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 תמצית

, והוא עוסק בהסדרת תנאי הגידול של סידה דן הכנסת חבר לבקשת נכתב זה מסמך
בישראל. במסמך יובא רקע על הניסיונות להסדרת הנושא עד היום וכן תרנגולות מטילות 

, יוצג בנוסףמידע על תמונת המצב הנוכחית ועל מדיניות משרד החקלאות בנושא כיום. 
 ברקע העמדמידע על יישום הדירקטיבה האירופית בנושא תנאי הגידול של מטילות, אשר 

כן על חקיקה והסדרה של התחום במדינות שונות ניסוח התקנות המוצעות בישראל, ו
 לוליםנתונים על שיעור המטילות לפי סוגי לולים )לולי כלובים מועשרים; בעולם. כמו כן, יוצגו 

, כך על נוסף. ובמדינות נוספות אירופהמדינות לולי מעוף, לולי חופש( ב –ללא כלובים 
 מדינות בכמהשל חברות מסחריות  המעברחבר הכנסת, יוצג מידע ראשוני בנושא  לבקשת

לשימוש בביצים מלולים ללא כלובים. המסמך לא יעסוק במסגרת הכללית של הסדרת ענף 
 "ב.יוההטלה בארץ, בהיבטים של מכסות הגידול וכ

 כחלק בישראל ביצים להטלת המיועדות התרנגולות גידול תנאי את המסדירות תקנות 
, 2010 בשנת והספורט התרבות, החינוך ועדת שולחן על הונחו, חיים בעלי צער מחוק
. הרפורמה נועדה לשפר את ההטלה בענף הממשלה שתכננה כוללת מרפורמה כחלק

מצב הענף בהיבטים שונים, כגון יעילות הייצור, איכות התוצר והתנאים התברואתיים 
ונות בין משרד האוצר, משרד החקלאות, והסביבתיים של הלולים. בשל מחלוקות ש

 תםעמד. כמתוכנן קודמה לא הרפורמהארגוני המגדלים וארגוני הגנה על בעלי חיים, 
אין מקום לקדם  כי, היא 20-והן בכנסת ה 19-של יושבי ראש ועדת החינוך, הן בכנסת ה

 בהסכמה, הרפורמה קידום לצדאת התקנות ולהשית חובות ועלויות על החקלאים שלא 
 , התקנות טרם אושרו.פיכךלבין משרד האוצר לבין החקלאים. 

 התקנים את רבה במידה תואמות הן, 2016 משנתהאחרונה של התקנות,  בגרסתן 
. 1999-בדירקטיבה להגנה על תרנגולות מטילות שחוקקה ב האירופי באיחוד שהוצבו

 750 לפחותשל  שטח לאפשר חייב כלובים לול 2012-מ החל כי ובעתהדירקטיבה ק
. הטבעיים צרכיה את התואמים מסוימים בהתקנים מאובזר להיות וכן לתרנגולת"ר סמ

בנוסף מגדירה הדירקטיבה )וכך גם התקנות המוצעות בישראל( תקנים ללולים ללא 
כלובים )אלטרנטיביים(, עם חצר )לול חופש( או בלעדיה )לול מעוף/אסם(. לטענת 

 לפחות, כל מדינות האיחוד עומדות בתנאים אלה. 2016-הנציבות האירופית, החל מ
 בישראל ההטלה לולי לשדרוג הרפורמה קידום את לחדש ניסיון נעשה 2018 בשנת ,

 340במסגרתו הוסכם על ידי משרד החקלאות ומשרד האוצר על מתווה בהיקף של בין 
מיליון ש"ח. לטענת המשרדים, בשל התנגדויות מקרב נציגי המגדלים וראשי  360-ל

 במסגרתה הדרגתית התקדמות על הוחלטהמועצות האזוריות נגנזה יוזמה זו. בהמשך, 
. מכרז להגשת בקשות הטלה ללולי יםמתחמ של בפיתוח"ח ש מיליון 50-כ יושקעו

. כחלק 2019תמיכה בפיתוח מתחמים אלה פורסם על ידי משרד החקלאות בינואר 
 1,111-סמ"ר לתרנגולת בלול כלובים ו 750מתנאי המכרז, הוגדר שטח מינימלי של 

סמ"ר בלול נטול כלובים. כמו כן, נוהל התמיכה נותן עדיפות בניקוד למבקשים להקים 
 ולי כלובים.לולים נט

 בעיקר קיימת כי נראה, הכלובים לגודל בנוגע האירופית הדירקטיבה יישום מלבד 
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. כלובים ללא בלולים לגידול מעבר של האחרונות בשנים מסוימת מגמהבמערב אירופה 
מהתרנגולות  53%-, כ2019על פי נתונים שפרסמה הנציבות האירופית בינואר 

 5%-בלולי חופש וכ 15%-בלולי מעוף, כ 27%-כלובים, כהמטילות מגודלות כיום בלולי 
(. בשווייץ ובלוקסמבורג כבר כיום אין גידול תרנגולות בכלובים. 1בגידול אורגני )נספח 

 International Egg-לצד זאת, על פי נתונים על מדינות נוספות בעולם שמציג ה
Commission הביצים תעשיית קףהי מבחינת ביותר הגדולות המדינות, 2015-בדוח מ 

 (.2)נספח  כלובים בלולי מהתרנגולות ומעלה 90% מחזיקות עדיין
 התרנגולות של הגידול לתנאי הנוגעת הסדרה על מידעהמסמך מובא  בהמשך 

. אין מדובר על מחקר משפטי ממצה, אלא הדירקטיבה האירופית מלבד, המטילות
פי מידע זה, באוסטריה -עלבמידע על מדינות המפרסמות את מדיניותן באופן נגיש. 

ובחבל ולוניה שבבלגיה  2025-, בגרמניה החל מ2019-ייאסר השימוש בכלובים החל מ
. בצרפת נאסרה הקמה של לולי כלובים חדשים. במדינות כמו דנמרק 2028-החל מ

והולנד מותר הגידול בכלובים בתקן מחמיר יותר מהדירקטיבה. במדינות כמו קנדה, 
הברית, נעשה מאמץ לשפר את תנאי המחייה של  יה וארצותזילנד, אוסטרל-ניו

התרנגולות, אך התקנים שהוצבו נמוכים לרוב מאלה של הדירקטיבה. בארה"ב אין 
חקיקה הנוגעת לרווחת התרנגולות המטילות ברמה הפדרלית, אך בכמה מדינות 
ה התקבלה חקיקה המחייבת סטנדרטים מסוימים של החזקתן: בקליפורניה, כפי שנרא

וכן  2022-על פי תיקון החוק האחרון, ייאסר הגידול של תרנגולות בלולי כלובים החל מ
תיאסר מכירה של ביצים שמקורן בלולים כאלה, אף אם יוצרו מחוץ לקליפורניה. 

סמ"ר(,  1,394-סמ"ר ל 432במדינות אחרות הוגדר שטח מינימלי מחייב לתרנגולת )בין 
 בים.מבלי לציין במפורש איסור על כלו

 של  למגמות בנוגע טענותבמסמך זה גם  בחנולמגמות אלה בתחום הרגולציה,  בנוסף
מעבר לשימוש בביצים שמקורן בלולים נטולי כלובים ברשתות מסחריות בשוק המזון. 
נראה כי מגמה כזו קיימת בשנים האחרונות בקרב רשתות שיווק מזון וסופרמרקטים 

זה  בתחוםלק גדול מהחברות הגדולות במערב אירופה ובארצות הברית, כאשר ח
 כברזאת  עושותוחלקן  2025 עד בלבדלשיווק ביצים מלולים נטולי כלובים  מתחייבות

. נראה כי הפריסה של רשתות אלה, שמקורן לרוב במערב אירופה, במדינות נוספות כיום
 במזרח אירופה, עשויה להביא מגמה זו גם לשם. ביחס לישראל, רשתות שיווק המזון
הגדולות נמצאות בבעלות מקומית ומכאן שלמגמה האמורה אין השפעה ישירה. בתחום 
ייצור המזון ישנן חברות בינלאומיות כמו דנונה, יוניליבר ונסטלה )השולטת באוסם(, 
המתחייבות לשימוש עתידי בביצים שמקורן בלולים נטולי כלובים, אך גם כאן, רוב השוק 

שכאלה. דבר דומה ניתן לומר על תחום ההסעדה  הישראלי לא נשלט על ידי חברות
כאמור, חלק מן ההתחייבויות למעבר לשימוש בביצים מלולים ללא כלובים  והמלונאות.

 דינותבמ שמסתמנתהאמורה  המגמה של השפעתה שאלתהן עתידיות. לפיכך, 
 ומעקב בדיקה מצריכה, הנורמטיבי בהיבט והן הכלכלי בהיבט הן, ישראל על מערביות

 .משךבה
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הממשלתית לשדרוג לולי התרנגולות המטילות ותקנות  התוכנית 1
 והחזקתן מטילות תרנגולות גידול

שדרוג , שנכללת בה תוכנית בענף ההטלה רפורמהעל  ממשלההחלטת  התקבלה 2007 ביולי
 היהזו  החלטהל מרכזיה זרזה 1התרנגולות המיועדות להטלת ביצים בישראל.מקיפה של לולי 

 של המקצועי הצוות דוח פי על. 2006 במרס הארץ בדרום העופות עתהתפרצות מגפת שפ
 המטילות התרנגולות גידולל ששימשוההטלה  לולי, התוכנית במסגרת שהוקם החקלאות משרד
עומדים בדרישות סניטריות ווטרינריות  אינם ולרובעשרות שנים,  בני הם( כיום)וגם  אז עדבארץ 

של הלולים  הביולוגית הבטיחות רמת. אלו לדרישותלהתאימם  אפשרות איןכיום, ואף  המקובלות
 של הקרבה בשל, כןנמוכה, והתרנגולות בהם חשופות להידבקות מפולשים חיצוניים. כמו 

 נוצריםכנה להתפשטות מהירה של מגיפות, וכן הס מתגברתאדם  ולמגורי לאלה אלההלולים 
כי רמת היעילות של הייצור  בדוח מצוין, ועוד זאת. וכדומה ריחות, אבק, זיהום, רעש מטרדי
, ואיכות הביצה המופקת בהם נמוכה יחסית. נמוכה, בעיקרו ידני באופן הנעשה, אלובלולים 
 מתחמי אל היישובים מרכזי תוךמ הקיימים המשקים העברתהיא  תוכניתשל ה העיקרית מטרתה
 המאפשרים, סביבתית נהפחות מבחי ומזיקים תברואתית מבחינה יותר מוגנים, חדשים לולים
 2.ביצים של יותר ואיכותי בטוח, יעיל ייצור

 בעלי למען ארגונים של פנייתם בעקבות השאר בין, הרפורמה במסגרת שנבחנו הנושאים אחד
הוקם הצוות האמור לבחינת רווחת  זה. לצורך המטילות התרנגולות של רווחתן הוא, חיים

נבחן על רקע  זה נושא. 2009למנכ"ל משרד החקלאות ביולי  מסקנותיו את הגיש והואהמטילות, 
 ברקע, בפרט 3.חקלאיים לצרכים בעלי חיים המוחזקים שלבעולם לרווחתם  הגוברת המודעות

על  להגנה בסיסיים תנאים בדברמועצת האיחוד האירופי  החלטת עמדה הצוות פעולת
 נעסוק שבה(, ירקטיבה: הדלהלן, council directive 1999/74/EC) 4מטילות תרנגולות

בהרחבה בהמשך הדברים. במסקנותיו קבע הצוות המקצועי כי השטח המוקצה כיום למטילות 
 הצוות. לתלתרנגו"ר סמ 550 של מינימלישטח  ייקבע כי והמליץ צורכיהןבלולים איננו הולם את 

 בהם ושיש"ר סמ 750השטח למטילה הוא  שבהם, מועשרים ללולים מעברבהמלצותיו  חייבלא 
לולים מודולריים  לבנות הומלץהדירקטיבה, אך  שדרשה כפינוספים לרווחת המטילה,  מתקנים

 5הרחבה זו בהמשך. בהם שתתאפשר

                                                             

 .2007ביוני  24, עידוד התייעלות במשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל ,31-של הממשלה ה 8551 ההחלט 1
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, דוח הצוות המקצועי לבחינת רווחת המטילות במסגרת תוכנית שדרוג לולי הטלה,  2

תוכנית מנחה להסדרת לולים במסגרת הרפורמה בענף ; 18–5וח רווחת המטילות(, עמ' )להלן: ד 2009ביולי  1
 .2009בינואר  12, ההטלה

 .21–18דוח רווחת המטילות, עמ'  3
4 The Council of the European Union, council directive 1999/74/EC, laying down minimum standards 

for the protection of laying hens, 19 July 1999. 
. בדוח וגם בלשון התקנות בישראל השם המקובל ללולים המועשרים הוא 59–55דוח רווחת המטילות, עמ'  5

 "מאובזרים". במסמך זה נשתמש בשני המונחים במשמעות זהה.

  התקבלה 2007 ביולי
על   ממשלההחלטת 
בענף   רפורמה
, שנכללת בה ההטלה
שדרוג מקיפה  תוכנית 

של לולי התרנגולות  
המיועדות להטלת  

 .ביצים בישראל
 
 
 
 
 
 

היא   תוכניתה מטרת
  המשקים העברת

  מרכזי מתוך הקיימים
  מתחמי אל היישובים

  מוגנים, חדשים לולים
  מבחינה יותר

  ומזיקים תברואתית
  נהפחות מבחי

,  סביבתית
  ייצור המאפשרים

 ואיכותי בטוח, יעיל
 .ביצים של יותר

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/policies/2007_des1855
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/documents/reka1.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2009/documents/reka1.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c08da956-9182-4696-9e7c-8e72325d99e7/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c08da956-9182-4696-9e7c-8e72325d99e7/language-en
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 התקנותבנושא  דיוניםו התוכנית בקידום עיכובים 
בעלי חיים ושל מגדלי תרנגולות, הוציא בג"ץ צווי ביניים  למעןעתירותיהם של ארגונים  בעקבות

קידום הרפורמה והעברת הכספים לשם יישומה  כי נקבע שבהם 2010ובאפריל  2009בנובמבר 
 שמתבקש כפימטילות,  תרנגולותיוסדרו אמות מידה להחזקת  שבהןתקנות קפאו עד שיקבעו יו

, וכפי שהתחייבה המדינה 1994–חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד חוק צער בעלי מתוקף
 על)הגנה  חיים בעלי צער תקנות טיוטת 2010הונחה במאי  זאתבעקבות  6בעניין. המשפטי בדיון
 והספורט התרבות, החינוך ועדת שולחן על, 2010–"עהתש(, והחזקתן מטילות( )גידול חיים בעלי
את תאריכי  הדוחה, בנושא תנוספ החלטהקיבלה הממשלה  שנה באותהלאישורה.  הכנסת של

 7את תקציב המענקים. מגדילההיעד ליישום תוכנית השדרוג ו

בנושאי ניקיון והיגיינה, בקרת  לולים של ותפעול להחזקה הכלליות הדרישות צוינו בתקנות
ושלמותו, תברואת העופות, הזנתם והטיפול בהם, וכן  הציודאוורור, טמפרטורה ואור, תקינות 

בניית לול  בעניין, נקבע שטח מינימלי מחייב, וקיימים לולים בענייןסוגי הלולים המותרים.  הוגדרו
הוגדר  ,אלו על נוסףומערכות מזון ושתייה.  כלובים בין מרחקיםנוספים של  תקנים נקבעוחדש 

 והתקן, הטלה וקן לינה מוט כגון, התרנגולת לרווחתהתקן לכלוב מאובזר, שבו כמה מתקנים 
 350) לתרנגולתסמ"ר  550מינימלי של  מרחב נדרש התקנות של זו בגרסהנטול כלובים.  ללול

 ,החקלאות משרד של המקצועי הצוות המלצותובדומה ל( שנים חמשסמ"ר בתקופת מעבר של 
 . מאובזרבכלוב  החזקהבה חובת  אין

טיוטות נוספות  שתינוסחו  בדיוניםרבות בנושא.  ישיבות החינוך ועדת קיימה 2016נובמבר  עד
 מרחב עם מאובזריםללולים  מעברחובת  נקבעה 2016,8 מינואר, שבהן ובאחרונהלתקנות, 
 בדרישותשנקבע  כמו ,החל מתום חמש שנים מקביעת התקנות למטילה"ר סמ 750 של מינימלי

 . 1999 משנת האירופית ירקטיבההד

 דרכים לבחון שנועדהיגוי  צוות החקלאות במשרד 2013-הוקם ב הרפורמה ביישום העיכובשל ב
, ובהן המלצה לחלק את 2014 במרס המשרד"ל למנכ מסקנותיו את הגיש הצוות. לקדמה

, הארוך בטווח ליעדים, ווהתברואה ההיגיינה תנאיבעניין  בעיקר, הקצרח ליעדים בטוו תוכניתה
לעמוד בדרישות  המגדלים יצטרכו שבסופה שנים שבעבת  מעברשל תקופת  קביעה ובהם

 וכן, הקיימים הלולים את לשדרגמהם  לכמההוצע לאפשר  המגדלים עללהקל  כדיהרפורמה. 
 את האוצר משרד הפסיק שנהבאותה  9.המעבר למימון הממשלתי התקציב את להגדיל הוצע

 תוכניותכי מלבד אישור כמה  נקבעזה  בנושא 2015-מבקר המדינה מ בדוח. התוכנית תקצוב
הסכמה בין משרד החקלאות  חוסר, בשל התוכנית ביישוםהתקדמות  שוםתכנון, לא הושגה 

                                                             

, 2015מאי  ,היבטים באסדרה, בטיפול ובפיקוח –ענף הלול  ,2014ג לשנת 65מבקר המדינה, דוח ביקורת שנתי  6
 (.2015ענף הלול,  –)להלן: דוח המבקר  995–994עמ' 

 .2010ביולי  17, התייעלות במשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכלהעידוד  ,32-של הממשלה ה 2083 ההחלט 7
בינואר  31, 2016–תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )גידול תרנגולות מטילות והחזקתן(, התשע"וטיוטת  8

2016 . 
 .2014במרס  13, דוח צוות ההיגוי לעדכון התוכנית לשדרוג ענף ההטלההחקלאות ופיתוח הכפר, משרד  9

עתירותיהם   בעקבות
  למעןשל ארגונים 

בעלי חיים ושל מגדלי  
תרנגולות, הוציא  
בג"ץ צווי ביניים  

  2009בנובמבר 
  שבהם 2010ובאפריל 

קידום  כי נקבע
הרפורמה והעברת 

הכספים לשם יישומה  
קפאו עד שיקבעו יו

יוסדרו  שבהןתקנות 
אמות מידה להחזקת 

 .מטילות תרנגולות

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Education/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=352914
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Education/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=352914
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_290/87f1c44a-1c2a.../65C-218-ver-3.docx
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2010_des2083
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_525631.pdf
http://ofot.co.il/sites/ofot.co.il/files/pdf/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%95%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%99%20%D7%9C%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%94.pdf
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 המדינה הודיעה"ץ בבג בעתירות הדיונים במסגרת 10תקצוב הרפורמה. בנושאלמשרד האוצר 
כי ההסכמות בין המשרדים הושגו וכי נוסח התקנות שהונח בפני ועדת החינוך  2017 במרס
כי העתירה  2017 ממרס דין בפסק קבע"ץ בג, לפיכך 11מקובל על הממשלה כולה. 2016בינואר 

 כייצוין  12נמחקת, שכן קידום התקנות לא תלוי עוד בממשלה אלא בוועדת החינוך של הכנסת.
, הביע יו"ר 2016 בנובמבר, התקנות בנושאשל ועדת החינוך של הכנסת  האחרונה יבהביש

אין מקום לקדם את התקנות ולהשית חובות ועלויות על החקלאים  כי עלה שממנההוועדה עמדה 
 גם נקטודומה  עמדה 13בין משרד האוצר לבין החקלאים. בהסכמה, הרפורמה קידום לצדשלא 
 ראש-יושב, וכן 2016משותף לוועדת החינוך ולוועדת הכלכלה במרס  בדיון הוועדות ראש-יושבי
 , התקנות טרם אושרו.פיכךל 19.14-ה בכנסת החינוך ועדת

מלבד מהניסיון לקדם את אישור התקנות במסגרת הרפורמה, נעשו לאורך השנים ניסיונות 
חקיקה נפרדים שמטרתם לשפר את רווחת התרנגולות המטילות. כך למשל, יזמו חברי הכנסת 

הצעת חוק צער בעלי חיים )הגנה ( את 20-שרן השכל ויעקב מרגי )יו"ר ועדת החינוך בכנסת ה
, האוסרת הקמה 2015–ביטול כלובים בתעשיית הביצים(, התשע"ו –ן על בעלי חיים( )תיקו

עתידית של לולי כלובים ומחייבת מוט לינה, תא הטלה, שטח מינימלי לתרנגולת ותנאים נוספים 
נוסף לכך, נעשו כמה ניסיונות על ידי חברי כנסת שונים לחייב בחוק תוספת  15הנחוצים לרווחתה.

בדומה  16הלול שממנו הגיעו: כלוב, סככה, חופש או אורגני, לסימון הביצים שתציין את סוג
לתקנות האיחוד האירופי )ראו בהמשך(. הצעת חוק מעין זו של חברת הכנסת יעל גרמן נדחתה 

הצעה נוספת של חברת הכנסת גרמן נידונה  2018.17על ידי ועדת השרים לחקיקה בפברואר 
 18 בשישה שבועות. והדיון בה נדחה 2018בדצמבר  2-בוועדת השרים  ב

                                                             

 .996–995, עמ' 2015ענף הלול,  –דוח המבקר  10
עו"ד שרון רוטשנקר, ממונה על ענייני בג"צים בפרקליטות המדינה, הודעה מעודכנת מטעם המשיבים לקראת  11

 .2017במרס  22דיון, 
 29, פסק דין, 'ופיתוח הכפר ואח' נ' שר החקלאות עמותה לזכויות בעלי חיים ואח –אנונימוס  7154/09בג"ץ  12

 . 2017במרס 
תקנות צער בע"ח )הגנה על בע"ח( )גידול , 279פרוטוקול  ,ועדת החינוך, התרבות והספורט, 20-הכנסת ה 13

 .2016בנובמבר  2, 2016–ע"ותרנגולות מטילות והחזקתן(, התש
שדרוג הלולים , 202פרוטוקול מס'  כלכלה,ועדת ה ;164פרוטוקול  ,ועדת החינוך, התרבות והספורט, 20-הכנסת ה 14

ועדת החינוך, התרבות , 19-. הכנסת ה2016ס במר 15, לציון יום זכויות בעלי חיים –ביצי מאכל למטילות של 
)גידול תרנגולות מטילות והחזקתן(  חיים(-חיים )הגנה על בעלי-תקנות צער בעלי, 291פרוטוקול  ,והספורט
 .2014בדצמבר  1, 2014–התשע"ד

 2015–עשיית הביצים(, התשע"וביטול כלובים בת –הצעת חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תיקון  15
 וקבוצת חברי הכנסת, נוסח לדיון מוקדם. שרן השכל, יעקב מרגי(, של חברי הכנסת 2217/20)פ/

חוק להסדרת תוצרת היש לציין כי החקיקה בישראל כיום מחייבת סימון של תוצרת אורגנית, ובכלל זה ביצים. ראו  16
 .2005-אורגנית, התשס"ה

הצעת חוק המועצה לענף הלול , 34-של ועדת השרים לענייני חקיקה של הממשלה ה 3000החלטה מספר חק/ 17
 .2018בפברואר  4, (4050)פ 7120–"זהתשעסימון ביצים(,  –)ייצור ושיווק( )תיקון 

 (, של חברת5327/20)פ/ 2018–סימון ביצים(, התשע"ח –הצעת חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )תיקון  18
 הכנסת יעל גרמן, נוסח לדיון מוקדם.

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
http://www.takdin.co.il/searchg/%D7%91%D7%92%20%D7%A6%207154%2009%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA%20%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1%20%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%20_hd_5638646.html
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361325.doc
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361325.doc
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=577840
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=577840
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=558439
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteeProtocols.aspx?ItemID=558439
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=569353
https://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299720.pdf
https://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299720.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3577_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3577_2018
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2066951
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 כיום בישראלההטלה  בלולי הגידול תנאי שלהמצב  תמונת 
, הכנסת של המידעו המחקרמרכז  שאלות עלהחקלאות ופיתוח הכפר  משרד תשובתפי  על

השדרוג של ענף ההטלה, לא חל שום שינוי  תוכניתההחלטה על  קבלת אזשנים מ כעשר, כיום
בכי  ואשל חלק גדול מלולי ההטלה המצבם  תתברואתי גם מבחינה. בפועל, והמצב אף החמיר

 בהיעדרבמשרד החקלאות,  חיים בעלי צער חוק לפי הממונה, דב בן דגנית"ר דלדברי  19.רע
 הרףאימץ את  אתרווחת בעלי חיים במשרד לאגף התחום רווחת המטילות,  להסדרת תקנות

 – לתרנגולת"ר סמ 350 של מרחב  – המוצעות התקנות לפי המעבר בתקופת הנדרש המינימלי
  20.חיים בעלי צער חוק על לעבירה נחשבת בו עמידה-שאי כך

 ובהלמגדלים,  הווטרינריים השירותים מנהל של הנחיה הוצאה 2017 בדצמבר, המשרד פי על
. ואולם, הנחיה 2018במכתבו עד סוף  המפורטים התברואתייםיעמדו בתנאים  הלולים כינדרש 

עומדים  אינם, ודרישותיה צומצמו משנוכח המשרד כי המגדלים 2018 באוקטוברזו עודכנה 
-ב גם נשלחה הווטרינריים השירותים מנהל מטעם למגדלים דומה יגרתיש לציין כי א 21בהן.
 22.ההיגוי צוות מסקנותקבלת  בעקבות, 2014

 בינוארמשרד האוצר  עםהשדרוג מחדש סוכם  תוכניתלנסות לקדם את  כדיכי  נמסר המשרד מן
 משרד"ל מנכ של בהסכמה"ח, שמיליון  360-כזה  לצורךיועמדו  2019במסגרת תקציב  כי 2018

יינתנו הטבות למגדלים אשר יבצעו את  זו במסגרת. ישראל חקלאי התאחדות"ר ויוהחקלאות 
משרד החקלאות, משרד האוצר רצה שגם ראשי המועצות  לטענתהמעבר ללולים החדשים. 
 משרד לטענת 23.ירבומנציגי המגדלים ס וכמה המועצות ראשי אךזה,  האזוריות יחתמו על הסכם

 בשל נדחתה אכן והתוכנית"ח ש מיליון 340 על עמד הרפורמה לטובת שהוקצה הסכום, האוצר
. מבחינת משרד האוצר, עצם ההסכמה להקצות מימון זה הוא בגדר המגדלים מנציגי כמה סירוב

פשרה זמנית, שכן מבחינה עקרונית מתנגד המשרד לתכנון בענף, המביא לטענתו למחירים 

                                                             

, תשובה על פניית מרכז תנאי גידול תרנגולות מטילות, משרד החקלאות ופיתוח הכפרמנכ"ל יועץ , משה ויין 19
 תנגיעו   30% התגלובשנה שעברה מציין כי  המשרד. 2018בדצמבר  10המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, 

בתגובה לנתונים אלה . רק בחלק קטן מממצאים אלו היה סיכון בריאותי כי, אף ההטלה בלולי סלמונלה בחיידקי
בישיבת וועדת החינוך בנושא, ציין שמואל לוויט, יושב ראש מועצת ענף הלול, כי על פי הניטור שערכה המועצה 

נגיעות, בדומה לרמה  2%מבחינת המינים המסוכנים של הסלמונלה, נמצאו  ביחד עם השירותים הווטרינריים,
תקנות צער בע"ח )הגנה על , 739פרוטוקול  ,ועדת החינוך, התרבות והספורט, 20-המקובלת באירופה. הכנסת ה

 .8201בר דצמב 18, 2016–בע"ח( )גידול תרנגולות מטילות והחזקתן(, התשע"ו
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר,  רווחת בעלי חייםלאגף הממונה לפי חוק צער בעלי חיים, ה ד"ר דגנית בן דב, 20

 .2018בנובמבר  18דוא"ל, 
, תשובה על פניית מרכז תנאי גידול תרנגולות מטילות, משרד החקלאות ופיתוח הכפרמנכ"ל יועץ , משה ויין 21

 . 2018בדצמבר  10המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, 
נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, איגרת לציבור מגדלי תרנגולות מטילות  22

–996, עמ' 2015ענף הלול,  –; דוח המבקר 2014בינואר  9, תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינריתלביצי מאכל, 
997. 

, תשובה על פניית מרכז תנאי גידול תרנגולות מטילות, אות ופיתוח הכפרמשרד החקלמנכ"ל יועץ , משה ויין 23
 . 2018בדצמבר  10המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, 
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 24הים לצרכן, לסניטציה נמוכה ולצער בעלי חיים מוגבר.גבו

"ח שמיליון  50-כ של הקצאה – ויצליח במידה ישוכפל אשר, ראשוני צעד, הוסכם על לפיכך
יעמדו  אלו גידול מתחמי; גידול לתרנגולות מטילות מתחמי לבניית ניסיוני מיזם בעבורבשלב זה 

כסף זה ניתן כמענק מלא להקמת  25בתנאי בטיחות ביולוגית ובמרחקים ראויים מהיישובים.
גם סכום זה, מציין משרד האוצר, הוא משמעותי  26מתחמי הלולים, אך לא לבניית הלולים עצמם.

התכנית מתעדפת לולים נטולי כלובים וכן יחסית לגודלו של הענף. כמו כן, מציין המשרד, 
שר יאוכלסו על ידי מספר בעלי מכסות, ובכך מאפשרת לשמור על בעלי הלולים משטחים א

טיוטה להערות הציבור של קול קורא לפיתוח  2018פרסם בנובמבר החקלאות משרד  27הקטנים.
סמ"ר,  750 שלמינימלי לתרנגולת  מרחב הואשל נוהל התמיכה  הסףמתנאי  אחדהמתחמים. 

 2016.28הדירקטיבה והתקנות משנת  בדרישת כמו

)לולי  חצר עם, כלובים ללא בלולים מטילות תרנגולות לגידול התקן גם מוגדר בתקנות, כזכור
פנינו  המסמך הכנת במסגרתכאפשרות לא מחייבת.  נותר והוא(, מעוף)לולי  בלעדיה או( חופש

, המשרדפי תשובת  עללמשרד החקלאות בשאלה בדבר מדיניותו בנושא לולים ללא כלובים. 
יינתן  לעיל שצוין המיזם במסגרתכי  ציין המשרד. אלוללולים  מעברנראה שבכוונתו לחייב  לא

ר העדפה וליצ כדיגם לולי מעוף,  בתוכניותיהםניקוד עודף למתחמי לולים חדשים שיכללו 
הסופי , כי בנוהל התמיכה יצוין בנוסף 29את רווחת בעלי החיים.שפרו למתחמי לולים אשר י

, הוכפלו נקודות ההטבה הניתנות על שימוש בלול נטול כלובים וכן 2019שפרסם המשרד בינואר 
סמ"ר, כלומר, תשע  1,111-הוגדר מינימום השטח המחייב לתרנגולת מטילה בלולים אלה כ

  30מטילות למטר רבוע, כפי שקובעת הדירקטיבה.

ידי הממשלה )בדומה לענף -פן מלא עלבהקשר זה יש לציין כי ענף הביצים בישראל מפוקח באו
החלב(, הן לגבי הקצאת מכסות ייצור והן לגבי פיקוח על המחירים. שאלת השפעתה של רגולציה 
חדשה של תנאי גידול משופרים לתרנגולות מטילות על המחיר לצרכן, במצב של היעדר תחרות 

 בענף, ראויה לדיון במסמך נפרד וכאמור מסמך זה אינו עוסק בה. 

  

                                                             

 .2019בינואר  2תמר לוי בונה, רפרנטית חקלאות ונמלים במשרד האוצר, דוא"ל,  24
, תשובה על פניית מרכז ילותתנאי גידול תרנגולות מט, משרד החקלאות ופיתוח הכפרמנכ"ל יועץ , משה ויין 25

 . 2018בדצמבר  10המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, 
תקנות צער בע"ח )הגנה על בע"ח( )גידול , 739פרוטוקול  ,ועדת החינוך, התרבות והספורט, 20-הכנסת ה 26

 .8201בר דצמב 18, 2016–והחזקתן(, התשע"ו תרנגולות מטילות
 .2019בינואר  2תמר לוי בונה, רפרנטית חקלאות ונמלים במשרד האוצר, דוא"ל,  27
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה  –קול קורא משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות,  28

 .5, עמ' 2018בנובמבר  4, )מתוקן(, טיוטה להערות הציבור
, תשובה על פניית מרכז תנאי גידול תרנגולות מטילות, אות ופיתוח הכפרמשרד החקלמנכ"ל יועץ , משה ויין 29

; משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח 2018בדצמבר  10המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, 
 .2018בנובמבר  4, פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה )מתוקן(, טיוטה להערות הציבור –קול קורא החקלאות, 

פיתוח מתחמים עבור לולי  2019נוהל תמיכה משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות,  30
 .7, 5, עמ' 2019בינואר  7, הטלה

בדיונים בין משרד  
האוצר ומשרד  

הוסכם על החקלאות 
  50-כ של הקצאה

בשלב זה "ח שמיליון 
  ניסיוני מיזם בעבור
גידול   מתחמי לבניית

יעמדו בתנאי  אשר
בטיחות ביולוגית 

ובמרחקים ראויים  
 .מהיישובים

 
 
 
 
 
 

של   הסףמתנאי  אחד
 הואנוהל התמיכה 

מינימלי   מרחב
  750 שללתרנגולת 

יינתן ; כמו כן, סמ"ר
ניקוד עודף 

למתחמים שיכללו 
גם לולי  בתוכניותיהם

ר  וליצ כדימעוף, 
לולים אשר  להעדפה 

את רווחת  שפרו י
 .בעלי החיים

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361325.doc
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361325.doc
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Documents/noal_tmiha_lulim2018.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Documents/noal_tmiha_lulim2018.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Documents/noal_tmiha_lulim2018.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Documents/Tmicha_Lulim.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Documents/Tmicha_Lulim.pdf


 9 | הסדרת תנאי גידול התרנגולות המטילות בישראל ובמבט השוואתי

 

www.knesset.gov.il    mmm@knesset.gov.il 

תנאי הגידול של תרנגולות מטילות במדינות השוואתי:  מבט 2
 שונות

במסגרת הכנת המסמך התבקשנו לערוך מחקר משווה של הרגולציה בכמה מדינות בעולם 
הגידול של תרנגולות מטילות. ראשית נציג כאן את הדירקטיבה האירופית,  בתחום תנאי

המחייבת את כלל מדינות האיחוד האירופי ואשר עמדה כאמור ברקע טיוטת התקנות המוצעות 
בישראל, וכיצד השפיע יישומה על גידול התרנגולות המטילות באירופה. בהמשך, נביא דוגמאות 

 בה, במדינות האיחוד האירופי ובמדינות נוספות בעולם.לחקיקה בתחום זה מלבד הדירקטי

 31האירופית הדירקטיבה 

את הדירקטיבה האירופית בדבר  1999כפי שצוין לעיל, מועצת האיחוד האירופי קיבלה ביולי 
סטנדרטים מינימליים להגנה על תרנגולות מטילות. בדירקטיבה, שהיא חקיקה של האיחוד 

החברות באיחוד, הוטל על המדינות החברות לעגן בחקיקה את האירופי המיועדת למדינות 
מטילות או יותר,  350. הדירקטיבה חלה על לולים שבהם 2002בינואר  1-לא יאוחר מ 32הוראותיה

 סוגי ונקבעו בה סטנדרטים מינימליים להגנה על רווחתן. בדירקטיבה יש הבחנה בין שלושה
 :מערכות לולים למטילות

( )להלן גם: כלובים רגילים או מסורתיים(, un-enriched cages) ריםכלובים שאינם מועש .1
בינואר  1-סמ"ר לפחות. בדירקטיבה נקבע כי מ 550מוקצה שטח של שבהם לכל מטילה 

ואילך כלובים אלו לא ייבנו עוד ולא יהיה אפשר להשתמש בהם בפעם הראשונה.  2003
 .לכל המאוחר ייאסר השימוש בכלובים אלו 2012בינואר 

 750(, שבהם לכל מטילה יש שטח של enriched cages( )כלובים מועשרים )או מאובזרים .2
סמ"ר לפחות. בכלובים מועשרים חייב להיות מותקן קן, מוט לעמידה, מתקן לשחיקת 

 ציפורניים וגישה חופשית להזנה.

מערכות ללא כלובים שיש בהן קן  –( alternative systems)מערכות אלטרנטיביות  .3
( או Barnאסם ) –ומוטות לעמידה. את הלולים ללא כלובים מקובל לסווג למקומות סגורים 

וללולים עם גישה לחצר, המכונים לולי חופש. מלבד אלו מוגדרים גם  –( Aviaryלול מעוף )

 33התרנגולות.לולים אורגניים, הנדרשים לעמוד בתקנים מחמירים יותר מבחינת רווחת 

חלה במדינות האיחוד האירופי חובת שימוש בכלובים  2012בינואר  1-לפי הדירקטיבה, מ
 מועשרים או במערכות אלטרנטיביות ונאסר השימוש בכלובים שאינם מועשרים. 

מלבד דירקטיבה זו נקבעו באיחוד הוראות שחלות על הענף בכל הקשור לרישום גופים המגדלים 

                                                             

תנאי  יישום הוראות הדירקטיבה האירופית בנושאפרק זה מבוסס על מסמך קודם שנכתב בנושא: דינה צדוק,  31
 .2010ביוני  10קר והמידע של הכנסת, , מרכז המחהגידול של תרנגולות מטילות

 או חקיקה מחמירה יותר, המיטיבה עם המטילות יותר מהקבוע בדירקטיבה.   32
 .20–19דוח רווחת המטילות, עמ'  33

מועצת האיחוד  
האירופי קיבלה ביולי  

הדירקטיבה  את  1999
האירופית בדבר  

סטנדרטים מינימליים  
להגנה על תרנגולות  

   .מטילות

 לפי הדירקטיבה
  1-, מהאירופית

נאסר   2012בינואר 
וש בכלובים  השימ

רגילים. גידול 
התרנגולות מותר רק 

, בכלובים מועשרים
בהם מוקצה שטח של  

סמ"ר לפחות   750
או  לתרנגולת,
במערכות 

: לולי אלטרנטיביות
מעוף, לולי חופש  

  וגידול אורגני.
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ים ובטיחות מזון. אלו מבוססות, לדעת הצוות לבחינת רווחת המטילות, על מטילות, סימון ביצ
  34גישה של מוסדות האיחוד שהמודעות הציבורית תקדם את היציאה מלולי הכלובים.

 האירופי האיחודבמדינות  הדירקטיבה יישום 

, הדירקטיבה חייבה את המדינות החברות באיחוד לאמץ את הוראותיה בחקיקה לא כאמור
, בנושא משווה בדיקה בו שנערכה, 2010-מהממ"מ של  מסמך פי. על 2002בינואר  1-ר מיאוח

. ואולם, כפי הדירקטיבה הוראותפי  עלכל החברות באיחוד דיווחו לנציבות על קבלת החקיקה 
שוכנו בכלובים  בכלובים שהוחזקו המטילות מהתרנגולות %7-כ רק 2008-ב, מסמךבשעולה 

  35מועשרים.

 הפרלמנט חבריאליו בנושא  שהפנו שאילתות לעמטעם נציג הנציבות האירופית  בתשובה
באירופה עדיין משוכנות בלולים ישנים שאינם  מהתרנגולות 4%-כרק נטען כי  2013-ב האירופי

עמדו  שלא איחודבמדינות  13-נשלחו התראות ל שנה באותהעומדים בתנאי הדירקטיבה. 
, שלא ויוון איטליהיקונים הנדרשים ואילו כנגד שתיים מהן, עשו את הת 11 ;בתקני הדירקטיבה

בדוח ביקורת של הנציבות  36.האירופי האיחוד של המשפט בבית הליכים ננקטועשו זאת, 
לאכוף את  כדיהנציבות  שנקטהנטען כי האמצעים  2016-האירופית לפרלמנט ולמועצה מ

כל המדינות החברות עומדות  ,הדירקטיבה נמצאו יעילים, ועל פי המידע שבידי הנציבות
 מוסדשל  בדוחבדרישות וכל התרנגולות משוכנות בלולים מועשרים או במערכות אלטרנטיביות. 

 37.אלו טענותאושרו  2018-מ( ECA) האיחוד של הביקורת

נתונים  – יאירופהאיחוד המטילות במדינות  תרנגולות גידול 
 סטטיסטיים

הלולים המשמשים לגידול  סוגי בדברהאירופית מאגדת מדי שנה את הנתונים  הנציבות
למסמך זה מוצגים הנתונים מספר אחד  בנספחבאיחוד.  החברותתרנגולות מטילות מהמדינות 

 אפשר אלונתונים  לפימהמדינות באיחוד. הגידול בכל סוג לול בכל אחת  שיעור בדברהמלאים 
, 53%-כ, המטילות התרנגולות רוב. משימוש לגמרי יצאו תייםהמסור הלולים כי בבירור לראות

                                                             

 .23–22שם, עמ'  34
, מרכז המחקר והמידע תנאי הגידול של תרנגולות מטילות יישום הוראות הדירקטיבה האירופית בנושאדינה צדוק,  35

 .5, עמ' 2010, ביוני 10של הכנסת, 
36 Mr Borg, on behalf of the Commission, answer to question E-004763/13 by MP Elisabeth 

Köstinger (PPE) and Richard Seeber (PPE), Written questions by Members of the European 
Parliament and their answers given by a European Union institution, Official Journal of the 

European Union, C 46E, February 18th 2014, p. 28. European Commission press release, Animal 
Welfare: Commission refers Greece and Italy to Court for failure to enforce ban on cages for 
laying hens, April 25th 2013. 

37 European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and Council on 
the implementation of Council Directive 98/58/EC concerning the protection of animals kept for 
farming purposes, September 8th 2016. The European Court of Auditors, Animal welfare in the EU: 
closing the gap between ambitious goals and practical implementation, November 14th 2018, p. 5. 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_046_E_0001_01&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_046_E_0001_01&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-366_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-366_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-366_en.htm?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0558
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47557
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47557


 11 | הסדרת תנאי גידול התרנגולות המטילות בישראל ובמבט השוואתי

 

www.knesset.gov.il    mmm@knesset.gov.il 

מיליון התרנגולות  400מיליון מתוך  211-מדובר על כ 38.מועשרים בכלובים כיום מוחזקות
בלגיה, בריטניה, דנמרק, הולנד,  –מדינות  בשמונההמגודלות באירופה לצרכי הטלת ביצים. 
 ללא בלולים מגודלותיותר  אוהתרנגולות מחצית  –שבדיה, גרמניה, אוסטריה ולוקסמבורג 

 39.גידול ללא כלובים ואוסטריה קרובה לכך מאוד %100לוקסמבורג כבר עומדת על  ;כלובים
צרפת,  ובהן, ביותר דומיננטי עדיין הוא, במדינות רבות הגידול בכלובים )מועשרים( זאתלעומת 

 בכללהחלוקה בין אופני הגידול  של סיכום מוצג שלהלן בתרשיםצ'כיה, פולין, פורטוגל וספרד. 
 :איחודה מדינות

גידול של תרנגולות מטילות לפי סוגי לולים בכלל מדינות האיחוד  שיעורי: 1 תרשים
 720140, יהאירופ

 

מיליארד  2.2-ניתנה מכסת ייצור לכ 2018-הלול, בנתוני המועצה לענף  פי על, השוואה לשם
  41.בגידול אורגני %1.6-מהביצים מיוצרות בלולי חופש או מעוף וכ %1.9-ביצים בישראל, מתוכן כ

מקור נוסף לנתונים על תנאי הגידול של תרנגולות מטילות, לא רק במדינות האיחוד אלא 
שנים ארגון עולמי של יצרני ביצים במדינות נוספות בעולם, הוא דוח שמפרסם אחת לכמה 

                                                             

מאז כתיבת המסמך הראשוני של הממ"מ בנושא שהתפרסם בדצמבר התפרסמו נתונים חדשים והפעם הוצגו  38
 באופן רשמי:

 European Commission, Agriculture and rural development, Eggs, accessed: February 5th 2019. 
יש לציין כי שווייץ, מהמדינות הבולטות במעבר ללולים ללא כלובים, לא נכללת ברשימה זו, אך כבר במסמך של  39

יישום לסות בלולי חופש. דינה צדוק, צוין כי אין בה לולי כלובים כלל וכי רוב התרנגולות מאוכ 2010-הממ"מ מ
 10, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תנאי הגידול של תרנגולות מטילות הוראות הדירקטיבה האירופית בנושא

 .16, עמ' 2010ביוני 
40 European Commission, Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets, 

EU Market Situation for Eggs, January 24th 2019, p. 5. 
בדצמבר  20 , דוא"ל,התפלגות מגדלי חופש ואורגני, המועצה לענף הלול, אגף תכנון וכלכלהבן בנומו, מנהל  41

משרד . ראו מעין ענבר וארז אוסמן, 2017וגע לשנת . סקירה של משרד החקלאות מספקת נתונים דומים בנ2018
 .2018, יולי 2017 סקירת ענף הביצים בישראל, החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה –החקלאות ופיתוח הכפר 

לול אורגני
5.1%

לול חופש
15.3%

לול מעוף
26.5%

כלוב מועשר
53.2%

כלוב מסורתי
0.0%

הנציבות   נתוני פי לע
האירופית לשנת  

 הלולים, 2017
  יצאו המסורתיים

 רוב. משימוש לגמרי
,  המטילות התרנגולות

  מוחזקות, 53%-כ
  בכלובים כיום

   .מועשרים
 
 
 

, במדינות  זאתלעומת 
רבות הגידול בכלובים  

 עדיין הוא)מועשרים( 
 ובהן, ביותר דומיננטי

צרפת, צ'כיה, פולין,  
 .פורטוגל וספרד

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://ec.europa.eu/agriculture/eggs_en
https://ec.europa.eu/agriculture/eggs/presentations_en
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Documents/eggs_2017.pdf
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מופיעים  2015נתוני הדוח שפרסם בשנת  International Egg Commission (IEC) .42בשם
בנספח מספר שתיים. נתונים אלה יש לקחת בערבון מוגבל שכן אין ודאות בנוגע למהימנותם, 

ניתן לראות מתוכם כי  43אך הם יכולים לתת תמונה כללית בעיקר תוך השוואה לנתוני האיחוד.
הודו, מקסיקו, רוסיה, יפן וטורקיה  44,הברית ארצות, סין: הביצים בייצור מובילותה המדינות

רוב המדינות בעלות אחוז . 90%-נמצאות גבוה ברשימה מבחינת השימוש בכלובים, מעל ל
הגידול הנמוך ביותר בכלובים הן מדינות אירופה, אך לצד אלה יש לציין את קולומביה ותאילנד 

 כלובים.-צור הוא ללאכמדינות שבהן רוב היי

 הסדרת תנאי הגידול של תרנגולות מטילות במדינות שונות בעולם 
מרכז המחקר והמידע נתבקש לבחון ולהציג חקיקה ורגולציה של מדינות בנוגע לשימוש 

ראשית, יוצגו כמה בכלובים בתעשיית הביצים. להלן יוצגו נתונים בנוגע לכמה מדינות מרכזיות. 
ממדינות האיחוד האירופי, אשר חלקן קבעו בחקיקה תקן מחמיר יותר מזה של הדירקטיבה, 
כולל איסור עתידי על גידול בכלובים, בעוד אחרות נצמדות לכללי הדירקטיבה גם על פי 
פרסומים עדכניים. שנית, נבחן את המצב בארצות הברית, שם בהעדר חקיקה פדרלית 

הנושא, יש לבחון את החקיקה בכל אחת מהמדינות. כאן התמקדנו במספר המסדירה את 
מדינות אשר לגביהן התפרסמו דיווחים על חקיקה בתחום. יש לציין כי בארצות הברית לשון החוק 
לא תמיד ברורה, ורק במקרה אחד, בקליפורניה, מצוין בפירוש איסור עתידי על גידול בכלובים, 

ישית, יוצגו כמה מדינות נוספות בעולם )אוסטרליה, ניו זילנד, בדברי הרקע להצעת חוק. של
קנדה( שפרסמו מידע עדכני בנוגע לחקיקה או הסדרה בנושא זה, ובהן עולה כי לא נאסר 

 תתמקדממשווה מקיף וממצה, אלא משפטי מחקר השימוש בכלובים. סקירה זו אינה בגדר 
 על ידי משרדי ממשלה ומקורות רשמיים.  ומהימן מידע נגיש  מוצגבעיקר במדינות בהן 

 מדינות האיחוד האירופי

 לא יותר שימוש  2019והקיימות של אוסטריה, החל משנת  התיירותעל פי משרד  – אוסטריה
בכלובים כלל. כמו כן, מחויבים מגדלי התרנגולות המטילות שם להימנע משימוש במזון 

                                                             

42  , September 2015Annual Egg Industry Review, IEC 2014. הנתונים כנראה מתייחסים לשנת. 
, IEC-שני המקורות. על פי דוח ה יש לשים לב, למשל, כי לגבי מדינות מסוימות ישנם הבדלים מסוימים בין  43

. 50% –ובבלגיה  34% –, בדנמרק 43% –, באיטליה 15% –מהייצור נעשה בכלובים, בשבדיה  52%בבריטניה 
. כמו כן, מלבד מדינות אלה, הנתונים די דומים. 2014ואולם, כאמור, נתונים אלה מתייחסים ככל הנראה לשנת 

, September 2015Annual Egg Industry Review, IEC . 
מהתרנגולות המטילות בארצות  %4-, כ2018( מדצמבר USDAעל פי דיווח של משרד החקלאות האמריקני )להלן  44

בלולים  14.6%-לובים שלא בגידול אורגני. סך הכול כמגודלות ללא כ 10.6%-הברית מגודלות באופן אורגני וכ
מיליון תרנגולות בארצות הברית. * הקישורים  390.5-בכלובים, מתוך כ 85.6%-כלובים וכל השאר, כ-ללא

 , המסמכים המצוינים שמורים במערכתUSDA-מעודכנים מדי פעם על ידי ה

USDA, Agricultural Marketing Service, Monthly USDA Cage-Free Shell Egg Report, December 3rd 
2018; National Agricultural Statistic Service, Chickens and Eggs, December 21st 2018, p. 9. 

, IEC-על פי נתוני ה
  המובילות המדינות

,  סין: הביצים בייצור
הודו,  , הברית ארצות

מקסיקו, רוסיה, יפן  
נמצאות   ,וטורקיה

גבוה ברשימה 
מבחינת השימוש  

-בכלובים, מעל ל
. רוב המדינות 90%

בעלות אחוז הגידול 
הנמוך ביותר בכלובים  

 אירופה.הן מדינות 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
http://www.internationalegg.com/wp-content/uploads/2015/08/AnnualReview_2015.pdf
http://www.internationalegg.com/wp-content/uploads/2015/08/AnnualReview_2015.pdf
https://www.ams.usda.gov/mnreports/pymcagefree.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/fb494842n/xs55mh49c/2227mt879/ckeg1218.pdf
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 45מהונדס גנטית, מקיטום המקור ועוד.
 גרמניה קבעה מלכתחילה חקיקה מחמירה יותר מדרישות הדירקטיבה האירופית.  – גרמניה

פיו התקבל תיקון ל 2008-יחדל השימוש בכלובים כליל. ואולם, ב 2012-קבע כי ב 2002-צו מ
(, אשר מאפשר תנאים Kleingruppenhaltungיורשה גידול בכלובים לקבוצות קטנות )

 46סמ"ר(. 833טובים יותר משהוצבו בדירקטיבה )למשל, שטח מינימלי למטילה של 
קבע הבית העליון של הפרלמנט הגרמני, הבונדסראט, כי כלובים אלה יוצאו  2015בנובמבר 

 2025.47משימוש עד 
 אישרה ממשלת מחוז ולוניה, אחד משלושת  2018באוקטובר  – לוניה(בלגיה )מחוז ו

המחוזות במדינה, חוק האוסר על התקנת כלובים חדשים לגידול תרנגולות מטילות, אוסר 
אוסר החזקת  2028על חידוש רישיון ללולי כלובים שתוקף רישיונם פג והחל מראשית שנת 

 48תרנגולות בכלובים מכל סוג.
 49ם.אוסר הקמה של לולי כלובים חדשי 2018חוק חדש שעבר בפרלמנט באוקטובר  – צרפת 

ציין שר החקלאות )לשעבר, סטפן טרוורט( כי תעשיית הביצים מחויבת לכך שעד  2018במאי 
כמחצית מהביצים, כלומר, כל הביצים המשווקות ברשתות, יגיעו מלולים ללא כלובים.  2022

 50מטרה זו הוא מציין לא תושג על ידי איסור, אלא מתוך הסכמה.
  הולנד– ( השימוש בכלובי סוללהcages battery)51  ובכלל זה בכלובים מועשרים נאסר

(, בדומה לשיטה הגרמנית. colony cagesבהולנד. הגידול מותר רק בכלובי מושבה )
בהתאם לכללי הדירקטיבה והכלובים  2012-הכלובים המסורתיים אסורים החל מ

 2020.52ולכל היותר עד סוף שנת  2008המועשרים מותרים רק למי שהשקיע בבנייתם לפני 
  על פי משרד הסביבה והמזון הדני, כיום מותר בדנמרק גידול של תרנגולות  –דנמרק

מטילות בכלובים רק מהסוג המועשר, כאשר התקנים לכלובים אלה מחמירים במידת מה 

                                                             

45 Austrian Federal Ministry for Sustainability and Tourism, Egg production in Austria, updated: 
May 22nd 2018, accessed: December 24th 2018.   

 .9, עמ' 2010 ,יישום הדירקטיבהצדוק,  46
47 German Federal Ministry of Food and Agriculture, Questions and answers on the subject of 

laying hen husbandry in Germany, updated: November 6th 2015; Improving the welfare of laying 
hens, updated: January 4th 2016, all accessed: December 26th 2018. 

48 Wallonie Service Public, Bien-être animal, Décret relatif au Code wallon du Bien-être des 
animaux (Art. D.27, 25), October 4th 2018. 

49 French Ministry of Agriculture and Food, Infographics - Law to promote balanced commercial 
relationships in the agricultural and food sector and healthy, sustainable food, updated: 
October 23rd 2018, accessed: December 26th 2018.  

50 French Ministry of Agriculture and Food, Stéphane Travert s'exprime sur la priorité donnée au 
bien-être animal, updated: May 21st 2018, accessed: February 5th 2019. 

 מונח זה מתייחס ללולים המסורתיים בדרך כלל, אך לעיתים, כמו במקרה זה, כולל בתוכו גם כלובים מועשרים. 51
52 Government of the Netherlands, Welfare of animals kept commercially: Ban on battery hens, 

accessed: December 26th 2018. .10 'צדוק, יישום הדירקטיבה, 2010, עמ  

כמה ממדינות האיחוד 
אוסטריה,   –האירופי 

מניה וחבל ולוניה  גר
קבעו  -שבבלגיה 

בחקיקה איסור עתידי 
 על גידול בכלובים.

הקמה  בצרפת נאסרה 
של לולי כלובים  

חדשים. במדינות כמו 
דנמרק והולנד מותר  

הגידול בכלובים בתקן  
מחמיר יותר 

 מהדירקטיבה.
 
 

מדינות אחרות, כמו 
בריטניה ושבדיה, 

נצמדות לכללי  
הדירקטיבה גם על פי 

 פרסומים עדכניים.
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https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=d3576b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977&businessType=1
https://www.bmel.de/EN/Animals/LivestockHusbandry/_Texte/HaltungLegehennen-Bioeier_FAQ.html
https://www.bmel.de/EN/Animals/LivestockHusbandry/_Texte/HaltungLegehennen-Bioeier_FAQ.html
https://www.bmel.de/EN/Animals/AnimalWelfare/_Texte/HusbandryOfLayingHens.html
https://www.bmel.de/EN/Animals/AnimalWelfare/_Texte/HusbandryOfLayingHens.html
http://bienetreanimal.wallonie.be/home/legislation/legislationlist/liste-de-legislations-bea/bienetre067-W.html
http://bienetreanimal.wallonie.be/home/legislation/legislationlist/liste-de-legislations-bea/bienetre067-W.html
http://agriculture.gouv.fr/infographics-law-promote-balanced-commercial-relationships-agricultural-and-food-sector-and-healthy
http://agriculture.gouv.fr/infographics-law-promote-balanced-commercial-relationships-agricultural-and-food-sector-and-healthy
https://agriculture.gouv.fr/stephane-travert-sexprime-sur-la-priorite-donnee-au-bien-etre-animal
https://agriculture.gouv.fr/stephane-travert-sexprime-sur-la-priorite-donnee-au-bien-etre-animal
https://www.government.nl/topics/animal-welfare/welfare-of-animals-kept-commercially
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=d3576b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977&businessType=1
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 53על התנאים שקבעה הדירקטיבה.
 המשרד לסביבה, מזון וענייני הכפר בבריטניה פרסם רק לאחרונה, באוגוסט  – בריטניה

קוד בנוגע לרווחת התרנגולות המטילות שאינו שולל את השימוש בלולי כלובים  ,2018
ותקנות רווחת חיות המשק  2006-הקוד מסתמך על חוק רווחת בעלי החיים מ 54מועשרים.

 התקנות תואמות בקווים כלליים את תנאי הדירקטיבה. 2007.55-מ
  הגידול בכלובים מועשרים בלבד על פי המכון הווטרינרי הלאומי של שבדיה, מותר  –שבדיה

 56על פי כללי הדירקטיבה.

 57מדינות ארצות הברית

המסדיר חוק פדראלי ( הוא Animal Welfare Actהחוק לרווחת בעלי החיים בארצות הברית )
את הטיפול בבעלי החיים מכל סוג שהוא ומתייחס לתנאים תברואתיים, הובלת בעלי חיים, 

חוק זה מחריג במפורש את היחס לחיות המוחזקות לצרכים  ךא הצגתם והשימוש המחקרי בהם.
 animalישנם חוקים הנוגעים לרווחת בעלי חיים )בארה"ב  חקלאיים. אף שלרוב המדינות

welfare( וצער בעלי חיים )animal cruelty.58(, גם אלה לא כוללים בדרך כלל חיות חווה ומשק 
בכמה מדינות בארה"ב  עלוהצעות לחוקים המתייחסים באופן ספציפי לרווחת חיות המשק 

בעשור האחרון, בחלק מהמקרים כיוזמה אזרחית של משאל עם. נוהל זה, לפיו יכולים האזרחים 
 24-בצמוד לבחירות הכלליות קיים ב ( העולות למשאלPropositionsהצעות חקיקה )להגיש 

 Humaneהחל קמפיין של הארגון להגנה על בעלי חיים  2005-החל מ 59מדינות בארה"ב.
Society of the United States  :להלן(HSUS שכחלק ממנו הוגשו הצעות חקיקה בנוגע ,)

  60במישיגן, באוהיו, באורגון ובוושינגטון.לרווחתן של חיות משק בקליפורניה, 

להלן יוצג מידע על כמה מדינות בארצות הברית בהן התקבלו חוקים הנוגעים לתנאי הגידול של 
להגנה על בעלי  אמריקאיםתרנגולות מטילות. המדינות נבחרו על בסיס דיווחים של ארגונים 

                                                             

53 Ministry of Environment and Food of Denmark, Laying Hens, updated: October 14th 2015, 
accessed: January 14th 2019.   

54 Department for Environment, Food & Rural Affairs, Code of practice for the welfare of Laying 
Hens and Pullets, August 8th 2018.  

 .37, עמ' 1פח שם, נס 55
56 National Veterinary Institute, Animal Health/Poultry, updated: July 7th 2016, accessed: January 

14th 2019.   
סת על הסיוע בהכנת חלק של הכנ לשכה המשפטיתבחקיקה ומחקר משפטי אנו מודים לעו"ד גלעד נוה מתחום  57

  זה של המסמך.
58 Joel L. Greene and Tadlock Cowan, Table Egg Production and Hen Welfare: Agreement and 

Legislative Proposals, Congressional Research Service, February 14th 2014, p. 22. 
 .30, הערת שוליים 8שם:  59
 .8-10שם:  60

בארה"ב אין חקיקה  
הנוגעת לרווחת  

התרנגולות המטילות  
ברמה הפדרלית, אך 

בכמה מדינות  
התקבלה חקיקה 

המחייבת סטנדרטים 
 מסוימים של החזקתן.

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalWelfare/Farm_animals/Laying_Hens/Pages/default.aspx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/732227/code-of-practice-welfare-of-laying-hens-pullets.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/732227/code-of-practice-welfare-of-laying-hens-pullets.pdf
https://www.sva.se/en/animal-health/poultry
https://fas.org/sgp/crs/misc/R42534.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R42534.pdf
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כוללת לגבי המדינות בארה"ב, שכן  ואין לראות בכך סקירה ממצה או כזו המייצגת תמונה 61חיים
 לגבי שאר המדינות לא נאסף מידע: 

 התקבלה בקליפורניה ביוזמת  2008-ב – קליפורניהHSUS ( הצעת חקיקהProposition 
(, האוסרת על Standards for Confining Farm Animals( בנושא כליאת חיות משק )2

ים אכזריים, כלומר באופן שאינו החזקת תרנגולות מטילות )וחיות משק נוספות( בתנא
מאפשר להן במשך רוב שעות היום להסתובב במקום, לשכב, לעמוד ולמתוח את איבריהן 

  62במלואם מבלי לגעת בדפנות המתחם או בתרנגולת אחרת.
אוסר את המכירה של ביצים שלא גודלו בתנאים שמחייב החוק  2010-תיקון חוק נוסף מ

בקליפורניה, אף אם ביצים אלה יוצרו מחוץ לקליפורניה. תיקון זה מציין כי תרנגולת השרויה 
העשויות לעבור לביצים במצוקה נמצאת ברמת סיכון גבוהה יותר לפיתוח של מחלות מעיים 
שני תיקוני החוק הללו  63וכי החוק נועד להגן על בריאות הציבור, בין השאר מפני סלמונלה.
 לולי כולל, באפשרות זולא מתייחסים במפורש לאיסור על גידול בכלובים ואף מכירים 

תקנות משרד המזון והחקלאות של המדינה, המגדירות את גודל  אושרו 2013-ב 64.סוללה
סמ"ר  748-לובים המותר: לול שבו מעל תשע תרנגולות, חייב לאפשר שטח מינימלי של כהכ
 .2015-שני תיקוני החוק והתקנות הללו נכנסו לתוקף ב 65אינץ' רבוע(. 116)

( קובע כי החל Proposition 12) 2018והתקבל בנובמבר  HSUSתיקון חדש שהוצע על ידי 
רגל רבוע(. על פי  1סמ"ר ) 929ת מטילה יהיה השטח המינימלי המוקצה לתרנגול 2020-מ

                                                             

 ראו למשל: 61

RSPCA, Farm Animal Confinement Bans by State, updated: 2018, accessed: February 21st 2019. 
62 Attorney General of California, Proposition 2: Standards for Confining Farm Animals, official 

voter guide for the 2008' general state elections, accessed: January 2nd 2019.  

 :המעודכן החוק וראו

 California legislative information, Health and Safety code, Division 20, Ch. 13.8- Farm Animal 
Cruelty, accessed: January 2nd 2019.   

63  California legislative information, Assembly Bill 1437 Shelled eggs: sale for human 
consumption: compliance with animal care standards. (2009-2010), July 6th 2010, accessed: 
January 2nd 2019. 

 , הוגדר כך:2018שעד לתיקון החוק בנובמבר  ,enclosure-ל מתייחסת החוק לשון 64

"“Enclosure” means any cage, crate, or other structure (including […] “battery cage” for egg-
laying hens) used to confine a covered animal". Attorney General of California, Proposition 2, 
Text of Proposed Law, p. 82, accessed: January 2nd 2019. 

 that all shelled (whole) eggs sold"שצוין לעיל, לפיו התיקון דורש  CRS-ה במסמך המוצגת לטענה בניגוד זאת
free hens"-in California come from cage .ראו :Egg Production and Hen  Greene and Cowan,

elfare, 2014, p. 23W. 
65 California Department of Food and Agriculture (CDFA), California Shell Egg Food Safety 

Regulation Guidance; See also: California Code of Regulations, Title 3- Food and Agriculture, 
Division 3- Economics, Ch. 1- Fruit and Vegetable Standardization, Subchapter 3- Eggs, § 1350- 
Shell Egg Food Safety, section (d); all accessed: January 2nd 2019.   

בקליפורניה ייאסר  
הגידול של תרנגולות 
-בלולי כלובים החל מ

וכן תיאסר   2022
מכירה של ביצים  

שמקורן בלולים  
כאלה, אף אם יוצרו  

 מחוץ לקליפורניה.

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://www.aspca.org/animal-protection/public-policy/farm-animal-confinement-bans
http://vigarchive.sos.ca.gov/2008/general/title-sum/prop2-title-sum.htm
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=13.8.&article=
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=13.8.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=200920100AB1437
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=200920100AB1437
http://vig.cdn.sos.ca.gov/2008/general/text-proposed-laws/text-of-proposed-laws.pdf#prop2
https://fas.org/sgp/crs/misc/R42534.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R42534.pdf
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/mpes/pdfs/ShellEggFoodSafetyRegulationGuidance.pdf
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/mpes/pdfs/ShellEggFoodSafetyRegulationGuidance.pdf
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I41827B90C03B11E2937A91DEDBAFDA10?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I41827B90C03B11E2937A91DEDBAFDA10?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
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אך יש  66כלובים בלבד,-יותר שימוש בלולים נטולי 2022-דברי ההסבר להצעת החוק, החל מ
 67מופיע במפורש רק בדברי הרקע להצעת החוק, ",free housing-Cageלציין כי ביטוי זה, "

תהיה  2021בדצמבר  31-מואילו החוק עצמו אינו מציין זאת במפורש. החוק קובע כי החל 
אסורה )כלומר, תחשב לאכזרית( כליאת תרנגולת מטילה בשטח רצפה שימושי פחות 

 United Eggשל הנחיות איגוד יצרני הביצים האמריקני ) 2017מהנדרש במהדורת 
Producers)68  לגידול של תרנגולות מטילות ללא כלובים, או בכל מתקן אחר מאשר

בתוך כך, החוק מגדיר לראשונה מהן מערכות לולים ללא  69.יםמערכות לולים נטולי כלוב
כלובים. תיקון זה מחייב גם בנוגע לביצים המיוצרות בקליפורניה וגם לגבי ביצים הנמכרות 

 אם יובאו ממדינה אחרת( וכולל גם תוצרי ביצים )נוזל ואבקה(.שם )אף 
 תוך ציון רף 2009-נחקק במישיגן ב 2008-חוק דומה לזה שהוצע בקליפורניה ב – מישיגן ,

החקיקה התקבלה בעקבות הסכם של  70סמ"ר )רגל רבוע( לתרנגולת. 929מינימלי של 
 2010, על מנת למנוע את השימוש במשאל העם בבחירות של HSUSארגוני מגדלים עם 

. הצעת חוק שהוגשה בפני סנאט המדינה 2020חקיקה זו תכנס לתוקף באפריל  71במדינה.
ביקשה להחיל תנאים אלה גם על הביצים הנמכרות )ולא רק המיוצרות(  2017בספטמבר 

ובהתאם לתקנות שיקבעו על ידי משרד  2025-גן, תוך דחיית מועד התחולה לבמישי
, בטענה כי המחקר 2018הצעה זו נדחתה על ידי המושל בדצמבר  2023.72החקלאות עד 

 73המדעי לא מראה עדיפות לסוג לול מסוים מבחינת הסיכון לבריאות הציבור.
 74במדינה 2016בעקבות משאל עם פרי יוזמה אזרחית שנערך בבחירות  – 'וסטסמסצ 

התקבל חוק אשר, בדומה לחוק בקליפורניה, אוסר להחזיק תרנגולת מטילה בתנאים שאינם 

                                                             

66 Attorney General of California, Proposition 12: Establishes New Standards For Confinement of 
Specified Farm Animals; Bans Sale of  Noncomplying Products, official voter information guide, 
2018 general state elections, accessed: January 2nd 2019. 

 .Figure 1, 69שם:  67
לתרנגולת בכל סוגי המערכות נטולות הכלובים ועבור  רגל רבוע( 1סמ"ר ) 929הנחיות אלה קובעות מינימום של  68

 רגל רבוע(. ראו 1.5סמ"ר ) 1394לולי אסם חד קומתיים 

United Egg Producers, Animal Husbandry Guidelines for U.S. Egg-Laying Flocks, p. 20, 2017. 
69 "(5) After December 31, 2021, confining an egg-laying hen with less than the amount of usable 

floorspace per hen required by the 2017 edition of the United Egg Producers’ Animal Husbandry 
Guidelines for U.S. Egg-Laying Flocks: Guidelines for Cage-Free Housing or in an enclosure other 
than a cage-free housing system.". Attorney General of California, Text of Proposed Law, pp. 87-
90, accessed: January 2nd 2019. 

70 Michigan Compiled Laws, Animal Industry Act (466), Section 287.746, accessed: January 3rd 2019.   
71 Greene and Cowan, Egg Production and Hen Welfare, 2014, p. 24-5. 
72 Michigan Compiled Laws, Senate Bill 0660 (2017), accessed: January 3rd 2019; Senate Fiscal 

Agency, S.B. 660; summary of introduced bill in committee, July 7th 2017. 
73 Rick Snyder, Governor of the State of Michigan, Senate Bill 660 veto letter, December 21st 2018. 
74 Secretary of the Commonwealth of Massachusetts, Question 3: Conditions for Farm Animals, 

Information for voters, May 3rd 2016, pp. 8-11. 

בכמה מדינות אחרות 
בארה"ב אומצו חוקים  

המתייחסים לתנאי 
המחייה של  
התרנגולות,  

במסגרתם הוגדר 
שטח מינימלי מחייב  

  432גולת )בין לתרנ
  1,394-סמ"ר ל

סמ"ר(, מבלי לציין  
במפורש איסור על  

 כלובים.

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
http://www.voterguide.sos.ca.gov/propositions/12/
http://www.voterguide.sos.ca.gov/propositions/12/
https://uepcertified.com/wp-content/uploads/2015/08/2016-UEP-Animal-Welfare-Guidelines-2016-Cage-Free-Edit.pdf
https://vig.cdn.sos.ca.gov/2018/general/pdf/topl.pdf#prop12
http://www.legislature.mi.gov/(S(ozplm4hybupuqr02i4ujkcds))/mileg.aspx?page=GetObject&objectname=mcl-287-746
https://fas.org/sgp/crs/misc/R42534.pdf
http://www.legislature.mi.gov/(S(is11ggvwhsyynwht2agm5x11))/mileg.aspx?page=GetObject&objectName=2017-SB-0660
https://www.legislature.mi.gov/documents/2017-2018/billanalysis/Senate/pdf/2017-SFA-0660-G.pdf
https://www.michigan.gov/documents/snyder/Senate_Bill_660_veto_letter_641859_7.pdf
http://www.sec.state.ma.us/ele/elepdf/IFV_2016.pdf
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מאפשרים לה לעמוד, לשבת להסתובב וכן הלאה. חוק זה חל גם על מגדלי התרנגולות וגם 
ינה. בחוק זה מוגדר שטח מינימלי של על מכירת התוצרת, כלומר, גם אם לא יוצרה במד

 2022.75-החוק יכנס לתוקף החל מ .מטילהלתרנגולת  (רבוע רגל 1.5)סמ"ר  1394
 התקבל במדינה תיקון לחוק המגביל כליאת בעלי חיים  2018באוקטובר  – איילנד רוד

נוסח התיקון דומה לזה של החוק שאושר בקליפורניה  76ומחילו גם על תרנגולות מטילות.
באותה תקופה, המציין כי השטח המינימלי המוקצה לתרנגולת צריך לתאום את הנחיות 

בנוגע לגידול  2016( לשנת United Egg Producersאיגוד יצרני הביצים של ארצות הברית )
 בדברי שהופיע כפי במפורש ןמצוי לא כלובים על האיסור ואולם 77של תרנגולות ללא כלובים.

  .הקליפורני חוקהצעת הל רקעה
 לקביעת  תוקם מועצההתקבל במשאל עם תיקון לחוקה של אוהיו לפיו  2009-ב – אוהיו

מועצה זו קבעה תקנות שונות בנוגע להחזקת  78לרווחתו של משק החי והעופות. סטנדרטים
נות העוסק בתרנגולות הפרק בתק 2011.79בעלי חיים, שנכנסו לתוקף החל מספטמבר 

מטילות מבחין בין סוגי הלולים השונים, קובע תנאי החזקה בסיסיים ומטיל סייגים על 
על פי התקנות, השטח המינימלי המסופק לתרנגולת  80השימוש בכלובי סוללה מסורתיים.

אינץ' רבוע(, כאשר ללולים קיימים יינתן טווח  67סמ"ר ) 432-בכל סוג כלוב יהיה לא פחות מ
שנים לעמוד בתקן זה. החוק אוסר לבנות לולים חדשים שאינם מועשרים, אך אלה לא  5של 

נבדלים מהמסורתיים מבחינת שטח המחייה לתרנגולת, אלא רק מבחינת האמצעים 
 הנוספים.

 המקדם  81,ביציםלשיווק ומכירת  לרישיון הנוגעהתקבל תיקון לחוק  2011במאי  – וושינגטון

                                                             

75The General Court of the Commonwealth of Massachusetts, Session laws, Acts (2016), Ch. 333: 
Prevention of Farm Animal Cruelty Act, November 8th 2016, accessed: January 7th 2019. 

76 Rhode Island General Assembly, Legislative Status Report, House Bill No. 7456 
Sub A, accessed: January 9th 2019. 

77 United Egg Producers, Animal Husbandry Guidelines for U.S. Egg-Laying Flocks, 2017. הקישור
סאות לאותו מסמך ללא שינויים מאתר הארגון מוביל לאותו מסמך. להערכתנו מדובר בשתי גר 2016לגרסת 

 מהותיים.
78 Ohio Secretary of State, State Issue 2 - Proposed Constitutional Amendment to create the Ohio 

Livestock Care Standards Board to establish and implement standards of care for livestock and 
poultry, November 3rd 2009, accessed: January 6th 2019.   

79 Ohio Department of Agriculture, Livestock Care Standards, updated: March 2nd 2018, accessed: 
January 6th 2019. 

80 LAW Writer- Ohio Laws and Rules, Ohio Administrative Code, Ohio Livestock Care Standards 
Board, Chapter 901:12-9 Poultry Layers, accessed: January 7th 2019.    

81 Washington State Legislature, SB 5487: Establishing a certification program for commercial egg 
laying chicken operations, May 10th 2011, accessed: January 7th 2019.    

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/2016/Chapter333
https://malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/2016/Chapter333
http://status.rilin.state.ri.us/
http://status.rilin.state.ri.us/
https://uepcertified.com/wp-content/uploads/2015/08/2016-UEP-Animal-Welfare-Guidelines-2016-Cage-Free-Edit.pdf
https://www.sos.state.oh.us/elections/election-results-and-data/2009-election-results/state-issue-2-november-3-2009/
https://www.sos.state.oh.us/elections/election-results-and-data/2009-election-results/state-issue-2-november-3-2009/
https://www.sos.state.oh.us/elections/election-results-and-data/2009-election-results/state-issue-2-november-3-2009/
https://agri.ohio.gov/wps/portal/gov/oda/divisions/animal-health/livestock-care-standards/
http://codes.ohio.gov/oac/901%3A12-9
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5487&Year=2011#documentSection
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5487&Year=2011#documentSection
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כך שהחל  82סמ"ר(, 750אינץ' מרובע= 116.3מושבה מועשרים )בהדרגה מעבר ללולי 
כל המשווקים המבקשים להוציא רישיון או לחדשו יהיו חייבים להוכיח כי  2026מינואר 

 83תוצרתם הגיעה מלולים אלה.
 2011-ב – אורגון ( התקבלה במדינה חקיקהSB 805 שנועדה לקדם מעבר של לולי )

גדולים יותר, כלובי מושבה מועשרים ולולים ללא  תרנגולות מטילות לשימוש בכלובים
, 2017-על פי החוק והתקנות מטעם משרד החקלאות של המדינה שתוקנו ב 84כלובים.

 2026.85המעבר יעשה בהדרגה עד 

 מדינות נוספות בעולם

 משרד החקלאות ומשאבי המים של אוסטרליה מפעיל בשנים האחרונות צוותי  – אוסטרליה
 86אשר נועדו להפיק קבצי הנחיות ותקנים חדשים., בעלי החיים וחתייעוץ בתחום של רו

בשל העניין אך טיוטה להערות הציבור,  2017-הצוות העוסק ברווחת התרנגולות פרסם ב
פניות(, נמשכת העבודה על גיבוש  167,000הציבורי הרב שהתעורר בנושא )מעל 

מותר להחזיק תרנגולות מטילות בכלובים, כאשר הגודל  ,על פי טיוטה זו ההמלצות.
  87סמ"ר לתרנגולת. 600המינימלי לכלוב שבו שלוש תרנגולות או יותר, הינו 

 לאומית מייעצת ועדה הוקמה במדינה( 1999) החיים בעלי רווחת חוק מתוקף –לנד זי-ניו 
 קוד הוועדה פרסמה 2018 באוקטובר 88.התעשייה משרד תחת החיים בעלי רווחת בנושא
מבחין בין הקוד  השאר בין. 2013-מ קודם, המחליף קוד המטילות התרנגולות לרווחת הנוגע

סמ"ר למטילה ואילו  550רגיל נדרש גודל מינימלי של , כאשר בכלוב מותרים יםסוגי לול
 89סמ"ר למטילה. 750בכלוב מועשר מותר מינימום של 

                                                             

82 Revised Code of Washington, Title 69- Food, Drugs, Cosmetics and Poisons, Ch. 69.25-
Washington wholesome eggs and egg products act, Section 107- Commercial egg layer 
operations—Requirements, updated: December 14th 2018, accessed: January 7th 2019.  

, על המבקש לצרף לבקשה מהשירות לרישוי עסקים בוושינגטוןעל מנת לקבל רישיון  .69.25.065פסקה שם,  83
 על מקור הביצים. D, בו הוא מצהיר בסעיף נספח חקלאי

84 Oregon Department of Agriculture, About Senate Bill (SB) 805, accessed: January 9th 2019. 
85  Oregon Secretary of State, Permanent Administrative Order, DOA 16-2017, October 18th 2017; 

Administrative Rules Database, Department of Agriculture, Ch. 603: Div. 18, Rules for Egg-Laying 
Hens Housed in Cages, accessed: January 10th 2019.    

86 Australian Animal Welfare Standards and Guidelines, Poultry, updated: December 18th 2018, 
accessed: January 15th 2019. 

87 Animal Health Australia, Proposed Draft Australian Animal Welfare Standards and Guidelines — 
Poultry, Public Consultation, November 2017, p. 39. 

88 New Zealand Ministry for Primary Industries, National Animal Welfare Advisory Committee, 
updated: November 22nd 2018, accessed: January 8th 2019.    

89 National Animal Welfare Advisory Committee, Layer Hens Code of Welfare, October 1st 2018. 

( Barnבהגדרות מצוין כי זהו לול מועשר/מאובזר. לול האסם )(, אבל Colony Cageהקוד מתייחס ללול מושבה ) 
   מתייחס לכלל הלולים ללא כלובים.

במדינות כמו קנדה, 
זילנד ואוסטרליה -ניו

נעשה מאמץ לשפר  
את תנאי המחייה של 

התרנגולות, אך  
התקנים שהוצבו 

נמוכים לרוב מאלה  
 של הדירקטיבה.
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http://bls.dor.wa.gov/eggdealer.aspx
http://bls.dor.wa.gov/forms/700307.pdf
https://www.oregon.gov/ODA/programs/ISCP/Hens/Pages/AboutHens.aspx
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action?selectedDivision=2708
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action?selectedDivision=2708
http://www.animalwelfarestandards.net.au/poultry/
http://www.animalwelfarestandards.net.au/files/2015/07/Public-Cons-Version-Poultry-SnG-Nov-2017.pdf
http://www.animalwelfarestandards.net.au/files/2015/07/Public-Cons-Version-Poultry-SnG-Nov-2017.pdf
https://www.mpi.govt.nz/protection-and-response/animal-welfare/national-animal-welfare-advisory-committee/
https://www.mpi.govt.nz/protection-and-response/animal-welfare/codes-of-welfare/
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( National Farm Animal Care Councilהמועצה הלאומית לרווחת חיות המשק ) – קנדה
המורכבת מארגונים ממשלתיים, ארגוני מגדלים וייצרני מזון וארגוני הגנת בעלי חיים 

קוד הנוגע לרווחת תרנגולות והטיפול בהן. הקוד מבקש לבצע מעבר  2017-פרסמה ב
 50%מוסכם מלולים מסורתיים למשודרגים או למערכות ללא כלובים. היעדים שנקבעו הם 

שנים וביטול השימוש בלולים המסורתיים עד  8מהעופות שישוכנו בלולים החדשים בתוך 
 90סמ"ר. 432-חת מ. בלולים המסורתיים השטח לתרנגולת לא יפ2036

 כלובים לאבשל חברות מזון עולמיות לשימוש בביצים מלולים  מעבר 

התבקשנו  רגולציהחקיקה והה ברמת המטילות התרנגולותההתפתחויות בתחום רווחת מלבד 
 באמצעותהעשויות להשפיע "מלמטה",  והצרכני המסחרי במישורגם מגמות  במסמך זה  לבחון
 .בישראל גם, בעתיד הביציםשל  ייצורה, על אופני השוק כוחות

 ספקי מזון 
בביצים שלא מלולי כלובים.  לשימוש עולמיות מזון ספקיותשל  מעברהוא השנבחן  אחד נושא

לאומיות שהודיעו כי -בישראל נשלטות על ידי חברות בין הגדולות המזון ספקיות מחמש שתיים
 91נסטלה בשליטתש אסם: חברת 2025יעברו לשימוש בלעדי בביצים מלולים ללא כלובים עד 

 וחברת, %9.1 של שוק נתח עם, בתחום בישראל בגודלה השלישית החברההעולמית היא 
 אלוההשפעה של חברות  %4.93 עם, בשוק בגודלה החמישית החברה 92,העולמית יוניליבר
בהם שימוש בביצים, כלומר, בביצים המסופקות לתעשיית  נעשהלמוצרים אשר  בעיקר קשורה
 בישראל המיוצרות מהביצים 10%-כ, החקלאות משרד פי על. לצרכן הנמכרות באלהולא המזון 
 בשלב. ממנו %13-כ ביחד מהוותכלומר, לאותו השוק ששתי החברות הללו  94,לתעשייה מופנות

 בביצים לשימוש מעבר על הודיעו אשר גדולות ישראליות מזון יצרניות על מידע בידינו אין זה
כי חברת דנונה העולמית,  יצוין .בנושא זהעקוב אחר התפתחויות ל יש אך, כלובים ללא מלולים

כל הביצים  2019-כי ב 2018-שמוצריה משווקים בארץ על ידי חברת שטראוס, הודיעה ב
   95המשמשות למוצריה יהיו מלולים ללא כלובים.

                                                             

90 National Farm Animal Care Council, Code of Practice for the care and handling of pullets, layers 
and spent fowl, 2007, pp. 5, 19-22, 74-75. 

91 Nestlé, Nestlé to source only cage-free eggs by 2025, updated: November 2nd 2017, accessed: 
December 16th 2018. 

 ראו על המיזוג באתר אסם, ההיסטוריה של אסם; שנת 2016, כניסה: 17 בדצמבר 2018.
92 Unilever, Farm animal welfare: Sourcing of cage-free eggs, accessed: December 16th 2018. 

ניתוח המגמות במדד מחירי מוצרי המזון , בת חן רוטנברגהעיקריים הובאו מתוך:  המזון ספקי של השוק נתוני נתח 93
 .2018באוקטובר  11, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, האחרונות ובחינת הגורמים המשפיעים בשנים

ות התכנון השנתיות לענף משרד החקלאות הביא לאישור ועדת הכלכלה בכנסת את תקנמשרד החקלאות,  94
 .2018בדצמבר  16. כניסה: 2018בינואר  1, עודכן: ההטלה

95 Danone, Commitment to Cage-Free Eggs and Eggs Ingredients, March 2018. 

 ספקיות מחמש שתיים
 הגדולות המזון

, אסם  בישראל
נשלטות על  ויוניליבר,

-ידי חברות בין
לאומיות שהודיעו כי 

יעברו לשימוש בלעדי 
בביצים מלולים ללא  

.  2025כלובים עד 
לשתי החברות ביחד, 

. 13%-נתח שוק של כ
הביצים המופנות  
-כלתעשייה מהוות 

מכלל הייצור   10%
 בישראל.
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https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/anaf_hatala_2018.aspx
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 רשתות סופרמרקטים ושיווק מזון 
ובארצות הברית  אירופהכמה מדינות ב המזון שיווק רשתותהמעבר של  הוא שנבחן שני נושא

לצורך בחינה זו נבחרו חמש מדינות באירופה ביצים שיוצרו במערכות ללא כלובים בלבד.  לשיווק
של הנציבות האירופית. המדינות יוצגו  2018שהן היצרניות הגדולות ביותר של ביצים על פי נתוני 

המטילות בכל חמש המדינות  לפי סדר הגודל של הייצור. יש לשים לב שכמות התרנגולות
 הגדולות באירופה שווה לכשני שליש מכמות התרגולות בארצות הברית.

 96ליון תרנגולות מטילות(ימ 390.5) ארצות הברית

Walmart 2016, רשת הקמעונאות הגדולה בארה"ב ואחת מהגדולות בעולם, הודיעה בשנת ,
כלובים בכל שרשרת -ביצים ללא 100%-, על מטרתן לעבור לSam's Clubביחד עם חברת הבת 

ת בקיומם של היצע נגיש, היתכנות מחיר סביר מעבר זה יעשה תוך תלו 2025.97הייצור עד שנת 
 subject to regulatory changes and based on available"ודרישה מצד הלקוחות )

supply, affordability and customer demand" כל הביצים הנמכרות ברשתות אלה .)
כאשר בנוגע ללולים (, UEPנדרשות לעמוד בתקני הייצור שהציב איגוד יצרני הביצים האמריקני )

רגל רבוע( לתרנגולת. סניפי החברה בקנדה ובבריטניה  1סמ"ר ) 929ללא כלובים יש להקצות 
(Asdaהודיעו על מטרות דומות למעבר לביצים ללא ,)- 2025.98כלובים עד 

Kroger הרשת הקמעונאית השנייה בגודלה אחרי ,Walmart והמובילה מבין רשתות ,
העביר את כל שרשרת האספקה שלה לשימוש בלעדי ל למטרה לעצמה שמה הסופרמרקטים,

 Albertsonsרשתות סופרמרקטים נוספות, כמו  2025.99 עד ביםיצים מלולים ללא כלובב
 ldiA,103-ו idlL102 101)השלישית(,  100Ahold Delhaize)השנייה בגודלה מבין הסופרמרקטים(,

. חלק 2025א כלובים בלבד עד הודיעו גם כן על התחייבותן למעבר לשיווק ביצים מלולים לל

                                                             

 National Retail Federation-של ה Storeהמידע על רשתות השיווק בארצות הברית מתבסס על אתר מגזין  96
 האמריקאי:

Stores, NRF's Magazine, 2018 Top 100 Retailers; 2018 Top 100 Retailers Power Players: 
Supermarkets, all updated: June 28th 2018, all accessed: February 6th 2019.    

97 Walmart newsroom, Walmart U.S. Announces Transition to Cage-Free Egg Supply Chain by 2025, 
updated: April 5th 2016, accessed: January 28th 2019.   

98 Walmart Inc., Global Responsibility Report, 2018, p. 159; Walmart Policies and Guidelines, Cage-
Free Egg Supply Position, accessed: January 28th 2019.    

99 The Kroger Family of Companies, Animal Welfare Policy, July 2018. 
100 Albertsons Companies, Sustainability Update, 2016. ההודעה מתייחסת לביצים שלמות ונוזלי ביצים 
101 Ahold Delhaize, Our Shell Egg Commitment, accessed: January 28th 2019.  

, התולה  Walmart. החברה מוסיפה סייג בנוסח זה של 2022-כבר ב חלק ממותגי החברה התחייבו לעשות מעבר זה
 היצע נגיש, היתכנות מחיר סביר ודרישה מצד הלקוחות.את המעבר ב

102 Lidl US, sustainability, sourcing responsibly: cage-free eggs, accessed: January 28th 
  ההתחייבות מתמקדת בביצים שלמות..2019

103 Aldi US, Animal Welfare Buying Policy, May 2018. .ההתחייבות מתמקדת בביצים שלמות  

כמה מרשתות 
הסופרמרקטים 

הגדולות בארצות 
, Walmart -הברית 

Kroger ,Ahold 
Delhaize ,Lidl ,Aldi 

הודיעו על   –ואחרות 
מעבר לשיווק ביצים  
מלולים ללא כלובים  

 .2025בלבד עד 
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https://stores.org/2018/06/28/2018-top-100-retailers/
https://stores.org/2018/06/28/2018-top-100-retailers-power-players-supermarkets/
https://stores.org/2018/06/28/2018-top-100-retailers-power-players-supermarkets/
https://news.walmart.com/news-archive/2016/04/05/walmart-us-announces-transition-to-cage-free-egg-supply-chain-by-2025
https://corporate.walmart.com/policies
https://corporate.walmart.com/policies
https://www.thekrogerco.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Kroger-Co_AnimalWelfarePolicy_2018-July.pdf
https://www.albertsonscompanies.com/content/dam/minisite/images/Albertsons-Companies-Annual-Sustainability-Update-2016(1).pdf
https://www.aholddelhaize.com/en/sustainable-retailing/sustainable-retailing-in-practice/product-safety-and-sustainability/our-shell-egg-commitment
https://www.lidl.com/sustainability
https://corporate.aldi.us/fileadmin/fm-dam/Corporate_Responsibility/Supply_chain/ALDI_US_Animal_Welfare_Policy_2018_NEW.pdf
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מהחברות הללו, יש לציין, מחזיקות בבעלותן עוד כמה מותגים קטנים יותר. כמו כן, חלקן הן 
 רשתות בין לאומיות, ולכן הצהרותיהן עשויות להיות בעלות משמעות גלובלית. 

ובאה מדינות שונות. הודעתה שה 30-הינה חברה גרמנית במקורה, הפועלת בכ  Lidlכך למשל, 
לעיל נוגעת אמנם רק לסניף בארצות הברית, אך הודעות דומות כפי שנראה להלן, פורסמו גם 

גם היא חברה גרמנית במקורה, אך לגביה קיימת הצהרה דומה  Aldiעל ידי סניפיה באירופה. 
הכוללת את אוסטרליה, אוסטריה, סין, דרום גרמניה,  104(,düAldi Sשל הרשת הבינלאומית )

ואולם, לא ברור האם להצהרה זו תוקף  105ונגריה, אירלנד, איטליה, סלובניה ושווייץ.בריטניה, ה
 Aholdמחייב ביחס למדינות השונות, או שיש לראותה כקריאת כיוון. בדומה לכך, הצהרתה של 

Delhaize  ,ההולנדית משותפת לכל סניפיה באירופה, הכוללים את בלגיה, הולנד, צרפת
כיה, יוון, רומניה וסרביה, כאשר חלקן התחייבו על כלל הביצים וחלקן לוקסמבורג, פורטוגל, צ'

חלה על סניפיה בקנדה  almartWכאמור לעיל, גם הצהרתה של   106על מותג הביצים העצמאי.
 ובבריטניה.

 ליון תרנגולות מטילות(ימ 52.7) גרמניה

, בעלת מותגי Edekaגרמניה היא היצרנית הגדולה ביותר של ביצים באיחוד האירופי. קבוצת 
 107(.2016-ב %20, היא הגדולה ביותר בגרמניה )נתח שוק של Netto-ו Edekaהסופרמרקטים 

 Schwarzקבוצת  108בלולי כלובים. םכיום החברה לא מוכרת ביצים ומוצרי ביצים שמקורכבר 
-ו  Lidlוהבעלים של שתי רשתות גדולות:  14%היא השנייה בגודלה בגרמניה, עם נתח שוק של 

Kaufland חברת .Kaufland  ,מצהירה כי הביצים הנמכרות על ידה בגרמניה הן ביצים אורגניות
ביצי חופש או מעוף. החברה עושה מאמצים ליישם עקרון זה גם ביחס למוצרים תחת המותג 
שלה המכילים ביצים. החברה שמה לה ליעד להימנע משימוש בביצי כלובים בכל סניפי החברה 

רק ביצים מלולים ללא  2009משווקת מאז  גרמניה idlLחברת  2025.109באירופה עד שנת 
 110כלובים וכיום גם את כל מוצרי הביצים ממערכות גידול אלה.

                                                             

104 Aldi South Group, International Position Statement on Animal Welfare, December 2017. 
105  Aldi International, Home Page, accessed: January 28th 2019.  החברה הבינלאומית מחולקת לשתי

צפון ודרום, כל אחת פעילה במדינות שונות. -קבוצות   
106 Ahold Delhaize, Our Shell Egg Commitment, accessed: January 28th 2019.  

, התולה  Walmart. החברה מוסיפה סייג בנוסח זה של 2022-חלק ממותגי החברה התחייבו לעשות מעבר זה כבר ב
 היצע נגיש, היתכנות מחיר סביר ודרישה מצד הלקוחות.את המעבר ב

: 2016-כל הנתונים על נתחי השוק של החברות בגרמניה לקוחים מדוח משרד החקלאות האמריקני ונכונים ל 107
Germany Retail Foods States Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service,  United

2017. th, August 7Report 
108 Edeka Verbund, Tiergesundheit und Tierwohl, accessed: January 28th 2019.   
109 Kaufland, Nachhaltige Sortimentsgestaltung, Verzicht auf Käfigeier, accessed: January 31st 

2019.   
110 Lidl, Sortiment-Lebensmittel, Eier aus Boden- und Freilandhaltung, accessed: January 31st 

2019.   

רשתות  
הסופרמרקטים 

הגדולות בגרמניה, 
, Edeka  ,Nettoובהן 
Lidl ,Kaufland ,

Billa ,Penny 
ואחרות, כבר כיום 

משווקות ביצים  
מלולים ללא כלובים  

 בלבד.

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://cr.aldisouthgroup.com/sites/default/files/downloads/ALDI%20SOUTH%20Group_International%20Position%20Statement%20on%20Animal%20Welfare_v2%20%281%29%20%281%29.pdf
https://aldi.com/
https://www.aholddelhaize.com/en/sustainable-retailing/sustainable-retailing-in-practice/product-safety-and-sustainability/our-shell-egg-commitment
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Berlin_Germany_8-7-2017.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Berlin_Germany_8-7-2017.pdf
https://verbund.edeka/verantwortung/handlungsfelder/sortiment/tiergesundheit-und-tierwohl/
https://unternehmen.kaufland.de/unsere-verantwortung/machen-macht-den-unterschied/nachhaltige-sortimentsgestaltung.html#keinekaefigeier
http://www.lidl.de/de/sortiment-lebensmittel/s7377408
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, שבבעלותה גם רשתות הסופרמרקטים הגרמניות Reweהחברה השלישית בגודלה בשוק היא 
Penny ,Billa מכרה  2010, כבר מאז 2016-ומותגים נוספים. על פי דוח הקיימות של החברה מ

 2025התרחבה מדיניות זו גם למוצרי ביצים. עד  2012-גרמניה ביצי חופש בלבד. בהחברה ב
 111כל החברות השותפות בקבוצה ברמה הבינלאומית יפסיקו את השימוש בביצים מלולי כלובים.

-שם ב %26.3היא גם רשת הסופרים המובילה באוסטריה עם נתח שוק של  Rewe-יש לציין ש
גם באיטליה, צ'כיה, סלובקיה, בולגריה, הונגריה, אוקראינה, רשתות החברה פעילות  2017.112

 113רוסיה ורומניה.

( Nordבגרמניה, מחולקת לשתי חברות: הצפונית ) 10%, בעלת נתח שוק של Aldiחברת 
כבר כיום משווקת רק ביצים מלולים ללא כלובים. החברה פועלת  Aldi Nord(. Südוהדרומית )

מלבד בצפון גרמניה, גם בהולנד, צרפת, בלגיה, דנמרק, לוקסמבורג, ספרד, פורטוגל ופולין. 
 114נראה כי הצהרה זו, המפורסמת באתר החברה הבינלאומי, חלה על סניפיה בכל המדינות.

, גם Metroה הדרומית ברמה הבינלאומית. חברת הצהרה דומה, כאמור, ניתנה גם על ידי החבר
בגרמניה, התחייבה כי כל הביצים ונוזלי הביצים תחת מותג  10%היא בעלת נתח שוק של 

 115במזרח אירופה. 2025במערב ודרום אירופה ועד  2022החברה יהיו מלולים ללא כלובים עד 
 מדינות באירופה ובאסיה.  25-החברה פועלת בכ

 תרנגולות מטילות( ליוןימ 49)צרפת 

כל הביצים הנמכרות  2020ד ע כיהודיעה  116, כיום השנייה בגודלה בצרפת,Carrefourחברת 
כל הביצים  2025תחת מותג החברה העצמאי בצרפת יהיו מלולים ללא כלובים, בשאיפה שעד 

כמו כן, הובטח כי עד  117הנמכרות בסניפיה בצרפת )ולא רק המותג העצמאי(, יעמדו בתנאי זה.
 118בכל סניפי החברה באירופה. מותג הביצים של החברה יהיה רק מלולים ללא כלובים 2025
יותר באירופה בהגדולה  2016חברה זו הייתה עד  119הורחבה הבטחה זו גם לטאיוואן. 2018במאי 

                                                             

111 Rewe group, Sustainability Report 2015/2016, Animal Welfare, accessed: January 31st 2019.   
112 United States Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service, Austria Exporter Guide, 

November 16th 2018. 
113 Rewe Group, REWE Group increases revenue by 6.7 per cent to 57.8 billion euros, updated: April 

10th 2018, accessed: January 31st 2019.   
114 Aldi Nord, Tierwohl bei ALDI Nord: KAT; Die Unternehmensgruppe ALDI Nord, all accessed: 

February 3rd 2019.    
115 Metro, Commitment on cage free eggs for Own Brand assortment, July 2017. 

 USDA, Foreign Agricultureד החקלאות האמריקני: הנתונים על החברות בצרפת לקוחים מדוח משר 116
2018. th, September 4France Retail Foods ReportService,  

117 Carrefour, All Carrefour eggs from cage-free hens, accessed: December 17th 2018. 
118 Carrefour, Stopping the sale of Carrefour-brand eggs produced by caged hens in Europe, 

updated: November 13th 2017, accessed: December 17th 2018.  
119 Carrefour, Carrefour Taiwan takes action to discontinue sales of eggs from battery farm hens, 

updated: May 24th 2018, accessed: January 17th 2019. 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://rewe-group-nachhaltigkeitsbericht.de/2016/en/gri-report/green-products/gri-fp10-animal-welfare
file://///filer/users$/eliranze/%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2595%25D7%259C%20%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25AA/%25D7%2597%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25AA%20%25D7%259E%25D7%25A1%25D7%2597%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA/Exporter%20Guide_Vienna_Austria_11-16-2018.pdf
https://www.rewe-group.com/en/newsroom/press-releases/1517-rewe-group-increases-revenue
http://www.aldi-nord.de/unternehmen/verantwortung/lieferkette-food/tierwohl-bei-aldi-nord/kat.html
https://www.aldi-nord.de/unternehmen/ueber-aldi-nord/die-unternehmensgruppe-aldi-nord.html
https://www.metroag.de/en/company/responsibility/procurement
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Paris_France_9-4-2018.pdf
http://www.carrefour.com/providing-support-to-our-partners/all-carrefour-eggs-from-cage-free-hens
http://www.carrefour.com/current-news/stopping-the-sale-of-carrefour-brand-eggs-produced-by-caged-hens-in-europe
http://www.carrefour.com/current-news/carrefour-taiwan-takes-action-to-discontinue-sales-of-eggs-from-battery-farm-hens
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-פים בסני 12,000-ומפעילה כיום מעל להאמריקנית,  Walmartוהשנייה בגודלה בעולם אחרי 
(, הבטחה CIWF)להלן,  Compassion in World Farmingלפי דיווחי הארגון  120מדינות. 30

, אך עד כה לא מצאנו עדות E. Leclercדומה ניתנה על ידי הרשת הגדולה ביותר כיום בצרפת, 
  121להבטחה זו מטעם החברה עצמה.

 Les, השלישית בגודלה במדינה, הינה חלק מתאגיד Intermarchéרשת הסופרמרקטים 
Mousquetaires קיימא, לפיו כל הביצים -דוח בנושא התפתחות ברת 2018-שפרסם ב

 2025.122)מעוף(, עד  2)חופש(, או  1)אורגני(,  0המשווקות בחברות התאגיד יהיו בעלות קוד 
, החמישית בגודלה, שבבעלותה כמה מותגים בצרפת, הבטיחה כי כל החברות Casinoקבוצת 

. כמו כן התחייבה החברה כי עד 2020כלובים עד  שברשותה בצרפת יפסיקו למכור ביצים מלולי
יפסיקו כל מותגיה להשתמש בתוצרי ביצים שהגיעו מלולי כלובים. הקבוצה מחזיקה  2025

בבעלותה גם קבוצה מסחרית המובילה את שוק משווקי המזון בברזיל, אשר התחייבה גם היא 
  2025.123תחת מותגיה ביצים מלולי כלובים עד כי תפסיק למכור 

ישית בגודלה בצרפת, הודיעה כי תפסיק לשווק ביצים שיוצרו בלולי סוללה ש, הuchanAחברת 
מדינות, לא רק במערב אירופה, אלא  17-החברה פועלת בכ 124בצרפת, איטליה, ספרד ופולין.

גם במזרחה )רוסיה, רומניה, פולין, הונגריה, אוקראינה וטג'יקיסטן(, באסיה )סין, טאיוואן, 
בצרפת פועלות בסדרי גודל קטנים יותר גם  125אפריקה )סנגל, מאוריטניה, טוניסיה(.וייטנאם( וב

  Ahold Delhaize .126-, וldi NordA ,idlLכמה מהחברות שהוזכרו כבר לעיל:  

 ליון תרנגולות מטילות(ימ 46.7) ספרד

 בדוח %20.127-של כהיא רשת הסופרמרקטים הגדולה בספרד עם נתח שוק  Mercadonaחברת 
להמיר את כלל החוות המספקות לה המדיניות הסביבתית האחרון שהוציאה התחייבה החברה 

החברה השנייה בגודלה בספרד היא  2025.128ביצים מכלובים למערכות אלטרנטיביות עד 
Carrefour  שם. חברות נוספות שנזכרו לעיל הפעילות בספרד הן  7.6%עם נתח שוק של

Auchan (4.9%ו )-Lidl (0.6% .) על פי דוח של חברתLidl  כל הביצים הנמכרות  2018מאז ינואר

                                                             

120 USDA, Foreign Agriculture Service, France Retail Foods Report, September 4th 2018. 
121  CIWF, Egg Track, 2018, pp. 11, 15. 
122 Les Mousquetaires, Acteurs d’un développement responsable, Rapport développement 

durable, 2018, p.19. 
123 Groupe-Casino, Casino Group policy for animal welfare, accessed: January 17th 2019.   
124 Auchan Holding’s, CSR section of the 2017 Management Report, March 2018. 
125 Auchan retail, Home Page, accessed: February 3rd 2019. 
126 USDA, Foreign Agriculture Service, France Retail Foods Report, September 4th 2018. 

 USDA, Foreign: 2016חים מדוח משרד החקלאות האמריקני ונכונים לשנת הנתונים על החברות בספרד לקו 127
2017. th, December 20Spain Retail Foods ReportAgriculture Service,  

128 Mercadona, Environmental policy report 2015-2016, p. 37. 

כמה מרשתות שיווק  
המזון הגדולות 

בצרפת, ספרד, פולין 
ה הודיעו גם כן ובריטני

על מעבר לשיווק  
ביצים מלולים ללא  

כלובים בלבד עד  
2025. 
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mailto:mmm@knesset.gov.il
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Paris_France_9-4-2018.pdf
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http://presse.mousquetaires.com/wp-content/uploads/2018/11/rapport-developpement-durable-mousquetaires-2018.pdf
http://presse.mousquetaires.com/wp-content/uploads/2018/11/rapport-developpement-durable-mousquetaires-2018.pdf
https://www.groupe-casino.fr/en/commitments/produce-better/casino-group-policy-for-animal-welfare/
https://www.auchan-retail.com/en/our-commitments
http://www.auchan-retail.com/en
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Paris_France_9-4-2018.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Madrid_Spain_12-20-2017.pdf
https://info.mercadona.es/en/who-we-are/press-hall/environmental-reports
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 129כלובים, ובכך היא הראשונה בספרד.-על ידה הן מלולים ללא

 מיליון תרנגולות מטילות( 46.3) פולין

, שוק רשתות המזון הפולני נשלט ברובו על ידי חברות שמקורן במערב DAUS-על פי דוח ה
eronimoJ-מצויה בבעלות התאגיד הפורטוגלי , הBiedronkaבראשן חברת  130אירופה.

artinsM 131כל הביצים המשווקות תחת מותגו יהיו מלולים ללא כלובים. 2025, אשר הודיע כי עד 
מלבדה, ניתן למצוא בין שמונה החברות המובילות עוד חמש שנזכרו כאן כבעלות הצהרות איסור 

 Schwarzשבבעלות קבוצת  Kaufland-ו  Lidlכלובים, שחלקן אמורות לחול גם על פולין: -ביצי
 הבריטית )ראו בהמשך(. Tesco-הגרמנית ו Metroהצרפתיות,  Carrefour-ו Auchanהגרמנית, 

 ליון תרנגולות מטילות(ימ 44.1)בריטניה 

הכריזה כי תפסיק  %27.6,132שנתח השוק שלה הוא , Tescoרשת הסופרמרקטים הגדולה ביותר, 
חברת בת ) Asdaחברת  גם פרסמודומה  הכרזה 2025.133 עד כלובים בלולי שיוצרו ביצים שווקל

רביעית ה) Morrisons חברת 134(,%15.5 נתח שוק של עם השלישית בגודלה, Walmartשל 
. 136(%7.3 נתח שוק של )החמישית בגודלה, Aldi חברתו 135(%10.5 נתח שוק של בגודלה,

 138(%5.1בגודלה,  שית)השי Waitrose-ו 137(%15.9בגודלה,  השנייה) Sainsbury’s חברותה
 ביצים מלולים נטולי כלובים בלבד. משווקות היום כבר

 וזו הוא שרשתות אלמגמה אחד ההיבטים החשובים של כפי שניתן לראות במקרה של פולין, 
מצב דומה ניתן למצוא גם את השפעתן. שם הפעיל לכן מסוגלות  עלו ,פועלות בכמה מדינות
ואחרות. בצ'כיה, שם נשלט השוק כמעט לגמרי על ידי  140רומניה 139ה,במדינות כמו סלובקי

( הגרמניות, חברת 17%)Rewe-( ו27%)Schwarzחברות זרות מהנזכרות לעיל: קבוצות 

                                                             

129 Lidl, Compromiso con la compra sostenible de huevos de gallinas libres de jaula, April 12th 2018. 
130 USDA, Foreign Agriculture Service, Poland Retail Sector, June 27th 2018. 
131 Jeronimo-Martins, Sustainable Suppliers, accessed: February 3rd 2019.  

 USDA, Foreignכל הנתונים על נתחי השוק של החברות בבריטניה לקוחים מדוח משרד החקלאות האמריקני:  132
2018. th, June 15United Kingdom Retail Foods ReportAgriculture Service,  

133 Tesco News releases, Tesco to stop selling caged eggs by 2025, updated: July 13th 2016, 
accessed: December 16th 2018. 

134 Asda, Sustainability at Asda, Poultry products, accessed: December 16th 2018. 
135 Morrisons, Farm animal welfare at Morrisons: Cage-free eggs, accessed: December 16th 2018. 
136 Aldi, Moving to 100% cage-free by 2025, accessed: December 16th 2018. 
137 Sainsbury’s, Happy healthy eggs, accessed: December 16th 2018. 
138 Waitrose, About our eggs: What's special about Waitrose eggs?, accessed: December 16th 2018. 
139 USDA, Foreign Agriculture Service,  Slovakia Retail Food Sector Report, August 2nd 2016. 
140 USDA, Foreign Agriculture Service,  Romania Retail Food Sector Report, July 30th 2018. 
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Ahold(%12ההולנדית ו )-escoT(%11.הבריטית )שיווק המזון  רשתות כי יש לצייןעל רקע זה  141
 142.ישראליות חברות של בשליטה כולןהן  ישראליות

 רשתות הסעדה 
לשימוש בלעדי בביצי לולים  ובתי מלון מסעדות רשתות שלהוא המעבר  שנבחן שלישי נושא

נעשתה לגבי כמה חברות אשר נטען לגביהן כי הודיעו על מעבר כזה. ארגון  בדיקההללא כלובים. 
HSUS מתוך רשימה זו ומקורות  143חברות מזון כאלו. 150-האמריקאי פרסם למשל רשימה של כ
  .בישראלבחנו את ההצהרות של החברות הפעילות בין השאר גם  144נוספים

 רשת המסעדות נמצאת בבעלות התאגיד  – ברגר קינגRestaurant Brands 
International  בבעלותו גם רשת טים הורטון ופופייס, שאינן פעילות בישראל(. בדוח של(
כיום מגישה מסעדת ברגר קינג ביצים מלולים ללא כלובים  צוין כי כבר 2017התאגיד משנת 

באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, אך לא ברור האם מדובר על כלל הביצים או על 
עולמי לביצים מלולים נטולי כלובים, -אפשרות בתפריט. התאגיד כולו התחייב למעבר כלל

  2025.145הלטינית עד שנת כאשר יעד זה יוגשם בארצות הברית, קנדה, מקסיקו ואמריקה 
 בכל סניפיה בארצות  הרשת הודיעה על מעבר לביצים מלולים ללא כלובים – מקדונלדס

  2025.146עד שנת  סניפים( 16,000-הברית ובקנדה )כ
 תשתמש בביצים )שלמות  2025חברת שירותי הארוחות וההסעדה הודיעה כי עד  – סודקסו

  147ניפיה בעולם.ונוזלים( מלולים ללא כלובים בלבד, בכל ס
 כי תפסיק לעשות שימוש בכל  2018רשת בתי המלון הבינלאומית הודיעה בדצמבר  – מריוט

הרשת  2025.148המוסדות שבבעלותה בביצים )ובתוצריהן( שמקורן בלולי כלובים עד 
 149בתי מלון בישראל. 6מפעילה 

 2022את  קבעהשפעלה בעבר בישראל, פרסמה הודעה דומה ו,  מלוןה בתי רשת – היאט 

                                                             

141 USDA, Foreign Agriculture Service, Czech Republic: Exporter Guide, November 19th 2018. 
142 USDA, Foreign Agriculture Service, Israel Retail Foods Report, December 27th 2017. 
143 Sara Shields, Paul Shapiro & Andrew Rowan, "A Decade of Progress toward Ending the Intensive 

Confinement of Farm Animals in the United States", Animals, 7, 40, 2017, pp. 20-22. 
144 CIWF, Egg Track, 2018. 
145 Restaurant Brands International, 2017 Sustainability Update, p.15, accessed: December 16th 

2018.  
146 McDonald’s Newsroom, McDonald’s to Fully Transition to Cage-Free Eggs for all Restaurants in 

the U.S. and Canada, updated: September 9th 2015, accessed: December 16th 2018.  
147 Sodexo, Press release, First Company in its Sector to Make Worldwide Commitment to Cage 

Free Eggs, July 25th 2016. 
148 Marriott International, Cage-Free Eggs at Marriott International, updated: December 2018, 

accessed: December 24th 2018. 
 th, accessed: December 24Marriott International .2018מתוך חיפוש מלונות בישראל באתר החברה:  149
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 150.ואירופה אמריקה צפוןההודעה נוגעת לגם כאן  אךכתאריך היעד למעבר, 
  לפי המאמר של  –הילטוןHSUS151  התחייבה רשת בתי המלון למעבר לשימוש בביצים

. החברה מפעילה בארץ שני בתי מלון: הילטון תל אביב 2017מלולים ללא כלובים עד 
באתר החברה העולמית המוקדש לחזונה אין אזכור  152ווולדורף אסטוריה בירושלים.

הנוגע להישגי החברה בנוגע לאחריות על מקורות הרכישה  2017-בדוח מ 153להתחייבות זו.
 טון( 180-שלה, מצוין כי החברה מוכנה למעבר בסדר גודל של ארבע מיליון פאונד ביצים )כ

דיניות החברה בנושא זה . בדוח של מבלבד הברית בארצות ,כלובים ללא מלולים שיובאו
  154.החיים בעלי לרווחת דאגה על בלבד כללית אמירה מצוינת השנה באותה

 בביצים לשימוש מעבר של מסחריות חברות של מסוימת מגמה ישנה אכן כי לומר ניתן, לסיכום
 אותה לבחון ויש הצהרתית בעיקרה כיום היא זו מגמה כי לציין יש אך, כלובים ללא מלולים
. בנוסף, עולה השאלה באיזו מידה עשויה להיות למגמה זו השפעה מימושה מועד לכשיגיע

כלכלית ישירה על ישראל. מהבדיקה שנעשתה עד כה נדמה כי לרוב החברות שנסקרו אין 
מעורבות במשק הישראלי ולא נראה כי עשויה להיות להן השפעה משמעותית עליו, אך דבר זה 

ידי -הביצים בארץ מפוקח על וענף מאחרכי לטעון  ניתן, בנוסףמצריך בדיקה ומעקב בהמשך. 
ישנם פחות תמריצים כלכליים לחדשנות, למיתוג ולמתן מענה לצרכי הממשלה במידה רבה, 

מלבד ההיבט  ,זאת אף על. פלחי שוק שונים, כגון ביקוש לביצי חופש, לעומת מדינות באירופה
 אפשרותית, שכן להכלכלי ראוי לשים לב להשפעת מגמות אלה גם מן הבחינה הנורמטיב

התפתחותן בציבור הישראלי עשויה להיות חשיבות רבה לא רק עבור המגדלים והגופים 
רשויות המדינה והגופים הציבוריים הנוגעים לתחום  בורהמסחריים הקשורים בענף, אלא גם ע

   .ההטלה

                                                             

150 Hyatt, Responsible Sourcing, accessed: December 16th 2018.  
151 Sara Shields, Paul Shapiro & Andrew Rowan, A Decade of Progress toward Ending the Intensive 

Confinement of Farm Animals in the United States, Animals, 7, 40, 2017, pp. 20-22. 
 th4 accessed: February, Hilton Hotels & Resorts .2019מתוך חיפוש באתר החברה אחר מלונות בישראל:  152

153 Hilton, Our Journey toward 2030, accessed: February 4th 2019. 
154 Hilton, 2017 Corporate Responsibility Report, Responsible Sourcing, 2017; Responsible 

Sourcing Policy, March 2017. 

 מסוימת מגמה ישנה
  מסחריות חברות של
  לשימוש מעבר של

  ללא מלולים בביצים
  זו מגמה אך, כלובים

 בעיקרה כיום היא
 .  הצהרתית

 
לרוב החברות שנסקרו  

אין מעורבות במשק  
 הישראלי, אך דבר זה

מצריך בדיקה ומעקב  
 בהמשך.
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 155(2017) גידול שיטת לפיהאירופי  האיחוד במדינות מטילות שיעור: 1 נספח

מספר  מדינה
מטילות 

 )מיליונים(

 גידול ללא כלובים )אלטרנטיבי( כלובים

כלוב 
 מסורתי

לול  כלוב מועשר
 מעוף

לולי 
 חופש

סך הכול  אורגני
ללא 

 כלובים

 93.1% 11.6% 18.5% 63.0% 6.9% 0.0% 52.65 גרמניה

 35.2% 8.7% 20.1% 6.4% 64.8% 0.0% 49.05 צרפת

 12.1% 0.7% 5.4% 6.0% 87.8% 0.0% 46.73 ספרד

 13.1% 0.3% 3.2% 9.6% 86.8% 0.0% 46.27 פולין

 62.9% 2.6% 55.6% 4.7% 37.2% 0.0% 44.13 בריטניה

 38.2% 4.4% 2.7% 31.1% 61.8% 0.0% 34.96 איטליה

 81.8% 5.8% 16.0% 60.0% 18.2% 0.0% 34.33 הולנד

 60.8% 4.4% 13.8% 42.6% 39.3% 0.0% 9.42 בלגיה

 7.2% 0.5% 1.6% 5.1% 92.7% 0.0% 9.23 פורטוגל

 87.7% 16.8% 3.0% 67.9% 12.3% 0.0% 8.06 שבדיה

 40.1% 0.7% 3.5% 35.9% 59.9% 0.0% 7.98 רומניה

 36.6% 0.4% 0.7% 35.5% 63.4% 0.0% 6.98 הונגריה

 99.1% 11.8% 22.3% 65.0% 0.9% 0.0% 6.73 אוסטריה

 16.1% 0.3% 0.2% 15.6% 84.0% 0.0% 5.81 צ'כיה

 43.5% 0.0% 3.6% 39.9% 56.5% 0.0% 4.79 בולגריה

 80.4% 29.9% 8.4% 42.1% 19.6% 0.0% 4.42 דנמרק

 40.1% 5.4% 3.0% 31.7% 60.0% 0.0% 4.32 פינלנד

 15.6% 3.0% 2.9% 9.7% 84.4% 0.0% 4.30 יוון

 45.8% 3.0% 41.7% 1.1% 54.2% 0.0% 3.47 אירלנד

                                                             

155 European Commission, Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets, EU Market Situation 
for Eggs, January 24th 2019, p. 6. 
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מספר  מדינה
מטילות 

 )מיליונים(

 גידול ללא כלובים )אלטרנטיבי( כלובים

כלוב 
 מסורתי

לול  כלוב מועשר
 מעוף

לולי 
 חופש

סך הכול  אורגני
ללא 

 כלובים

 15.5% 0.2% 0.8% 14.5% 84.5% 0.0% 3.08 סלובקיה

 13.5% 0.1% 1.6% 11.8% 86.5% 0.0% 2.83 לטביה

 4.3% 0.4% 0.1% 3.8% 95.7% 0.0% 2.79 ליטא

 26.8% 0.0% 1.6% 25.2% 73.1% 0.0% 1.86 קרואטיה

 42.6% 2.0% 3.2% 37.4% 57.3% 0.0% 1.20 סלובניה

 13.7% 3.4% 3.0% 7.3% 86.3% 0.0% 1.05 אסטוניה

 28.3% 2.1% 9.9% 16.3% 71.7% 0.0% 0.45 קפריסין

 3.0% 0.0% 0.0% 3.0% 97.0% 0.0% 0.34 מלטה

 100.0% 10.5% 10.5% 79.0% 0.0% 0.0% 0.11 לוקסמבורג

 397.35 סך הכול
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 156(2014) לפי שיטת גידול (IECבעולם )חברות שיעור מטילות במדינות : 2נספח 

 

 מדינה

מספר 
מטילות 

 )מיליונים(

 

  157כלובים

 

 מעוף 

 

 חופש
  

 0% 0% 100% 206.2 הודו

 0% 0% 100% 152.1 מקסיקו

 0% 0% 100% 136.0 רוסיה

 0% 0% 100% 57.0 אירן

 0.5% 0% 99.5% 88.7 טורקיה

 0.5% 0.5% 99% 38.9 מלזיה

 1.2% 2.3% 96.5% 6.3 פורטוגל

 0.8% 4% 95.2% 133.5 יפן

 3% 3% 94% 305.0 ארצות הברית

 2% 4% 94% 22.7 קנדה

 4.5% 2.5% 93% 40.0 ספרד

 9% 1% 90% 1,200.0 סין

 3% 9% 88% 34.0 פולין

 4% 9% 87% 41.2 ארגנטינה

 14% 0% 86% 23.3 דרום אפריקה

 1% 14% 85% 5.9 סלובקיה

 6% 11% 83% 20.0 פרו

 15% 3% 82% 3.4 ניו זילנד

 הונגריה
 

81.8% 17.0% 1.2% 

 8% 18% 74% 0.4 קפריסין

                                                             

156 IEC, Annual Egg Industry Review, September 2015 . 
 כאן אין הבחנה בין כלוב רגיל למועשר. 157
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 מדינה

מספר 
מטילות 

 )מיליונים(

 

  157כלובים

 

 מעוף 

 

 חופש
  

 25% 7% 68% 44.4 צרפת

 28% 7% 65% 17.7 אוסטרליה

 4% 33% 63% 3.6 פינלנד

 11% 27% 62% 8.4 בלגיה

 42% 1% 57% 2.9 אירלנד

 25% 19% 56% 3.3 דנמרק

 45.1% 2.9% 52% 35.1 בריטניה

 18% 39% 43% 39.0 איטליה

 18% 39% 43% 39.0 תאילנד

 0% 70% 30% 43.2 קולומביה

 13.8% 64.6% 21.6% 7.3 שבדיה

 21% 64% 15% 32.0 הולנד

 25.5% 63.7% 10.8% 44.2 גרמניה

 29% 69% 2% 6.1 אוסטריה

 75% 25% 0% 2.5 שווייץ
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