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עיקבו אחרי הפייסבוק שלנו:
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבע"ח

עדכון המאבק בחוות מזור
המקוללת,  מזור  חוות  מול  להפגין  חזרנו  החודש 
אותה חווה החוטפת קופים מהטבע, מרביעה אותם 

ומוכרת למעבדות.
חרף החלטתו של השר להגנת הסביבה, מר גלעד 
מעוד  החל  בר,  בחיות  הסחר  החמרת  על  ארדן, 
חוות  לסגירת  לודאי  קרוב  שיגרום,  דבר  שנתיים, 

מזור, אנחנו לא נחים לרגע!
שכללה  גדולה  בצורה  הפגנו  הראשונה,  בהפגנה 
את  להרעיד  שבאה  הארץ  מכל  אנשים  עשרות 
עד  ננוח  ולא  הלכנו  לא  כאן!  אנחנו  ולומר:  המושב 

שאחרון הקופים ישוחרר.
בניצול האוירה הפורימית, הגענו, למשמרת מחאה 
קטנה, כמה "נסיינים" וכמה "קופים", להזכיר לחוות 
מזור שאנחנו שם. במהלך המשמרת חילקנו משלוחי 
בנו  תמיכה  הביעו  אשר  מזור,  מושב  לתושבי  מנות 
ובמאבקינו. משלוחי המנות הכילו חומרי הסברה על 

החווה ומעט כיבוד )טבעוני(.

הפגנה
עוצרים את הזוועות שבמחשכי המעבדות של 

המכון הביולוגי בנס ציונה!
בעקבות התחקיר המזעזע בעתון "7 ימים" שחשף 
המתרחשים  והמיותרים  האכזריים  הניסויים  את 
במחשכי המעבדות של המכון הביולוגי בנס ציונה, 
וקוראים להפסיק לאלתר את  אנו מקיימים הפגנה 
ובלתי  חיצונית  חקירה  ודורשים  במקום  הניסויים 

תלויה של כל הגורמים האחראים לזוועות.
ההפגנה תתקיים ביום שלישי ה־19.3 בשעה 16:30 

הפגנה מול משרדי הקריה בת"א ותכלול מייצג.
רקע על המקרה:

ממעבדות  אחת  הינו  ציונה  בנס  הביולוגי  המכון 
הניסויים הגדולות בארץ והניסויים בו מתבצעים על 

מגוון רחב של בעלי חיים כגון חזירים וקופים. 
התפטרו  אלו  שבמעבדות  הקשים  התנאים  בשל 
הפיקוח  על  האחראים  הוטרינרים   2 לאחרונה 
המדוברים  הניסויים  כי  שהבהירו  לאחר  במקום, 
יכלו  "לא  לטענתם  מדעי.  ערך  כל  וחסרי  אכזריים 

לשתוק עוד" לנוכח הזוועות.
 2011 בשנת  שהתפרסם  המדינה  מבקר  בדו"ח 
בכל  והכשלים  הפיקוח  חוסר  על  המבקר  התריע 
ידי  על  המבוצעים  חיים  בבעלי  לניסוים  הקשור 
מדי  חיים  בעלי  אלפי  בעשרות  הבטחון  משרד 
שנה, והדגיש את הצורך בהגברת השקיפות אודות 
המתרחש במעבדות.            לדף הארוע בפייסבוק

עדכון בקשר לסמל הארנב
לדחות  פעמים  מספר  ביקשה  המדינה  פרקליטות 
מגעים  בעקבות  וזאת  לעתירה  תגובתה  מועד  את 
כדי  בהם  ויהיה  שיתכן  הצדדים,  בין  המתנהלים 
נעדכן  לאפשר את המשך השימוש בסמל הארנב. 
בקרוב ולכשתוגש תגובת הפרקליטות. אנו עומדים 
משרד  הנחיית  לפיהן  טענותינו,  כל  על  כמובן 
להסיר  עליהם  לפיה  וליבואנים  לחברות  הבריאות 
את סמל הארנב הינו פסולה מיסודה ונעשתה תוך 
חריגה מסמכות המשרד. נמשיך לפעול בנושא כדי 
להבטיח שידע חיוני זה יובא לידיעת הציבור המצפוני 
הסולד מעריכת ניסויים אכזריים בבעלי חיים לצורך 

פיתוח מוצרי קוסמטיקה וניקיון. 
בימים אלו אנו ממשיכים בעבודה מקיפה ויסודית 
על מדריך הצרכנים של האגודה לשנת 2013, ואנו 

מקווים לפרסמו בחודשים הקרובים.

חדשות מחו"ל
סוגרים את השמיים לסחר בבעלי חיים לניסויים 

- ועכשיו גם סין!
איירליינז  איסטרן  צ'יינה  התעופה  חברת  השבוע 
על  בהודעה  יצאה   )China Eastern Airlines(
הפסקת הטסה של פרימטים לצורך ניסויים בבעלי 
נוספת  תעופה  חברת  היא  איסטרן  צ'יינה  חיים. 
כנגד  ומתרחב  ההולך  העולמי  לחרם  המצטרפת 

הטסת קופים לניסויים!
סין היא ספקית הקופים הגדולה ביותר בעולם 

עבור תעשיית המחקר הבינלאומית.
צ'יינה איסטרן היתה חברת התעופה הסינית היחידה 
שהמשיכה להטיס קופים לניסויים, ובכך שהתחייבה 
בו  למצב  הביאה  זה  אכזרי  עסק  נגד  צעד  לקחת 
כעת כל חברות התעופה הסיניות מחרימות הטסת 

קופים לניסויים, והשמיים ממשיכים להיסגר.
שעדיין  תעופה  חברות  ארבע  רק  נותרו  כעת 

מטיסות קופים:
Japan Airline  

  Philippine Airlines  
Air France  

Indian Airlines  

האנשים מאחורי האגודה הישאלית נגד 
ניסויים בבעלי חיים.

החודש שמחנו להודות לגברת ט. לוי, על תרומה 
נדיבה!

תודה גברת לוי, בזכותך, ובזכות שכמותך, נוכל 
להמשיך להאבק על שחרור כל בעלי החיים מחיים 

רצופי סבל ועינויים במעבדות.

עדכונים אחרים
• הסברה 	 סדנת  לערוך  מתכננים  אנו   – סדנאות 

בשני  חיים,  בבעלי  לניסויים  התנגדות  לגבי 
התחומים, מדעי ומוסרי בחודש אפריל 2013.

• דוכנים – אנו מחפשים מתנדבים לדוכני הסברה, 	
נא לפנות אלינו אם יש לכם/ן זמן לתרום.
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http://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/181164475265049
http://www.facebook.com/events/353986321382747/?notif_t=plan_user_joined

