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 מבוא .1

 הוועדה. הסביבתי החינוך בנושא, האחרונות בשנים במיוחד, רבות דנה הכנסת של החינוך ועדת

)מרכז  אינטגרטיבי באופן החינוך במערכת סביבתי חינוך ולהקנות ההתקדמות את להאיץ קראה

 הרגלים של מצומצם למספר נחשפים התלמידים, בפועל, האמור למרות. (2010המחקר והמידע, 

 התעלמות, כלל בדרך, ישנה אך ועוד פרטיים ברכבים בנסיעות המעטה, חופים ןניקיו, מחזור כמו

 ,United Nations Environment Programme) החי מן מזון צריכת שהוא מזהם הכי מהגורם

2012) . 

וטביעת רגל אקולוגית הקשורים לקיימות שף את התלמידים למגוון נושאים השבוע המרכז ח

תרבות כגון:  תמקד בנושאיםההאדם המודרני. השבוע  ועדבסדר כרונולוגי: מהאדם הקדמון 

את שמטרתם למזער  פתרונותתזונה וכריתת יערות, טביעת רגל מימית, זיהום אוויר, צריכה, ה

 . ויזמות מקיימת חיים מקיים חהנזקים לסביבה באמצעות אור

 על מהימנים נתונים עם הראשונה בפעם פגשונ, הנראה ככל, התלמידיםבמהלך השבוע המרכז, 

. לא הייתה קלהנתונים להחשיפה עבור התלמידים,  .מן החי על איכות הסביבה התזונה השפעת

 מידת לגבישלהם  הפנימית האמתהתלמידים עם  אתימתו ע הנתוניםלדעתי, שזאת משום 

 אותם ילווהייתכן ש אשר קוגניטיבי דיסוננסחוו העידו שהתלמידים  .הסביבה איכות על שמירתם

, החיים באורח שינוי מצריכה הגבוה אקולוגית מוסר ברמת עמידה. בוע המרכזהש לאחר רב זמן

 התזונה היא מעובדת ולא מקומית טבעונית תזונה: קיימא בת לתזונה ומעבר, כמותו מאין חשוב

השאלה "מדוע אפילו ארגונים ירוקים לא חושפים את ועלתה הגם השבוע במהלך  .מקיימת הכי

 וכמובן שחשוב שהתלמידים נהנהכי מזהם את כדור הארץ?".  םדות הגוראוהנתונים הקשים 

 במהלך השבוע מכל התכנים המיוחדים שהוא הציע.

 בני של המוחלט הרוב, כיום. במיוחד רגיש נושא היא החי מן תזונה על בוחנת בעין ההסתכלות

 צורך ואפילו ימילגיט סטנדרט היא החי מן תזונה כי להאמין מחונכים, ינקות מגיל כבר, האדם

 והנרמול הפרסום, ההסברה, החינוך. הצומח מן בתזונה היום שקיים העצום המגוון למרות

 לדוגמה) המציאות של מעוותת ואפילו ממדויקת לא, חלקית הצגה על נשענים החי מן לתזונה

 מעדיפים האדם בני(. חלב מוצרי של פלסטיק אריזות גבי על ופסטורלי ירוק בשדה מחייכות פרות

 של והחלקית המוצגת התמונה לנוחות העדפה ישנה. אותו לחקור ולא בנושא להתעמק לא

 כי וטבעי האדם בתרבות עמוק נטועה זו תפיסה. החי מן התזונה לגבי כיום הרווחת התפיסה

 .והתנגדות התגוננות ולרוב קוגניטיבי דיסוננס, התפיסה לערעור תגרום המציאות של שונה הצגה

 הפגנת, התגוננות מתוך מזלזל יחס, הנתונים של במקורות אמון איב היתר בין תתבטא ההתנגדות

 .ועוד הומור בעזרת( אחרים ממינים חיים בעלי כלפי אדם בני של מפלה גישה) סוגנות

 החי מן מזון של בצריכה הפחתה כלהמסר הוא שעל כן,  .תזונה טבעונית עדיין מאפיינת מיעוט

 בשנים בנושא להכרה בחברה התעוררות ישנה .כמו כל התנהגות מקיימת אחרת מבורכת

 The Dailyתל אביב אף הוכתרה על ידי המגזין הקולינרי . בפרט ובארץ העולם בכל האחרונות

Meal  לתפריט מוסיפים ובעולם בארץ מסעדות ויותר יותר. ולםהיעד הטבעוני הטוב בעבתור 

 .טבעוניות מנות

 הנזקים את למזער ובעולם בארץ החינוך ומערכות התקשורת של מבורכת מגמהגם  ישנה כמו כן,

 להמעיט, מחזור לעודד, הארץ כדור משאבי צריכת את לצמצם, התעשייתית מהמהפכה שנבעו

http://www.haaretz.co.il/gallery/recipes/food-news/1.2622325
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 .החי מן מזון צריכתבנוגע ל לאמת חשףיי הבא שהדור הראוי מן, זאת לאור. ועוד ונסיעות בטיסות

 עם אחד בקנה עולה בוע המרכז,שה כדי תוך החי מן מזון צריכת לנושא התלמידים חשיפת

 .הכנסת של החינוך ועדת דרישות

 אודות השבוע המרכז .2

 מטרות לשבוע המרכז: .2.1

 חיבור עולם הילד לתמורה של שמירה על הסביבה שבה הוא חי 

 הגברת מודעות לשמירה על איכות הסביבה 

 "הבנת המושג "קיימות 

 "הכרת דרכי יישום של "חיים מקיימים 

 כלפי שימור הסביבה ביקורתיטיפוח יחס אכפתי ו 

 טיפוח יוזמה פעילה ומעורבות לשמירה על הסביבה 

 חוויה חינוכית מהנה  

 טרות הנוגעות לתלמיד שסיים את השבוע המרכזמ .2.2

  ואכפתיות חזקה כלפי הסביבה ולנושא הקיימותהרגשת חיבור 

 צורך פנימי למימוש ולהפצה של קיימות 

 )"גישה ביקורתית כלפי "אופנות ירוקות" )מהם המניעים של התיוג הטרנדי "ירוק 

 שילוב תוך קיימא בר חיים לאורח בתקשורת מלצותהה בין שיש סתירותהבחנה ב 

 החי מן מזון צריכת דדיםהמעו אינטרסנטים גורמים של ומימון פרסומות

 קורות מידעמ .2.3

 סרטונים מקצועיים/מדעיים בתחום שימור הסביבה 

  :מומחים בתחום 

 מאיר אברהם, מורה דרך מוסמך ♥

 אלון שפון, דוקטורנט, מכון ויצמן למדע ♥

 עמיעד לפידות, מייסד "ארץ כרמל", כרם מהר"ל ♥

 מדריכים, בוסטן תום פרקש ♥

 ברה להגנת הטבעאירית לדור, רכזת חינוך סביבתי, הח ♥

 אורי שביט, מבקרת מסעדות ובעלת בלוג "טבעוניות נהנות יותר" ♥

 בישראל  Meatless Mondayמיקי חיימוביץ, מייסדת  ♥

 דניאל נווה, אנתרופולוג ♥

 רוהאן שניר,  מרצה על המשבר הסביבתי ♥

  מצורפת רשימה ביבליוגרפית -מאמרים מדעיים 
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 החוט המקשר לשבוע .2.4

  הצריכה והתזונה מהאדם הקדמון ועד היוםתהליך התפתחות תרבות 

 תרומה לקהילה: .2.5

 :חינוך לאורח חיים מקיים 

  -recycle, מחזורreuse -, שימוש חוזר reduce -הפחתת צריכה  ♥

 צמצום צריכה של מזון מן החי ומזון מעובד ♥

 הקמת "גינה חינוכית" בבית הספר 

 תוצרי השבוע: .2.6

 יומן מסע אישי של כל תלמיד 

  רישום פחם שמשקף מודעות ורגישות כלפי הנושא 

 גינה חינוכית 

 תקשורת בין המורים המלווים והתלמידים .2.7

בו ניתן לשלוח קישורים של סרטונים, נקודות מפגש ומתן  WhatsAppקבוצת "תזונה וקיימות" 

 מענה בזמן אמת לשאלות ובעיות

 תיעוד השבוע .2.8

 ב על ידי המורים והתלמידים. שיתוף צילום השבוע- WhatsApp 

 כתיבת יומן מסע אישי של כל תלמיד 

  משקף מודעות ורגישות כלפי הנושא ביומן המסע הרישום פחם 

 יחידות הוראה .3

 והיקף שעות קהל יעד .3.1

 ימי לימוד מלאים 5 '.ט-'זבכיתות תלמידי חטיבת הביניים 

 פרטי דף קשר של צוות שבוע מרכז .3.2

 yakov.lador@gmail.com   יעקב 

  יעל 

  לילך 

  ליליה 

  שרבל 
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 טבלת תכנון השבוע .3.3

 ליליה אחריות: תרבות הצריכה והאדם הקדמון נושא:  18/3/15יום רביעי  תכנון יומי:

 הסעות מה נדרש פירוט מקום שעות הפעילות
 חלוקת יומני מסע משחקי היכרות ומידע לגבי השבוע 51חדר צפייה  8:35-9:30 מפגש היכרות

באחריות 
 המכיניסטים

 

"משחקים  -סרט 
במספרים" אחרינו 

 10המבול פרק 

 סרט על תרבות הצריכה 51חדר צפייה  9:30-10:00
https://www.youtube.com/watch?v=6u2fgugHG8M 

 

  מקרן ואינטרנט

"יום  -טיול 
בעקבות האדם 

 הקדמון"

מערת הפעמון  10:30-14:30
 ליד מושב עופר

הכרת אורח חייו של האדם הקדמון תוך כדי טיול 
ורדות הכרמל. התלמידים יכירו מיומנויות שונות, במ

 ילקטו צמחים וידליקו אש בטכניקות עתיקות. 
 

 מדריך: 
 מאיר אברהם

 
Meir.avraham@gmail.com 

 :ציוד לטיול 
 ליטר מים 1.5

 כריכים
 כובע

 נעלי הליכה סגורות
 מהשמש קרם הגנה

 

הלוך חזור 
 למושב עופר.

 
יציאה מבית 

 10:00הספר 
 

יציאה ממושב 
 14:30עופר 

יוגה ו/או מדיטציה 
 וסיכום יום

 בדשא יוגה דשא בית הספר 15:00-16:00
 

 

  

 16:00הסעות הביתה 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6u2fgugHG8M
https://www.youtube.com/watch?v=6u2fgugHG8M
mailto:Meir.avraham@gmail.com
mailto:Meir.avraham@gmail.com
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 יעל אחריות: השפעת מזון מן החי על איכות הסביבה  נושא:  19/3/15יום חמישי  תכנון יומי:

 הסעות מה נדרש פירוט מקום שעות הפעילות
 http://youtu.be/nahYQ9c9v08 51חדר צפייה  8:35-9:30 סרט "קאוספירסי"

סרט דוקומנטרי על הסלידה של 
ארגונים ירוקים להתייחס לגורם 

 מזון מן החי -הכי מזהם 

  מקרן ואינטרנט

אלון, דוקטורנט במכון ויצמן,  51חדר צפייה  9:30-10:30 אלון שפוןהרצאה של 
יספר על הקושי בחקירת הנושא 

של השפעת מזון מן החי על איכות 
 הסביבה.

Alon.shepon@weizmann.ac.il 
 

  מקרן ואינטרנט

     10:30-11:00 הפסקה
בריכות הדגים והרפת  11:00-13:00 סיור וציור עם יעל 

 של מעגן מיכאל
מציירים את השפעת האדם על 

 הטבע בהדרכת יעל אדרי
 יומנים

אייפונים / טלפונים 
 חכמים לצילום

 צבעי פחם
 כובעים

 מים

 

 הרצאה רוהאן שניר
 

יספר על המשבר הסביבתי  רוהאן אולם מעגן מיכאל 13:00-14:00
 ותרבות הצריכה.

 
 

Rohan.snir@gmail.com 
 

 

  

 15:10הסעות הביתה 

http://youtu.be/nahYQ9c9v08
http://youtu.be/nahYQ9c9v08
mailto:Alon.shepon@weizmann.ac.il
mailto:Alon.shepon@weizmann.ac.il
mailto:Rohan.snir@gmail.com
mailto:Rohan.snir@gmail.com
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 לילךאחריות:   קיימותנושא:   22/2/15יום ראשון תכנון יומי: 

 הסעות מה נדרש פירוט מקום שעות הפעילות
    דשא/כיתה 8:35-8:55 שבוע חדששחרית 

הבית המקיים של עמיעד 
 לפידות

ביתו של עמיעד לפידות  9:30-11:00
 בכרם מהר"ל

 

עמיעד לפידות יספר על 
אופן הבנייה של ביתו ועל 
השפעת המזלג על איכות 

 הסביבה

יציאה מבית הספר  
 9:00בשעה 

 
נסיעה מכרם מהר"ל 

 11:00לבסתן תום בשעה 
בוסתן תום פרקש  11:20-13:20 פרקשבוסתן תום 

 בכניסה לכרם מהר"ל
הקניית ידע וערכים 

קיום -לשימור סביבה ודו
 בין האדם לטבע

 
 

 כובעים
 מים

 נעליים סגורות

יציאה לבית הספר בשעה 
13:20 

זואי מספרת על חוות 
 השחרור

חוות השחרור בכרם  51חדר צפייה  14:00-15:00
מהר"ל היא מקלט לבעלי 

שניצלו מתעשיית חיים 
 המזון מן החי.

 

  

 15:10הסעות הביתה 
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 יעקב אחריות: חצר אקולוגית, תזונה ויזמות מקיימת נושא:   23/2/15יום שני  תכנון יומי:

 הסעות מה נדרש פירוט מקום שעות הפעילות
גינון  -סרט 

 בלוס אנג'לס
 TEDמרצה ב

 רון פינליי

 http://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerilla_gardener_in_south_central_la 51חדר צפייה  8:50-9:20
 

  

 51חדר צפייה  9:20-12:30 חצר אקולוגית
 

חצר בית 
 הספר

לדור, רכזת חינוך סביבתי בחברה להגנת הטבע תעביר פעילות לתלמידים שיחבר  אירת
אותם לאדמה כמקור הבסיסי לתזונת האדם.  החצר היא מתחם המדגיש את הקשר 

 החיוני בין תרבות, חקלאות...
iritlador@gmail.com 

 

נעליים 
 סגורות

 כובע

 

ת טבעונו
 ואקולוגיה

13:00-
14:00 

אורי שביט, מבקרת מסעדות בשר לשעבר, הפכה לטבעונית והקימה את הבלוג "טבעוניות  51חדר צפייה 
במגזין טיים אאוט. אורי תרצה  2014נהנות יותר" שזכה לבלוג האוכל הטוב ביותר של שנת 

 על טבעונות ואקולוגיה.
oshavit@gmail.com 

 

  

מיקי 
חיימוביץ 
"מיטלס 

מנדיי" )שני 
 צמחוני(

14:00-
15:00 

 סרט על זריקת אוכל -מיקי חיימוביץ  51חדר צפייה 
 תספר על יוזמת "שני צמחוני" בארץ ובעולם

mikihaimovich@gmail.com 
 

  

 15:10הסעות הביתה 

 

  

http://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerilla_gardener_in_south_central_la
http://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerilla_gardener_in_south_central_la
mailto:iritlador@gmail.com
mailto:iritlador@gmail.com
mailto:oshavit@gmail.com
mailto:oshavit@gmail.com
mailto:mikihaimovich@gmail.com
mailto:mikihaimovich@gmail.com
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 שרבל אחריות: סיכום שבוע וטיול חופים נושא:  24/2/15יום שלישי  תכנון יומי:

 הסעות מה נדרש פירוט מקום שעות הפעילות

 סיור בחוף הכרמל
לסיכום חוויות  -

 השבוע

8:40-10:20 
 

 נעליים סגורות  
 כלי כתיבה

 יומן
 כובע
 מים

 

הרצאה של 
האנטרופולוג דניאל 

 נווה

סיכום ומבט אנטרופולוגי על  51 חדר צפייה 10:30-12:30
תרבות הצריכה וקיימות. 

דניאל נווה חקר עם שבט של 
 מלקטים בהודו.

Naveh.d@gmail.com 
 

  

מיקי חיימוביץ "מיטלס 
 מנדיי" )שני צמחוני(

מיקי חיימוביץ תספר על יוזמת  51חדר צפייה  14:00-15:00
 וני" בארץ ובעולם"שני צמח

mikihaimovich@gmail.com 
 

  

 -פיקניק טבעוני 
 מיטאאוט

 

  כלים רב פעמיים ארוחה טבעונית  12:30

 14:00הסעות הביתה 

 ויעקב יעל אחריות: פעילות סיכום והכנה למפגש עם ההורים נושא:  25/2/15י רביעיום  תכנון יומי:

לכתוב בכל סגנון שרצו ולרשותם יכלו  התלמידיםבמפגש האחרון, נתבקשו התלמידים לכתוב כתבה לעיתון או תכנית טלוויזיה של השבוע. 
 בנספח והזיכרונות שלהם מהשבוע.  הדף המצורףההתכתבויות בוואטסאפ,  היו

 

  

mailto:Naveh.d@gmail.com
mailto:Naveh.d@gmail.com
mailto:mikihaimovich@gmail.com
mailto:mikihaimovich@gmail.com
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  פורמט לכריכת יומן מסע אישי .3.4

 שבוע מרכז -יומן מסע אישי 

 

 "מזון וקיימות מהאדם הקדמון ועד היום"  

 בית הספר המשותף חוף כרמל  

 2015למרץ  18-24  

 

 

 

 

 

 שם:___________כיתה:_____               

 

 



 

10 

 

 התייחסות פרקטית לכל פעילות .4

 לשימור .4.1

בוע מבחינה שההרגשה בצוות המורים המלווה הייתה שכל יום היה טוב מקודמו. בניית ה

כאשר הסיכום שלו, על אף הכבדות של הנושא, הייתה חיובית  כרונולוגית הייתה נכונה

השילוב של פעילויות מחוץ לכיתות הלימוד וההרצאות . זאתהארוחה בסוף סימלה . ואופטימית

אך לא תמיד קל  התלמידים העידו כי השבוע היה משמעותי ומהנה .היה במידה הנכונה כןבתו

. קבוצת הוואטסאפ הייתה שימושית מאוד בניהול השבוע והתלמידים. השיח עצמו מבחינת המסר

התמונות  .רבות בקרב התלמידים בקבוצת הוואטסאפ היה פורה והתלמידים העלו תמונות

ה תהיציאה לחופשת הפסח אחרי השבוע הי. םאת החוויה עבור כול והעשירוהתגובות בוואטסאפ 

 לתלמידים זמן למחשבה על התהליך שעברו. הואפשר נתמצוי

 לשיפור .4.2

לימודים. שגרת החט"ע לא היו פנויים בגלל מהאחד הקשיים המרכזיים בשבוע היה שמורים 

תלמידים וחבל שפרט טכני שכזה מהווה קושי  50מורים מלווים לכמעט  2בדרך כלל היו עד 

 וע כל כך מושקע ומיוחד. לשב

 תמונות מהשבוע המרכז .4.3

 מאיר אברהם מסביר על ליקוט צמחים:
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 המערה: -מאיר מסביר על חיי האדם הקדמון בביתו

 

 . סתם בשביל הכיף:..המא)יותר מ(הבפעם  חד פעמימפריח כדור פורח ו
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 :מציתוללא גפרורים מאיר מדליק מדורה ללא 
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במקום לזרוק נעליים לפח ולקנות  בעזרת תיקון )"שיפצור"( Reuseמאיר מדגים כיצד מבצעים 

 חדש:זוג 
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 התלמידים חוזרים מליקוט עם מאיר:
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 התלמידים עוזרים לחתוך ולבשל סירפדים, קקטוסים וצמחים נוספים:
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 כולם טועמים:
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 גם המורה יעקב טועם:
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 אלון שפון:הרצאה של 

 

 שיעור אומנות ברפת:
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 הרצאה של רוהאן שניר:
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 הרצאה של עמיעד לפידות בתוך ביתו:

 

 סתן תום פרקש:ומבקרים בב
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 ן תום:תמכינים פיתות על טבון בבוס
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30 
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 הרצאה של זואי מחוות השחרור:

 

 גינה חינוכית עם אירית לדור:
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43 
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 כעבור כשבועיים:
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 כעבור כחודשיים:
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 הרצאה של אורי שביט:

 

 סיכום השבוע בחוף הים:
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 הרצאה של דניאל נווה:
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 הרצאה של מיקי חיימוביץ':

 

 (:עם מיקי חיימוביץ' דורות של משפחת לדור 3הטבחים של הארוחה הטבעונית )חלק מ
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 פעמיים שהביאו מהבית:-התלמידים מחכים בתור עם הכלים הרב
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 פעילים לזכויות בעלי חיים הביאו אוכל טבעוני:גם 
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 תלמידות כותבות כתבה לסיכום השבוע:
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 את השבוע המרכזומסכמים כתבות של התלמידים המתעדים  .4.4
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 )יעקב( משוב אישי וסיכום .5

שיג את התוצאות המידיות הרצויות אך יכול להבדרך  פרונטליים בכיתות -סטנדרטייםלימודים 

מורים לרוב בחרו חינוך לערכים.  - איננו מכוון מספיק להשיג את מטרות העל של מערכת החינוך

. בפועל, בחיי היום והכרחית אמונה אידיאולוגית שהתרומה חשובהשליחות ואת מקצועם מתוך 

מילה גסה(  וא איננהו הישגמורה נשאב לתוך לחץ ההספק וטרוד בהישגים )יום בבית הספר, ה

ובקושי מצליח להשפיע מעבר ללימוד הידע הדיסציפלינארי. מעבר לכך שכל תרומה ערכית היא 

מעבר  מבורכת, שבירת השגרה גם היא חשובה מבחינה פדגוגית ודידקטית למורה ולתלמיד.

. לנו לקיימות חסרנחוץ אשר ההידע חובותינו ללמד את זכותם של התלמידים ולתמורות הללו, 

ולחדד את התמונה  פאזללהשלים את הלגבי השפעות המזון מן החי על איכות הסביבה, עלינו 

 הכי מזהמיםשגורמים אינטרסנטים לגבי הגורמים שמאכילים אותנו המטושטשת והמעורפלת 

 . כדור הארץ -את הבית של כולנו

מעבר לחשיפה לנתונים המדאיגים, גורמת לתלמיד לראות את העולם בעין יותר שבוע מרכז זה, 

כמובן שיפוטית. התלמיד התנסה בחשיפה זו לדיסוננס קוגניטיבי ולמד לא לקבל את העולם 

לחשיבות שבשבירת פרדיגמות התנהגותיות שמוצדקות באמצעות מיוחד מאיליו. הושם דגש 

 "אין מה לעשות" ו"ככה זה". משפטים כגון

, ממקורות המידע המזון מן החי על איכות הסביבהתעשיית על השפעות  שבוע זהלמדתי רבות מ

למדתי כיצד ניתן לשלב התעשייה מזהמת אך לא העליתי על דעתי עד כמה. . ידעתי כי ומהמומחים

 בית הספר באופן שובר שגרה.ערכים ב

יתעמקו בנושא וילמדו השתתפו בשבוע זה, והתלמידים שהמלווים אני מאוד מקווה שהמורים 

כל הפחתה במזון אותו. אני מאמין כי באופן טבעי, התלמידים יעבירו את המסר החשוב הלאה: 

 Meatlessיוזמות כמו "שני ללא בשר" ) נן. כיום ישמן החי תורמת לשמירה על איכות הסביבה

Monday)   לתלמידים חשוב מאוד בכך  בוע כזהשותופעת הטבעונות תופסת תאוצה. העברת

 .טבעונות - שהוא מדגים את הסיבות הסביבתיות לתופעה ההולכת וגוברת

עבורי, השילוב של ערכים בכלל והשפעות המזון מן החי על איכות הסביבה בפרט, חשובים יותר 

בות התנסות זו, אמשיך לשלב ערכים בחינוך וארצה לקחת חלק מנושאי הלימוד עצמם. בעק

 שבוע מרכז נוסף בשנה הבאה.ב
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 נספח .7

 הידעת?

 COWSPIRACYעובדות מתוך הסרט כמה 

 מים אוויר יבשה
מהשטח היבשתי  45%

 מנוצרים היום לגידול בקר

 

 מגזי החממה מקורם 51%
בגלל  18-31%מפליטת בקר. 

 רכבים.
 

 

ק"ג בשר  1 = 
ליטר מים. 15,000-20,000   

 
שעות  4המבורגר קטן = 

 של מקלחת רצופה

מהרס יערות האמזונס  91%
קורה בגלל כריתת יערות 

 לשטחי מרעה
 

-פרות אחראיות לפליטה של כ
מיליארד ליטר של גז  560

 מאתן ביום.

גידול בע"ח למשק המזון צורך 
שליש מכל צריכת המים בכדור 

 הארץ.
 

הצואה של הבקר מציפה את 
 כדור הארץ

 86גז מאתן הרסני לסביבה פי 
 מגז פחמן דו חמצני.

 הכחדת מינים:
דייגים פורשים רשתות וכל מה 

כולל מה  –שנתפס ברשת מנוצל 
שלא בהכרח חיפשו )"דגי בר"( 
כמו : כרישים, דולפינים, כלבי 

 ים, לווייתנים.
יערות הגשם נגרם בגלל הרס 

הקצאה הולכת וגדלה של 
שטחי מרעה לפרות ולגידול 

 סויה.

החיים באוקיינוס קורסים בגלל  
 דייג יתר. 

החיות בים לא מתרבות בקצב 
 שהן ניצודות.

 
ק"ג  64-68פרה צורכת  

 מספוא ביום !

ליטר מים  20-30פרה צורכת  
 ביום!

דונם של יערות גשם  4-8
שנייה.נכרתים בכל   

 

  

Land required to feed 1 person for 1 year: 

Vegan: 674  m^2 

Vegetarian: 3x as much as a vegan   

Meat Eater: 18x as much as a vegan 
 מטר רבוע 670-שטח אדמה דרוש להאכיל טבעוני בשנה: כ

 מטבעוני 3צמחוני )אוכל ביצים וחלב( פי 

 מטבעוני 18אוכל בשר ביצים וחלב פי 

 


