצים והצמחייה, לשטח את קרקע הגבעות – ולהקים לולי1,200



 ענק תעשייתיים שיאכלסו עשרות אלפי תרנגולות כל אחד. החברה להגנת הטבע התריעה על הסכנה
הלולים את  להחליף  התכנית,  לפי  אמורים,  אלה  לולים  הפתוחים.  השטחים  על  האיומים   בדו"ח 

המשפחתיים בגבול הצפון.
 "משרד החקלאות מתעקש לכלוא מיליוני תרנגולות בתנאי התעללות שכבר מזמן רונן בר, אנונימוס:

 . עםA4 הוקעו במדינות מתוקנות. תרנגולת בכלוב סוללה נמצאת כל חייה בשטח קטן משל דף משרדי
 כל תזוזה, היא דורכת על תרנגולות אחרות. מכיוון שרצפת הכלוב היא רשת אלכסונית, ותקרת הכלוב
 נמוכה מאוד, היא אינה יכולה לעמוד זקוף בתנוחה טבעית. בנוסף, כשקצב ההטלה יורד מרעיבים את

התרנגולות לשבועיים. אנו קוראים לשרת החקלאות, אורית נוקד, לשים קץ להתעללות הזאת".
dover@anonymous.org.il לפרטים נוספים: רונן בר
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