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הודעה לעיתונות

 למרות ניסיון לכפות משמעת קואליציונית: הכנסת אמרה לא לכלובים
 בדיון סוער בוועדת החינוך בסוגיית לולי התרנגולות, שנערך במעמד שרת החקלאות,
 ניסה משרד החקלאות לכפות משמעת קואליציונית ולאשר תקנות המתירות כליאת
 תרנגולות  בכלובי-סוללה. חברי כנסת מכל גווני הקשת הפוליטית התנגדו לתקנות.

 ח"כ ד"ר דב חנין: "כשמתכננים רפורמה, יש לתכננה בראייה אסטרטגית לעתיד.
והעתיד הוא לולים ללא כלובים"

 היום התקיים בוועדת החינוך דיון על תנאי הגידול של תרנגולות בתעשיית הביצים, לקראת הרפורמה
  מיליון350בענף הלול, במסגרתה יוחלפו הלולים הישנים בלולים חדשים בהשקעה ממשלתית בגובה 

 ש"ח. יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס מילר, הודיע שהנושא יובא להצבעה. בכניסה לכנסת המתינו לחברי
  מטרים ובו ציורי התרנגולות מהמשחק8הכנסת פעילים מחופשים לתרנגולות, שהחזיקו שלט ברוחב 

"אנגרי בירדס" בכלובי-סוללה, והכיתוב: "כל החיים בכלוב, בלי לפרוש כנפיים. פלא שהן זועמות?". 

 32התקנות שהניח משרד החקלאות על שולחן הוועדה הציעו להקים כלובי-סוללה שנאסרו לשימוש ב-
  לתקן האירופי הנמוך ביותר ("כלובים מאובזרים"). אף שמשרד2022מדינות, ולשדרגם בשנת 

 מיריהחקלאות ניסה לכפות משמעת קואליציונית, רוב חברי הכנסת שהגיעו לדיון התנגדו לתקנות: 
  נוכחרגב, אחמד טיבי, מסעוד גנאים, נחמן שי, יוליה שמאלוב-ברקוביץ, איתן כבל ודב חנין.

 ההתנגדות היה ברור שגם הפעם – השישית במספר שבה דנה הוועדה בסוגיה - אין בוועדה רוב
 לתקנות שמאפשרות לכלוא את התרנגולות בכלובי צינוק. בסיום הדיון אמרה השרה שיש צורך לשקול

שוב את הדברים וביקשה שלא לקיים את ההצבעה.

 , ראשח"כ איתן כבל"אעשה ככל הנדרש, כדי שתקן הנמוך מהתקן האירופי - לא יעבור" אמר 
  פנה לשרת החקלאות אורית נוקד, שהשתתפה בדיון,ח"כ דב חניןהשדולה לזכויות בעלי החיים. 

 ואמר: "גברתי השרה, יש להבין שרק לולים שאין בהם כלובים עונים על דרישות החוק שאוסר על
  סמ"ר לתרנגולת, זה פחות מהדף שאני מחזיק.550התעללות בבעלי חיים. מה שאתם מציעים, 

 השיפור שאתם מציעים הוא בגודל של שטר כסף. רק לול שאין בו כלובים מאפשר לתרנגולת לממש
 את הצרכים הטבעיים שלה – לעמוד זקוף, לפרוש כנפיים, להסתובב. זה לא רק מחויב מבחינת החוק

 ומבחינת הנורמה המוסרית, זה גם הדבר הנכון כלכלית. לא צריך לפרט את התחשיב כדי להבין
 שמנגנון פשוט של לול מעוף זול יותר מכלובים, מחיצות ואביזרים. כשמתכננים רפורמה, יש לתכננה
 בראייה אסטרטגית לעתיד. והעתיד הוא לולים ללא כלובים, אנחנו רואים את זה כבר היום במדינות

אירופה".

 נציגי המשרד להגנת הסביבה עמדו אף הם על החשיבות של קיום הרפורמה בסטנדרטים בינלאומיים
 מעמותת אנונימוס התייחס להצעת משרד החקלאות לתגמלעו"ד יוסי וולפסון של רווחת בעלי-חיים. 

  מעלות הלול: "תוספת המענק אינה מחליפה תקן מחייב. מה גם5%לולי מעוף בתוספת מענק בגובה 
 שההצעה טומנת בחובה תגמול גבוה יותר ללולי כלובים ע"י העלאת מחיר הביצים המפוקחות – ביצי

כלוב בלבד".
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