
היגדים לדיון להדפסה.1

יש הבדל בין הזכויות שצריך לתת לכלבים
ולחתולים

לבין הזכויות שצריך לתת לאווזים, תרנגולות,
פרות, כבשים ודגים

התעשיות שדיברנו
עליהן היום

מתעללות בבעלי חיים

מה שצריך לעשות זה
לחוקק חוקים שישפרו את התנאים של בעלי
החיים, לא לעודד אנשים להחרים מוצרים

מי שקונה מוצרים מתעשיות שמתעללות בבעלי
חיים, אחראי להתעללות הזו

זה בסדר שבני אדם ימנעו מבעלי חיים לממש
את הצרכים שלהם



נכון שבתעשיות שדיברנו עליהן מתעללים בבעלי
חיים,  אבל יהיה לי קשה מדי לצרוך פחות

מהמוצרים האלה

למי יש זמן להיאבק
למען בעלי חיים,

כשיש כל כך הרבה צרות של בני אדם

שני ההיגדים הבאים יכולים לשמש לדיון דומה או לדיבייט

יש משמעות לכך שאני אשנה את ההרגלים שלי
או אהפוך לפעיל.ה בנושא.

אפילו לאדם אחד יש הרבה השפעה

זכותי לא לשמוע מה המצב של בעלי החיים,
ולהמשיך עם ההרגלים שלי בלי לחשוב על זה



דיון ביחס לתמונות.2
בהעדר מצגת יש להדפיס את התמונות ואת הטקסט שלהן ואת העמדות המוצעות

לול ללא כלובים בתעשייהכלוב סוללה בתעשיית הביצים

עמדות ביחס לתמונות לדיון:
אין שום בעיה עם הכלובים ואני לא מבינ/ה על מה כל

העניין

זה טוב שישנו את הכלובים אבל עד שזה יקרה לי בתור
אדם פשוט אין מה לעשות

חשוב שכמה שיותר אנשים יקנו ביצי חופש כבר עכשיו, כדי
לתמוך בתעשייה הזו וכדי להראות למגדלים ולממשלה

שזה מה שהציבור רוצה

צריך לא לקנות ביצים בכלל או לקנות כמה שפחות, גם
בלולי חופש פוגעים בתרנגולות



יובל שמלא:
"תמיד ידעתי כמה נזק נגרם מהתעשייה הזו, אבל

אף פעם לא חשבתי שזו אופציה בשבילי.
כשהתחלתי להתעניין בזה באמת, פתאום הבנתי

שזו אפשרות טובה גם מבחינה תזונתית ולא רק בפן
האידיאולוגי. נתתי לזה חודש ורציתי לראות איך זה

מרגיש, הפתיע אותי כמה זה קל. 
כיום אני מנסה לאכול מהצומח וכמה שיותר בריא,
אבל לא יוצא בהכרזות. אני אוכל לארוחת צהרים

קטניות בשילוב דגנים מלאים ואז אני מקבל חלבון
מלא. בבוקר אני אוכל גרנולה עם שיבולת שועל,
חלב קשיו ופירות. אם אתם עושים שינוי בתזונה,

תדעו להשקיע בעצמכם ובארוחות. כשעושים את
זה כמו שצריך זה אחד הדברים הכי טובים שיש"

עמדות ביחס לציטוט לדיון:

אני מסכימ/ה עם יובל בכל מילה, אנחנו יכולים וצריכים
לצרוך פחות מוצרים מהחי

זה אולי מתאים למבוגרים, אבל לבני נוער זה פחות מתאים

כל אחד צריך לעשות מה שהוא רוצה ואין שום סיבה לדבר
איתנו על שינויים תזונתיים


