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ניסויים בחיות בחקר החלל. מציל חיים, בערך כמו 
לעשות ניסויים בשביל מרצדס חדשה.
www.facebook.com 

הצטרפו לדף שלנו, עשו לייק
עדכונים

מדריך  הוצאת  על  במרץ  אלה  בימים  עובדים  אנו 
חברות  שיכלול   2013 לשנת  עדכני  צרכנים 
קוסמטיקה ומוצרים לבית המבצעות ניסויים בבעלי 
מבצעות  שאינן  קוסמטיקה  חברות  ומולן  חיים, 
הוא שהמדריך בעברית  חיים. הצפי  ניסויים בבעלי 

יצא לקראת חודש נובמבר 2012. 
האגודה  אתר  לרשת  יעלה  יולי  חודש  באמצע 

הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים באנגלית. 
אתם תוזמנו לבקר ולשלוח לחברים מעבר לים.

דרושים!
לפעילות  ומתנדבות  למתנדבים  זקוקים  אנחנו 

שטח.
אנו מארגנים סדנת הדרכה לדוכנים.

דוכני הסברה הם ההזדמנויות של האגודה להסביר 
ניסויים ועל הפעילות שלנו והם מאוד  לאנשים על 
מתנדבים  מחפשים  אנחנו  לפיכך,  חשובים.  מאוד 

ומתנדבות.
yael@isav.org.il  :לפרטים:   יעל

עידכונים מחו”ל
תוככי  אל  אקטיביסטים  כ-35  ירדו  ביוני  “ב-12 
מבוקשם  כל  כאשר  פרודקטס,  פרימייט  חברת 
קראו  צעקו,  הם  הכלואים.  הקופים  את  לשחרר 
במקום.  העובדים  עם  התעמתו  ואפילו  סיסמאות 
מחוץ  כ-60  התייצבו  עלה,  המוחים  מספר  כאשר 
לבית מנהל התפעול, ג’והן רסוטה. ב-3 ביוני חידשנו 
של  סופית  לסגירה  עד  להיאבק  הבטחתנו  את 
מאורת השטן ‘פרימייטס פרודקטס’. בשלב כלשהו 
רסוטה  ג’והן  משטרה.  מכוניות   11 בזירה  התייצבו 
קופי  ולרצח  המזעזעים  לעינויים  אחראים  ועובדיו 
אדם חפים מפשע, חסרי הגנה. אנו נמשיך להזכיר 
בזמן  מחאותינו  את  נקיים  אנו  חרפתם.  את  להם 

ובמקום שיצפו לכך פחות מכל.
מיד לאחר מכן המשיכו אקטיביסטים רבים לעבר 
למרות  במיאמי.  על  אל  התעופה  חברת  משרדי 
להפסיק   2010 ספטמבר  בחודש  החברה  החלטת 
להטיס קופים לניסויים, היה בכוונתה להטיס עתה  
עד  הגענו  בשבי.  נולדו  אשר  צעירים  קופים   40
בתוך  האישה  אולם  השלישית,  בקומה  למשרדם 
שנאלצנו  כך  הדלת,  את  לפתוח  סירבה  המשרד 
וקריאות  לשדר את דאגתנו באמצעות האינטרקום 
רמות. אנשים מכל רחבי הבניין הציצו ממשרדיהם 
מהם  ואחד  אחד  לכל  למסור  הקפדנו  רב.  בעניין 

עלון. כמו כן השארנו עלונים בקומה 2 ובקומה 3.”

עידכונים נוספים מהארץ
• גיוס 	 יום  פרוקטר-גמבל  חברת  ארגנה  החודש 

עובדים באוניברסיטה העברית בירושלים. שלחנו 
פעיל מטעמנו לחלק פלאיירים ולהסביר לאנשים 
כי חברת פרוקטר את גמבל היא אחת החברות 
הגדולות ביותר שמבצעת ניסויים בבעלי חיים, 

לשלל מוצרי צריכה

•  יש לנו חולצות חדשות!!!!! נשים, גברים....	
מתנה על כל תרומה של 35 ₪ ומעלה 
)אפשרות למשלוח, בתוספת 10 ש"ח(

• סדנת הדרכה לדוכנים 	 בימים אלו אנו מארגנים 
שנארח בחודש יולי

• מידע 	 לספק  כדי  בפייסבוק  יומי  פוסט  התחלנו 
ומיועד  חיים,  בבעלי  ניסויים  מאחרי  האמת  על 
לכל מי שמבקר בדף שלנו. אנו ממליצים לקרוא 
את המאמר היומי הקצר ולדעת יותר על ניסויים 

בבעלי חיים.

חודש סוער במאבק נגד חוות מזור
חודש יוני היה משמעותי במאבק לסגירת חוות 

הקופים במושב מזור. 
גדולות  הפגנות  מספר  התקיימו  ביוני   4 בתאריך 
ברחבי הארץ במחאה על הסחר בקופים שמנהלת 
חוות מזור, בדגש על משלוח 90 הקופות שמיועדות 

להישלח למעבדת הרעילות SNBL בארה”ב.
מזור  למושב  בכניסה  התקיימה  המרכזית  ההפגנה 
ההפגנות  ארגון  מפגינים.  כ-200  בהשתתפות 
הישראלית  האגודה  של:  פעולה  בשיתוף  נעשה 
נגד ניסויים בבעלי חיים, עמותת מאחורי דלתות 
בהפגנות  לחיות.  לחיות  תנו  ועמותת  המעבדה, 

נשאו דברים נציגי שלוש העמותות.

שבע,  ובאר  חיפה  בירושלים,  היו  נוספות  הפגנות 
וסה"כ עשרות רבות של אנשים השתתפו.

בבית  התנהל  ההפגנות,  למחרת  שלישי,  ביום 
המשפט העליון בירושלים דיון מכריע בגורל  הקופות 
לאחר שבדיון הקודם, שהתקיים בחודש מאי, פסקו 
השופטים כי על בעלי חוות מזור להביא בפני בית 
המשפט אישורים לכך שהניסוי במעבדת הרעילות 
בארה”ב הוא אכן ניסוי מציל חיים, וכי הכרחי מבחינה 

מדעית שהקופות יהיו מבוגרות שניצודו בטבע.
של  בהרכב  הוחלט  כשעה  שנמשך  דיון  לאחר 
שלושה שופטים כי אין לאשר משלוח של קופות 
שהיו  הקופות  רוב  ולכן  לניסויים,  בטבע  שניצודו 
סוף  יישארו בארץ עד  הנוכחי  מיועדות למשלוח 

ימי חייהן.

תם.  לא  המאבק  החשובה,  הדרך  אבן  למרות  אך 
קופים   40 למכור  מתעקשים  עדיין  החווה  בעלי 
ילידי החווה, אשר נכללו בהזמנה המקורית. חוות 

מזור הגישה בקשה להטיס קופים אלה לארה”ב.
בינתיים התעורר חשש שחברת ‘אל על’ לא תכבד 
הבטחתה  את  כיבדה  שלא  כשם  התחייבותה,  את 
מספטמבר 2010 לא להטיס בע”ח למטרת ניסויים. 
עד  התעופה  חברת  על  הופעל  רב  ציבורי   לחץ 
ומיהרה  לה,  שתכננו  מההפגנה  נלחצה  על  שאל 
להטיס  לא  שהוחלט  והודיעה  קשר   איתנו  ליצור 
את הקופים מחוות ‘מזור’, וזאת למרות שבג”ץ טרם 
קבע סופית האם הם מחויבים בהטסה עפ”י חוזה 

ישן.

המאבק עדיין לא תם.
חוות מזור הגישה בקשה לשגר את הקופים 
שעדיין  תעופה  חברות  ויש  בשבי,  שנולדו 

מטיסות בעלי חיים לניסויים, כגון: 
אייר פראנס-קלמ!

משלוח  את  בג"צ  סופית  אסר   ,26/6/12 ג,  ביום 
.SNBL 90 הקופות למעבדת

בג"צ אסר על הוצאת קופות ילידות טבע מהחווה, 
וקבע כי משלוח של קופים ילידי שבי, יחויב בהגשת 

כלל המסמכים מחדש.
ניסוי  פרוטוקול  להגיש  החווה  בעלי  יצטרכו  כעת, 
חדש לחלוטין לאישור, והפעם יעבור האישור לידיו 

של השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן.
אך  הקופים,  למשלוח  ארדן  השר  מתנגד  עקרונית 
בניסויים  בצורך  הינו מאמין  כי  בעבר  לא פעם  ציין 

למטרות ניסויים המוגדרים כ"מצילי חיים".
פסיקה זו לצד החלטת אל על, שלא להטיס קופים 
לסגירת  המאבק  במפרשי  רעננה  רוח  הן  לניסויים, 
חוות מזור, אך לא נפסיק ולא נשקוט עד סגירתה 

המוחלטת של החווה.
תודה לפעילים מהארץ ומכל העולם על הלחץ 

האדיר שעזר להחלטה זו!

בבית המשפט 

הפגנה מול חוות מזור
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