
 

 
 

 
 

מידע של העמותה למען חיות משק העלון 
 2016 חנוכה, דצמבר

 
 מה בעלון? 

 
 :הכל (בקיצור) על החיים בטבע ובכלוב.  לולי חופש, ביצי חופש. 1
 : מה גילינו? פעילות העמותה בסופרמרקטים. 2
 )2ומה אמור להיות מחירן האמיתי. (כולל סרט מערוץ מדוע ביצי חופש יקרות?  . 3
 חלומה של תרנגולת. סיפור קצר: 4
 . סרטון: תרנגולות חכמות5

 

 לולי חופש, ביצי חופש

 

 עד מחצית המאה העשרים גודלו רוב התרנגולות על רצפת הלול, עם אפשרות לצאת לחצר. 

 

 98% שלהם גדלה וכיום תכלובי סוללה נכנסו לשימוש בשנות השלושים של המאה העשרים. הפופולאריו

מהמטילות בארץ מוחזקות 

 החקלאות והרצון שבכלובים. תיעו

לגדל הרבה עופות בשטח קטן הוביל 

לבניית לולי ענק עד שמונה קומות. 

גידול ללא אור יום וללא התחשבות 

 בצורכי התרנגולות

 

 

 

 החיים בכלובי סוללה

 ש תרנגולותו של מוחזקותבכל כלוב

 ס"מ, 20X20 ה שמידותי סמ"ר, השווה למרצפת קטנה400 קטן ביותר-. לכל תרנגולת שטח רצפהאו יותר

במרחב פחות מדף של מדפסת. בלולים מסוימים, כולל לולים "מודרניים" השטח לתרנגולת אף קטן מזה! 

 כה צר התרנגולת אינה יכולה לזוז או לפרוש כנפיים במשך כל חייה. 



 
כל אפשרות להתנהג בהתאם 

לצרכיה הטבעיים נשללת 

הרצפה עליה מהתרנגולת בכלוב. 

היא עומדת עשויה רשת מתכת 

משופעת, המעוותת ופוצעת את 

 רגליה.

 

הצפיפות והשעמום הקיצוניים 

גורמים לתרנגולות עצבנות רבה 

ו. ז את זוומביאים אותן לתקוף 

 שעות 24 בתנאים קשים אלה מוחזקת המטילה אין לה לאן לברוח! היא המותקפת העיקרית והחלשה יותר

  ימים, כדי להגביר את ההטלה.10 עד 7 בתום שנת הטלה מרעיבים את התרנגולות במשך !הביממה, כל חיי

 

 כל צרכיה העיקריים של המטילה, המוכתבים לה מהטבע, נשללים ממנה. צרכים אלה יפורטו בהמשך.

 

 הצרכים של התרנגולת

 קינון

סבל קשה במיוחד נגרם למטילה 

בשעה שקודמת להטלה. שעת ההטלה 

בכלוב נחשבת לעינוי הגרוע ביותר, 

אליו נחשפת המטילה מדי יום. בטבע 

התרנגולת מתבודדת מחברותיה 

לקראת הטלה ומשקיעה עבודה 

רצינית בהקמה ובטיפול בקן. היא 

מתיישבת בקן בנוחיות ושוכבת 

בשלווה, מתרכזת ונמנעת מכל 

הפרעה. התנהגות אינסטינקטיבית זו 

נמנעת מהמטילה בכלוב. כאשר 

מונעים ממנה הקמת קן, התוצאה 

היא התנהגות עצבנית מלווה 

 בניסיונות לצעוד ובאגרסיה.

 

 לינה

לקראת ערב מחפשת התרנגולת ענף או מוט גבוה כדי לבלות עליו את הלילה. ככל שיותר גבוה, כך בטוח יותר 

. העדר אפשרות לינה על מוטות או מפני טורפים והתרנגולות מתחרות לתפוס את הענפים הגבוהים יותר

 ענפים פוגע ברווחת התרנגולת.

 

 םחיפוש מזון, ניקור ושחיקת הציפורניי

 משעות האור בניקור ובחיפוש אחר מזון. כאשר התנהגות זו נמנעת 50%תרנגולות מבלות קרוב ל-

 מהתרנגולות, הן מחליפות אותה בניקור הנוצות של חברותיהן.



 
 בכלוב אין אפשרות לשחוק את הציפורניים והן גדלות ונפגעות בקלות.

 

 אמבטיית חול

לתרנגולות יש דחף חזק לעשות 

אמבטיית חול. היא מתפלשת באדמה 

ומתיזה על עצמה אבק, המסיר את 

אמבטיית עודפי השומן מהפלומה. 

חול גם מסייעת לתרנגולת להיפטר 

מטפילים. כך גם פריסת הכנפיים 

וחום השמש. בכלוב לא קיימת 

אפשרות זו והטפילים מוצצים את 

 דמה מבלי שתוכל לעשות דבר.

 

 פעילות

התרנגולת זקוקה לפעילות: הליכה, 

מניעת הפעילות היא מתרוצצת, מנקרת בקרקע וניזונה מחרקים וירק. ריצה, מעוף, הנעה ונפנוף כנפיים. 

 יותר מאלה של תרנגולות 41%גורמת לעצמות שבירות. עצמותיהן של תרנגולות פעילות נמצאו חזקות ב- 

 בכלובים. 

 צרכים חברתיים

כל אפשרות לממש בטבע התרנגולת מתרועעת עם זכרים ונקבות בני מינה, מקימה קן ומגדלת את אפרוחיה. 

 צרכים  אלה  נשללת מתרנגולות בכלובי הסוללה. 

 ימים עד 105פרגיות הגדלות במבנה כ-אחד הרגעים הקשים ביותר בחיי המטילה הוא רגע הכליאה בכלוב. ה

 התבגרותן וברגע שהן מוכנסות לכלובים הן עושות ניסיונות נואשים להימלט. 

כל אפשרות להתנהג בהתאם לצרכיהן הטבעיים נשללת מהתרנגולות בכלובים. אין פלא שמישהו הגדיר 

 כלובים אלה "בית משוגעים לתרנגולות".

 

 ביצי חופש- ההתחלה

 היה שלום אשוש מגדל ומשווק של ביצים אורגניות. אלו ביצים שהוטלו על ידי תרנגולות 1998בשנת 

חופשיות, המבלות את זמנן במבנה ובחצר, ללא כלובים. העלות של גידול מטילות חופשיות גבוהה יותר 

מהעלות של גידול תרנגולות בכלובים. גם האוכל האורגני יקר יותר. לכן מחירן של ביצים אורגניות גבוה 

 יותר ממחיר ביצים מכלובים.

שלום הגיע למסקנה שקונים רבים מעוניינים בביצים אורגניות בגלל תנאי ההחזקה ההומאניים של 

התרנגולות. קונים אלה יקנו את הביצים היקרות יותר מתרנגולות חופשיות גם ללא האוכל האורגני. הוא 

החליט לשווק גם ביצים מתרנגולות חופשיות הניזונות מאוכל רגיל, לא אורגני. כך ניתן להוזיל את מחיר 

 הביצים, לטובת הצרכנים שמעוניינים בעיקר בתנאי הגידול ההומאניים.

 

 אישור משרד החקלאות

ביצים מכלובים נתונות בפיקוח מחירים: משרד החקלאות קובע מהו המחיר לצרכן לפי גודל הביצה. אין 

אפשרות לגדל תרנגולות חופשיות במחירים אלה מאחר והעלויות גבוהות יותר. היה צורך לשחרר ביצים 



 
אלה, שהוחלט לקרוא להן "ביצי חופש", מפיקוח מחירים. כלומר, המגדל והמשווק יקבעו את מחיר הביצה 

 לרשת השיווק וזו תקבע את המחיר לצרכן. 

 התנאים של משרד החקלאות לשחרור מפיקוח מחירים היו:

  יוכן תקן בו יוגדרו תנאי ההחזקה של התרנגולות החופשיות;•

 יהיה פיקוח על הלולים ועל השיווק כדי לוודא שהביצים הן אמנם ביצי חופש והגידול של המטילות תואם •

 את התקן.  

 שלום פנה לעמותה למען חיות משק. יחד הכינו את התקן והעמותה לקחה על עצמה לפקח על תנאי הגידול.

 הוציא משרד החקלאות צו פיקוח מחירים לביצים מכלובים. באותו צו נכתב: "ביצי חופש 1999בפברואר 

 משוחררות מפיקוח מחירים".

 

 

 יש מתקנים  חופשבלול

מזון, ולסטנדרטיים למים 

 . ההזנה בשפע גם בחצרמצויה

בתוך תערובת גרעינים כוללת 

 ירק וחלבון מן החי המבנה וכן

  בחצר.(תולעים, חרקים)

בלול כזה מתאפשר ביטויה של 

ההתנהגות הטבעית של 

 המטילה: התחפרות בחול

, בחירת ("אמבטיות חול")

, לינה על מקום מוצנע להטלה

                           תאי הטלה מודרניים, מאחורי הווילונות האדומים וכמובן מרחב מחיה דפי לינה

 לשטח הקטן מאודעצום בהשוואה 

.  יקונבנציונאלהעומד לרשות המטילה בכלוב בלול 

 

 

למרות שהמטילות אינן חיות 

בצפיפות, עדיין מבוצע בהן 

 המקור. גם בלול מסוג זה קיטום

אלימות בין  שלישנן תופעות

העופות, אך הללו מועטות 

בהשוואה למתרחש 

מקור .קוטמים את הבכלובים

במדגרה, כבר באופן אוטומטי 

ים  נשלחהאפרוחיםלפני שעוד 

. ללולים

         בלולי סוללה עושים הנשרה

 לינה על דפי לינה ימים) כאשר                                             10- 7     (הרעבה למשך 

                                      יורדת ואילו בלול חופשרמת ההטלה     

   ההרעבה אסורה.



 
 תקן לגידול ושיווק של ביצי חופש

 הוכן תקן מורחב לגידול ושיווק של ביצי חופש. התקן הוכן ע"י נציגי העמותה, לפי הנחיות 2005בשנת 

 השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות ותוך היוועצות עם מומחים  ומגדלים. 
 

גידול מטילות חופשיות. תקן ל2  

. מבנה2.1  

גידול המטילות יהיה בתוך מבנה, ללא כלובים כלשהם 

 המבנה יהיה מוגן בלבד. ועל פני קרקע או רצפת המבנה

מפגעי מזג האוויר, יהיה חשוף לאור טבעי ונתון לאוורור 

 היחס בין מספר מרבי. בצדי המבנה יהיה תריס או וילון.

הרצפה לא יעלה על שש מטילות למטר  המטילות לשטח

רבוע. 

  כלי מים, ציוד האבסה  ומכלי אחסון2.2

כלי מים, המתאימים לגידול חופשי, יהיו מוגנים מפני 

 1 שעות לפחות, בכמות של 24שמש ישירה ויכילו מים ל- 

 מטילות. בדגמי פעמון יהיה כלי 1,000מ"ק מים לכל 

 מטילות. בדגמי טיפנית- כלי מים לכל 75מים אחד לכל 

  מטילות. כלי המים יוחזקו נקיים. 10

ציוד ההאבסה יתאים לגידול חופשי ויהיה בכמות 

 שתאפשר גישה חופשית לכל המטילות במבנה.

 

 

 

.  ובחצר, ללא כלוביםכלובים, לחיים במבנההתרנגולות מה להוצאת ועלת פ למען חיות משקהעמותה

על אמינות והביצים מתרנגולות אלה נקראות "ביצי חופש" והעמותה מפקחת על תנאי החיים של המטילות 

 בקירוב למספר התושבים. המשמעות היא שכל אדם ה. בישראל מספר התרנגולות המטילות שווצרוהמ

העובר מצריכת ביצים מכלובים לביצי חופש גורם לכך שתרנגולת אחת- "התרנגולת שלו", תגדל בתנאי חופש 

 במבנה ובחצר,  ללא כלובים.

 
_______________________________________________________ 

 
בסופרמרקטים סקר ביצי חופש 
 

 21שישה סטודנטים ביקורים ב-וקרן דרור, רכזת התנדבות בעמותה ערכו  2016בחודש מרץ 

 בכל סופרמרקט נבדק: ערים שונות.10סופרמרקטים ב-

 . האם יש ביצי חופש והאם הן בפיקוח1

 . מה יודעים בעלי התפקידים השונים על הנושא והאם מוכנים לשתף פעולה2

 
 בבדיקות נמצא שרק בשליש מהסופרמרקטים יש ביצי חופש בפיקוח העמותה.

 בשיחות עם בעלי תפקידים בסופרמרקטים נמצא שהמודעות לנושא מועטה מאוד, אם בכלל.



 
 להלן פירוט הממצאים:

 

 ? ביצי חופשהאם יש. 1 

מספר הממצאים 
הסופרמרקטים 

 8אין ביצי חופש 

ביצים של גליקסמן,   
בעלי תו איכות של העמותה  

6 

ביצים של טבע גב,   
בעלי תו איכות של העמותה 

1 

 6ביצים ללא תו איכות של העמותה 

 21סה"כ 

 
 

  עם בעלי תפקידים ות. שיח2 
מספר  הממצאים 

הסופרמרקטים 
 14חוסר מודעות לנושא בכללותו 

 10אי הבנה של ההבדלים בין ביצי חופש לביצים רגילות 

 18חוסר מודעות לפיקוח 

 10חוסר מודעות להבדלים במחירים 

 5הבעת נכונות להסביר על העמותה לעובדים ולקונים 

 5רצון של העובדים ללמוד ולהכיר את הנושא 

הסברים של המנהלים על הדרך בה מסודרות אריזות 
הביצים  

15 

אטימות של חלק מהמנהלים לנושא וחוסר רצון להכיר 
כלל 

3 

 5נכונות מצד העובדים לתלות פליירים ופוסטרים במקום 

 

ברוב הסופרמרקטים נערכו שיחות עם הקונים. התברר שאין מודעות להתעללות בכלובים. לאחר 

שמיעת ההסבר חלק מהקונים עזבו את ביצי הכלובים וקנו ביצי חופש. להלן נושאי השיחות עם הקונים 

 ושינויי התנהגות בהתאם:

 

 עם קונים. נושאי שיחה 3

מספר הפעילות 

הסופרמרקטים 

 18הסברים על העמותה 

 15הסברים והעלאת מודעות לנושא של ביצי חופש 

בירור מדוע לקוחות אינם קונים ביצי חופש.  
תשובות: חוסר מודעות לנושא, אין בנמצא, מחירים 

גבוהים מאוד 

18 

 5מסלולי התנדבות אפשריים בעמותה 

 10שינוי עמדות בקרב קונים פוטנציאליים 

 3אטימות בקרב הקונים לנושא וחוסר עניין 

 
 



 
_______________________________________________________ 

 
 

 ביצי חופש - כמה הן באמת צריכות לעלות?
 

 ₪ 17בסופרמרקטים של רשתות השיווק השונות אפשר למצוא ביצי חופש במגוון מחירים, החל מ-

  ₪ לאותו מארז.30 ביצים ועד 12למארז של 

 

 ₪, איזו הצדקה יש לרשת אחרת למכור במחיר גבוה 17: אם רשת אחת מוכרת ב- השאלה הראשונה

 ₪ ומי שיכול להשפיע אלה הצרכנים, כפי 17יותר? אין שום הצדקה למכור ביצי חופש במחיר גבוה מ-

 שהשפיעו במחאת הקוטג'.

  ₪ זה מחיר מוצדק?17 האם אפילו השאלה השנייה:

כאן נכנס עניין העלות ללולן. החזקת תרנגולות חופש יקרה יותר מהחזקת תרנגולות בכלובים משלוש 

 סיבות:

 

 .עלות המזון 1

תרנגולת בלול סוללות עומדת כל חייה במקום 

ומוציאה פחות אנרגיה מאשר תרנגולת בלול 

חופש, המתנועעת חופשית במבנה ובחצר. יותר 

אנרגיה פירושו יותר מזון ויותר מזון פירושו 

 הוצאה כספית גדולה יותר.

 . מספר הביצים2

אחרי שנת הטלה מספר הביצים בחודש יורד. 

בלול סוללות מרעיבים את התרנגולות במשך 

מספר ימים, מה שגורם לחידוש ההטלה והמשך 

הטלה לשנה נוספת. בלול חופש ההרעבה 

אסורה. אחרי שנת הטלה עדיין מחזיקים את 

התרנגולות למשך חצי שנה נוספת, אולם 

 ההטלה נמוכה בהשוואה ללול סוללות, כלומר, בסה"כ בלול חופש מטילות התרנגולות פחות ביצים.

 . עלות הפרגיות3

בלול חופש קונים פרגיות פעם בשנה וחצי ואילו בלול סוללות פעם בשנתיים. אפשר לראות את הבדל 

העלויות בשש שנים: בתקופה זו קונים בלול סוללות שלוש פעמים פרגיות ואילו בלול חופש- ארבעה 

 פעמים.

 

 גורמים לעלות גבוהה יותר של ביצי עלות המזון, מספר הביצים ועלות הפרגיותשלושת גורמים אלה: 

 חופש לעומת ביצים מכלובים. השאלה היא: מהו המחיר הסביר של ביצי חופש?

 הביצה שמטילה התרנגולת עוברת שלושה גורמים בדרך לצרכן: 

 . הלולן, 1

 . ממכון המיון (המשווק, שמקבל ביצים ממספר לולים, בודק כל ביצה,  ממיין לפי גודל ואורז) 2

 . הסופרמרקט.3

 



 
מחיר היחיד מבין השלושה שיש לו הוצאות גדולות יותר בלולי חופש לעומת לולי סוללה, הוא הלולן.

 לאותו מארז ₪ 12, לעומת ₪ 15 ביצי חופש בינוניות (מדיום) אינו צריך לעלות יותר מ-12מארז של 

 מביצי כלובים!

 

 כתבה על המחירים. בעקבות 2בעקבות פניות חוזרות ונשנות של מתנדבת למען התרנגולות שידרו בערוץ 

 Uלצפיה בכתבה לחצו כאן.Uהכתבה הורידה רשת שופרסל משמעותית את מחיר ביצי החופש.

קונים של ביצי חופש המוכנים להשקיע חמש דקות מזמנם בזמן הקניות השבועיות בסופרמרקט, כדי 

להשפיע על המחירים ולסייע לשחרור תרנגולות מכלובים, יפנו לקרן דרור, רכזת ההתנדבות של 

 .052-6642325העמותה, טל. 

 

_______________________________________________________ 
 

 סיפור קצר - חלומה של תרנגולת 

 מאת: אבי פנקס

 

היום היה ביקור בלול. בכל יום הלולן עובר לידינו, ליד הכלובים שלנו, ואוסף את הביצים. היום התלווה 

אליו חבר שלו, רצה לראות איך "מגדלים" אותנו. איזה "מגדלים" בראשו?! מחזיקים אותנו כדי להטיל 

ביצים, כבר מזמן הפסקנו לגדול. שמעתי את החבר אומר: "יש לי בן בגיל שנה ואשתי עומדת ללדת בת, 

 אנחנו מאוד נרגשים".

 

 פעם בשנה. ללידה שלי קוראים 240אשתו יולדת פעם בשנה? איזו מאושרת! אני יולדת כמעט בכל יום, 

הטלה, אבל זו ממש לידה. הקלואקה שלי, קצה המעי שממנו יוצאת הביצה, צרה מאוד ואילו הביצה 

ענקית. אוי, הינה זה בא, אני מרגישה את הלחץ מבפנים. אני מתחילה בעצמי ללחוץ, אך מאוד בזהירות. 

שלא יקרה לי מה שקרה לתרנגולת בכלוב השכן. כנראה הייתה לה ביצה גדולה מאוד, היא לחצה בכל 

הכח ואיזה נים התפוצץ. יצאה טיפת דם וחברותיה לכלוב רק ראו, החלו לנקר ליד טיפת הדם עד שמתה 

 המסכנה.

 

חברותיה לכלוב אמרתי? גם לי יש שתי "חברות". לא בקשתי שתהיינה איתי. מישהו שם את שלושתנו 

בכלוב הצר, לא שאל שאלות. הן דורכות עלי, מפריעות לי לגשת לאוכל, צפוף מאוד, חם מאוד בקיץ. מי 

צריך כאלה חברות! ולא שאינני יצור חברתי, אך הייתי רוצה לבחור בעצמי את חברותי,להיות איתן 

ולידן כשמתחשק לי ולהתרחק מהן כשמתחשק לי. כמו בחלום שחלמתי בלילה אחרון. אני עוצמת עיניי 

והחלום הנפלא הזה חוזר אלי. הנה אני, הולכת על האדמה, מנקרת להנאתי. "קו-קוריקו", אני שומעת 

את התרנגול ורצה אליו, להגיע לפני חברותיי. הרי הוא לא סתם קורא, הוא מודיע לנו שמצא משהו 

 טעים, משהו שאנחנו אוהבות. 

 

אני מרגישה גירוד, כנראה איזה טפיל טורדן החליט שאני הארוחה שלו. שישכח מזה! אני פורסת את 

כנפיי וחושפת את בשרי לשמש, בדרך כלל זה מסלק את הפולשים. הפעם זה לא עזר. אני עושה 

 אמבטיית חול והנבזה הזה נעלם.

"תרנגולת היא סתם צפור טיפשה" אני שומעת מישהו אומר. מאיפה הוא לקח את זה? אה, כן, זו הדעה 

הרווחת עלינו, תרנגולות טיפשות. כנראה מישהו רוצה שכך יחשבו, כי הרי אם אנחנו טיפשות, אפשר 

לזלזל בנו ולמנוע מאיתנו התנהגות שמאפשרים לכל בעל חיים אחר. שמעתי שעד לא מזמן כך התייחסו 

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-f15adecc6603341004.htm�
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-f15adecc6603341004.htm�


 
גם לבני אדם שהיו,איך לומר, פחות חכמים. אבל היום קוראים לאנשים אלה "בעלי צרכים מיוחדים" 

ומתייחסים אליהם כמו לכל אחד אחר, אפילו טוב יותר. אז אם אנחנו יותר טיפשות מבעלי חיים 

אחרים, שיתייחסו גם אלינו כמו לכלבים ולחתולים, למשל. לא מספיק שלוקחים מאיתנו את הביצים 

ומונעים מאיתנו לחוות את גידול האפרוחים, הרי לשם כך אנחנו מטילות ביצים, עוד מחזיקים אותנו 

כלואות בתנאים איומים. לכן החלום היה כל כך מתוק. אך רגע, נחזור לטיפשות. למזלנו ערכו מחקרים 

 והגיעו למסקנה שאנחנו חכמות כמו ילדים בגיל שלוש!

אני ממשיכה לחלום, ממשיכה לטייל בחצר. פתאום ניגשת אלי תרנגולת אחרת ומתחילה לנקר אותי. 

 למה את עושה את זה, יש לך את האדמה, נקרי בה, לא אותי!

 

 איזו אדמה בראשך, שומעת אני קול מוכר. רק רשת תיל, שבקושי אנחנו עומדות עליה.

אני פוקחת את עיניי. זו השכנה שלי בכלוב, העירה אותי. אבל אני תמיד אוכל לעצום עיניים ולחזור 

לחלום המתוק שלי. שמעתי מישהו אומר שלפעמים חלומות מתגשמים. אמשיך לחלום ולקוות, עד 

  לידות.240הסוף. עוד שנה אחת, עוד 

 

 4.12.2016 אבי פנקס ©

 

_______________________________________________________ 
 

 ולסיום, צפו בסרטון חמוד: תרנגולות חכמות

 Uhttps://www.youtube.com/watch?v=HXLwDL6bJWcUלצפייה לחצו על הקישור:  

   

_______________________________________________________ 
     

 רוצים לקחת חלק בשחרור התרנגולות מכלובים ללולי חופש?
 

 :להתנדב לפעילויות העמותה
052-6642325Ukerendror81@gmail.com לפנות לקרן דרור, מנהלת תחום התנדבות,  U 

 
 

 לתרום, כדי לאפשר לעמותה להמשיך לפעול:
 לחצו על הקישור, המוביל לתרומה מאובטחת דרך אתר העמותה:

 
Uhttp://www.israeltoremet.org/amuta/580261188U 
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