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מערכי שיעור ,דפי עבודה והצעות להעשרה והפעלות
בנושאי זכויות בעלי-חיים במסגרת תוכנית הלימודים
לחוברת זו מצורף תקליטור הכולל סרטונים ,מצגות ,מערכי שיעור ,דפי עבודה ועוד...
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כתיבת והפקת ערכת
הלימוד “לחלוק את העולם
עם כולם” לא הייתה
מתאפשרת ללא תרומת
הקרן המשפחתית על שם
תד אריסון והקרן להגנת
בעלי-חיים במשרד להגנת
הסביבה .אנו מודים לקרנות
על תרומותיהן הנדיבות
מקרב לב.
אנו מודים גם לאתר
www.teachkind.org
שהתיר לנו לתרגם ולהפיץ
ללא תשלום את
“תוכנית  4השיעורים”
המופיעה בתחילת החוברת
תרגום :דורון גרינשפן
ויהודית אופנהיימר

כל היצורים שניחנו
ביכולת להרגיש,
לסבול ,ליהנות
ולשאוף לממש את
נטיותיהם הטבעיות,
זכאים לחיות את
חייהם ברווחה,
בהתאם לתחושות
ולצרכים שלהם.
חוסר יכולתם לדבר
ולחשוב כמונו או
לתבוע מאתנו את
זכויותיהם ,אינו יכול
להצדיק את הפגיעה
בהם .מדי שנה מעונים
בישראל מאות מיליוני
בעלי-חיים באופן
ממוסד ומתועש.
עתידם נמצא בידי כל
אחת ואחד מאתנו!
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מטרות התוכנית
//
לפתח רגישות וכבוד כלפי בעלי-החיים:

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

> להכיר את עולמם ,צרכיהם הטבעיים וקרבתם אלינו
> ללמוד על הדרכים בהם נפגעים בעלי-החיים ,וכיצד ניתן לצמצם ולמנוע
פגיעות אלה
> לעודד אחריות ומעורבות לטובת בעלי-החיים
> לטפח מחויבות כיתתית להגנת החלש והשונה מאיתנו ולמניעת אלימות

הקדמה למורה
//

תוכן עניינים
//
הקדמה למורה
"בעלי-החיים ואנחנו"" :קורס" בן  4שיעורים לבית הספר היסודי
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עולמם המדהים של בעלי-החיים
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רגשותיהם של בעלי-החיים
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זמנים משתנים ,דעות משתנות

8

לקבל החלטות מוסריות

אנו שמחים להגיש לך חוברת ותקליטור המוקדשים לשילוב תכנים
להגנת בעלי-חיים בתכנית הלימודים לבתי-הספר ,בדגש על בתי-
הספר היסודיים .בחוברת ובתקליטור תוכלו למצוא מגוון של
מערכי שיעור ,דפי עבודה ,מצגות והצעות להפעלות ,המתאימים
לשילוב כהעשרה בתוכנית הלימודים הממלכתית של משרד
החינוך לכיתות א'-ו' ,וכן מערכי שיעור מורחבים לכיתות גבוהות
יותר ,המדגימים כיצד ניתן לשלב תכנים להגנת בעלי-חיים בתחומי
ידע מגוונים :מספרות ועד אזרחות ,מביולוגיה ועד מורשת ישראל,
מהבנת הנקרא ועד גיאוגרפיה.

10

מערך שיעור :מצוות צער בעלי-חיים במורשת ישראל
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מערך שיעור :צרכים וזכויות
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מערך שיעור :חושים ותחושות
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מערך שיעור :התקדמות הטכנולוגיה והשפעתה על בעלי חיים
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עצות כלליות לשילוב תכני זכויות בעלי-חיים לפי מקצועות לימוד
א .תנ"ך ומורשת ישראל

28

ב .ספרות

28

ג .הבנת הנקרא ,הבעה ושפות זרות
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ד .מולדת ,חברה ואזרחות
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ה .חברה ואקטואליה

29

ו .מדעים וטכנולוגיה
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המלצות למידע נוסף

31

בעיית האלימות מטרידה את החברה הישראלית בכלל ואת מערכת
החינוך בפרט .התעללות בבעלי-חיים היא אחד מביטויי האלימות
השכיחים בקרב ילדים ונוער ,והתנגדותה של מערכת החינוך
לתופעה זו היא מחויבת המציאות.
החינוך ליחס הולם לבעלי-חיים מקבל משנה חשיבות עקב הקשר
ההדוק בין אלימות כלפי בעלי-חיים לאלימות כלפי בני-אדם:
התעללות בבעלי-חיים מתפתחת במקביל לפגיעה אלימה בבני-
אדם ,ולריסון האלימות וטיפוח הזדהות ורגישות בתחום האחד יש
השלכות חיוביות גם בתחום האחר .פעילות למען בעלי-חיים נמנית
עם הביטויים המובהקים ביותר של עשייה ומחשבה ערכית ,שכן
מטרתה היא עזרה לזולת ,אשר אינו יכול להשיב טובה תחת טובה.
הקניית חמלה וכבוד כלפי בעלי-חיים מסייעת לפתח בתלמידים
רגישות וחשיבה עצמאית.

ערכת "פעולה חיה" שלפניך נועדה לאפשר לך לשלב במסגרת
תוכנית הלימודים השוטפת ובמקצועות הלימוד השונים תכנים של
זכויות בעלי-חיים :מידע להעשרה ולהרחבה על יכולותיהם וחושיהם
של בעלי-חיים בשיעורי ביולוגיה ,ניתוח ייצוג בעלי-חיים בספרות,
דיון אודות יחס ההלכה היהודית לבעלי-חיים בשיעורי תנ"ך ,ועוד...
אנו מקווים שמערכי השיעור וההצעות שבחוברת ובתקליטור יהיו
לך לעזר ,וכן שיהוו השראה לשילוב תכני העשרה בנושא זכויות
בעלי-חיים גם במסגרות ובשיעורים אחרים .כך למשל ,ניתן להציע
לתלמידים לבחור כ"נושא אישי" לעבודה תחומים הקשורים לזכויות
בעלי-חיים שתמצאו בחוברת; להקדיש שיעורי ציור לנושא הקשור
לניצול בעלי-חיים ,או אפילו לפרויקט כיתתי של ציור על קיר
בית-ספר; שיעורי קולנוע – לתיעוד ולעריכת סרטונים על פגיעה
בבעלי-חיים; ועוד .גם שיעורי חברה ,כמובן ,מהווים הזדמנות טובה
להעלות לדיון את היחס הרצוי כלפי בעלי-חיים – לעומת היחס לו
הם זוכים בפועל כיום.
ייתכן שמורים ומורות נוספים מבית-ספרך עשויים לרצות
להשתמש בחוברת ובתקליטור "לחלוק את העולם" ,ואנו מבקשים
לעודד אותך לחלוק איתם את החומר הלימודי או להזמין עבורם
ערכה למורה מעמותת אנונימוס .בנוסף ,נודה לך אם תוכל/י למלא
ולשלוח אלינו את דף המשוב המצורף לחוברת .נעריך מאוד את
הערותיך והצעותיך המקצועיות .יחד נוכל לפעול למען עתיד טוב
יותר – לבעלי-החיים ,ולחברה בכלל.

בברכה ובהצלחה,
רותם אייל,
רכזת חינוך
עמותת אנונימוס
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בעלי-החיים
ואנחנו
//
מבוא לזכויות
בעלי-חיים
ב 4-שיעורים

"בעלי-החיים ואנחנו" הוא קורס קצר ,בן ארבעה שיעורים ,שנועד להיכרות ראשונית של
תלמידי בית-הספר היסודי עם נושא זכויות בעלי-החיים .בשמונת העמודים הבאים ()11‑4
יובא כל שיעור בכפולת עמודים ,בהתבסס על דף העבודה בעמוד האי-זוגי ( .)11 ,9 ,7 ,5את
דף העבודה יש לצלם לפני כל שיעור ,עותק לכל תלמיד/ה .בעמוד הזוגי ( )10 ,8 ,6 ,4תמצאו
הנחיות כלליות להעברת כל שיעור ,לדיון על תשובות התלמידים בדף העבודה ,וכן הצעות
לפעילויות המשך (שיעורי בית או שיעורי כיתה נוספים) .מומלץ להעביר את ”בעלי-החיים
ואנחנו” כסדרת שיעורים ,אולם ניתן כמובן גם לבחור רק בפעילות אחת או יותר.

ארבעת שיעורי הקורס מלווים בסרטונים מתורגמים
לעברית ,בתקליטור הערכה.

בעלי-החיים ואנחנו
שיעור  // 1הנחיות למורה
//
עולמם המדהים של בעלי החיים
מטרתה של פעילות זו

להמחיש עד כמה בעלי חיים הם יצורים מורכבים ומיוחדים (לעיון והרחבה בנושא בעברית ,ראו את סקירת הספרים "כשפילים בוכים" ו"מאוזן
הים עד תרנגולת הבית" בתיקיית "מדעים וטכנולוגיה" בתקליטור) .לשם כך תוצגנה בפעילות כמה מהתכונות והיכולות המופלאות ,שבעלי
חיים מכל הסוגים ניחנו בהן.
בחלק  1יכירו התלמידים מספר עובדות מפתיעות אך אמיתיות ,שממחישות זאת .בחלק  2תוצג בפניהם רשימת משפטים על הכישורים והתכונות
של בעלי החיים ,במטרה לעורר דיון ,ולגלות שכולנו חולקים עם בעלי-החיים אינספור תכונות ורצונות .לבסוף ,בחלק  3התלמידים מדמיינים שהם
בעל-חיים כלשהו ,וכותבים מכתב נרגש לעיתון על הסכנה המאיימת על ביתם.

נסו להתחיל פעילות זו על ידי הצגת שאלה לתלמידים

אילו בעלי-חיים הם מוצאים כמרתקים או יוצאי דופן ,ומדוע.
תגובותיהם עשויות לכלול בעלי-חיים שאהובים על הכול ,כמו דולפינים ,לווייתנים ,פילים וכלבים .הסבירו לתלמידים ,שבפעילות זו הם ילמדו
עוד על כמה מהחיות האלה ,ושהם יגלו שלמעשה ,כל בעלי החיים מרתקים  -כל סוג בדרכו המיוחדת.
לאחר מכן חלקו את דף העבודה.

תשובות

חלק 2
שימו לב שכל המשפטים הם נכונים (התשובות הנכונות הן “כן”)ִ .עברו על כל אחד מהמשפטים כדי להסביר אותם
לתלמידים שענו “לא בטוח” ,ודונו במשפטים שנראו לא סבירים לחלק מהתלמידים.

חלק ( 3שיעורי בית)
התשובות ישתנו מתלמיד לתלמיד בהתאם לניסיונו הפרטי וליכולותיו .כדאי לעודד ולהדריך את התלמידים לחפש מידע
ברשת .עזרו להם לחבר מכתבים אלה ,ועודדו אותם לשלוח אותם לעיתוני ילדים ונוער או לפרסם אותם באתרים באינטרנט.

הצעות לפעילויות המשך

> עודדו כל תלמיד למצוא חמש עובדות מדהימות או משונות על בעל-חיים לפי בחירתו ,ולחלוק אותן עם הכיתה.
התלמידים יכולים לחבר חידון על בעלי-חיים אלה ,בדומה למשפטים שבחלק  ,2ולבחון את הידע של חבריהם לכיתה על בעל-החיים.
> בקשו מהתלמידים לכתוב “מכתב הערצה” לבעל חיים שיש לו תכונה או כשרון שהם אוהבים במיוחד ,ולחלוק אותו עם הכיתה.
> עודדו תלמידים לצייר תמונות שממחישות אחת מהעובדות המדהימות שהוצגו בפעילות.
בקשו מהם לכתוב את העובדה מתחת לציור ,והציגו את היצירה המוגמרת במקום בולט בכיתה.
// 4

שכפלו
וחלקו

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

בעלי-החיים ואנחנו
שיעור  // 1דף עבודה לתלמידים
//

עולמם המדהים של בעלי החיים

חלק  - 1עובדות מדהימות על בעלי חיים

ככל שאנו יודעים יותר על בעלי חיים ,על התנהגותם ועל היכולות המיוחדות שלהם ,כך אנו מבינים עד
כמה הם מדהימים ומורכבים .הנה כמה עובדות על בעלי חיים ,שעשויות להפתיע אתכם:
דולפינים לפעמים מגינים על ניצולים
הקנים
קופי אורנגאוטן בונים “גגונים” מעל ִ
מאוניות טרופות מטביעה ומפני כרישים.
מסופר על מקרים שבהם הם נשאו ניצולים
על פני המים למרחק קילומטרים רבים.
בונים מקימים סכרים מגזעי עץ ויוצרים
אגמים מלאכותיים כדי להגן על המחסה
התת-מימי שלהם מפני חיות טרף.
בעת סכנה או כשמזג האוויר קשה
ומאיים ,יוצרים איילי מו ְּשק מעגל
מסביב לעגלים שלהם כדי לגונן עליהם.
פילים נהנים לצייר ולשרבט על ידי
שימוש בזרדים ,שהם אוחזים בחדק שלהם.

שלהם להגנה מפני הגשם ,ומתקינים לעצמם
מטריות מעלים גדולים.

החסידות העוברות דרך ארצנו ,עפות בסתיו
מצפון אירופה עד דרום אפריקה ,וחוזרות
באביב ,שנה אחר שנה ,בדיוק לאותו קן.
זכרי פינגווין הקיסר שומרים על הביצים
שלהם בין כפות רגליהם ,ודוגרים עליהם כך
במשך חודשיים תמימים בלי לאכול ,בעיצומו
של הכפור המקפיא באנטרקטיקה.
“דגי חשמל” וצלופחים מתקשרים זה עם
זה על ידי שיגור אותות חשמליים.

חלק  - 2מבחן ידע חייתי

בואו נעמיד את הידע החייתי שלכם למבחן .קראו כל אחד מהמשפטים הבאים ,וסמנו “כן” אם אתם
מסכימים איתו“ ,לא” אם אינכם מסכימים ,ו( ”?”-סימן שאלה) אם אתם לא בטוחים.
 .1שירת הלווייתנים כה רבת עוצמה ,עד שהם מסוגלים לשמוע זה את זה באוקיינוס גם ממרחק
הדומה לזה שבין תל אביב לפריז.
 .2לעורבים בדרום צרפת יש “מבטא” שונה מלעורבים בצפון צרפת.
 .3אם פציעה מאלצת אווז לעזוב את הלהקה ,אווזים אחרים נשארים עם
האווז הפצוע עד שהוא מחלים ,או מת.
 .4פילים מתאבלים על מתיהם ,ויכולים להזיל דמעות צער.
 .5חוקרים זיהו למעלה מ 30-קריאות שונות שמשמשות את התרנגולות:
לביטוי דאגה ,הנאה או תסכול; לאזעקה; ועוד.
 .6אחרי קטטה ,שימפנזים לפעמים מנחמים את המפסיד על ידי כך
שהם מחבקים אותו או מטפחים את פרוותו.
 .7תצפיות תיעדו אייל ששימש כ”מורה דרך” לאייל אחר שהתעוור.
 .8ציפורים ממספר מינים משתמשות בבוץ ובזרדים כדי לקבע ולרפא עצמות שבורות.
 .9תועדו בעבר אלפי מקרים בהם כלבים וחזירים הצילו ילדים מסכנה.
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חלק  - 3פרוייקט חייתי אישי (עבודת בית)
אמנם עוד לא למדנו את שפות בעלי החיים ,אך אנו יכולים לדמיין מה חיות עשויות לחשוב
ולהרגיש .בחרו חיה ,ולִ מדו על סביבת המחייה הטבעית שלה – “הבית” שלה.
לאחר מכן ,כתבו בצדו השני של דף זה מכתב לעיתון מנקודת מבטה של החיה ,כתגובה לסכנה
המאיימת כיום על הבית (סביבת המחייה הטבעית) שלה .תוכלו לפרסם את המכתב בדף שלכם
ברשת (בבלוג או ברשת חברתית).
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העולם
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מטרתה של פעילות זו

פעילות זו נועדה לעורר בתלמידים הבנה שיש לנו הרבה מן המשותף עם בעלי החיים ,שהם יצורים חיים ומרגישים כמונו ,ושיש להתייחס
אליהם בכבוד ובחמלה בלי קשר לגודלם או לשאלה כמה הם שונים מאיתנו.
הפעילות מתמקדת באמפתיה אל בעלי חיים ("כניסה" לתוך נפשם והבנה טובה יותר של הצרכים והרגשות שלהם).
הפעילות נפתחת בקריאת קטע מתוך ספרה הקלאסי של אנה ִסוֶול" ,הקסם השחור" (עברית :נעם רחמילביץ' ,עופרים.)2002 ,
בקטע זה סוסה ששמה ג'ינג'ר מספרת לגיבור הספר ,סוס בשם “הקסם השחור” ,על מה שעבר עליה בחייה עם בני האדם.
הקטע כתוב מנקודת מבטה של החיה ,והוא משתמש באמפתיה (הזדהות) ,כדי להראות שהסוסה חוֹוה אהבה ,כאב ,עצב ותסכול.
חלק  1מעודד את התלמידים לדמיין את הרגשות של שלוש חיות שונות במצבים שונים.
בחלק  2התלמידים כותבים סיפור קצר ,שנושאו "אילו ניתנו לי שלוש משאלות" ,מנקודת מבטה של חיה לפי בחירתם .לאחר מכן הם
יכולים גם להוסיף ציור לסיפור שלהם.
אפשר לפתוח פעילות זאת על ידי בקשה מהתלמידים לדון ברגשות של חיה שהם מכירים באופן אישי  -כגון כלב שחי איתם בבית ,חתול
שגר אצל הסבא וסבתא או ציפור בבית של חברים.
שאלו אותם:
אלו סימנים החיה מראה כדי להביע את רגשותיה ,כמו שכל בן משפחה אחר עושה?
איך משתנה ההתנהגות של החיה ,כשהנסיבות סביבה משתנות?
אחרי שידונו בחיות שהם מכירים ,העלו השערה בפני התלמידים שאולי גם חיות אחרות  -כאלה שאינם מכירים מקרוב בעצמם ,החל
מהעכבר הקטנטן ועד ללווייתן הענק  -מרגישות רגשות דומים.
לאחר מכן חלקו את דפי העבודה.

תשובות

חלק 1
התלמידים יענו בוודאי מגוון תשובות .הנה כמה תשובות לדוגמה:
 .1שמח ,מרגיש הקלה ,אסיר תודה
 .2משועמם ,מתוסכל ,לכוד
 .3בודד ,מפוחד ,מבוהל ,עצוב
חלק 2
התשובות ישתנו לפי ניסיונו האישי של כל תלמיד ולפי יכולותיו.
ודאו שהתלמידים כתבו את סיפור שלוש המשאלות בגוף ראשון ,מנקודת מבטה של החיה.

הצעות לפעילויות המשך

תנו .כשסגרו
אנשים באו כדי לתפוס או הם תפס אותי
מ
ה
כמלי לבסוף בפינת השדה ,אחדכל כך בחוזקה,
האיש שטיפל בנו מעולם לא אמר לי מילה
ע מה ,והשני באף .הוא אחז איש אחר את
טובה .אינני מתכוונת לומר שהוא התאכזר אלי,
ברע שי יכולתי לנשום .אז תפס את המתג לפי.
אך הוא לא דאג לנו מעבר לכך שיהיה לנו די
שבקו התחתונה שלי ,ודחף בכוח ליף בי מאחור.
מזון ומחסה בחורף .בשדה שלנו עבר שביל,
צ
הלסתרר אותי במתג ,וגבר אחר ה עם “טוב לבם”
לינו
ולעתים קרובות הבנים שעברו בו זרקו ע
אג
לי
הוהייתה ההיכרות הראשונה של ,הייתי סוסה
אבנים כדי שנדהר.
אתי מגזע אצי
זו ל בני האדם .ב
אחד
עיר
צ
סייח
אך
עתי,
נפג
אני מעולם לא
מחה .היה נורא
ש
מלאת מרץ וש
נפצע קשות בפניו .לא היה איכפת לנו מהם,
ה באורווה יום
אך זה הפך אותנו ליותר פחדנים ,ואנו הפנמנו
גור
להיות סם ,ואני נעשיתי
את ההכרה שילדים הם האויבים שלנו .בילינו
רי יו
אחדוכאת ומרוגזת,
יפה בשדה ,דהרנו כאוות נפשנו ,ורדפנו זה
מ ספתי לחופש.
לוף,
אחרי זה סחור סחור ...אך כשהגיע זמן האי
ונכ
החלה התקופה הקשה עבורי.

חלק 1
הקטע שקראתם מראה שהזדהות היא המפתח להבנת רגשותיהם של בעלי החיים .עתה ִקראו כל אחד מהמצבים המתוארים
למטה .לאחר מכן כתבו (בשורות שמתחת לכל מצב) מה מרגישה כל חיה.

 .1כלב שמוכנס לבית חם בלילה קפוא ,מרגיש:

> בקשו מהתלמידים לחשוב על הקטע מ"הקסם השחור" ולדון בו.
הציעו להם לכתוב המשך לסיפור ,ולחלוק את ההמשך שכתבו עם הכיתה.

 .2חמור שמרכיב ילדים והולך סחור סחור במעגלים כל היום ,מרגיש:

> בקשו מהתלמידים לעקוב במשך מספר ימים אחר התנהגות בעל-חיים בביתם ,בבית מכרים או אפילו ברחוב .הזכירו להם לא להתערב
בשגרת החיים של בעל-החיים או להפריע לו ,ולא לשנות את סביבתו .בקשו מהם לתעד את התנהגות בעל-החיים ,אילו דברים גרמו
לשינוי בהתנהגותו (כמו יציאה לטיול ,קבלת חטיף ,או הישארות לבד בבית) ,ולציין כיצד ביטא את רגשותיו.

 .3עגל צעיר שמופרד מאמו ,מרגיש:

> עודדו כל תלמיד לבחור מין של בעל חיים וללמוד אודותיו באמצעות הספרייה או האינטרנט ,או על ידי צפייה בו בסביבתו הטבעית.
זה יכול להיות בעל-החיים שבחרו לכתוב עליו בחלק  2של פעילות זאת ,או בעל-חיים אחר .בקשו מהתלמידים למקד את המחקר
בהתנהגות החברתית של בעל-החיים ובצרכיו ,ופחות במאפיינים הפיזיים שלו.
לאחר מכן ,בקשו מהם לספר לכיתה על הממצאים שלהם.
> בהמשך לקטע מתוך הספר "הקסם השחור" ,בקשו מהתלמידים לקרוא את ארבעת הקטעים המצורפים לתיקיית השיעור בתקליטור,
ולהשלים את מטלת הכתיבה שמובאת בפניהם (שם).
// 6

יש בעלי-חיים שאנו רואים בהם את ידידינו ,על אחרים אנחנו חושבים כמסוכנים ,ועל בעלי-חיים רבים איננו חושבים כלל .אבל
כל בעלי-החיים ,מהכלב האהוב שלנו ועד לעכבר הקטן בשדה ,כולם יצורים חיים ומרגישים כמונו .אנו יכולים ללמוד על חייהן של
מפתיה) – ננסה להזדהות עם הרצונות והרגשות שלהן ,וכך נבין
החיות ועל מה שעובר עליהן ,על ידי כך
(א ּ ַ
שנפת ַח כלפיהן הזדהות ֶ
ֵ
אותן טוב יותר.
הספר (המומלץ!) “הקסם השחור” של הסופרת אנה ִסוֶול הוא דוגמה לכתיבה מתוך הזדהות עם בעל-חיים .בקטע הבא מתוך הספר,
סוסה ששמה ג’ינג’ר מספרת לגיבור הספר ,סייח ששמו ‘הקסם השחור’ ,על ניסיון החיים שלה עם בני-האדם .אחרי הקריאה תוכלו
לחשוב באיזה אופן הסופרת הביעה את ההזדהות שלה עם ג’ינג’ר ועם צערה.

חלק 2

עכשיו אמצו את דמיונכם עוד יותר .תארו לעצמכם שאתם חיה כלשהי לפי בחירתכם .בצדו השני של דף זה (או במחברת) כתבו
סיפור קצר מנקודת מבטה של החיה ,שנושאו“ :אילו ניתנו לי שלוש משאלות” .תנו שם לסיפור שלכם ,וציירו ציור
מתאים לו בדף נפרד .לבסוף ,הציגו את הסיפור ואת הציור שלכם בפני הכיתה.
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בעלי-החיים ואנחנו
שיעור  // 3הנחיות למורה
//

הצגת סרטון
בתקליטור הערכה

זמנים משתנים ,דעות משתנות

שכפלו
וחלקו

בעלי-החיים ואנחנו
שיעור  // 3דף עבודה לתלמידים
//

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

זמנים משתנים ,דעות משתנות

מטרתה של פעילות זו

הפעילות השלישית עוסקת בדרך שבה יותר ויותר אנשים מבינים ,שבני אדם ניצלו בעלי חיים למטרותיהם ,ולא הבינו שהם ,ממש כמונו,
יכולים לחוות כאב וסבל.
בחלק  1מופיעות “כותרות עיתונאיות” משעשעות מההיסטוריה האנושית ,המאתגרות את התלמידים לספר כיצד התפתחות החדשנות
במהלך השנים אפשרה לנו בהדרגה להימנע משימושים רבים בבעלי חיים בחיינו.
(ניתן ,עם זאת ,להבהיר שהטכנולוגיה גם גרמה להגברת פגיעות מסוימות בבעלי-חיים ,כגון כליאת “חיות משק” בצפיפות הולכת וגוברת
במתקנים תעשייתיים ,במקום בחצרות ובתנאים טבעיים יותר).

במהלך ההיסטוריה ,בני אדם השתמשו בבעלי חיים למטרות שונות ,ולעיתים קרובות בני האדם
התעלמו מכך שבעלי חיים חווים את החיים – כולל פחד ,כאב ואושר – ממש כמוהם.
אבל התפתחות הטכנולוגיה והמצאות חדשות רבות לימדו אותנו שאפשר לחיות טוב גם מבלי לנצל
בעלי-חיים ולפגוע בהם – כפי שתוכלו לראות בלוח הזמנים "כותרות מההיסטוריה" בעמוד זה!

חלק 1

חלק  2מציג בפני התלמידים מגוון דרכים שבהן אנו עדיין משתמשים בבעלי חיים ,ומאתגר את התלמידים לחשוב על חלופות לשימושים
הללו ,שניתן להגיע אליהן בעזרת המשך החדשנות.

אם היו עיתונים במהלך כל ההיסטוריה האנושית ,ייתכן שהיו בהם כותרות כמו אלו המופיעות בדף זה .כל אחת מהכותרות
הללו מכריזה על אירוע או מגמה שבדרך כלשהי גרמו לשינוי חיובי .עבור כל כותרת ,נסו לנחש כיצד האירוע הזה יכול היה
לעזור להפחית את השימוש שבני אדם עשו בחיות.

תוכלו להציג את הפעילות הזו בכך שתבקשו מהתלמידים להצביע על כמה מהשימושים והמשימות שבעלי חיים ביצעו בעבר ,ואינם
מבצעים גם היום .אז הסבירו שהצורך ברבים מהשימושים הללו כבר לא קיים היום ,ובקשו מהתלמידים לחשוב על הסיבות לכך.

אנשי המערות עוברים מכלים עשויים מעצמות לכלי אבן

לבסוף חלקו את דף העבודה.

לפני כ 70,000-שנה

בד הפשתן הוא האופנה הבאה של הפרעונים
לפני כ 6,000-שנה

תשובות

חלק ( 1תשובות לדוגמה מתוך מבחר תשובות אפשריות)

 .1בסביבות  70,000לפני הספירה :בני אדם קדמונים מתחילים ליצור כלים מאבן,
והאבן מחליפה את עצמות בעלי החיים כמקור העיקרי של כלים.
 .2בסביבות  4,000לפנה”ס :בדים שהפיקו המצרים הקדמונים ,מתחילים להחליף עורות של בעלי חיים.
 .3בסביבות שנות השישים של המאה ה :19-הנפט מחליף את השמן שמקורו בלווייתנים ובחיות אחרות,
כמקור הדלק העיקרי למנורות.
 .4בסביבות  :1903הייצור ההמוני של כלי רכב מחליף בהדרגה את השימוש בבעלי חיים לתובלה.
 .5בסביבות שנות השישים :פיתוח סיבים מלאכותיים מאפשר ייצור ביגוד חם ואטרקטיבי בסגנון “פרווה מלאכותית”.
 .6בסביבות שנות השמונים :מודלים באמצעות מחשב מספקים חלופה נוספת לניסויים בבעלי חיים לצורך מחקר.
 .7בסביבות שנות התשעים :יצרניות מזון בארץ מתחילות למכור “שניצלים צמחיים” ודומיהם כחלופה לבשר.
חלק ( 2תשובות לדוגמה מתוך מבחר תשובות אפשריות)
 .1דגמי פלסטיק ,מודלים במחשב וסרטים מחליפים צפרדעים וחיות אחרות.
 .2שימוש בפלסטיק ,בפיברגלס או בחומרים סינתטיים אחרים.
 .3העדפת מאכלים על בסיס צמחי.
 .4ייצור בגדים מ”פרווה”“ ,עורות” ו”נוצות” מלאכותיים – המיוצרים ללא פגיעה בבעלי חיים.

הצעות לפעילויות המשך

> אתגרו את התלמידים לדון בדרכים שבהן בעלי החיים שהם חקרו ,משמשים בידי בני האדם .כיצד הם היו מציעים להחליף את השימוש
הזה בחלופות שאינן פוגעות בבעלי חיים? באילו נימוקים הם ישתמשו כדי לשכנע אחרים לחפש חלופות כאלו ולתמוך בהן?
> צריכת הבשר במערב כיום גדולה מאי פעם ,והדבר מגביר את הסיכון ללקות בכמה מחלות חמורות .מזונות מגוונים ובריאים מן הצומח,
יכולים לספק לגוף את כל הרכיבים שהוא צריך ,והגברת צריכתם תעזור לבעלי-החיים ולבריאותנו כאחד .בקשו מהתלמידים להביא
לכיתה מתכונים צמחוניים שנאספו ממקורות שונים בספרייה ,וכן מידע אודות מקורות צמחיים של חלבון ,ויטמינים ,סידן ומינרלים.
> ארגנו דיון בקבוצות אודות מטרות שונות ,שלשמן עדיין משתמשים בבעלי חיים ,ועל הדרך להשיגן מבלי לנצל בעלי חיים .עודדו את
התלמידים להשתמש בדמיונם כדי לצעוד קדימה אל העתיד.

// 8

מדליקי הפנסים עוברים משומן לווייתנים לנפט
בסביבות אמצע המאה ה19-

"כרכרות ללא סוסים" נכנסות בדהרה להיסטוריה
1902

עולם האופנה נרעש :הפרווה המלאכותית מחממת וידידותית
בשנות ה'60-

חוקרים עוברים למודלים ממוחשבים
בשנות ה’80-

השניצל הצמחי מוסיף חיים לתפריט
בשנות ה’90-

חלק שני

למרות ההתפתחויות הידידותיות לבעלי חיים הללו ,בני אדם עדיין משתמשים בבעלי חיים גם היום .לאחר שתקראו כל אחד
מהשימושים למטה ,כתבו עבורו חלופה ידידותית לבעלי חיים (על דף נפרד).

 .1ניתוח צפרדעים בכיתה על מנת לראות את מבנה גופן
 .2שימוש בחטי שנהב של פילים ובשריון של צבים לייצור תכשיטים וקלידי פסנתר
 .3כליאה והרג של עופות לשם ייצור שניצלים
 .4הריגת אווזים או מריטתם חיים עבור נוצותיהם ,המשמשות למילוי שמיכות פוך
9 //

בעלי-החיים ואנחנו
שיעור  // 4הנחיות למורה
//

הצגת סרטון
בתקליטור הערכה

לקבל החלטות מוסריות

שכפלו
וחלקו

בעלי-החיים ואנחנו
שיעור  // 4דף עבודה לתלמידים
//

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

לקבל החלטות מוסריות

מטרתה של פעילות זו

לצורך הפעילות האחרונה ,מציגים בפני התלמידים חמישה מצבים ,שבהם עליהם להחליט כיצד לפעול ,על סמך הבנתם את צורכי בעלי
החיים ותחושותיהם .התלמידים יאותגרו לעקוב אחר “כלל הזהב” (“התייחסו לאחרים כפי שהייתם רוצים שיתייחסו אליכם”) – רעיון
בסיסי בתרבויות רבות ברחבי העולם – כפי שהוא מיושם ליחסי אדם-חיה.
כדאי לעודד את התלמידים לציין אמרות ידועות מהמסורת היהודית ,המבטאות את “כלל הזהב” אליו הגיעו תרבויות שונות (“ואהבת
לרעך כמוך”“ ,מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך”).
תוכלו להציג פעילות זו על ידי כתיבה של “כלל הזהב” ,כפי שפורט לעיל ,על גבי הלוח ,ודברו על כך עם הכיתה .הזמינו את התלמידים
להגיב על כך ,וספרו להם כיצד הכלל הזה מיושם למערכת היחסים שלנו עם בעלי חיים.
אז שאלו:
איזה יחס של בני-אדם לבעלי-חיים מתאים לכלל הזה?
אילו התנהגויות ויחס של בני-אדם לבעלי-חיים אינם עומדים בכלל הזה?
עודדו את התלמידים להציע דוגמאות חיוביות ושליליות ,ואז חלקו את דף העבודה.

תשובות

תשובות לדוגמה מתוך מבחר תשובות אפשריות
 .1כיצד המצב הזה סותר את “כלל הזהב” :הדוב הפך להיות משועמם ומדוכא ,והצרכים הבסיסיים שלו (כגון
תנועה חופשית והגנה מפני השמש) לא זוכים להתייחסות .מה אתם יכולים לעשות :דווחו על מה שראיתם
לאנשי גן החיות .אם לא תקבלו מהם תשובות מספקות ,התלוננו לרשות הטבע והגנים.

כל אחד מאיתנו יכול לעשות שינוי בחייו ,כדי להבטיח שנתייחס לבעלי חיים בחמלה ובכבוד.
אנו גם יכולים לעודד חברים ובני משפחה שינהגו כמונו .כל מה שצריך לעשות ,הוא לאמץ כלפי
בעלי-החיים את "כלל הזהב" ,המקובל ביחס לבני אדם אחרים:

"התייחסו לאחרים כפי שהייתם רוצים שיתייחסו אליכם"
* כתבו (במחברת או מאחורי הדף) לפחות אמרה ידועה אחת מהמסורת היהודית ,מבטאת את "כלל הזהב"
כעת הציצו בתיאורים הבאים של מצבים שבהם מתעלמים מ"כלל הזהב" בנוגע לבעלי חיים.
עבור כל אחד מהם ,כתבו( :א) כיצד האנשים במצב המתואר אינם פועלים על פי "כלל הזהב",
ו(-ב) כיצד הייתם יכולים לשנות זאת ולפעול על פי ”כלל הזהב”.

 .1בגן חיות אתם רואים דוב שמסתובב סביב עצמו ללא מים וללא
צל ביום חם מאוד.
(א) כיצד מבטא מקרה זה התעלמות מ"כלל הזהב"?
(ב) מה היית יכול/ה לעשות בנוגע לכך?

 .2אתם רואים המון אנשים עוברים ליד ציפור ששברה כנף ונפלה
על מדרכה הומה.

 .2כיצד המצב הזה סותר את “כלל הזהב” :אף אחד לא עצר כדי לעזור לציפור הפצועה או אפילו להזיז אותה למקום בטוח יותר,
לא על המדרכה הצפופה .מה אתם יכולים לעשות :לבקש מאמא/אבא/מבוגר אחר לקחת את הציפור לווטרינר לקבלת טיפול ;
בזמן שאתם ממתינים ,שמרו על הציפור מפני פגיעה נוספת.

(א) כיצד מבטא מקרה זה התעלמות מ"כלל הזהב"?
(ב) מה היית יכול/ה לעשות בנוגע לכך?

וחברה.
 .3כיצד המצב הזה סותר את ‘כלל הזהב’ :נראה שמטפליו של הכלב מתעלמים מצרכיו הבסיסיים לקבל מזון ,מים ,טיולים ֶ
מה אתם יכולים לעשות :להודיע למטפליו של הכלב ,שנראה שהכלב צריך מזון ומים במהלך היום; אם המצב אינו משתנה ,צרו
קשר עם ארגון “תנו לחיות לחיות” ,ותנו להם מידע רב ככל האפשר בנוגע למצב.

 .3בדרך לבית הספר ובחזרה ראיתם כלב קשור ברצועה קצרה ללא
מזון ,מים או מחסה.

 .4כיצד המצב הזה סותר את ‘כלל הזהב’ :הצב הורחק מהסביבה הטבעית שלו ,ובכך נמנעו ממנו לא רק הבית והחברה שהוא רגיל
אליהם ,אלא נראה גם שהוא בסכנת חיים .בישראל ,לקיחת חיית בר כמו צב מהטבע מהווה גם עבירה על חוק הגנת חיית הבר.
מה אתם יכולים לעשות :שכנעו את החבר שלכם להחזיר את הצב בזהירות רבה בדיוק למקום שממנו לקח אותו.

(א) כיצד מבטא מקרה זה התעלמות מ"כלל הזהב"?
(ב) מה היית יכול/ה לעשות בנוגע לכך?

 .5כיצד המצב הזה סותר את ‘כלל הזהב’ :הכאת הכלב או החתול לא רק גורמת להם כאב וסכנת פציעה ,אלא שהיא אינה יעילה
כשיטת אילוף .מה אתם יכולים לעשות :הציעו למטפלים בכלב או בחתול למצוא ולהשתמש בשיטות אילוף אפקטיביות אך לא
אלימות; אם נראה שבעל החיים נפצע ,צרו קשר עם “רשות הטבע והגנים”.

 .4אתם רואים שחברכם הטוב ביותר הביא צב שמצא על גדות נחל.

הצעות לפעילויות המשך

> עזרו לתלמידים ליצור “קבוצת מעקב תקשורת” ,שתעקוב אחר דיווחים על אירועים שקשורים לבעלי חיים בטלוויזיה ,ברדיו או
בעיתונות .אפשרו להם לחלוק את מה שהם מצאו ,עם הכיתה ,אחת לשבוע בשעה קבועה.
> הציעו לתלמידים לערוך “מסיבת כתיבת מכתבים” (בקבוצות ,בכיתה או בבית) בתגובה לדיווחים על פגיעה בבעלי חיים בעיתונות
(תוכלו להיעזר בתיקיית “מולדת ,חברה ואזרחות” בתקליטור) .עזרו להם להשיג כתובות של אנשים משפיעים ,שאליהם ניתן לפנות כדי לעזור
לבעלי-חיים :שר החקלאות ,השר להגנת הסביבה ,ראשי עיריות ,וטרינרים עירוניים ,וכדומה .בקשו מהתלמידים לדווח לכיתה על כל
תגובה שקיבלו על מכתביהם ,ותלו בכיתה את המכתבים שפורסמו ואת אלה שזכו לתגובה.

(א) כיצד מבטא מקרה זה התעלמות מ"כלל הזהב"?
(ב) מה היית יכול/ה לעשות בנוגע לכך?

 .5אתם רואים חתול או כלב שמרביצים לו בגלל שעשה
את צרכיו על השטיח.
(א) כיצד מבטא מקרה זה התעלמות מ"כלל הזהב"?
(ב) מה היית יכול/ה לעשות בנוגע לכך?

> עודדו את התלמידים לחקור ולהפיק פוסטרים שבהם רשומים כללי ‘עשה’ ו’אל תעשה’ בנוגע לטיפול המתאים ביותר בבעלי החיים,
עבור האנשים החיים עמם .הציגו את הפוסטרים הגמורים על לוח המודעות.

// 10

11 //

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

מצוות צער בעלי-חיים במורשת ישראל
מערך שיעור למורשת ותרבות ישראל
מערך שיעור למורה  //גרסה מצומצמת לביה”ס היסודי  //כיתות ג’-ו’
מצגות לשיעור המקוצר ולשיעור המורחב ,וכן המערך המורחב לכיתות הגבוהות ,מצויים בתקליטור

איסורים על גרימת צער בעלי-חיים  20 -דקות

באופן דומה ,התפקיד שהוטל על האדם – למשול בעולם ובחיות שבו – פירושו קודם כל אחריות לחיות ולעולם ,ולא הצדקה לפגוע
בהם או לעשות להם ככל העולה על דעתו .לכן ,אי אפשר להשתמש בשור או חמור כפי שמשתמשים במעדר או חפץ אחר .שימוש
בבעלי-חיים כרוך בגידולם ובטיפול בהם ,ובמילוי מצוות שממחישות את האחריות כלפיהם.

שקופית פתיחה //

[מקרינים את שקופית הפתיחה או רושמים על לוח הכיתה את הביטוי “צער בעלי-חיים”,

ושואלים את התלמידים אם שמעו אותו בעבר ,ומה משמעותו.
לאחר איסוף מספר תשובות] :האיסור לגרום צער לבעלי-חיים מופיע כבר במקרא ובתלמוד.

שקופית // 2

מספרן הגדול של המצוות הקשורות בבעלי חיים מדגיש את חשיבות העיקרון של התחשבות
בהם .בואו נקרא ונבין כמה מהן.
[כדאי לחלק את דף העבודה הראשון ,שיאפשר לכל תלמיד לקרוא בעצמו את הפסוקים.
ניתוח כל איסור או מצווה יתחילו בפירוש מילולי ובווידוא של הבנת הנקרא .כדאי לעודד את
התלמידים לנסח את החוק מחדש במילותיהם ,ולהסיק ממנו על ערכים כלליים שהוא משקף].

ודאי שהציווי לשלוט בבעלי-החיים האחרים לא מאפשר לאדם להתעלל בהם .המקרא מציג פעמים רבות את ה’ ונביאיו בתור רועי
צאן (כשהעם מדומה לעדר הכבשים) [למשל משה רבינו ,רבקה אמנו ודויד המלך] וברור שהרועה הטוב אמור לרחם על הכבשים
שהוא מגדל ,לטפל בהן במסירות ולהוביל אותן לאזורי מרעה טובים.

צער
בעלי חיים

שקופית // 3

[קוראים יחד את הפסוק הראשון בדף ,האוסר להעביד בעלי-חיים ביום המנוחה .מפרשים יחד את הפסוק ומילים שעשויות לעורר קושי
כגון “תשבות” .מסבירים שבעבר רוב האנשים עסקו בחקלאות וכיוון שלא היו מכונות כגון טרקטור השתמשו בבעלי חיים לכל שלבי העבודה.
שואלים את התלמידים]:

מדוע לדעתכם מצווה התורה לאפשר מנוחה שבועית גם לחמור ולשור?

[לאחר איסוף מספר תשובות ,ועידוד תלמידים במידת הצורך להבין את תפקיד המילה “למען” בפסוק ,מסכמים]:
מכיוון שבעלי-החיים ,בדיוק כמו בני האדם ,סובלים גם הם מעייפות אם הם לא ישנים מספיק ועובדים קשה בכל יום ,גם הם זקוקים
למנוחה .לא מוסרי מצד בן-אדם להתעלם מהצורך הבסיסי הזה של בעל-החיים ,שבזכותם הוא אוכל ומתפרנס.

שקופית // 4-5

[קוראים את שלושת הפסוקים הבאים ,בעניין הגבלת בעלי-חיים המשמשים לעבודה והחובה לדאוג להזנתם .מפרשים בעזרת התלמידים
מילים לא מובנות (“בדישו” :בזמן שהוא מועבד בדיש ,במלאכת הפרדת גרגירי החיטה מהמוֹץ) ואת משמעות הפסוקים].

שקופית // 7

התורה אף הציבה מגבלות רבות על אכילת בעלי-חיים ,כגון איסור על אכילת רוב סוגי החיות ,וקביעת כללים לשחיטה שמטרתם צמצום
הסבל בהשוואה לדרכי המתה אחרות שהיו נהוגות באותה תקופה [קיים ויכוח לגבי צמצום הסבל בהשוואה לשיטות מודרניות אחרות].
[קוראים יחד את שלושת הפסוקים האחרונים בדף העבודה הראשון ,בעניין איסורים הקשורים באכילת בשר .כעת כדאי לתת
לתלמידים מספר דקות להתמודד עם השאלות בדף העבודה הראשון באופן עצמאי ,לאחר מכן ניתן לבקש ממספר תלמידים להקריא
את תשובותיהם].

שקופית // 8

להרחבה בעניין השאלה הראשונה ,מדוע נאסר לשחוט ביום אחד בעל-חיים ובנו ,ראו במערך השיעור המורחב בתקליטור.
בקצרה ,הרמב”ם מפרש שזה נועד למנוע את הסבל הרב שהיה עלול להיגרם לאם הרואה למשל את בנה נשחט מול עיניה.
על השאלה השניה ,מדוע מטיל המקרא הגבלות ואיסורים רבים כל כך על אכילת בשר ,ניתן לסכם ,לאחר שמיעת התלמידים ,שהמקרא
רואה באכילת בעלי-חיים דבר בעייתי בעיקרון ,שצריך להגביל ולרסן אותו .האיסור לאכול את הדם מהווה תזכורת תמידית שאכילת
בשר כרוכה בהרג של יצורים בעלי נפש (הדם מייצג את הנפש במקרא) :בעלי יכולת להרגיש כאב ושמחה ,פחד ואהבה.
על השאלה השלישית ,האם היחס ל”חיות משק” כיום עומד בדרישות צער בעלי-חיים של ההלכה היהודית ,התשובה למרבה הצער
שלילית – גידול חיות הפך לתעשייה שבה נשללים מבעלי-החיים כל צרכיהם הטבעיים ונגרם להם סבל קשה .רבנים מודרניים רבים
מתייחסים לשיטות מקובלות ויוצאים נגדן ,כגון כלובי סוללה לתרנגולות [ראה/י נספח בדיסק] ופיטום אווזים – נגדו הוציא הרב עובדיה
יוסף פסק הלכה.

סבלו של הרב הנערץ ,עורך המשנה  12 -דקות
שקופית // 9

שקופית // 6
שאלות לכיתה:

מה משותף לכל המצוות שקראנו עד כה? לאילו בעלי חיים הן מתייחסות?

[הן מחייבות התחשבות בבעלי-חיים המשמשים את האדם בחקלאות ,ומבהירות שגם חיה שמנוצלת לעבודה ולייצור מזון לאדם אינה
“מכונת עבודה” ,אלא יצור חי שנברא עם צרכים שאסור להתעלם מהם]

מדוע לדעתכם מגבילה התורה את הפגיעה בעלי-החיים המשמשים את האדם לייצור מזון ולעבודה?

רבי יהודה הנשיא ,עורך המשנה ,המכונה “רבנו הקדוש” ,או פשוט “רבי” ,שימש כנשיא יהודה לפני  1,800שנים ,וזכה להערצת בני דורו
והדורות שלאחריו ,עד ימינו .במקומות שונים מסופר שעברו עליו שלוש עשרה שנים קשות ,שבהן התייסר מכאבי שיניים טורדניים .מדוע
נגזרו עליו ייסורים קשים כאלה? כיצד נגאל מהם? על כך מספר התלמוד.

שקופית // 10

[כדאי לחלק כעת את דף העבודה השני על מנת שהתלמידים יוכלו לעקוב אחר הטקסטים בעיניהם .לאחר קריאה משותפת של כל
סיפור ופירוש מילים וניסוחים קשים להבנה ,כדאי לתת לתלמידים להתמודד תחילה עצמאית עם השאלות ,ואז לקיים דיון כיתתי]:

[כי הם יכולים להרגיש רעב ,עייפות ,סבל ופחד בדיוק כמו כל בעל-חיים אחר ,ובדיוק כמונו ,ואין סיבה להתעלם מהצרכים דווקא של מי
שהאדם מנצל לצורכי פרנסתו ואפילו מזונו]

בסיפור בריאת העולם האדם הצטווה למשול בחיות ,אך גם טרם הותר לו לאכול בעלי-חיים אלא
מן הצומח בלבד (בראשית א’ ,כ”ח-כ”ט) .האם פירוש הדבר שהותר לו להתעלל ולהתאכזר ל”נתיניו”
או להיות אדיש לסבלם?
[המשך השיעור מהווה תשובה לשאלה זו]

// 12

שקופית // 11

מדוע נענש רבי יהודה הנשיא בייסורים לפי הסיפור?
[כי נותר אדיש למצוקת העגל]

מדוע נפסק עונשו של רבי לפי הסיפור?
[כי ריחם על גורי החולדה]

13 //

שקופית  // 11המשך

[שאלה שאינה מופיעה בדף העבודה ,וניתן להעלות בעל-פה]:

מהו ,לפי הסיפור ,העיקרון המשותף העומד מאחורי גזירת העונש ומאחורי ביטולו?

[“מידה כנגד מידה” :מי שמרחם ראוי לרחמים ,ומי שאינו מרחם אינו ראוי לרחמים ,אפילו לרחמי-שמיים]

כיצד מתואר השינוי בחשיבה של רבי יהודה הנשיא וממה לדעתך הוא נובע?

שכפלו
וחלקו

מצוות צער בעלי-חיים במורשת ישראל
דף עבודה  1מתוך 2
//

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

 // 1איסורים על גרימת צער בעלי-חיים

[נראה שדרך כאב השיניים למד הרב להזדהות עם הכאב של הזולת ,אפילו אם הזולת הזה הוא גורי חולדה ,הנחשבים חמודים הרבה
פחות מעגלים .בעל-חיים עלול לסבול מכאב (שיניים או אחר) לא פחות מבן-אדם ,למרות הבדלים אחרים שיש ביניהם]

מהו הלקח שמבקש ללמד המדרש לדעתכם?

[אין צורך כמובן להכתיב תשובה אחת .אך ניתן להפנות תשומת לב ללקח לפיו אל לנו ללקות בגאוותנות ויוהרה כלפי פגיעה בבעלי-
חיים ובטבע  -גם אם התורה התירה אכילת בשר (כמו עבדות או מלוכה שבהם נראה שהשלימה עם חולשות האנוש וביקשה לפחות
לרסן אותן) אין בכך היתר להתאכזר לבעלי חיים או להתעלם ממצוקתם]
[כדאי לסכם ]:דבריו של רבי יהודה הנשיא לעגל אינם יוצאי דופן ,ויתכן שרוב בני האדם לא היו רואים בהם
פסול ,אולם המדרש מלמד כי אסור אפילו לרב הנערץ להקשיח את ליבו כלפי יצורים שנבראו עם רצון לחיות
ולהימנע מסבל ,ולהניח שנוצרו רק כדי לשרת את הנאותיו.

כיצד קיים רבי זוסיא מצוות פדיון שבויים  12 -דקות

הגבלת ניצול בעלי-חיים המשמשים לעבודה

ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ַּת ֲע ֶשׂה ַמ ֲע ֶש ָ
יעי ִּת ׁ ְש ֹּבת לְ ַמ ַען יָנו ַּח ׁשו ְֹר ָך ו ֲַחמ ֶֹר ָך ְוי ִָנ ֵּפ ׁש ֶ ּבן ֲא ָמ ְת ָך
ׂיך ו ַּב ּיוֹם ַה ּׁ ְש ִב ִ
ו ְַה ֵגּר( .שמות כ”ג ,פסוק י”ב)
ַח ָ ּדו (דברים כ”ב ,פסוק י’)
לֹא ַת ֲחר ֹׁש ְ ּב ׁשוֹר ו ַּב ֲחמֹר י ְ
לא תחסום שור בדישו [בזמן שהוא מועבד בדיש] (דברים כ”ה ,פסוק ד’)
ונתתי עשב בשדך לבהמתך ,ואכלת ושבעת (דברים י”א ,פס’ ט”ו)
אין אדם רשאי ליקח [לקחת] בהמה חיה ועוף אלא אם כן התקין [הכין] להן מזונות
(תלמוד ירושלמי ,מסכת כתובות ,פרק ד’ ,הלכה ח’)

איסורים הקשורים באכילת בשר
שקופית // 12

ר’ משולם זוסיא ,שחי בפולין במאה ה ,18-הוא אחת הדמויות הייחודיות והמופלאות בעולם החסידי .בסיפור הבא מתואר מעשה שעשה
ר’ זוסיא כשיצא להתרים כספים לקיום מצוות פדיון שבויים :מצווה חשובה ביהדות ,שמטרתה לשחרר שבויים ובני ערובה.
[קריאת הסיפור השני בדף העבודה השני (שקופית  ,)14מענה עצמאי על שאלות (שקופית  ,)15ודיון כיתתי]:

כיצד רואה בעל-הבית הפונדקאי את הציפורים וכיצד רואה אותן לעומתו ר’ זוסיא?

[הפונדקאי רואה את הציפורים כרכושו ואילו ר’ זוסיא רואה אותם כבעלי חיים שנשמת חיים באפם ,ונבראו מצוידים בכנפיים וברצון
לעוף– ולכן הן ראויות לממש צורך זה]

ציינו נימוקים בעד ונגד מעשהו של ר’ זוסיא.

[בעד :עזר לציפורים להפסיק לסבול; נגד :הכעיס את הפונדקאי וסיבך עצמו במכות]

ֹא-ת ַב ּׁ ֵשל ְג ִּדי ַ ּב ֲחלֵ ב ִא ּמ ֹו (שמות כ”ג ,פסוק י”ט)
ל ְ

ת-בנ ֹו ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹם ֶא ָחד (ויקרא כ”ב ,פסוק כ”ח)
ו ְׁשוֹר א ֹו ֶשׂה – אֹת ֹו ו ְֶא ְ ּ

ַרק ֲחזַ ק לְ ִבלְ ִּתי ֲאכֹל ַה ָ ּדם ִ ּכי ַה ָ ּדם הוּא ַה ָנ ֶּפ ׁש ְול ֹא תֹאכַ ל ַה ֶנ ֶּפ ׁש ִעם ַה ָ ּב ָשׂר (דברים י”ב ,פסוק כ”ג)

שאלות
מדוע ,לדעתכם ,נאסר לשחוט ביום אחד בעל-חיים ובנו?

מדוע לדעתכם מגבילה התורה את ניצול בעלי-החיים בחקלאות?

מה הקשר בין מעשהו של ר’ זוסיא למטרת שליחותו המקורית באותה עת?

[מעשה שחרור הציפורים מהכלוב מהווה מימוש מפתיע ולא צפוי של מטרת שליחותו של ר’ זוסיא :פידיון שבויים]

מדוע ,לדעתכם ,מטילה ההלכה היהודית הגבלות ואיסורים רבים על אכילת בשר?

האם רומז הסיפור לדעתכם כי פגיעה בבעלי-חיים מובילה לפגיעה בבני-אדם?

[ניתן לראות בתגובתו האלימה של הפונדקאי ובמכות שהוא נותן לצדיק ,ביטוי לאכזריות שגרמה לו להתעלם גם מסבלן של הציפורים
הכלואות]

האם להערכתך “חיות המשק” בימינו זוכות ליחס התואם את איסור צער בעלי-חיים בהלכה היהודית?

האם לדעתכם מוצדק לכלוא ציפורים ועופות בכלוב?

[ניתן לעורר דיון ודעות בעד ונגד .במהלכו כדאי לציין את העובדה שמרבית התרנגולות בתעשיית הביצים בישראל כלואות כיום בכלובים
קטנטנים ,בהם הן אינן יכולות אפילו לפרוש כנפיים .שורה של רבנים יצאו נגד לולי התרנגולות הצפופים שלטענתם אינם עומדים בעקרון
צער בעלי חיים (ראי/ה נספח בדיסק) .למשל הרב לאו כתב בחוות דעת בנושא“ :אני סבור שפסיקת הלכה בעניין זה מוכרחה להיות
חד משמעית ,לאיסור גידול תרנגולות בתנאים אכזריים ולקידום הפיכת משק הביצים בישראל לכזה העונה על דרישות התקן בעולם
המערבי .מדינת ישראל מוכרחה להיות אור לגויים]”.

// 14
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שכפלו
וחלקו

מצוות צער בעלי-חיים במורשת ישראל
דף עבודה  2מתוך 2
//

 // 2סבלו של הרב הנערץ ,עורך המשנה
רבי יהודה הנשיא ,עורך המשנה ,המכונה “רבנו הקדוש” ,או פשוט “רבי” ,שימש כנשיא יהודה לפני  1,800שנים ,וזכה להערצת
בני דורו והדורות שלאחריו ,עד ימינו .במקומות שונים מסופר שעברו עליו שלוש עשרה שנים קשות ,שבהן התייסר מכאבי
שיניים טורדניים .מדוע נגזרו עליו ייסורים קשים כאלה? כיצד נגאל מהם? על כך מספר התלמוד:

ייסורים של רבי על-ידי מעשה שגרם הוא עצמו באו ,ועל ידי מעשה אחר הלכו .על ידי מעשה באו,
מה הוא? עגל אחד שהוליכו אותו לשחיטה ,הלך תלה ראשו בתוך כנף בגדו של רבי ובכה .אמר לו
נוצרת [כלומר ,נוצרת כדי שבני-אדם יאכלו את בשרך].
רבי :לֵ ך ,לְ כַ ך
ָ
אמרו משמיים :הואיל ואינו מרחם ,שיבואו עליו ייסורים .ועל-ידי מעשה אחר הלכו ייסוריו .יום
אחד הייתה שפחתו של רבי מטאטאה את הבית ,היו מונחים שם גורי חולדה והייתה מטאטאה
אותם .אמר לה :הניחי להם ,הרי כתוב“ :ורחמיו על כל מעשיו” (תהילים קמה .)9 ,אמרו משמיים :הואיל
ומרחם ,נרחם עליו( .מארמית :תלמוד בבלי ,בבא מציעא פה ,ע”א; הסיפור מופיע גם בתלמוד ירושלמי ובמקורות נוספים)
שאלות (רשמו את תשובותיכם מאחורי הדף או במחברת)

א .מדוע נענש רבי יהודה הנשיא בייסורים?
ב .מדוע נפסק עונשו של רבי יהודה הנשיא?
ג .כיצד מתואר השינוי שחל ברבי יהודה הנשיא ,וממה לדעתך הוא נובע?
ד .מהו הלקח שמבקש המדרש ללמד ,לדעתכם?

 // 3כיצד קיים רבי זוסיא מצוות פדיון שבויים
רבי משולם זוסיא ,שחי בפולין במאה ה ,18-הוא אחת הדמויות הייחודיות והמופלאות בעולם החסידי .התנהגותו מבטאת קיום
מצוות ואהבת האל מתוך שמחה והתלהבות טבעיות ,ולא מתוך למדנות שקדנית ,כמקובל .בסיפור הבא מתואר במעשה שעשה
רבי זוסיא ,כשיצא להתרים כספים לקיום מצוות פדיון שבויים (מצווה חשובה ביהדות ,שמטרתה לשחרר שבויים ובני ערובה):

פעם אחת נשא הצדיק רגליו לקבץ מעות [כספים] עבור פדיון שבויים ,ובא למלון אחד ובעל הבית,
הפונדקאי ,לא היה בביתו .וראה הצדיק שם כלוב ציפורים ,איך שהם ניצודים ,ומגמתם הוא לפרוח
באוויר העולם כטבעם להיות צפור דרור .ונכמרו רחמיו עליהם ואמר“ :אני מכתת רגלי להשיג מעות
עבור פדיון שבויים ,והנה אין פדיון שבויים גדול מזה להתיר הצפרים ממאסרם”.
ועשה כן ופתח הקן וברחו הצפרים לדרכם .ואחר-כך בא בעל הבית לביתו וראה שהקן פתוח והציפורים
אינן .והיצר לו מאוד מזה ,ואמר לבני ביתו“ :מי הוא זה שעשה לי הרעה הגדולה?” ואמרו לו“ :יש כאן
איש אשר למראה עינינו הוא משוגע ,הוא עשה המעשה הרע ”.אמר בעל הבית לצדיק“ :אתה המשוגע,
איך מלאך לבך [איך הרשה לך לבך] לעשות המעשה הרע ,להבריח את הציפורים שלי ,והפסדת לי
ממון הרבה ששילמתי עבורם ”.אמר לו הצדיק“ :כתוב ‘ורחמיו על כל מעשיו’ (תהילים קמה ,)9 ,ונכמרו רחמי
להוציאם ממסגרותם” .והיכה בעל הבית לצדיק מכות אכזריות( .סיפורים נוראים ,ליקט יעקב קינדר ,עמ’ )76-77
שאלות (רשמו את תשובותיכם מאחורי הדף או במחברת)

א .כיצד רואה בעל-הבית הפונדקאי את הציפורים ,וכיצד רואה אותן רבי זוסיא?
ב .ציינו נימוקים בעד ונגד מעשהו של רבי זוסיא.
ג .מה הקשר בין מעשהו של רבי זוסיא למטרת שליחותו המקורית באותה עת?
ד .האם רומז הסיפור ,לדעתכם ,כי פגיעה בבעלי-חיים מובילה לפגיעה בבני-אדם?
ה .האם ,לדעתכם ,מוצדק לכלוא ציפורים ועופות בכלוב לכל חייהן?
// 16

צרכים וזכויות
מערך שיעור למולדת חברה ואזרחות
מערך שיעור למורה  //גרסה מצומצמת
לבית-הספר היסודי ,כיתות ג’-ו’

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

מצגות לשיעור המקוצר ולשיעור המורחב ,וכן המערך המורחב לכיתות הגבוהות ,מצויים בתקליטור

צרכים וזכויות שלנו –  10דקות
[כתיבת המילה “צרכים” על הלוח והסבר קצר על המושג]:
הצרכים שלנו הם הדברים שאנו צריכים ושחשוב שיהיו לנו ,שבאמצעותם נוכל לחיות בבריאות ובבטחון ,ונרגיש מאושרים.

שאלות לכיתה //

האם אתם יכולים לתת דוגמה לצורך שיש לכל כל בני האדם?
איזה צורך יש לכם באופן אישי?

[אפשר לעשות סבב שבו כל אחד יציין צורך אישי אחד ,תוך עידוד לציין דבר שהם צריכים ,דבר שהם שמחים על כך שיש להם ,אדם
שהם אוהבים להיות איתו או משהו שהם אוהבים לעשות ,כך שהתשובות יהיו מגוונות .כל הצרכים שהתלמידים מציינים ייכתבו בטבלה
בת ארבע עמודות ,תוך ניסיון להפוך אמצעים ספציפיים לצרכים כלליים (למשל משחק מחשב יכתב ליד עניין וכייף) .לדוגמא]:

חברה ומשפחה
חברים
משפחה
אהבה ,כבוד והערכה

סביבה הולמת
מכסה ופרטיות
עניין וכייף
הגנה ממזג אויר
חופש

צרכים גופניים
אוכל
מים
שינה
אויר נקי

חיים ,ביטחון ובריאות
חיים
בריאות
בטחון שלא יפגעו בי

זכויות הילד*

הצרכים הללו שעליהם דיברנו חשובים עד כדי כך ,שיש חוק שמגן עלינו ודואג שנוכל לספק אותם .אנחנו לא מחוייבים לקבל את משחק
המחשב הכי חדש או אייפון ,אבל זו כן זכותנו שיהיה לנו מעניין ,ואסור בשום אופן לסגור אותנו בחדר שאין בו עניין כלל ,אלא רק אוכל
ומים וכרית לישון עליה .יש לנו זכות לספק כל אחד מהצרכים שרשמנו .נקרא יחד את המסמך שנקרא “אמנת זכויות הילד” ,שמדינת
ישראל ורוב המדינות בעולם חתמו עליו ומחוייבות לשמור עליו.

שקופית // 2

[קוראים יחד את רשימת הזכויות ומשווים אותה עם רשימת הצרכים שיצרנו קודם .ניתן גם לצבוע בצבע שונה כל אחת מארבע הכותרות
בטבלה ,ולסמן כל זכות באמנה בצבע/ים המתאימ/ים (חלק ממשפטי הזכויות באמנה כוללים שתי משפחות צרכים)].

צרכים של בעלי-חיים –  10דקות
שאלות לכיתה //

נסתכל על רשימת הצרכים שיצרנו.

האם הצרכים האלה משותפים גם לבעלי-חיים?

ננסה לחשוב על כלב או חתול שאנחנו מכירים[ .עוברים צורך-צורך ודנים האם הוא רלוונטי לבעלי החיים שאיתנו .חשוב להראות שגם
אם האמצעים שונים במובהק ,הצרכים בד"כ משותפים .למשל ,כלב לא צריך אייפון אבל כן צריך עניין וכיף – לשחק איתנו או עם כלבים
אחרים ,חתול לא צריך מילות הערכה אך כן צריך ליטופים ושלא יצעקו עליו)].

האם הצרכים האלה משותפים גם לחיות אחרות? לסוס?

לעכבר? לדג? לתוכי? לאפרוח? לפיל? לפרה? [קוראים בשם של חיה והתלמידים עונים האם הצרכים משותפים לה .אם התלמידים
מתקשים לענות אפשר לבקש שיתייחסו לצורך ,או לקבוצת צרכים מסויימת] .
[הערה למורה :הדיון יתמקד במגוון חיות שברור שיש להם יכולת חישה וצרכים חברתיים (יונקים ,עופות ,דגים) .במערך השיעור "חושים
ותחושות" המיועד ללימודי המדעים ,אך יכול להוות גם מבוא לשעור זה ,נידונה בפשטות גם השאלה לאילו יצורים חיים יש יכולת חישה
ורגשות ,כולל צמחים למשל].
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צרכים וזכויות (המשך)
שקופית // 3

[הצגת שקופית צרכים של בעלי-חיים ,חזרה וסיכום ההשוואה בין צרכי בעלי-חיים לצרכי בני אדם ,ודיון בשוני
באופן סיפוק הצרכים]:
כפי שראינו ,הצורך הבסיסי שלנו ,וגם של
בעלי-חיים ,הוא הצורך במצב גופני תקין
[לחיצה להכנסת הטור הראשון בטבלה] .זה
כולל את החופש מכאב ,ממכות ופציעות,
מהתעללות ,את הצורך בבריאות ,ואת הצורך
הבסיסי לחיות.
צרכים מסוג נוסף הם צרכים גופניים [הכנסת
הטור השני בטבלה] .צורך זה כולל את הצורך
במזון מספק (משביע ,טעים ,מזין) ,את הצורך
במי שתייה נקיים ,את הצורך באוויר נקי
לנשימה ואת הצורך בשינה מספקת.
צורך מורכב יותר ,אך חשוב לא פחות ,גם
בשבילנו וגם בשביל בעלי-חיים ,הוא הצורך
בסביבה הולמת [הכנסת הטור השלישי
בטבלה] .בכך נכללים הצורך בסביבה
שבה ניתן לנוע בחופשיות ,הצורך בסביבה
מעניינת ומגוונת שאופיינית לבית הגידול
הטבעי (עופות מים ,למשל ,יסבלו בהיעדר מקום לשחות ולטבול בו) ,את הצורך לשחק (במיוחד ,אך לא רק ,לגורים) ,לחקור את
הסביבה ולחפש מזון או מחסה.
הצרכים המורכבים ביותר קשורים בצורך בחברה ובמשפחה [הכנסת הטור הרביעי בטבלה] .בעלי-חיים שונים זקוקים לקשרים זוגיים,
וכן קיים בהם הצורך לטפל בצאצאים ולהגן עליהם ,וכמובן הצורך של הצאצאים עצמם בטיפול בהגנה ובחום הוריים .בעלי-חיים החיים
בקבוצות (להקות ,עדרים ,וכו') זקוקים לקשרים חברתיים עם בני להקתם ,הכוללים חברות ,חיפוש מזון משותף ,תחרות ,תקשורת וכיו"ב.

פגיעה בבעלי-חיים –  5דקות
אנחנו רואים בקלות איך התעלמות מצרכים של בעלי-חיים הנתונים לשליטתנו יכולה להפוך לפגיעה בהם:
[להכניס את האלמנט הבא במצגת – הפס האדום]
התעלמות מהצורך במצב גופני תקין עלולה להוביל לפגיעה גופנית ישירה בבעל-החיים :לגרימת כאב ,מחלות ,פציעה ,נכות ,למניעת
טיפול רפואי ומות.
התעלמות מצרכיו הגופניים של בעל-חיים עלולה להוביל לסבל ,כאב ,מצוקה וחולי .מניעת סיפוק צרכים גופניים ,יכולה לבוא לידי ביטוי
בהרעבה או הצמאה ,בהאכלה במזון לא מתאים ,במניעת טיפול רפואי ,במניעת שינה וכדומה.
התעלמות מהצורך בסביבה הולמת עלולה להוביל לסבל ,דיכאון ,תסכול ,ואפילו חולי .סביבה מגבילה כזו יכולה להתקיים ,למשל,
בכליאה מתסכלת בשטח קטן ,צפוף או מזוהם ,או בכלוב משעמם וחסר גיוון וגירויים.
התעלמות מהצורך החברתי והמשפחתי של בעל-חיים בדרך של כליאתו בבידוד  ,מניעת קשרים חברתיים וזוגיים ,או הפרדה בין גורים
לאמהותיהם (המקובלות בתעשיות רבות) ,עלולה לגרום לדיכאון ,מצוקה ,ואי תפקוד אצל בעל-החיים.
[מוכרים ביותר הניסויים שערך הפסיכולוג הארי הארלו (והיו בעצמם התעללות קשה בקופים) ,שמצאו שגור קופים הגדל ללא טיפול
אם – גם אם הוא מואכל ומטופל היטב בבידוד – "ישתגע" ולא יוכל לתפקד בבגרותו באופן נורמלי].
לבעלי-חיים שחיים איתנו אנחנו בד"כ מספקים את הצרכים האלה ,או לפחות את חלקם .חשוב מאוד ,למשל ,שניתן מים לחתול שלנו
וגם לחתולים בחצר ,ושנוציא את הכלב לטיול .אבל בעלי-חיים בטבע יודעים לדאוג לעצמם למילוי הצרכים האלה בצורה הטובה ביותר,
ואנחנו רק צריכים לא להפריע להם ולא למנוע מהם את הצרכים האלה :כבשה בטבע מחפשת בעצמה עשב לאכול ,אמא ברווזה דוגרת
על הביצים שלה ודואגת לאפרוחים ,וגורי אריות משחקים בכיף אחד עם השני .אך אם נכלא את הכבשה בלי אוכל ,נפריד את האפרוחים
מאמא שלהם או נבודד את גורי האריות ,אז נמנע מהם להשיג את הצרכים שלהם ונפגע בהם מאוד.

זכויות בעל חיים –  15דקות
[להכניס את האלמנט הבא במצגת – שורת הזכויות :הזכות לא לסבול מאלימות ,הזכות לסיפוק צרכים גופניים ,הזכות לסביבה הולמת,
והזכות לחברה ולמשפחה]
אמרנו קודם שאם שומרים על הצרכים של מישהו אז זה אומר ששומרים על הזכויות שלו .כמו באמנה לזכויות הילד .בסוף השיעור [או
בשעור המשך] נכתוב אנו אמנה לזכויות בעלי-חיים.
// 18

משימות ודיון בכיתה //

עיינו בכל אחת מהתמונות שיוקרנו מייד [שקופיות  4-8או בדף העבודה] וחשבו:

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

מה היה מבקש בעל-החיים המופיע בה מאיתנו ,אילו היה יכול?

[לדוגמא  -סוס המנוצל לעבודה“ :שחררו אותי מהעבדות!”; אפרוח במדגרה“ :אני רוצה את אמא!”;
עגל“ :אני רוצה לרוץ ולשחק בחוץ!”; פיל בקרקס“ :אני רוצה לצעוד חופשי!”; קוף בכלוב“ :אני זקוק לחום ואהבה!”]

ציינו שלושה צרכים שלדעתכם נמנעים מבעל-החיים בתמונה

[מהסוס נמנעים למשל צעידה חופשית ,ראייה לצדדים ,משחק ומנוחה; מהאפרוח – טיפול אימהי ותחושת ביטחון; וכו’]

האם אתם מכירים בעלי-חיים נוספים שזכויותיהם נפגעות בצורות דומות?

[גם חמורים וגמלים מנוצלים לעבודה ולסחיבת משאות; גם טלאים או עגלים מופרדים מאמהותיהם בתעשיית המזון מהחי; גם כלב קשור
ברצועה קצרה אינו יכול לשחק ולרוץ כמו העגל; וכו’]
שקופית  // 9שאלות לדיון בכיתה

אילו זכויות בעלי-חיים מופרות לדעתכם בתמונות שלמעלה?

[הזכות לסביבה הולמת ,הזכות לחברה ומשפחה ואף הזכות לסיפוק צרכים גופניים]

כיצד נפגע מי שזכויותיו מופרות בצורה כזאת?

[סבל ותסכול מתמשכים מהכליאה המגבילה ,שעלולים להוביל גם לעצבנות ותוקפנות במקרה של הכלב]

איך ניתן למנוע פגיעה בזכויות מהסוג המוצג בתמונות?

[כלב :לדבר עם מי שקושר אותו ברצועה קצרה שישחרר אותו ,או לפחות יאריך את הרצועה ,ואף להתלונן במשטרה או ב'תנו לחיות לחיות';
עגלים :מכיוון שעושים זאת באופן תעשייתי-מסחרי-המוני למטרות כלכליות – מורכב יותר להשפיע על כך ,אבל הדרך היחידה היא להראות
לחברות המזון מהחי (בשר ,ביצים ,חלב) שלנו כצרכנים אכפת מהתנאים בהם מגודלים בעלי-חיים ,ושנסרב לקנות מוצרים שיוצרו תוך
התעללות ופגיעה בבעלי-חיים .ניתן גם לפעול לעידוד חוקים שישפרו את תנאיהם ,כמו חוקים אחרים שנתקבלו בארץ ובעיקר באירופה] .

כתיבת אמנה לזכויות בעלי-חיים –  5דקות
בשיתוף התלמידים ,כתיבת אמנה שתיתלה בכיתה או במסדרון בית הספר .מומלץ להקדיש לכך שיעור נפרד ,לכתוב את האמנה על
פלקט גדול ולתת לתלמידים לקשט אותה ולחתום את שמם עליה .כדאי לפתוח כל משפט באמנה ב"אנחנו מתחייבים ,"...למשל – "אנחנו
מתחייבים להגן על החיות שסביבנו"" ,אנחנו מתחייבים לא לכלוא חיות ולא לעודד כליאה שלהם במקומות אחרים" וכו'.

זכויות אדם וזכויות בעלי חיים אחרים
שקופית // 10

[אופציונאלי להרחבה בכיתות ה-ו]

שאלות לכיתה

באמנת זכויות הילד הכרנו כמה זכויות שברור שהן מתאימות גם לבעלי-חיים ,וכמה שנראות לנו
פחות מתאימות .לדעתכם ,אילו מהמשפטים הבאים שמתוך האמנה מתאימים גם לחיות?

"זכותי שידאגו לי לאוכל ,לבגדים ,לבית ולהגנה" [רלוונטי לבעלי-חיים מלבד בגדים ,אך לחיות יש דרכים אחרות להגן על גופם כגון פרווה ונוצות].
"זכותי שלא יפגעו ברכוש שלי ובסודיות שלי" [תלוי איך מפרשים .רק בני אדם זקוקים לבעלות חוקית על רכוש ,אך ניתן לחשוב גם על
הזכות של ציפור על הקן שבנתה למשל .סוד הוא מושג מוזר בהקשר של בעלי-חיים אך פרטיות חשובה להם מאוד .למשל ,לתרנגולת
חשוב להטיל ולדגור במקום מוסתר ע"מ להגן על אפרוחיה].
"זכותי לקבל שם ומקום אליו אשתייך" [לחיות אולי אין שמות אך הן מזהות את חבריהן ללהקה ,בני זוג ואת הגורים שלהן .תרנגולת,
למשל ,מזהה את האפרוחים שלה כשקוראים לה ,ופנגווינים מזהים את בן הזוג מרחוק ע"י קול מיוחד שהוא משמיע ,בדומה לקריאה
בשם .חשוב מאוד לבעלי-חיים להיות חלק מלהקה ולדעת לאן הם שייכים].
"זכותי לומר את דעתי ולהביע את רגשותי" [בפירושה המקובל ,הזכות לחופש ביטוי היא כמובן זכות אנושית מובהקת ,אך אפילו בנוגע
אליה ניתן לעודד את התלמידים לחשוב על הקבלות לצורך של חיות להשמיע את קולן ,לשרוק שירי חיזור או ליילל בפחד ,או לבטא את
עצמן באופן לא מילולי – לרמוז במחוות גוף שהם רוצות ללכת למקום מסוים ,שהן חוששות לעשות דבר מסוים ,וכו'].

האם תוכלו למצוא גם זכויות שרלוונטיות לבעלי-חיים מסוימים אך לא לבני אדם?

[דוגמאות לתשובות אפשריות :הזכות לקנן ולדגור רלוונטית רק לעופות ,הזכות להתעופף ולנדוד רלוונטית רק לעופות ודגים ממינים
מסוימים ,הזכות לחיות במים רלוונטית רק לדגים ובעלי-חיים ימיים ,וכיו"ב]

האם תוכלו למצוא גם זכויות אדם שאינן רלוונטיות לכל בני-האדם ,אלא רק לקבוצות מסוימות?

[הזכות להצביע בבחירות – חשובה ביותר אך אינה רלוונטית לתינוקות למשל; הזכות שיפרנסו אותך – זכות ששמורה לרוב רק לילדים]
מלאו עוד שתי דוגמאות לפחות בכל טור בטבלה הבאה [שקופית .]11
* להרחבה למורה :הצהרת זכויות הילד בישראל ,וחוק זכויות התלמיד ,באתר משרד החינוך.
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שכפלו
וחלקו

צרכים וזכויות
דף עבודה לתלמידים
//

חושים ותחושות
מערך שיעור למדעים טכנולוגיה וביולוגיה
מערך שיעור למורה //
גרסה מצומצמת ,לבית-הספר היסודי (כיתות ג’-ו’)

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

מצגות לשיעור המקוצר ולשיעור המורחב ,וכן המערך המורחב לכיתות הגבוהות ,מצויים בתקליטור

א .עיינו בכל אחת מהתמונות
ורשמו במקומות המתאימים:

חושים של בני אדם וחיות אחרות –  10דקות
שקופית // 2
פותחים בשאלה לכיתה

 .1מה היה מבקש בעל-החיים המופיע
בתמונה אילו היה יכול?

אילו חושים יש לבני-אדם?

[מניית החושים ]:ראייה ,טעם ,ריח ,מישוש ,שמיעה.
[בכיתות הנמוכות כדאי להדגים את מושג החושים באמצעות פרי ולשאול את התלמידים כיצד אנו מכירים את תכונותיו באמצעות אברי
החישה ,למשל – איך יודעים שצבע התפוח אדום? התלמידים – רואים אותו בעיניים]

 .2ציינו  3צרכים שלדעתכם נמנעים
מבעל-החיים בתמונה.
 .3האם אתם מכירים בעלי-חיים נוספים
שזכויותיהם נפגעות בצורות דומות?

סוס המנוצל לסחיבת משאות

אפרוח במדרגה

פיל בקרקס

גור קופים בכלוב

מדוע נקראים “חושים” בשם זה? לאיזו מילה הם קשורים?

חושים נקראים בשם זה משום שהם גורמים לנו לתחושה .כשאנו נוגעים באש יש לנו תחושה של “חם” ושל “כואב” .ואנו מבינים שזה “מסוכן”
וש”צריך מהר להזיז את היד” .המידע שנקלט בחושים לא נשאר בתור מידע סתם ,הוא עוזר לנו להסתדר בעולם :כשכואב לנו נזיז את היד,
כשנעים לנו ,נשאיר אותה .מכאן שמי שיש לו חושים מרגיש וקולט דברים.
שקופית // 3

החושים אינם אופייניים רק לבני אדם .לאילו מהיצורים הבאים יש לדעתכם חושים?

[מציגים בזו אחר זו את תמונות היצורים בשקופית  – 3פטריות ,צפרדעים ,עצים ודגים – ודנים בתשובה בנוגע לכל אחת מארבע התמונות
המופיעות בשקופית .מסכימים ,למשל ,שלדגים ולצפרדעים יש עיניים ,כך שחוש ראייה בוודאי יש להם .לעומת זאת ,לפטריות ולעצים
נראה שאין חושים].
שקופית // 4
שאלות לכיתה
עגל חלב בתא עץ

ב .עיינו
בשתי
התמונות
הבאות:

איך אפשר לדעת למי יש חושים? למשל ,איך יודעים אם פיל רואה?
איך אפשר לדעת מי מרגיש דברים? למשל ,איך יודעים אם לאבן כואב? ולדג?

[אין ציפייה כמובן להגיע לתשובה מדעית לשאלות אלו ,שבהן עוסק מערך השיעור המורחב .השאלות מיועדות בעיקר לחידוד האינטואיציה
של התלמידים בנושא .ניתן גם לשאול “האם לדעתכם ניתן לומר שלמצלמה יש חוש ראייה?” ,ולאחר איסוף מספר תשובות אפשר לסכם בכך
שהמצלמה לא באמת “רואה” שום דבר ,אלא רק מאחסנת מידע חזותי].
שקופית // 5
דרך פשוטה יחסית לדעת מה אדם מרגיש היא לשאול אותו .אבל זה לא יכול לעזור לנו במקרה של תינוקות או חיות.

אז איך אפשר לדעת מה תינוק או בעל-חיים מרגיש?

[כדאי לאסוף מהתלמידים מספר הצעות לתשובה .לחיצה בשקופית  5תחשוף “רמז” :תמונת אדם יפני כועס .אנו יודעים שהוא כועס גם מבלי
להבין מילה ביפנית .ההתנהגות שלו מעידה על כך ].דרך פשוטה נוספת ,היא להתבונן בהתנהגות :בשפת הגוף ,בהבעות הפנים ,בקולות שהוא
משמיע ,וכדומה [ניתן להדגים כמה הבעות פנים או התנהגויות בפנטומימה ,ולבקש מהתלמידים לזהות את הרגש שהם מביעות].

אילו זכויות בעלי-חיים מופרות ,לדעתכם ,בתמונות שלמעלה?

התנהגותנו מעידה על הרגשותינו ועל מחשבותינו .קל להבין כי גם התנהגות של חיות אחרות מעידה על רגשות ומחשבות .לכאב ,פחד או
הנאה יש ביטוי בהתנהגות .למשל ,אם נתבונן בחיה שפוחדת נבחין שהיא בורחת ,רועדת ומתנשמת או קוראת קריאות של פחד .חתול שנהנה
 -מגרגר ,ואנו יכולים לשמוע אותו .חיה שכואב לה מטפלת באיבר הכואב ואנו יכולים להבחין בכך ,ועוד.

כיצד נפגע מי שזכויותיו מופרות בצורה כזאת?

[אפשרות להעמקה]

איך ניתן למנוע פגיעה בזכויות מהסוג המוצג בתמונות?

ישנן גם דרכים עקיפות להבין מהתנהגותן של חיות מה הן מרגישות :אחת מהן מכונה “שמירת כאב” שקופית .6

ניתן ללמוד מן ההתנהגות גם על העדפות מורכבות .למשל ,כאשר חיה בוחרת באופן עקבי אפשרות אחת מבין כמה שפתוחות בפניה .כאשר
מדובר בחיות חברתיות ,הסימנים שהן מחליפות ביניהן מעידים אף יותר “מה עובר להן בראש” .קל להבין שקוף המושיט יד לחבר ללהקה
שאוכל פרי ,מרגיש תיאבון ,ורוצה לאכול.
הכוונה לתופעה שבה בעלי-חיים (כולל בני אדם) מפסיקים להשתמש זמנית באיבר פגוע בגופם ,גם במקרים שבהם הוא יכול לתפקד,
למשל צליעה.
// 20

21 //

חושים ותחושות (המשך)

שכפלו
וחלקו

חושים ותחושות
דף עבודה לתלמידים
//

משימות לתלמידים –  15דקות
שקופית  // 7מחלקים את דף העבודה ומבקשים מהתלמידים להשלים את המשפטים הבאים

כלב ששמח שהאדם המטפל בו חזר הביתה עשוי[ ...לכשכש בזנב ,לקפוץ ,להתרוצץ ,ללקק את המטפל];
אפשר לשאול מה לדעתם הרגיש הכלב לפני-כן ,והאם לדעתם כלבים חווים געגועים.
בעל-חיים שרגלו נפצעה או נשברה ,עשוי[ ...לשכב על צדו ,להיאנח ,ליילל כמו גור ,ללקק את רגלו];
תרנגולת שחוששת שהאפרוחים שלה בסכנה עשויה[ ...לתקוף ,לרוץ ,לחפש את האפרוחים ,לקרקר]

שקופיות // 8-15

מבקשים מהתלמידים לרשום לעצמם משפט קצר המתאר את הרגשתה של
החיה הנראית בכל אחת מהתמונות הבאות במצגת ומשווים בין תשובות נבחרות
שכתבו תלמידים ועומדים על הדמיון ביניהן ,המעיד על יכולת אינטואיטיבית
טובה לזהות רגשות מסוימים גם בקרב חיות שונות מאוד מאיתנו.
מציגים את שקופית  // 9-16התמונות הממוספרות ,ומבקשים
מהתלמידים לכתוב במחברותיהם משפט המבטא את תחושת החיה בכל
תמונה ,ומשווים שוב בין התשובות[ .ניתן במקום כתיבה במחברת לעבור
הישר לתשובות בעל-פה]
שאלת אתגר לסיום שקופית [ // 17אם נשאר זמן ,והתרשמת
שהיא מתאימה לרמת הכיתה]:

חישבו כיצד יכולות להועיל לנו דווקא תחושות שליליות.

פעילויות חוויתיות להרחבה
פעילויות חוויתיות לבחירה לסיכום השיעור –  10דקות

פנטומימה רגשות – ילד נבחר יקבל כרטיס עם שם של רגש וידגים אותו לכיתה ללא מילים ,על מנת שינחשו.
משחק פנטומימה – ילד נבחר יקבל כרטיסיה עם שם של חיה ,אירוע שקורה לה ,ורגש  -ויציג לכיתה על מנת שינחשו (ניתן לומר רכיב
אחד ולהציג את שני האחרים).
כתיבת סיפור קצר לאחת מהתמונות הממוספרות.
צפייה בסרטון “לחלוק את העולם עם כולם” [בתקליטור] ,ובעיקר בפרק השני ברגשות בעלי חיים.

פעילויות לבחירה להרחבה ולסיכום הנושא בשיעור המשך:

הכנת אמנה כיתתית להגנה על בעלי חיים.
כתיבת דוח-שיח או כתיבה וציור קומיקס של שיחה בין אדם לבעל חיים על רגשותיו ,כגון כלב קשור או תוכי בכלוב המסביר לבעליו על רגשותיו.
הכנת פוסטר כיתתי מתמונות החיות במצגת ,בתוספת בלוני דיבור המבטאים את מה שהן מרגישות.

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

השלימו את המשפטים הבאים:

כלב ששמח שהאדם המטפל בו חזר הביתה ,עשוי
בעל-חיים שרגלו נפצעה או נשברה ,עשוי
תרנגולת שפוחדת שהאפרוחים שלה בסכנה ,עשויה
לפניכם תיאור מפגש בין שתי קבוצות פילים ,מתוך הספר “כשפילים בוכים” .אצל הפילים ,נקבות הן מנהיגות העדר .העדרים
המתוארים בקטע הבא מונהגים על ידי שתי פילות ,המכונות ‘תרזיה’ ו’סליט איר’:

“ממרחק חצי קילומטר כבר החלו הפילים לקרוא זה אל זה .תרזיה שינתה כיוון ,והחלה ללכת
מהר .ראשי הפילים ואוזניהם היו זקופים ,ונוזל ניגר מבלוטות הרקה של כל הפילים בעדר.
הם נעצרו ,קראו ,קיבלו תשובה ,שינו מעט את כיוון הליכתם ,ומיהרו קדימה .קבוצתה של סליט
איר הגיחה מקבוצת עצים ,והתקדמה לעברם בריצה .הפילים בשתי הקבוצות מיהרו אלה אל
אלה בצווחות ובתרועות.
תריזיה וסליט איר רצו זו אל זו ,הקישו חטים ,ושילבו את חדקיהן תוך נהמות ונפנופי אוזניים .כל
הפילים ביצעו טקסי ברכה דומים ,חגו זה סביב זה ,נשענו זה על זה ,התחככו זה בזה ,שילבו את
חדקיהם ,והריעו ,נהמו וצעקו .הנוזל מבלוטות הרקה שלהם ניגר על סנטריהם”.
(“כשפילים בוכים” ,עמ’ )130‑129

מה לדעתכם הרגישו שתי קבוצות הפילים בעת המפגש?
כיצד מבטאת חיה המוכרת לך (כמו חתול או כלב) הרגשה דומה?
ציינו נקודות דמיון ונקודות שוני בין התנהגות הפילים להתנהגות בני-אדם בנסיבות דומות.
נקודות דמיון:

שמחת פילים
[שקופית  ,18ובדף העבודה לתלמיד ,מחוץ למסגרת הזמנים – לשיעור המשך או לבית]
נקרא כעת תיאור מפגש בין שתי קבוצות פילים ,מתוך הספר “כשפילים בוכים” .אצל הפילים,
נקבות הן מנהיגות העדר והעדרים המתוארים בקטע הבא מונהגים על ידי שתי פילות ,המכונות ‘תרזיה’ ו’סליט איר’ :
“ממרחק חצי קילומטר כבר החלו הפילים לקרוא זה אל זה .תרזיה שינתה כיוון והחלה ללכת מהר .ראשי הפילים ואוזניהם היו זקופים ,ונוזל
ניגר מבלוטות הרקה של כל הפילים בעדר .הם נעצרו ,קראו ,קיבלו תשובה ,שינו מעט את כיוון הליכתם ומיהרו קדימה .קבוצתה של סליט איר
הגיחה מקבוצת עצים והתקדמה לעברם בריצה .הפילים בשתי הקבוצות מיהרו אלה אל אלה בצווחות ובתרועות .תריזיה וסליט איר רצו זו אל
זו ,הקישו חטים ושילבו את חדקיהן תוך נהמות ונפנופי אוזניים .כל הפילים ביצעו טקסי ברכה דומים ,חגו זה סביב זה ,נשענו זה על זה ,התחככו
זה בזה ,שילבו את חדקיהם והריעו ,נהמו וצעקו .הנוזל מבלוטות הרקה שלהם ניגר על סנטריהם“( ”.כשפילים בוכים” ,עמ’ )129-130

נקודות שוני:

שאלת אתגר חישבו :מה התועלת בקיומן של תחושות שליליות?

שאלות לכיתה //

מה לדעתכם הרגישו שתי קבוצות הפילים בעת המפגש? [שמחה ,התרגשות]
כיצד מבטאת חיה המוכרת לכם (כמו חתול או כלב) הרגשה דומה? [קפיצות ,ליקוקים ,נביחות שמחה]
ציינו נקודת דמיון ונקודת שוני בין התנהגות הפילים להתנהגות בני-אדם בנסיבות דומות [נקודות דמיון במפגש
משמח :ריצה זה לעבר זה ,מגע פיזי ,השמעת קולות התרגשות; נקודות שוני :הנוזל מבלוטות הרקה שלא קיים אצל בני-אדם (אלא בצורה
אחרת אולי ,כגון דמעות) ,ליפוף החדקים זה בזה]
// 22

23 //

התקדמות הטכנולוגיה והשפעתה על בעלי חיים
מערך שיעור למדעים וטכנולוגיה
מערך שיעור למורה  //גרסה מצומצמת ,לביה”ס היסודי  //כיתות ג’-ו’
סרט ,מצגות לשיעור המקוצר ולשיעור המורחב ,וכן המערך המורחב לכיתות הגבוהות ,מצויים בתקליטור

זמנים משתנים  15 -דקות
צפייה בסרט

“לחלוק את העולם עם כולם” [בתקליטור] ,חלק ג “התקופה משתנה ,רוח התקופה משתנה”.
מאז האדם הקדמון בני אדם כל הזמן ממציאים עוד המצאות חדשות .התקופה שלנו היא תקופה של התפתחות טכנולוגית מאוד גדולה.
טלפון סלולרי שיצא לשוק לפני חמש שנים נחשב היום למיושן .ראינו בסרט דוגמאות להמצאות של האדם ,שהחליפו שימוש בבעלי-חיים.
שאלות לכיתה [תשובות התלמידים יכתבו על הלוח]

אילו דוגמאות אתם זוכרים מהסרטון? לאילו שימושים השתמשו בעבר בבעלי-חיים ובמה
משתמשים במקום זאת כיום?
האם ההתפתחות הטכנולוגית עזרה לבעלי חיים במקרים האלה?
האם כיום אנחנו עדיין משתמשים בבעלי-חיים לצרכים שונים שלנו? מה למשל?

[דוגמאות שוודאי יצויינו על ידי התלמידים וניתן להוסיף ,אין חובה לציין את כולם  -לבוש ושמיכות (פרווה ,עור ,צמר ,נוצות) ,מאכל
(בשר ,ביצים ,חלב) ,בידור (קרקסים ,קוסמות ,גני חיות ,חיות מחמד) ,מחקר ,נחייה ,ואפילו קישוט (דגי אקווריום)]

האם לדעתכם בעוד כמה שנים נוכל להחליף בחלק מהשימושים האלה את בעלי-החיים במכונות
או במוצרים חדשים ,או פשוט לוותר עליהם? [גם כיום ניתן לוותר על שימוש בבעלי-חיים למרבית המטרות הללו,

למשל – פרווה ועור סינטטיים ,קרקסים ומופעים ללא בעלי-חיים ,חלופות טכנולוגיים לפחות לחלק מהניסויים בבעלי-חיים ,מאכלים
מזינים מהצומח ובהם גם כאלה שמחקים בשר בטעם ומראה ,אפילו דגי פלסטיק צפים].

[פותחים בסיפור סיפורו של סבא מנחם בדך העבודה או בשקופית ]3
טלי רצתה לגדל כלב ,וההורים לא הרשו לה .היא התפלאה לשמוע מסבא מנחם שגם הוא גידל פעם
חיות – אבל לא כלבים או חתולים ,אלא עופות[ .קוראים בקול רם ,רצוי בשיתוף התלמידים ,את
סיפורו של סבא מנחם ,בדף העבודה או בשקופית ]3

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

[משימה לכיתה]

ציירו את הלול "של פעם" על פי תיאורו של סבא מנחם .הקפידו לצייר לתרנגולות את כל מה
שדרוש להן כדי לקיים את הפעילויות הטבעיות החביבות עליהן.

[ניתן לחלק לתלמידים דף מצולם ריק ברובו ,מלבד תרנגולת במרכזו; ניתן להדפיס את הדף מקובץ בתיקיית השיעור בתקליטור]

תעשיית הביצים המודרנית –  10דקות
מאז שהסבים שלנו היו ילדים תעשיית הביצים השתנתה מאוד ,בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות .אבל במקרה הזה אנו רואים שהתפתחות
טכנולוגית פגעה בתרנגולות .ככל שפיתחו אמצעים יותר מתוחכמים ,כך ניתן היה להכניס את התרנגולות לכלובים יותר קטנים וצפופים.

שקופית // 4

מגדלים רצו לצופף את התרנגולות ,הרבה תרנגולות בשטח קטן ,על מנת לחסוך כסף [ניתן להדגים – אם ניתן לעשר תרנגולות להסתובב
חופשיות פה בחדר הכיתה יהיה להן מקום אבל הן יטילו בערך  10ביצים ביום .לעומת זאת ,אם נמלא את הכיתה בשורות של כלובים
צפופים נוכל להכניס באותו שטח מאות תרנגולות ומכאן – מאות ביצים] .בתקופת הסבים שלנו ,אם היו שמים תרנגולות בלולים צפופים
הן היו מתות מהר .אבל מאז בני אדם המציאו כמה המצאות שאפשרו את הציפוף:
ויטמינים ואנטיביוטיקה מאפשרים לטפל במחלות ,שמתפרצות ועוברות בקלות בלולים מתרנגולת לתרנגולת ,בגלל תנאי הצפיפות והלכלוך.
מכונות אוטומטיות שמאכילות ,מאווררות ואוספות את הביצים מאפשרות ללולן אחד לטפל באלפי תרנגולות במבנה אחד.

שקופית // 5

כך נראים הכלובים של התרנגולות בתעשיית הביצים כיום .כלובים אלה נקראים כלובי סוללה.

אם כך ,האם התפתחות טכנולוגית עוזרת בד”כ לבעלי חיים שבשימושנו?

למרות מה שנראה ,במקרים רבים ההתפתחות הטכנולוגית דווקא פוגעת בבעלי-חיים .חלק מההמצאות של בני אדם פוגעות יותר
בבעלי-חיים מכמה שנפגעו לפני ההמצאה .כך זה גם אצל בני אדם  -חלק מהפיתוחים הטכנולוגיים עוזרים לבני אדם ,למשל ברפואה,
וחלק פוגעים בהם ,למשל כלי נשק.
כעת נראה דוגמא אחת לאופן שבו ההתפתחות הטכנולוגית פגעה בבעלי-חיים ,וכיצד אפשר לשנות זאת.

התרנגולות בימי הסבתות –  10דקות
בספרי הילדים מוצג משק-החי כמקום כפרי רגוע שבו נהנות "חיות המשק" מהגנה ומזון ,ומספקות לאדם בתמורה ביצים ,חלב ובשר.
בואו נראה מה הקשר בין דימוי זה לבין המציאות ,איך זה היה פעם ואיך היום ,בעזרת דוגמא אחת של משק לגידול בעלי חיים .הדוגמא
שבחרנו להביא היא לולים של תרנגולות שמגדלים אותן בשביל הביצים שלהן.

שקופית // 2

לפניכם קטע משיר ילדים בנושא משק החי :הנה אמא הדוגרת  /היא הולכת ומנקרת  /ואתה הולכים הולכים  /יחד כל האפרוחים

השוו בין המשק המסורתי ובין לולי הכלובים .אילו פעילויות ביצעה התרנגולת אז ,ואינה יכולה
לבצע כיום בלולי הכלובים?

[הליכה ,התעופפות“ ,אמבטיית חול” לניקוי הנוצות והיפטרות מטפילים ,ניקור בקרקע ,עמידה על ענף ,טיפול באפרוחים ,ועוד]

כיצד מצטייר משק-החי בשיר (ובתמונות בשקופית מס'  2במצגת)? [בתמונות ובשיר מתואר כיצד
התרנגולת מטפלת באפרוחים שלה ,מגנה עליהם ומחממת אותם ,ומשק החי מצטייר כמקום נעים ,מוגן ושליו]

ציינו ממה עוד לדעתכם עלולה לסבול תרנגולת הכלואה שנתיים בכלוב סוללה[ .שחיקת הנוצות כתוצאה
משפשוף בסורגי הכלוב ,עמידה של התרנגולת החזקה על החלשה כדי לחמוק מעמידה על רצפת הרשת – מה שגורם לחלשה לסבול
משקל כפול על הרשת ,שעמום מהכליאה בכלוב קטן וחשוך בלי אור ואדמה ,ועוד]

האם לדעתכם התמונות והשיר מייצגים את תעשיית הביצים בימינו? [מסקנת השיעור תהיה כמובן שהן אינן
מייצגות כלל ,ושתנאי הגידול של התרנגולות עברו שינוי קיצוני מאז ימי "הסבים והסבתות" ,אך כדאי שהתלמידים יעלו השערות שונות,
גם אם חלקן יתבדו בהמשך]

שקופית [ // 7שאלות לדיון בכיתה]

[מסכמים את עניין ייצוג המשק בספרי הילדים]:
איורים ושירים כמו אלה שראינו מבוססים על המשקים הקטנים שהיו בימי הסבים והסבתות שלנו [אם רוצים לדייק ,אפשר להסביר
שאפילו ביחס למשקים המשפחתיים הקטנים מדובר בתמונה אידיאלית של המציאות ,המסתירה פגיעות בתרנגולות שהיו גם במשק
המסורתי ,כמו שחיטת התרנגולות] .כאן אנחנו רואים שבימי הסבים והסבתות שלנו ,לפני כחמישים שנה ,החיים של תרנגולות היו לא רעים.
// 24

שקופית [ // 6משימות לתלמידים בהמשך דף העבודה]

ציינו שלושה מקומות בהם סובלים בני-אדם מצפיפות[ .אוטובוס ,מעלית ,שוק ,רכבת ,הופעת רוק ,וכו’]

תארו מקרה שבו סבלתם אתם מצפיפות? כמה זמן זה נמשך? מה הייתם מרגישים אילו הייתם
חיים בצפיפות כזו באופן קבוע?

בשל הצפיפות התרנגולות נעשו עצבניות ותוקפניות בכלובים הקטנים ,ולא הייתה להן אדמה לנקר בה .כתוצאה מכך הן התחילו לנקר
אחת את השנייה באלימות.
25 //

התקדמות הטכנולוגיה והשפעתה על בעלי חיים (המשך)
שקופית [ // 8אפשרות להעמקה]
היום כמעט כל התרנגולות שמשמשות לביצים חיות כל חייהן בכלובים קטנים וצפופים.
[שאלות לכיתה]:

שכפלו
וחלקו

התקדמות הטכנולוגיה והשפעתה על בעלי חיים
דף עבודה לתלמידים
//

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

מדוע לדעתכם עשויה רצפת הכלוב רשת? [כדי שההפרשות ייפלו ולא יאספו בתוך הכלוב].
מדוע לדעתכם נוטה רצפת הכלוב באלכסון? [כדי שהביצה תתגלגל למסילת האיסוף].

איך לדעתכם משפיעה רצפת הרשת האלכסונית על גופה ועל הרגשתה של התרנגולת?

[אוספים מספר תשובות ומבינים יחד שזה גורם אי נוחות תמידית ,אי יציבות ,ושרגלי תרנגולות בנויות להיאחז בענף ולא ברשת .אפשר
להוסיף ולספר שציפורני הרגליים של התרנגולות מתארכות כי הן אינן נשחקות מהליכה על אדמה ,והן עלולות להסתבך ברשת.
האפשרות היחידה של התרנגולות לשייף את ציפורניהן היא ...על גופן של שכנותיה לכלוב].

לולי חופש ולולים אורגניים –  5דקות
אמנם ,רוב התרנגולות בתעשיית הביצים בארץ חיות כיום את כל חייהן בכלובים כאלה .אבל יש
גם לולים אחרים ,שנקראים “לולי חופש” .לולי החופש דומים יותר למשק של פעם ,כמו זה שהיה
לסבא של טלי בסיפור [אפשר לדייק ולציין שמדובר בלולים גדולים יותר ,שבהן יש פחות יחס אישי לכל תרנגולת ולצרכים

והבעיות שלהן ,אך עדיין מדובר בתנאים טבעיים בהרבה מאלה שנהוגים ב”כלובי סוללה”] .יותר ויותר צרכנים מעדיפים לקנות ביצים
מלולי חופש ,שבהם התרנגולות אינן כלואות בכלובים ,ויכולות לצעוד על האדמה ,ליהנות מאור השמש או להטיל בקן מוסתר .לביצים
שמגיעות ממשקים כאלה קוראים “ביצי חופש” או “ביצים אורגניות”.

לפני  60שנה ,אנשים רבים טיפלו
בתרנגולות ,כמוני .התרנגולות חיו בחצר ,בלהקות קטנות.
הן הסתובבו חופשיות על האדמה ויכלו לרוץ ,להתעופף ,לנקר בקרקע,
לעמוד על ענף ,ואפילו לפעמים לדגור בקן מוסתר ולגדל אפרוחים ולטפל בהם
במסירות .את בטח לא יודעת שהתענוג הכי גדול של תרנגולות זה “אמבטיית חול”
טובה .ב”אמבטייה” כזאת הן מתפלשות באדמה ומעיפות עפר לתוך הנוצות.
ככה הן מסלקות טפילים ,אבל גם נהנות מכל רגע .פעם לכל תרנגולת
היה שם ,והיינו מזהים אותה מייד ורואים אם היא מתנהגת מוזר,
ואולי זקוקה לטיפול.

קראו את דבריו של סבא מנחם והשוו בין המשק המסורתי ובין לולי הכלובים (בתמונות
למטה) .אילו פעילויות ביצעה התרנגולת אז ,ואינה יכולה לבצע כיום בלולי הכלובים?

שקופית [ // 9שאלה לכיתה בהמשך דף העבודה]:

תארו מה עושות התרנגולות בתמונות
הבאות שצולמו במשק “ביצי חופש”
ונסו לשער מה מטרת התרנגולות
בביצוע פעולות אלה.

ציינו ממה עוד לדעתכם עלולה לסבול תרנגולת הכלואה שנתיים בכלוב סוללה.

[מסתתרות מהשמש תחת עץ תאנה בחצר; מבצעות
“אמבטיית חול” קבוצתית בגומה שחפרו באדמה
לסילוק טפילים ולגירוד מהנה]

שקופית // 10

לאחרונה החליטו מדינות רבות [קליפורניה ,מישיגן ואוהיו בארה"ב; בלגיה ,אוסטריה ושווייץ באירופה] לאסור על כליאת תרנגולות בכלובים
בשל האכזריות שבכך .בישראל עדיין אין חוק כזה ,אבל יש ארגונים שדואגים לבעלי חיים שמנסים להעביר חוק דומה גם בארץ .אם הרבה
אנשים יתמכו בחוק הזה ,ובנוסף לכך יפסיקו לקנות ביצים המגיעות מכלובים ,יאסר גם כאן גידול תרנגולות הדחוסות בכלובים צפופים.
לסיכום :ראינו שיש המצאות של בני-אדם שעזרו לבעלי-חיים והקלו על חייהם .לעומת זאת ,יש גם המצאות שהאדם המציא על
מנת לחסוך כסף ,אבל בעצם הן פוגעות בבעלי חיים .כלובי התרנגולות הם דוגמא אחת לכך וזה קורה בהרבה תעשיות שבהן משתמשים
בבעלי-חיים .זאת אומרת שטכנולוגיה היא לא תמיד טובה או תמיד רעה בשביל בעלי-חיים ,הכל תלוי בשימוש שבני-אדם עושים בה.
ראינו שגם כיום יש לולים שהם טובים יותר לתרנגולות ,כלומר אפשר לבחור ולהשתמש בטכנולוגיה גם כדי לשפר את תנאיהן.

תארו מה עושות התרנגולות בתמונות הבאות שצולמו במשק “ביצי חופש” ונסו לשער מה
מטרת התרנגולות בביצוע פעולות אלה.

פעילויות להרחבה ולשיעור המשך //

 #משחק שניתן לשלב בשיעור – הילדים עומדים על כסאות או על דפים ,המורה מוציא/ה כל פעם כיסא או דף והילדים צריכים
להצטופף על הנותרים מבלי ליפול (נדרש שיתוף פעולה) .אח"כ ניתן לדון כיצד חשו בצפיפות ואיך היו מרגישים אם היו כך לאורך זמן
(כמשחק זה יכול להיות מהנה אך לא כדרך חיים).
 #כתיבת סיפור על ילד שמאמץ תרנגולות שהיו בכלוב ,לחיות חופשיות בחצרו.
 #עבודת יצירה – דף מחולק לשניים כאשר כותרת צד אחד היא "כלוב" וצד שני "חופש" ,הילדים יציירו בשני החלקים בהתאם לאסוציאציה
והתחושה שיוצרת אצלם הכותרת (אין חובה לצייר לול תרנגולות אלא בהשראת המונחים).
 #סימולציית משפט של החקלאים מול התרנגולות ,בה יוחלט ע"י התלמידים האם יש לאסור את כלובי הסוללה בארץ.
 #כתיבת מכתבים לחברי כנסת נגד כליאת התרנגולות ובעד ביטול הכלובים בארץ (דרך אנונימוס ניתן לקבל כתובות ח"כים רלוונטיים).
 #צפייה בסרט האנימציה "מרד התרנגולים" (אולפני ארדמן) ודיון .יש לציין כי הסרט ממחיש היטב את צרכיהן של התרנגולות ורצונן
בחופש ,אך עדין מציג תמונה לא מציאותית ואידיאלית של לול.
// 26

27 //

עצות כלליות לפי מקצועות לימוד
//
בחלק זה מובאים מקבצים קצרים של עצות והצעות כלליות לשילוב תכני זכויות
בעלי-חיים במקצועות הלימוד השונים .חומר רב נוסף (מאמרי רקע והרחבה,
דפי עבודה ,מצגות ,מערכי שיעור בגרסה מורחבת ועוד) נמצא בתקליטור המצורף לחוברת.

תנ"ך ומורשת ישראל
במסגרת לימודי תנ"ך ומורשת ישראל ניתן לעסוק במצוות להגנת בעלי-חיים (בתנ"ך ובתלמוד) ולעמוד על העיקרון הכללי העומד
מאחוריהן ,באמצעות ניתוחן בהתאם לתנאים הכלכליים והחברתיים שבהן נוצרו ,ובעזרת פרשניהן השונים .כך למשל ניתן להסיק כי
מטרת המצווה להאכיל את הבהמות לפני שנאכל בעצמנו ,היא (בין היתר ,לכל הפחות) להגן על הבהמות המנוצלות בחקלאות האנושית
מסבל הרעב .לאחר-מכן ,ניתן לדון בדרך בה ראוי ליישם עקרונות אלה בתנאים הכלכליים והחברתיים של ימינו .כך למשל ,מעטים
מאיתנו כיום עדיין מטפלים ב"חיות משק" ,אך רובנו צורכים ביצים מכלובי סוללה ,שבייצורן נהוג להרעיב את התרנגולות כדי לחדש את
הטלת הביצים .האם צריכת ביצים שכאלה מתיישבת עם רוח ההלכה? בדרך זו ניתן להמחיש לתלמידים שההלכה מחייבת התחשבות
רבה יותר בבעלי-חיים מהמקובל בפועל בתעשיות המזון והלבוש כיום ,גם בישראל .מוצרי בשר ,ביצים וחלב אינם נפסלים על-ידי בודקי
הכשרות ,אף שהם כרוכים בפגיעות קשות בבעלי-חיים ,הנוגדות את רוח ההלכה ואיסורים קונקרטיים רבים להגנת חיות .ניתן לעורר דיון
בשאלה כיצד מתאפשר פער כזה בין הרצוי למצוי.
בכיתות הגבוהות ניתן גם להעלות לדיון שאלות ביקורתיות יותר ,כגון :מדוע ניתן הציווי האלוהי לרדות בבעלי-חיים (בראשית א ,כח)?
מדוע מצווים להרוג חיות – להקריב קורבנות – כדי לעבוד את האל?
>> בתקליטור המצורף ניתן למצוא את התיקייה "תנ”ך ומורשת ישראל" ובה מגוון מאמרים וכתבות שימושיים בנושא.
בחוברת זו ניתן למצוא מערך שיעור מפורט המתאים לשילוב בתוכנית הלימוד בתנ"ך ובמורשת ישראל (עמ'  – )12עם
מצגת-עזר מתאימה ומפורטת בתקליטור.

ספרות
נושאים הקשורים לזכויות בעלי-חיים נפוצים בספרות ילדים ובספרות נוער ("גבעת ווטרשיפ" מאת ריצ'רד אדאמס" ,קריאת הפרא" ו"פנג
הלבן" מאת ג'ק לונדון" ,הקסם השחור" מאת אנה סואל ,ועוד) ,ואינם נדירים גם בספרות מבוגרים מתורגמת הרלוונטית לבני נוער (כגון
"חוות החיות" מאת ג'ורג' אורוול).
עניין מיוחד בישראל עשויה לעורר יצירתם של שני סופרים יהודים צמחונים זוכי פרס נובל לספרות ,ש"י עגנון ויצחק בשביס-זינגר
("העבד"" ,השוחט") ,וכן סיפורים של מחברים יהודים מתקופות שונות ,העוסקים ברגישות רבה בבעלי-חיים :משלום עליכם (“הנאהבים
והנעימים” ואחרים) ,מנדלי מוכר ספרים ("ספר הבהמות" ואחרים) ומרדכי זאב פייארברג ("העגל" ,סיפור מומלץ במיוחד לכיתות ד'-ז',
מצורף בתקליטור) ,עבור בפרנץ קפקא ופרימו לוי (למשל סיפור הפנטזיה "בוני הגשרים" בקובץ "זמן שאול") ועד דויד גרוסמן וג'ונתן
ספרן פויר בימינו.
הניתוח המקובל של יצירות ויוצרים אלה מתעלם לרוב מעיסוקן בזכויות בעלי-חיים ,או פוטר אותו בתור האנשה בלבד; לכן קשה למצוא על
כך חומר עיוני בעברית (ספרה של רנה לי" ,עגנון והצמחונות" ,הוא יוצא דופן במובן זה) .ניתן להיעזר בכתבות מאתר אנונימוס ומהתקליטור
המצורף על-מנת לבסס ניתוח הרואה ביחסי האדם ובעלי-החיים נושא ממשי של היצירה ,ולא רק סמל לסוגיות אנושיות בלבד.
ניתן גם לעסוק בשאלות כלליות בנוגע לייצוג בעלי-חיים בספרות ,שלא מתוך היצמדות לסיפור מסוים ,כגון :כיצד ניתן לתאר במילים
את עולמן של חיות אם הן עצמן לא מדברות? אילו אתגרים עומדים בפני סופר הכותב על חיה ,שגופה וחושיה שונים לחלוטין מאלה
שלנו? מבט רענן בסיפורים רבים יכול לחשוף הצלחות של המחבר בחדירה לעולמן של החיות תוך חריגה מערכים מקובלים.
ניתן להתעמק בייצוג ההוויה המיוחדת לחיות שונות ,כגון דיכוי החיות במשק ב"חוות החיות" של אורוול ,או היחסים החברתיים
והמשפחתיים בין תרנגולים בסיפור "קוקוריקו" של בשביס-זינגר .ניתן גם לעסוק בביקורת על תיאורי חיות סטריאוטיפיים או האנשה
יתרה בספרות – תוך התעלמות מהמורכבות ומהמצוקות של החיות במציאות .למשל :הצגת משקי-חי כמקום נעים ומוגן בספרות ילדים,
או הסוס המתרפס והמשתוקק לשרת ב"הקסם השחור" של אנה סואל.
>> בתקליטור המצורף ניתן למצוא את התיקייה "ספרות" ובה ,בין היתר :רשימה מקיפה של ספרות מקורית ומתורגמת
לילדים ונוער העוסקת בבעלי-חיים ,סיפורים ושירים על בעלי-חיים ,והצעות לשאלות ודיון על חלקם (כגון "העגל") ,וכן
כתבות על סופרים וספרות יפה למבוגרים ונוער.
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הבנת הנקרא ,הבעה ושפות זרות
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לתרגול הבנת הנקרא ניתן להשתמש במאמרים וכתבות מאתר אנונימוס .לכיתות הנמוכות מומלץ לקצר
את הטקסט ולפשט מילים וניסוחים .סוגיות של זכויות בעלי-חיים אף יכולות לשמש כנושא לכתיבת
חיבורים על-ידי התלמידים במסגרת שיעורי הבעה או אנגלית ,למשל“ :התעללות בחיות משק :מי אחראי
– החקלאי ,הממשלה או הצרכן?” ,טיעונים בעד ונגד צמחונות ,מונולוג מאת חיית משק כלואה (אולי לאחר תחקיר עצמאי באינטרנט על
הפגיעה בחיות ממין זה בתעשיית המזון) ,וכדומה...
לאחרונה אף החל משרד החינוך לעודד בתי-ספר ללמד הבעה בעל-פה (ולא רק בכתב) ,בעיקר באמצעות תחרויות דיבייט (ויכוחים)
בתיכונים .נושאי זכויות בעלי-חיים מהווים נושאים מצוינים לוויכוח ,בשל העניין והמעורבות שהם נוטים לעורר בקרב ילדים ובני נוער.
>> בתקליטור המצורף ניתן למצוא תיקייה בשם “הבנת הנקרא והבעה” ,שבה מצויות דוגמאות למספר מאמרים וכתבות
מאתר אנונימוס (לאחר פישוט וקיצורים קלים) בצירוף שאלות היכולות לשמש כעבודת כיתה או בית בהבנת הנקרא
בנושא זכויות בעלי-חיים .במסגרת לימודי הבעה בעל-פה ניתן למצוא בתקליטור הצעה לפרויקט בית-ספרי ייחודי של
עריכת “משפט בעלי-החיים” ,בו תובעות החיות את בני האדם.

מולדת ,חברה ואזרחות
בנושאים רבים הנכללים בתוכנית הלימודים במולדת ,חברה ואזרחות ,ניתן לשלב תכנים של זכויות בעלי-חיים.
> במסגרת ה"התמודדות עם בעיות וסוגיות שנגזרו ממחלוקות" ,ניתן לעסוק גם בקונפליקטים הקשורים להגנת הסביבה ובעלי-החיים
(מההחלטה לייבש את אגם החולה ועד המאבק נגד כלובי סוללה לתרנגולות).
> במסגרת הלימוד על מעורבות אזרחית ניתן לעודד את התלמידים לגלות מעורבות ציבורית בנושאי הגנת בעלי-חיים ,להתנדב בעמותות
העוסקות בכך או לעסוק בהחתמת עצומות והסברה בבית הספר והשכונה.
> במסגרת הדיון ב"זכויות וחובות" של תושבי המדינה ניתן לדון גם בזכויות בעלי-החיים ,הנגזרות מצרכים שונים מאלה של בני-אדם ,או
על ההבדל בין זכויות המותנות במילוי חובות (למשל ,הזכות לקבל גמלה מביטוח לאומי) ,לבין כאלה שאינן מותנות בכך (כמו הזכות של
חסרי ישע – ילדים או בעלי-חיים – להגנה מהתעללות).
> במסגרת לימודים על החוק בישראל ניתן לעסוק בהרחבה בחוק צער בעלי-חיים ובאכיפתו בתחומים שונים ,ובהם פגיעה ממוסדת
אסורה בחיות ,שנחשבה עד לא מזמן לחוקית ("קרבות" אדם-תנין ,הרג חתולים חופשיים ופיטום אווזים) .ניתן אף לעסוק בהקשר רחב
יותר בהתפתחות החקיקה להגנת בעלי-חיים כהדגמה להתפתחות חקיקה בכלל.
> במסגרת שיעורי מולדת או תולדות עם ישראל ניתן להדגים את הלהט האידיאולוגי של אנשי העלייה השנייה גם באמצעות הצמחונות
בה דגלו רבים מהם (ובראשם יוסף טרומפלדור וא"ד גורדון) ,או את התבססות ארגוני החברה האזרחית בתקופת היישוב באמצעות
סיפורה של תנועת הצמחונים והטבעונים שנוסדה בראשית שנות ה ,30-ואף שלחה נציג לכנסת (ישראל גורי) שכיהן בתפקידים בכירים
ונשא נאומים בגנות אכילת בשר.
> בבתי הספר התיכוניים ניתן לבחור בנושאים הקשורים בהגנה על בעלי חיים ,במסגרת מטלת הביצוע באזרחות .הנושאים הרלוונטיים
הם רבים ומגוונים :חוק צער בעלי חיים ויישומיו ,הפרדת רשויות (למשל דיון במצב בו סמכויות חוק צער בעלי חיים נמצאים בידי משרד
החקלאות ,דבר הכרוך בניגוד אינטרסים מבחינת ההגנה על בעלי-החיים) ,חקיקה עירונית ,זכויות יסוד והרלוונטיות שלהם לבעלי-חיים,
קמפיינים להגנה על בעלי-חיים שנערכו בארץ ,ועוד.
>> בתקליטור המצורף ניתן למצוא תיקייה בשם “מולדת חברה ואזרחות” ,שבה מדריך מפורט בנוגע לשילוב ענייני זכויות
בעלי חיים בנושאים השונים הנלמדים במסגרת המקצוע ,וכן מערך שיעור מפורט המתאים לשילוב בתוכנית הלימוד
במקצוע" :חוק צער בעלי-חיים ואכיפתו" עם מצגת מתאימה .בחוברת זו (עמ'  )17מופיע מערך שיעור ודף עבודה בנושא
"צרכים וזכויות" ,המתקשר לנושאי חברה ואזרחות הנלמדים במקצוע.

אקטואליה
אם נהוגים בבית ספרך שיעורי חברה ואקטואליה ,ניתן להשתמש בהם כדי להעלות על סדר היום גם סוגיות חדשותיות העוסקות בבעלי-
חיים וזכויותיהם .כדאי להביא לכיתה כתבות עיתונות העוסקות בהיבטים שונים של פגיעה בבעלי-חיים – או במאמצים דווקא להתחשב
בצרכיהם .לצורך כך ,מועיל להשתמש בשבועון האלקטרוני של אנונימוס (ניתן להירשם לשבועון בחינם דרך אתר אנונימוס) או במדור
ה"חדשות" באתר אנונימוס ,המכילים קישורים עדכניים למרבית הכתבות בכלי התקשורת ,העוסקות בענייני בעלי-חיים והגנתם.
כדאי לא להסתפק בסיוע לתלמידים להבין את הנאמר בכתבות ,אלא גם לעורר דיונים סביב הסוגיות והדילמות העולות מהן :האם
נראה להם מוצדק לאסור על דיג בכינרת ,כדי שהדגים לא ייכחדו ממנה לחלוטין? האם נראה להם שיש לאסור על הרעבת התרנגולות
בתעשיית הביצים גם אם ,כפי שמציינת הכתבה ,זה ייקר את מחיר כל ביצה בכמה אגורות? מומלץ לשלב בלימודי האקטואליה גם
פעילות אזרחית ,כגון כתיבת מכתב תגובה למערכת או לרשויות בשם הכיתה בתגובה למאמר שנלמד בכיתה.
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עצות כלליות לפי מקצועות לימוד (המשך)
//

המלצות למידע נוסף
//

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

תקליטור “לחלוק את העולם עם כולם”

מדעים וטכנולוגיה
ברוב נושאי תוכנית משרד החינוך למקצוע זה ניתן להעשיר את הלמידה ולשלב הרחבות ,דגשים ,המחשות והפעלות הנוגעים לזכויות
בעלי-חיים .למשל:
> במסגרת הנושא "מידע ותקשורת" ,ניתן ללמוד על תקשורת והעברת מידע בין בעלי-חיים.
> במסגרת הנושא "עולם מעשה ידי אדם" ניתן לספר לתלמידים על תהליכים שהביאו להחלפת טכנולוגיות פוגעניות בבעלי-חיים
בטכנולוגיות לא פוגעניות ,או שפגיעתן פחותה (בדיקת רעילות של מוצרים ללא שימוש בחיות ,החלפת כלובי סוללה בלולי חצר).
> במסגרת הנושא "האדם ,התנהגותו ,בריאותו ואיכות חייו" ,ניתן לעמוד על היבטים דומים בהתנהגותם ,בחושיהם או בצרכיהם של כל
בעלי-החיים ,ובכללם האדם ,או לעסוק בהשפעתה הרעה של "תזונת העודף" המערבית על בריאות האדם (השמנה ,התקפי לב ,סכרת).
> במסגרת הנושא "עולם היצורים החיים" ,ניתן ללמוד על יכולותיהם של בעלי-חיים שונים ,ועל הדרכים בהן האדם משפיע על קיומם,
או מנצל אותם למטרותיו בשבי ,ולדון על מחויבות האדם כלפי בעלי החיים החולקים איתו את כדור-הארץ ,ואחריותו כלפיהם.
> במסגרת הנושא "חומרים ואנרגיה" ,ניתן להרחיב על היבטים בעיתיים (מבחינה מוסרית ,סביבתית ובריאותית – ראו פירוט באתר
אנונימוס או בתקליטור) של הפקת "חומרים" מן החי (בשר ,ביצים ,חלב ,נוצות ,פרווה ,וכו') בשיטות תעשייתיות.
> גם את "העבודה המסכמת" הנהוגה במקצוע ,ניתן להקדיש לאחד הנושאים שלעיל.

אתרים מומלצים

> אתר “פעולה חיה” :אתר המאפשר הורדה והעלאה של מערכי שיעור ,הפעלות ומשחקים בנושא זכויות בעלי-חיים .ניתן לחפש באתר
מערכים על פי מגוון מאפיינים (כגון גילאים ונושאים) www.liveact.org
> אתר אנונימוס :מאגר המידע המקיף ביותר בעברית בנושא זכויות בעלי-חיים ,הכולל מעל אלף כתבות ,תחקירים ומאמרים (שבסופם
מקורות והפניות למידע נוסף) www.animal.org.il

ספרי עיון מומלצים למידע נוסף (למורים)

פינות חי

תוכנית משרד החינוך לבתי-הספר היסודיים למקצוע זה אף כוללת הנחייה לקיים אחת מתוך רשימה של
פעילויות מומלצות מטעם משרד החינוך בבית-הספר .אחת מפעילויות אלה היא "מעקב אחר גידול יצורים
חיים בפינת-חי בבית הספר או בסביבה” .כפי שנראה להלן ,מוטב לבחור פעילות אחרת מהרשימה:

פינות-חי מול תצפית מכבדת

יש המניחים כי "פינות-חי" מהוות דרך טובה להכיר חיות ולעורר בילדים תחושות חיבה ואחריות כלפיהן .גם אם יש בכך מידה של אמת,
רוב פינות-החי מעבירות מסר דומיננטי יותר :החזקת חיות בשבי היא לגיטימית ,וניצולן למטרות חינוך לגיטימי אף הוא.
אם החיות נקנו עבור פינת-החי ,וחיות שמתו "מוחלפות" בחיות אחרות – הילדים קולטים מסר הרסני וקיצוני :חיות הן סחורה בת-תחליף.
בעיה אחרת היא הפגיעה הישירה בחיות .גם אם נראה לך כי ניתן להעניק לחיות חיים מצוינים ,אינך יכול/ה להבטיח שהתנאים לא
ישתנו בעתיד .בנוסף לכך ,חיות שכלואות במקום ציבורי ,מהוות מוקד משיכה להתפרצויות סדיסטיות.
אם כבר קיימת בבית-הספר פינת-חי ,כדאי כמובן לנסות לשפר את תנאי המחיה השוררים בה ולערב תלמידים בטיפול בחיות .אולם
השאיפה המוצהרת צריכה להיות סגירת המקום  -לאחר מותן הטבעי של החיות ,שחרורן או אימוצן במקום בטוח יותר.
אלטרנטיבה חינוכית עדיפה מהקמת מכלאה לחיות בבית הספר היא תצפית מכבדת בחיות חופשיות – או בחיות כלואות במתקנים
תעשייתיים (כגון לול עופות) ,מתוך לימוד והבנת ההתנהגויות שנמנעות מהן שם (עוד בנושא – בתקליטור).

פינת הצלה

לעתים עשויה פינת-החי להיות הפתרון הטוב ביותר לחיות שאין להן אפשרות לשוב לחיי חופש או לחיים במקום טוב יותר .רק אז הופכת
פינת-החי לפרויקט ראוי מבחינה מוסרית וחינוכית – וחשוב לבסס בקרב התלמידים את ההכרה שלא מדובר בכליאת חיות כדי לספק עניין
בידורי או "חינוכי" ,אלא במקלט .פינות-חי כאלה עשויות לאכלס חיות מבויתות שננטשו ,או חיות בר שאינן יכולות לשוב לטבע (באישור
רשות הטבע והגנים) ,וניתן להקים פינת-חי כמקלט לחיות שחולצו מתעשיות המזון .מאחר שבכל המדגרות בתעשיית הביצים נהוג להרוג
אפרוחים "פגומים" ואפרוחים זכרים מזן ה"מטילות" ,קל להקים פינת-חי שהיא למעשה מקלט להצלת מעט מהאפרוחים האלה ,או להצלת
תרנגולות שתפוקתן פחתה מתעשיית הביצים ועומדות בפני הרג .מקלט כזה יהווה גם רקע להבנת הניצול התעשייתי של בעלי-חיים.

לול "חופש" ,תיבות קינון ,גן ירק

ניתן ,כמובן ,לבחור מתוך רשימת הפעילויות של משרד החינוך פעילות שאינה הקמת פינת חי .אפשרות אחת היא ,למשל ,לבחור
ב"פרויקט מחויבות אישית וחברתית לטיפוח הסביבה הקרובה" ,במסגרתו ניתן להתקין תיבות קינון לסיסים ,לתנשמות או לירגזים
(עם מצלמת רשת בתוכן) ,או לטפח גינת ירק תוך לימוד על חשיבות אכילת מגוון פירות וירקות מדי יום .אפשרות אחרת היא "הכרת
אתרי תעשייה בסביבה הקרובה" ,במסגרתה ניתן לבקר ,למשל ,בלול "חופש" ,בו ניתן להתבונן בהתנהגויות כמעט טבעיות של תרנגולות
(ובשיעור שלאחר מכן לדון בחוסר האפשרות של תרנגולות בכלובי סוללה לבצען).
>> בתקליטור המצורף ניתן למצוא מדריך מפורט בנוגע לשילוב ענייני זכויות בעלי-חיים בנושאים השונים הנלמדים
במסגרת "מדעים וטכנולוגיה" ,וכן מספר מערכי שיעור מפורטים ,המשתלבים בתוכנית הלימודים במקצוע .כמו כן ,בחוברת
זו ניתן למצוא שני מערכי שיעור ודפי עבודה נלווים ,המתאימים לשילוב בתוכנית הלימוד במדעים וטכנולוגיה" :התרנגולות
בימי הסבתות ותעשיית הביצים המודרנית" (גרסה מקוצרת המתאימה גם לבתי-ספר יסודיים ,עמ'  )24ו"חושים ותחושות"
(כנ"ל ,עמ'  – )21עם המצגות המתאימות והשיעורים המורחבים בתקליטור.
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> מערכי שיעור נוספים (ומערכי שיעור מורחבים לאלה שבחוברת)
> מצגות לליווי השיעורים שבחוברת ,ושיעורים נוספים
> ארבע סרטונים לימודיים לילדים
> מידע נוסף על פגיעה בבעלי-חיים ,פעילות וחקיקה למענם ,ועוד
> רשימה מקיפה של ספרים מומלצים בנושא הגנת בעלי-חיים לפי קטגוריות
> דפי צביעה לימודיים בנושא הגנת בעלי-חיים לכיתות הנמוכות
> “מדריך (מפורט) למורה” על שילוב תכנים לעידוד הגנה על בעלי-החיים בבית-הספר
> הצעות לכתיבת עבודות בנושא זכויות בעלי-חיים
> ועוד...

> “שחרור בעלי החיים” :ספרו של הפילוסוף היהודי-אוסטרלי פיטר סינגר סוקר בסגנון קריא ומרתק את קשת הנושאים הנוגעים ליחסים
שבין בני-האדם לבעלי-החיים ,החל בטיעונים פילוסופיים ,דרך תיאורים מתועדים של חייהם של בעלי-חיים בתעשיות המזון ,ועד מסקנות
מעשיות לגבי ההתנהגות האנושית (אור עם 336 ,1998 ,עמודים).
> “לאכול בעלי חיים” :מסע שעורך הסופר היהודי-אמריקאי הנודע ג’ונתן ספרן פויר במטרה להבין מהו בעצם ה”בשר” התעשייתי שרובנו
צורכים ,מניין הוא מגיע אלינו ,ואילו השלכות יש לייצורו על בעלי-החיים ,על הסביבה ועל בני-האדם (כנרת זמורה ביתן 350 ,2010 ,עמודים).

ספרי עיון מומלצים לילדים ונוער על עולמם המדהים של בעלי-החיים

> “כשפילים בוכים :חיי הרגש של בעלי-החיים” מאת ג’פרי מאסון וסוזן מקארתי :דיון קריא וקולח בחיי הרגש של בעלי-חיים ממינים שונים,
תוך הסתמכות בעיקר על תצפיות בהתנהגויות מורכבות של חיות בר( .הוצאת מחברות לספרות ;1996 ,מאנגלית :גבי פלג;  267עמודים).
> “מאוזן הים עד תרנגולת הבית :ביבר של מאה בעלי-חיים אהובים” מאת ג’פרי מאסון“ :לקסיקון” של מאה מיני חיות האהובים על המחבר,
ובו שילוב של פרטים מדהימים על הביולוגיה והאקולוגיה של חיות ממינים אלה ,סיפורי היכרות אישית עם חיות ,והערות ביקורתיות על ניצול
החיות ופגיעה בהן .ניתן לקיים שיעורים על בסיס קריאה ודיון ברבות מ 100-סקירות בעלי-החיים שבספר (כנרת ;2010 ,מאנגלית :בני מאיר;
עריכה מדעית :אבי ארבל;  479עמודים).

ספרים עלילתיים מומלצים לילדים ולנוער:

> “הקסם השחור” מאת אנה סואל :סיפור תלאותיו של סוס כנוע באנגליה של המאה ה ,19-העובר שורה של “בעלים” שמנצלים אותו
באלימות לרכיבה ולגרירת משאות עד שכמעט מביאים למותו .ספר חשוב היסטורית ,שהביא לשיפור ביחס לסוסים (המקור מ;1877-
בעברית :מודן זמורה ביתן ;1979 ,מאנגלית :דניאלה שליט; איירה :לוסי קמפ וולש;  209עמודים; מנוקד).
> “פנג הלבן” מאת ג’ק לונדון :סיפורו של זאב שגודל בידי בני-אדם ,נוצל למשיכת מזחלות ולקרבות ,עד שחולץ וזכה בבית .כולל תיאורים
מורכבים מנקודת-מבטו של פנג (המקור מ ,1906-וקיימות מספר מהדורות בעברית; המומלצת שבהם היא בהוצאת כינרת ;2005 ,מאנגלית:
יעל ענבר; איורים :פיליפ מונק;  238עמודים ,מנוקד).

סרטים מומלצים לצפייה ישירה ברשת (למורים):

> “ארצנים” (“ :)”Earthlingsסרט דוקומנטרי עטור פרסים העוסק בסבלם של בעלי החיים בתעשיות המזון ,האופנה ,הבידור והמחקר .הסרט
כולל תמונות קשות ואינו מתאים להקרנה בבית-הספר .ניתן למצוא בקלות את הסרט לצפייה ישירה ברשת ,ללא תשלום ,בתרגום לעברית
( 95 ,2005דקות) .לצפייהhttp://tinyurl.com/3bodfnt :
> “יומן חייתי” :תכנית הטלוויזיה היחידה בעברית המוקדשת לזכויות בעלי-חיים ,מציעה לצפייה ברשת מגוון סרטונים משלל סוגים (תחקירים,
אנימציה ,חדשות ,ועוד) www.animal-tv.org

סרטי אנימציה עלילתיים מומלצים להקרנה ודיון בכיתה:

> “מוצאים את נמו” 101 :דקות מהנות ומעשירות ,המעוררות מחשבות ביקורתיות על גידול דגים כ”קישוטים חיים” באקווריום ( ,2003אולפני
פיקסאר ודיסני).
> “מרד התרנגולים” :סרט אנימציית פלסטלינה משעשע ומרהיב המציג את תעשיית הביצים וה”עוף” מנקודת המבט של התרנגולות (,2000
אולפני .)Aardman
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בסיוע

שער אחורי //

לחלוק
העולם
את ...
עם כולם!

בעיית האלימות מעסיקה את החברה בכלל ואת מערכת החינוך בפרט .התעללות בבעלי-חיים היא אחד
מביטויי האלימות השכיחים בקרב ילדים ונוער ,ומניעת התופעה על-ידי מערכת החינוך היא מחויבת
המציאות .החינוך ליחס הולם לבעלי-חיים חשוב כשלעצמו ,אך משרת גם יעדים חינוכיים בסיסיים :מחקרים
הראו שריסון האלימות וטיפוח הרגישות כלפי בעלי חיים מביאים לתוצאות דומות גם ביחס לבני אדם.
פעילות למען בעלי-חיים נמנית עם הביטויים המובהקים ביותר של עשייה ומחשבה ערכית ,שכן מטרתה
היא עזרה לזולת שאינו יכול להשיב טובה תחת טובה .המאמץ למען בעלי-חיים כרוך בפיתוח רגישות
ומחשבה עצמאית.
תכנית החינוך "לחלוק את העולם עם כולם" שמה לה למטרה:
> לפתח רגישות וכבוד כלפי בעלי-החיים
> ללמד על הדרכים בהם נפגעים בעלי-החיים
> לעודד אחריות ומעורבות לטובת בעלי-החיים
> לטפח מחויבות להגנת החלש ולמניעת אלימות
בערכת "לחלוק את העולם עם כולם" תמצאו:
> חוברת המכילה מערכי שיעור ,דפי עבודה ,והצעות כלליות לשילוב תכני זכויות בעלי-חיים במסגרת שיעורי
העשרה במקצועות הלימוד השונים.
> תקליטור המכיל מערכי שיעור מורחבים לאלה שבחוברת ומערכים נוספים ,מצגות לליווי השיעורים שבחוברת
ושיעורים נוספים ,סרטונים לימודיים ,מידע והפניות להרחבה ,דפי צביעה לימודיים לכיתות הנמוכות ,ועוד...
נשמח לקבל כל עצה והערה בנוגע לערכת הלימוד ,בהתבסס על ניסיונכם .אנא מלאו את טופס המשוב
המצורף לחוברת ,ושלחו לנו במעטפת התגוביינא המצורפת.
שתפו מורים נוספים בערכה ובתכניה! נשמח לשלוח ערכה לכל מורה או מדריך ,ללא תשלום.
תודה ובהצלחה!
 // www.animal.org.ilחפשו אותנו בפייסבוקwww.facebook.com/animal.org.il :
מייל // info@anonymous.org.il :טל // 03-6204878 :פקס // 03-6204717 :ת.ד 11915 .תל-אביב 61119

