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הודעה לעיתונות

 מדינות30עשרות הפגינו: לא לבזבוז מאות מיליונים על כלובים שנאסרו ב-
 8עשרות הפגינו היום בצהריים לקראת ההכרעה הצפויה בממשלה בסוגיית תנאי המחיה של 
 מיליון תרנגולות בשנה, וקראו לשרים לאסור על הרעבת תרנגולות וכליאתן בכלובי-סוללה

  מיליון ₪ מכספי ציבור.350צרים. זאת לקראת בנייה מחדש של הלולים בישראל בהשקעת 
השחקנים  השתתפו  מ"היפהבהפגנה  ומייקל  משי  דדי,  גבריאלוב,  ומיכל  סוויסה   מאיר 
 . במרכז הוצבו כלובי-סוללה אמיתיים מלול תרנגולות שעברוהחנון" והזמר ליאונל פרטיין

מפגינים כלבים.  בובות  ובאחרים  תרנגולות  בובות  נדחסו  כשבחלקם  כלובים,  ללא   לגידול 
  שאלו את העוברים ושבים: הייתם עושים את זה לכלב?

 שרי הממשלה יכריעו בימים הקרובים במחלוקת בין משרד החקלאות לבין המשרד להגנת הסביבה
לולי התרנגולות. זאת על רקע השקעת  מיליון ₪ מכספי ציבור בבניית לולים חדשים350בנושא    

 במסגרת הרפורמה בתעשיית הביצים. משרד החקלאות מציע להקים כלובי-סוללה מעט גדולים יותר
) כיום  הקיימים  נאסרו25x30מאלו  אלו  כלובים  משרדי).  נייר  מדף  יותר  קצת  לתרנגולת,  ס"מ    

  מדינות. כמו כן מציע משרד החקלאות לאפשר את הרעבת התרנגולות לתקופה30לשימוש ביותר מ-
 הנעה בין עשרה ימים לשבועיים להגברת תפוקת הביצים (נוהג המכונה "הנשרה כפויה", שנאסר אף
 הוא באיחוד האירופי). מנגד, מציע המשרד להגנת הסביבה לאסור על ההרעבה, ולאמץ את התקן

האירופי המינימלי ("כלובים מאובזרים") באופן מיידי.
 ארגוני בעלי החיים פנו היום ליועץ המשפטי הממשלה בבקשה למנוע מהשר שלום שמחון להשתתף
מחזיקים שמחון  מקורבי  המדינה,  מבקר  בדו"ח  שנחשף  כפי  עניינים.  ניגוד  עקב  בממשלה   בדיון 

במכסות ביצים וצפויים לקבל הטבות בשווי מאות אלפי שקלים במסגרת הרפורמה.
 בקדמת ההפגנה הוצבו כלובי-סוללה שנלקחו מלול תרנגולות, כשבחלקם בובות תרנגולות ובאחרים
לשבועיים היה כולא כלב בכלוב זעיר ומרעיב אותו   בובות כלבים. רונן בר, אנונימוס: "אדם שהיה 
 מואשם בהתעללות, ובצדק. גם כליאת תרנגולת בתנאים כאלו היא  עבירה על חוק צער בעלי-חיים.
שנאסרו כלובי-סוללה  להקים  ציבור  מכספי  שקלים  מיליוני  מאות  של  אדיר  בזבוז  זה  לזה,   מעבר 

 מדינות". 30לשימוש ביותר מ-
רקע:

 בקרוב ייבנו מחדש לולי התרנגולות בישראל, במסגרת הרפורמה בענף הלול שהתקבלה בהחלטת
  מיליון ₪) לבנייה750 מיליון ₪ מכספי ציבור (מתוך סך כולל של 350, ולפיה יוקצו 2007ממשלה ב-

  של עמותת אנונימוס לזכויות בעלי-חייםעתירה לבג"ץמחדש של הלולים בתעשיית הביצים. בעקבות 
הרפורמה החקלאות להתקיןהוקפאה  תנאי המורה למשרד  הוצא גם צו על  ביניים, ובהמשך  בצו    

תקנות לקביעת סטנדרטים מינימליים להחזקת התרנגולות בתעשיית הביצים. 
הכנסת, של  החינוך  בוועדת  הנדונה  תקנות  טיוטת  החקלאות  משרד  ניסח  העתירה   בעקבות 
 המוסמכת לאשר או לדחות את התקנות לחוק צער בעלי-חיים. על-פי התקנות, ייכלאו התרנגולות

ס"מ לתרנגולת (25x30בסטנדרטים שאינם עומדים אף בתקן הנמוך בעולם: בכלובים המותירים   
  סמ"ר, כשטח מסך מחשב), כאשר מותר להחשיך את הלול ולהרעיב את התרנגולות לשבועיים750

  פעמים ניסה משרד החקלאות להעביר את התקנות בוועדה,7על מנת להגביר את תפוקת הביצים. 
אך חברי הכנסת סירבו לאשרן. 

  ביוני מתחו השופטים ביקורת על חוסר התיאום בין משרד החקלאות לבין המשרד7בדיון בבג"ץ ב-
 להגנת הסביבה, והורו לממשלה להכריע במחלוקת בין המשרדים בתוך חודש. לפיכך יובא הנושא

להכרעת הממשלה בימים הקרובים. 
ללא לולים  מתקדמות:  במדינות  למגמה  בהתאם  מעוף,  לולי  להקמת  קוראים  החיים  בעלי   ארגוני 

כלובים הבנויים לגובה בכמה מפלסים, פשרה בין הכלובים לבין לולי החופש (שבהם יש חצר).
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