
 



 חושים ותחושות
 

 יסודי-עלל - מערך שיעור למדעים וטכנולוגיה

 להורדת מצגת המלווה את המערך
 

 
 חושים שלנו ושל בעלי חיים

 
ראייה, טעם, ריח,  :[ומניית החושים]אדם? -אילו חושים יש לבני :[פותחים בשאלה לכיתה]

 מישוש, שמיעה.
 

אילו מהיצורים החיים הבאים יש לדעתכם חושים? החושים אינם אופייניים רק לבני אדם. ל
ודנים בתשובה לכל אחת  –פטריות, צפרדעים, עצים ודגים  –מציגים בזו אחר זו את תמונות היצורים ]

מארבע התמונות המופיעות בשקופית. מסכימים למשל שלדגים וצפרדעים יש עיניים, כך שחוש ראייה 
 .[יות ולעצים אין חושיםבוודאי יש להם. לעומת זאת, כנראה שלפטר

 
חיים -מלבד חמשת החושים שיש לבני האדם ואשר קיימים גם ביצורים רבים אחרים, יש בעלי

 ,יש טווח שמיעה של צלילים נמוכים מאודלא רק שהמצוידים בחושים נוספים: לפיל, למשל, 
רגם גם קולט תנודות קרקע באמצעות עצב מיוחד המצוי בכפות רגליו, ויכול לת אלא הוא

 אותם לשמיעה.
 

איזה חוש לדעתכם יכול להתפתח ביצורים שמעופפים  :[מציגים את תמונת העטלף ושואלים]
בלילה? חישבו על כך שחוש הראייה הרגיל לא יכול לעזור בחושך, כי חוש הראייה והעיניים 
מבוססים על קליטת אור. כיצד, אם כן, ינווטו יצורים את דרכם במעמקי הים או בלילות 

 שוכים, ויימנעו מהתנגשות בעצמים שונים?ח
 

לעטלפים )ולדולפינים( יש חוש "סונאר" מיוחד שמאפשר להם  :[לאחר מספר הצעות מסבירים]
ידם, -שמע )אולטרסאונד( הנשלחים על-לנווט את דרכם בסביבה חשוכה באמצעות גלי על

אנו יכולים רק פוגעים בחפצים, וחוזרים אליהם לשם עיבוד מוחי לתמונה תלת ממדית. 
לשמוע חלק מהנקישות הגבוהות שהם מפיקים. חוש מיוחד זה משלב כמה יכולות וחושים 
אחרים. התוצאה הסופית היא מין "חוש ראיה", אשר בעצם אינו מסתמך כלל על קולטני אור 

 אלא על החזרת גלי קול!
 

מנווטות את חושים ייחודיים נוספים: היכולת לקלוט שדות מגנטיים קיימת בציפורים ה
מסעותיהן הארוכים באמצעות השדה המגנטי של כדור הארץ. היכולת לקלוט שדות חשמליים 

 קיימת בדגים מסוימים )כמו כרישים(.
 
 

 חישה ותודעה
 

חושים נקראים בשם זה משום שהם מעוררים בתודעה שלנו תחושה. כדי שיצור כלשהו יוכל 
, שעליה עוברות החוויות האלה של לראות ולהריח צריכה להיות לו מה שנקרא "נפש"

 ההרחה והראייה.
  
 :[ שאלות לכיתה]

לא, משום שהיא לא באמת ]. האם ניתן לומר לדעתכם שלמצלמה יש "חוש ראייה"? מדוע? 1

 [רואה שום דבר, אלא רק מאחסנת מידע חזותי

וחמש דוגמאות  [דולפין, ברבור, קרפיון, גמל, לטאה]. ציינו חמש דוגמאות ליצורים חיים וחשים 2
 [אצות, וירוסים, פרחים, ירקות, עובש]ליצורים חיים שאינם חשים 

אין ציפייה למצוא באמת תשובות ]. על מה מבוססת תשובתכם? נסו למצוא מספר נימוקים. 3

 [בשלב זה, אלא בעיקר לעמוד על הקושי לבסס את התשובה על יותר מסתם אינטואיציה
 

http://liveact.org/wp-content/uploads/חושים-ותחושות-לשיעור-מורחב.ppt
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אם ליצור מסוים יש נפש ותחושות היא שאלה מורכבת! השאלה  :[ביניים-מסכמים סיכום]
הסיבה לכך היא שאיננו יכולים 'להיכנס לראש" של מישהו אחר, לחשוב את מחשבותיו 
ולהרגיש את תחושותיו. אבל אם ככה, אז איך בכל זאת אנחנו יודעים שלתינוק, שעוד לא 

 ]אוספים מספר תשובות[ למד לדבר, כואב משהו? 

ובר בראש של אדם אחר, עלינו לנחש. אנחנו חושבים את מחשבותינו, כדי להבין מה ע
והאחר חושב את מחשבותיו. איש לא יכול לראות את מחשבות זולתו, לשמוע או למשש 
אותן. נוכל רק לראות, למשל, תגובות גופניות של הזולת )אישוניו מתרחבים, ידו מתנופפת(. 

בדמו )כמו אדרנלין(. אם נסיק מכך שהוא  נוכל אפילו למדוד הורמונים המעידים על כעס
 כועס, עדיין מדובר רק בניחוש. אולי טעינו בפירוש הסימנים, והוא מרגיש משהו אחר בכלל?

ואולי הוא בעצם רובוט חסר תודעה, המתוכנת להרחיב אישונים, להניף זרועות, להפריש 
 אדרנלין )או כל סימן אחר, שאנו נוהגים לפרש כסימן לכעס(?

כלל פשוט אשאל אותו. אך גם תשובותיו לא -ן, כדי לדעת מה חושב ידידי, בדרךכמוב
מוכיחות מה הוא חושב, או אם הוא חושב בכלל. הרי עדיין לא נפטרנו מ"בעיית הרובוט": 
אולי הוא מתוכנת לדבר? ואם הוא אדם רגיל, אך מדבר בשפה שאיני מבין, מה יועילו 

קרים כאלה, נסיק את מסקנותינו על "מה שעובר לו הדיבורים? ואולי הוא סתם משקר? במ
בראש" על בסיס התבוננות בהתנהגות שלו ובתנאי הסביבה שבה הוא חי. באופן דומה 

 נתבונן בחיות שאין להן שפה.
 
 [ שאלות לכיתה:]

 [כי צריך להסתמך על עדויות עקיפות]למה מסובך לדעת מה חושב מישהו אחר?  .1

אני יכול להניח שכולם חוץ ממני  –ן שאני מרגיש רק את הרגשותיי מכיוו]מהי "בעיית הרובוט"?  .2

 [אני לעולם לא אחוש את כאב הזולת ישירות בגופי –ולא יהיה דבר שיפריך את זה  –רובוטים 

כן, כי אין ]האם לדעתך מסובך יותר לדעת מה עובר לחיה בראש מאשר לבן אדם? למה?  .3

ות דומה לזה שיש עם אנשים חסרי שפה, כמו לנו שפה משותפת; עם זאת, הקושי יכול להי
 [תינוקות או דוברי שפה שלא מוכרת לי

י כשאמ]תן דוגמה למצב בו אתה יודע מה מרגיש חבר או בן משפחה גם בלי שהוא מדבר  .4

 [; כשאחי מסמיק הוא מתביישמעבירה ערוצים בשלט אפשר לדעת שהיא משועממת

 
אש" של אדם אחר. ובכל זאת אנו מתנהגים כאילו אם כך, איננו יודעים בוודאות "מה עובר בר

ידוע לנו בוודאות שאנשים אחרים חושבים. למעשה, לכולנו יש הרבה מאוד ידע עקיף על 
המחשבות של אנשים אחרים. נוכל להסתמך על עדויות דומות גם לצורך הערכת 

 מחשבותיהן ורגשותיהן של חיות ממינים אחרים ולהשתמש בשלושה כללים: 
 

 : בוחנים דברים בגוףראשוןכלל 
 ידע רב הצטבר על המבנה ועל התפקוד של מערכת העצבים של חיות שונות. 

החוליות )בעלי עמוד שדרה, שאנו כמובן חלק מהם( כוללת את כל -קבוצת היצורים בעלי
החוליות יש מאפיין חשוב נוסף -חיים, הזוחלים, העופות והיונקים. לבעלי-הדגים, הדו

 ת עצבים. מערכ –במשותף 
מערכת העצבים מתחילה בתאי החישה המצויים בקצות האברים ומסתיימת במוח. מערכות 

אדם: בפעילות של -העצבים של בעלי החוליות מגיבות לסביבה באופן דומה מאוד לזו של בני
 כימיקלים שונים בגוף, של תאים, ושל רקמות שלמות. 

ים שלנו. הדמיון בפעילות מערכת כולנו מכירים את תחושת הכאב שיוצרת מערכת העצב
 העצבים שלנו ושל בעלי חוליות אחרים מעיד על יכולתם לחוש כאב באופן דומה.

מדענים יודעים להצביע בבטחה על קיום מערכות אלה בעזרת מכשירי מדידה מיוחדים 
 וניתוח של חיות לאחר מותן, אבל יש תגובות פיזיות שניתן לראות אותן גם ללא מכשירים.

אוספים דוגמאות ]נו מניסיונכם שלוש תופעות גופניות שעשויות להתרחש כשפוחדים ציי

 [מהתלמידים: רעד, פעימות לב מואצות, התנשמות

 
 : בוחנים את ההתנהגותכלל שני

התנהגותנו מעידה על מצבנו הנפשי ועל מחשבותינו. קל להבין כי גם התנהגות של חיות 
 אחרות מעידה על רגשות ומחשבות.

, לחרדה או להנאה יש ביטוי בהתנהגות: בריחה, רעידות והתנשמות, קריאות מצוקה, לכאב
 גרגור, טיפול באיבר פצוע, ועוד. 

ניתן ללמוד מן ההתנהגות גם על העדפות מורכבות. למשל, כאשר עומדות בפני החיה כמה 
 אפשרויות, והיא בוחרת באופן עקבי באחת מהן. 



בות, הסימנים שהן מחליפות ביניהן מעידים אף יותר כאשר מדובר בחיות חברתיות ומורכ
"מה עובר להן בראש" )קוף, שמושיט יד לחברו ללהקה שאוכל פרי שמצא, מרגיש כנראה 

 תיאבון ורוצה להצטרף לארוחה(. 
 
 :[משימות לתלמידים]

כלב ששמח שהאדם המטפל בו חזר  מבקשים מהתלמידים להשלים את המשפטים הבאים:[]. 1
חיים שרגלו נפצעה או -; בעל[לכשכש בזנב, לקפוץ, להתרוצץ, ללקק את המטפל]י... הביתה עשו

; תרנגולת שפוחדת [לשכב על צדו, להיאנח, ליילל כמו גור, ללקק את רגלו]נשברה, עשוי... 
 [לתקוף, לרוץ, לחפש את האפרוחים, לקרקר]שהאפרוחים שלה בסכנה עשויה... 

ם משפט קצר המתאר את הרגשתה של החיה הנראית בכל מבקשים מהתלמידים לרשום לעצמ]. 2

( ולאחר מכן )ולפני מעבר לתמונה הבאה( משווים 18-28אחת מהתמונות הבאות במצגת )שקופיות 
בין תשובות נבחרות שכתבו תלמידים ועומדים 
על הדמיון ביניהן המעיד על יכולת אינטואיטיבית 
סבירה לזהות רגשות מסוימים גם בקרב חיות 

 .[ות מאוד מאיתנושונ

שבה תשע התמונות  29מציגים את שקופית ]. 3

הממוספרות, ומבקשים מהתלמידים לכתוב 
במחברותיהם משפט המבטא את תחושת 
החיה; משווים שוב בין התשובות; במקום לכתוב 

 [פה-במחברת, אפשר לעבור ישר לתשובות בעל

 
 
 
 
 
 

ישנן גם דרכים עקיפות או מורכבות יותר 
 נהגותן של חיות מה הן מרגישות:להבין מהת

  שמירת כאב": הפסקת השימוש באיבר הפגוע, גם במקרים שבהם האיבר יכול"
 לתפקד. צליעה, למשל, מוכרת היטב ביונקים ובעופות. 

  מתן אפשרות בחירה לחיות לבלוע תרופות משככות כאבים, למשל בתוך מי
 בתרופות.השתייה. החיות הסובלות מכאב לומדות במהירות להשתמש 

 
 : שואלים על צרכים והתפתחות )אבולוציה(כלל שלישי

מניחים שהתפתחנו מהורים מדענים הדמיון הרב שיש בינינו לבין חיות אחרות אינו מקרי. 
 ולכן תפקוד מערכת העצבים שלנו אינו יכול להיות שונה לחלוטין.  קדמונים משותפים

פתחה בתהליך של ברירה טבעית, יתר על כן: כל תכונה שאנו מזהים בחיה כלשהי הת
כלומר, צריך להיות לה יתרון הישרדותי. למשל, מורכבות נפשית היא יתרון עבור חיות 
מאריכות ימים המתקיימות בחברה )אך לא עבור יצורים כמו פרפרים, הבוקעים בצורת 

  בוגרים לחיים של יום אחד(. 
 

פילים, נקבות הן מנהיגות העדר, נקרא כעת תיאור מפגש בין שתי קבוצות פילים. בקרב ה
 והעדרים המתוארים בקטע הבא מונהגים על ידי שתי פילות המכונות 'תרזיה' ו'סליט איר':

  ידי המורה או התלמידים:[-הקטע הבא ייקרא בקול רם על]

 
"ממרחק חצי קילומטר כבר החלו הפילים לקרוא זה אל זה. תרזיה שינתה כיוון 

לים ואוזניהם היו זקופים, ונוזל ניגר מבלוטות הרקה והחלה ללכת מהר. ראשי הפי
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 

 (129-130עמ'  )"כשפילים בוכים", סנטריהם."  

 



 
  שאלות לכיתה:[]

 [שמחה, התרגשות]מה לדעתכם הרגישו שתי קבוצות הפילים בעת המפגש?  .1
קפיצות, ליקוקים, ] כיצד מבטאת חיה המוכרת לכם )כמו חתול או כלב( הרגשה דומה? .2

 [נביחות שמחה
בות האדם בנסי-ציינו נקודת דמיון ונקודת שוני בין התנהגות הפילים לבין התנהגות בני .3

נקודות דמיון במפגש משמח: ריצה זה לעבר זה, מגע פיזי, השמעת קולות התרגשות; ]דומות 

אדם )אלא בצורה אחרת אולי, דמעות(, -נקודות שוני: הנוזל מבלוטות הרקה לא קיים אצל בני
 [ליפוף החדקים זה בזה

להרגיש כעת ננסה לשער, בעזרת שלושת הכללים שלמדנו, אילו תחושות ורגשות מסוגלים 
 יצורים שונים:

האם  –( בהתאם להערכת התלמידים 33בודקים מספר משבצות בטבלה הבאה )שקופית ] .4
 מסוגל היצור בשורה הרלוונטית לחוש את הרגשות שבכל טור:[

 

 
 
ראינו שחלק מהיצורים החיים הם גם יצורים חשים. לחלקם הרגשות :[ מים סיכום בינייםמסכ]

 פשוטות )כמו פחד או כאב( ולחלקם מגוון רגשי מפותח מאוד )כמו געגוע או קנאה(. 
חיידק או עץ הם יצורים חיים אבל אינם יצורים חשים: אין להם מערכת עצבים, הם לא 

לא מפרישים משככי  צועקים או בורחים מסכנות, הם
 כאבים טבעיים והם לא נמנעים מ"שימוש" באיבר פגוע.

 
חישבו כיצד יכולות להועיל דווקא  :[משימה לתלמידים[

תחושות שליליות והשלימו את שני המשפטים הבאים: 
אני מרגיש שנכנס לי קוץ ברגל  כאב: "בזכות ה35שקופית ]

 [אני בורחת מסכנות" פחדומוציא אותו"; "בזכות ה

 
מדוע לדעתכם נוצרו חושים, תחושות [ שאלת סיכום:]

בעלי חיים מורכבים זקוקים לחושים ולתחושות כדי לשרוד ולהתקיים ]ורגשות? הסבירו והדגימו. 

בסביבה מורכבת ובלהקות. הרעב נועד לגרום לחיה לאכול, הכאב והפחד נועדו להרחיק אותה 
 [מהמסכנות, העייפות נועדה לגרום לה לישון, וכדו

 

 
 מה ששנוא עליך...

 

  [ומפתחים דיון סביב השאלות הבאות: 37מציגים את שקופית ]

 "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זו היא כל התורה כולה"
 ()הלל הזקן, תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לא, ע"א

 
  ?הסיבה היא שהזולת חש ]מה הסיבה שהתורה מצווה, לפי הלל הזקן, לא לפגוע בזולת

 [סבל ושמחה, כאב ועונג, ורצונו שלא להיפגע זהה לרצוני שלי כמוני

  ?הכוונה ]מה לדעתכם הכוונה במילה "חברך": האם במי שאיננו מכירים אין בעיה לפגוע

היא אולי דווקא לראות חבר בכל מי שעלול להיפגע ממך. חבר יכול להיות כל מי ששונא את מה 
 [רעב, כאב או תסכול, למשל –ששנוא עליך 

 בהחלט, ובדברים ]אם הפתגם יכול להתאים גם להתייחסות הרצויה כלפי בעלי החיים? ה

הבסיסיים ביותר: אם שנוא עלינו להיות צמאים, הרי שאסור לנו להצמיא חיות רק בגלל שיותר 
משתלם להסיע אותם ברציפות בשמש במשך שעות ארוכות בלי מי שתייה, כפי שנעשה 

 [בתעשיות החי כיום

 
 

 אשמה? שמחה? שעמום? קנאה? אהבה? אושר? פחד? היצור

        קוף

        אפרוח

        חיידק

        חרצית



 
כולנו מסכימים שצריך להתחשב בזולת. וכשאנחנו אומרים 'זולת' רובנו חושבים על  [ם:מסכמי]

אדם. אבל מה לגבי יצורים אחרים? האם אנחנו צריכים להתחשב בקופים? בתרנגולות? -בני
 בעצים? בכיסאות? מה התכונה שבגללה אנחנו צריכים להתחשב במישהו?

 
 38לנכון( בשקופית מעוררים דיון ונעזרים בו )בשלב שמוצאים ]

המציגה מספר עמדות מובחנות בסוגיה. כדאי לשאול את 
 [התלמידים עם מי מהם הם נוטים להסכים, ומדוע

 
 
 

 
 

הפילוסוף ג'רמי בנת'ם הביע את דעתו בנושא כשכתב את המשפט: 
"השאלה איננה 'האם הם יכולים לחשוב בהיגיון?' או 'האם הם 

 ים לסבול?'"יכולים לדבר?' אלא 'האם הם יכול
 
 
 

 

לכך שהשאלה האם להתחשב במישהו לא צריכה להיות ]למה לדעתכם התכוון בנת'ם?  -

חיים, אלא האם הוא עלול להיפגע -תלויה בשאלה האם הוא חכם או טיפש, אדם או בעל
 [מהתנהגותנו

 [מעוררים דיון בסוגיה]האם אתם מסכימים איתו? מדוע?  -

 
אדמה, כי האדמה אינה יכולה לסבול. האם לפי בנת'ם, אין רע בזריקת אבן על ה

לדעתכם אין גם בעיה בזריקת אבן על חלון, כי החלון לא סובל כשהוא נשבר? איך 
 לדעתך בנת'ם היה מסביר את העניין? 

 
חלון אינו יצור חש, אבל האדם שהחלון שייך לביתו הוא יצור שעלול להיפגע...  [מסבירים:]

ות אותם, אבל הציפורים שחיות עליהם בהחלט כן. גם עצים, למשל, לא יסבלו אם נכר
 האדם, שנהנים מהחמצן שהם מייצרים.-וכך גם בני

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 צרכים וזכויות
 

 יסודי לעל – מערך שיעור למולדת חברה ואזרחות

 להורדת מצגת המלווה את המערך
 
 

 צרכים וזכויות שלנו
 
 ים לתת דוגמה לצרכים שיש לבני אדם?האם אתם יכול :[שאלה לכיתה]
כל הצרכים שהתלמידים מציינים ייכתבו בטבלה בת ארבע עמודות, תוך ניסיון להפוך אמצעים ]

 [ספציפיים לצרכים כלליים )למשל, משחק מחשב ייכתב ל"יד עניין וכייף"(
 

 חברה ומשפחה סביבה הולמת  צרכים גופניים חיים, ביטחון ובריאות

 חיים 

 בריאות 

 בטחון שלא יפגעו בי 

 אוכל 

 מים 

 שינה 

 אוויר נקי 

  מחסה ופרטיות 

  עניין וכייף 

 הגנה ממזג אויר 

 חופש 

  חברים 

 משפחה 

  אהבה, כבוד והערכה 

  
 זכויות הילד* 

חשובים עד כדי כך חיקוק חוק שמגן עלינו ודואג שנוכל  הצרכים הללו שעליהם דיברנו [2שקופית ]
את משחק המחשב או האייפון הכי חדש, אבל זו כן זכותנו שיהיה לספק אותם. איננו מחויבים לקבל 

לנו מעניין. אסור בשום אופן לסגור אותנו בחדר שאין בו שום עניין, מלבד אוכל ומים וכרית לישון 
עליה. יש לנו זכות לספק כל אחד מהצרכים שרשמנו. נקרא יחד את המסמך שנקרא "אמנת זכויות 

 דינות בעולם חתמו עליו והן מחויבות לשמור עליו.הילד". מדינת ישראל ורוב המ
 

ומשווים אותה עם רשימת הצרכים שיצרנו קודם. ניתן גם לצבוע  קוראים יחד את רשימת הזכויות[

בצבע שונה כל אחת מארבע הכותרות בטבלה, ולסמן כל זכות באמנה בצבע/ים המתאימ/ים )חלק 
 [.ם(ממשפטי הזכויות באמנה כוללים שתי משפחות צרכי

 
 

 צרכים של בעלי חיים
 
 חיים?-אילו צרכים יש לבעלי [שאלה לכיתה:] 

 
בהיעדר מצגת ניתן לרשום על הלוח דוגמאות שונות שילדים מעלים: לשתות, לאכול, לטייל ]

בחוץ, ליטופים, משחק. כדאי לעודד את הילדים לחשוב על חיות נוספות מלבד כלבים וחתולים, 
בית לאלה של חיות בר: כמו -ם, ולהצביע על קשר בין צרכים של חיותכגון חיות בר וחיות במשקי

שהכלב זקוק ליחס חם, לליטוף ולטיול עם האדם שמטפל בו, זקוק גם הפילון או האפרוח 
לטיפולה המסור של אמו, ליחסי משפחה ולחברות עם בני להקתו, למרחב מחיה וכדומה. כדאי 

שיינתנו לאחר מכן, בהתאם לכותרות הבאות, או  פי ארבעה טורים-לרשום את הצרכים מראש על
 :[להשתמש במצגת

 

http://liveact.org/wp-content/uploads/%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94_0.ppt
http://liveact.org/wp-content/uploads/%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94_0.ppt


לחיצה להכנסת הטור הראשון בטבלה, שקופית ]הצורך הבסיסי ביותר הוא מצב גופני תקין 

צורך זה כולל את החופש מכאב, ממכות ופציעות, מהתעללות, ואת הצורך בבריאות [. 3
 שהוא הבסיסי מכולם עבור החיות. 

 
והוא [. הכנסת הטור השני בטבלה]רכזי וברור הוא הצורך לספק צרכים גופניים צורך נוסף מ

כולל את הצורך במזון מספק )משביע, טעים, מזין(, את הצורך במי שתייה )או 
השתכשכות, או שחייה( נקיים, את הצורך באוויר נקי לנשימה, מצע נקי לרביצה ולשינה, 

 כולת לפרוש כנפיים.ואת חופש התנועה הבסיסי של הגוף, כגון הי

 

הכנסת הטור השלישי ]צורך מורכב יותר, אך חשוב לא פחות הוא הצורך בסביבה הולמת 

. בכך נכללים הצורך בסביבה שבה ניתן לנוע בחופשיות, הצורך בסביבה מעניינת [בטבלה
ומגוונת שאופיינית לבית הגידול הטבעי )למשל, עופות מים יסבלו בהיעדר מקום לשחות 

בו(, את הצורך לשחק )במיוחד, אך לא רק, לגורים(, לחקור את הסביבה ולחפש ולטבול 
 מזון או מחסה.

 
הכנסת הטור הרביעי ]הצרכים המורכבים ביותר קשורים בצורך בחברה ובמשפחה 

חיים החיים בקבוצות )להקות, עדרים וכו'( זקוקים לקשרים חברתיים עם -. בעלי[בטבלה
חברות, חיפוש מזון משותף, תחרות, וכן קשרים זוגיים  בני להקתם. קשרים אלה כוללים

והוריים, צורך לטפל בצאצאים ולהגן עליהם, וכמובן הצורך של הצאצאים עצמם בטיפול, 
 בהגנה ובחום ההוריים.

 
 פגיעה

חיים הנתונים לשליטתנו יכולה להפוך לפגיעה -אנחנו רואים איך התעלמות מצרכים של בעלי
 [הפס האדום –ט הבא במצגת להכניס את האלמנ]בהן: 

 
החיים: -בבעל פגיעה גופנית ישירההתעלמות מהצורך במצב גופני תקין עלולה להוביל ל

 לגרימת כאב, למחלות, לפציעה, לנכות, וכמובן להרג.
 

: למניעת סיפוק צרכים גופנייםחיים עלולה להובילה -התעלמות מצרכיו הגופניים של בעל
ון לא מתאים שעלול לגרום מחלות ובעיות, למניעת טיפול להרעבה או הצמאה, להאכלה במז

 רפואי, לקשירה חונקת או כליאה צפופה, וכדומה.
 

: לכליאה מתסכלת סביבה מגבילההתעלמות מהצורך בסביבה הולמת עלולה להוביל ל
 בשטח קטן, צפוף או מזוהם, או בכלוב משעמם וחסר גיוון וגירויים כלשהם. 

 



חיים עלולה לגרום לבידודו: לכליאתו -והמשפחתי של בעל התעלמות מהצורך החברתי
בבידוד, למניעת קשרים חברתיים וזוגיים, או להפרדה בין גורים לאמהותיהם )מקובל 

מוכרים ביותר הם הניסויים שערך הפסיכולוג הארי הארלו. המחקר קבע שתינוק ]בתעשיות רבות(. 

"ישתגע" ולא יוכל לתפקד  –ופל היטב בבידוד גם אם הוא מואכל ומט –קופים הגדל ללא טיפול אם 
 [ בבגרותו באופן נורמלי

 
 

 זכויות
 

אם נסתכל שוב על הטבלה, נראה שכל הצרכים והפגיעות המופיעים בה משותפים לא רק 
אדם. אלה הם צרכים -לחיות, שחשבנו עליהן כשיצרנו את הרשימה, אלא גם לנו כבני

מונע מאיתנו לממש אותם, נאמר שהוא מפר את בסיסיים המשותפים לכולנו, ואם מישהו 
הזכויות שלנו. לגרום למישהו כאב, להצמיא אותו, לכלוא אותו, לבודד אותו מכל מגע חברתי, 
לשים אותו בתוך סביבה ריקה מגירויים... כל הפעולות האלה הן פגיעות חמורות מאוד 

אדם והן -יסיות הן לבניחיים ובזכויות שלהם. אלה הם צרכים בסיסיים וזכויות בס-בבעלי
 חיים אחרים.-לבעלי

אנו רואים שזכויות קשורות בצרכים. אפשר בעצם לומר שכל הזכויות של מישהו ניתנות 
לסיכום לזכות הבסיסית לממש את צרכיו. לילד אין צורך לעוף )למרות שזה בלי ספק היה 

נה(. לציפור יש צורך יכול להיות מהנה( אבל יש לו צורך ללמוד )גם אם לפעמים זה פחות מה
ומכאן גם נובעות זכויות שונות, המתאימות לכל אחד מהם.  –לעוף, אך לא ללמוד בבית ספר 

גם זכויות דומות, כמו למשל הזכות לנשום, ימומשו באופן שונה כלפינו וכלפי דגים הנושמים 
מאלימות,  שורת הזכויות: הזכות לא לסבול –להכניס את האלמנט הבא במצגת ]רק בתוך המים. 

 [הזכות לסיפוק צרכים גופניים, הזכות לסביבה הולמת, והזכות לחברה ולמשפחה

 
 :[משימות ודיון בכיתה]

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

 
סוס המנוצל ]החיים המופיע בה מאיתנו, אילו היה יכול? -מה היה מבקש בעל .1

!"; אפרוח במדגרה: "אני רוצה את אמא!"; עגל: "אני לעבודה: "שחררו אותי מהעבדות
רוצה לרוץ ולשחק בחוץ!"; פיל בקרקס: "אני רוצה לצעוד חופשי!"; קוף בכלוב: "אני זקוק 

 "[לחום ואהבה!

 

מהסוס נמנעים למשל צעידה ]החיים בתמונה -ציינו צרכים שלדעתכם נמנעים מבעל .2

 [טיפול אימהי ותחושת ביטחון וכו' – חופשית, ראייה לצדדים, משחק ומנוחה; מהאפרוח

 
גם ]חיים נוספים שזכויותיהם נפגעות בדרכים דומות? -האם אתם מכירים בעלי .3

חמורים וגמלים מנוצלים לעבודה ולסחיבת משאות; גם טלאים או עגלים מופרדים 
שלא מאפשרת ) מאמהותיהם בתעשיית המזון מהחי; גם כלב שקשור ברצועה קצרה

אינו יכול לשחק ולרוץ כמו אוכל מספק, מים נקיים וטיול פעמיים ביום(  כמעט תנועה, ללא
 '[העגל וכו

 
 

 חיים אחרים-זכויות אדם וזכויות בעלי
 
לפניכם רשימה של חמש זכויות אדם בסיסיות. אילו מהן מהוות לדעתכם גם [ 9שקופית ]

 חיים? נמקו.-זכויות שמגיעות לבעלי
 [בבירור לכל היצורים החשים משותפת]הזכות לחיים ולשלמות הגוף  .1



תלוי איך מפרשים כבוד. אמנם לא ניתן להעליב צב, אבל ניתן לפגוע ]הזכות לכבוד  .2

  [בו אם לא מכבדים את הצרכים שלו
שוב, תלוי איך מפרשים. רק בני אדם זקוקים לבעלות חוקית ]הזכות לרכוש פרטי  .3

 [ל הקן שבנתה למשלעל אדמות ורכוש, אך ניתן לחשוב גם על הזכות של ציפור ע
כל בעל חיים סובל מהגבלת חירותו הבסיסית לממש את צרכיו ולכן ]הזכות לחירות  .4

 [גם הזכות לחירות נראית משותפת לנו וליתר בעלי החיים
בפירושה המקובל זוהי כמובן זכות אנושית מובהקת, אך ]הזכות לחופש ביטוי  .5

ל הקבלות לצורך של חיות אפילו בנוגע אליה ניתן לעודד את התלמידים לחשוב ע
 [להשמיע את קולן, לשרוק שירי חיזור או ליילל בפחד

 

 [ 10שקופית ]חיים מסוימים, אך -האם תוכלו למצוא גם זכויות שרלוונטיות לבעלי
 לא לבני אדם?

דוגמאות לתשובות אפשריות: הזכות לקנן ולדגור רלוונטית רק לעופות, הזכות להתעופף ולנדוד ]
ופות ודגים ממינים מסוימים, הזכות לחיות במים רלוונטית רק לדגים ויונקים רלוונטית רק לע

]הערה למורה: במקרה ונוצר דיון לגבי חיות מחמד בכלובים כגון תוכים, חשוב  ימיים, וכיו"ב[
להבהיר שתוכי שכבר נקנה וחי בכלוב חשוב לדאוג לכל צרכיו ולאפשר לו הזדמנויות לצאת מן 

 לא יוכל להסתגל הואחרר אותו חזרה לטבע, כי לאחר החיים בשבי הכלוב אך לא ניתן לש
  [.ולשרוד לבדו

 
 הזכות ]האדם, אלא רק לקבוצות מסוימות? -וזכויות אדם שאינן רלוונטיות לכל בני

חנייה חשובה ביותר, אך אינה רלוונטית לתינוקות למשל; הזכות ל –להצביע בבחירות 
; הזכות שיפרנסו כים ולבעלי מוגבלויות בתנועהבמיוחד לנ שמורהזכות ש -גישה נוחהלו

 [זכות ששמורה לרוב רק לילדים –אותך 
 

 
 מלאו עוד שתי דוגמאות לפחות בכל טור בטבלה הבאה:

צרכים )או זכויות( המשותפים לכל 
 אדם(-בעלי החיים )ובהם בני

אדם -צרכים )או זכויות( של בני
 שאין לבעלי חיים אחרים

בעלי חיים צרכים )או זכויות( של 
 אדם-שאין לבני

 צורך לאכול ולשתות 

 צורך בהורים, חברה, משפחה 
 

 גישה לאינטרנט 

 זכות הצבעה בבחירות 
 

 )לנדוד )עופות ודגים נודדים 

  הצורך לעוף, לבנות קן, לדגור
 )עופות(

 
 

 [ 11שקופית ]הזכות ]חיים מופרות לדעתכם בתמונות שלמעלה? -אילו זכויות בעלי

 [זכות לחברה ומשפחה ואף הזכות לסיפוק צרכים גופנייםלסביבה הולמת, ה

  ?סבל ותסכול מתמשכים מהכליאה ]כיצד נפגע מי שזכויותיו מופרות בצורה כזאת
   [המגבילה שעלולים להוביל גם לעצבנות ותוקפנות במקרה של הכלב

  
תו כלב: לדבר עם מי שקושר או]איך ניתן למנוע פגיעה בזכויות מהסוג המוצג בתמונות? 

ברצועה קצרה שישחרר אותו או לפחות יאריך את הרצועה, ואף להתלונן במשטרה או ב'תנו 
 –המוני למטרות כלכליות -מסחרי-לחיות לחיות'; עגלים: מכיוון שעושים זאת באופן תעשייתי



דבר ראשון, חשוב להפיץ את המידע, כי זכותו של הציבור לקבל  מורכב יותר להשפיע על כך.
 [רים שהם קונים או לפעול לשיפור התנאים על ידי לחץ על הכנסת ובתי המשפטמידע על המוצ

 
 
 
 

 [12שקופית ] זכויות וחובות

 
 

 ?עם מי מהילדים אתם מסכימים? מדוע 

 ?האם בישראל הזכות )של בני אדם( לחיים תלויה בקיום חובה כלשהי 
 

תלויה בעבודה  הזכות לקבל תשלומי פנסיהיש אמנם זכויות שכרוכות בחובות. למשל, 
מותנית בעמידה בחובות הבחינה  הזכות לקבל תעודת בגרותלאורך מרבית החיים. 

 והלימודים, וכו'.
אבל ישנן זכויות שאינן תלויות בחובות, זכויות שמגיעות לכל אחד, בלי קשר להתנהגותו. 

ו אינה תלויה בשום דבר. במדינות דמוקרטיות, אפיל הזכות לחיים ולשלמות הגוףלמשל, 
 עדיין נהנים מהזכות הבסיסית לחיים ולשלמות הגוף. –פושעים מסוכנים שהפרו כל חוק 

 
 
 
 :[עבודת בית]

 חיים וכתבו את "מגילת הצרכים והזכויות" של חיה ממין זה: -בחרו מין מסוים של בעל

  איספו מידע על הסביבה ההולמת את צרכי החיה מהמין שבחרתם )לרוב יהיה
של החיה(, ועל צרכיה הגופניים, החברתיים והמשפחתיים  זה בית גידולה הטבעי

 של חיה ממין זה. 

  בהתאם למידע זה, נסחו עשרה כללים במגילת "הצרכים והזכויות" של אותה
 חיה, שיבטיחו את צרכיה החשובים ביותר. 

 אדם כמה מהצרכים והזכויות של -ציינו לפחות שני מקומות שבהם מפרים בני
 ה, ותארו את הפגיעה שהדבר גורם לה.החיה המופיעים במגיל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 חיים-הטכנולוגיה והשפעתה על בעליהתפתחות 
 

 יסודילעל  – מערך שיעור למדעים וטכנולוגיה

 להורדת מצגת המלווה את המערך
 
 

 זמנים משתנים
 

  טוןצפייה בסר

 משתנה". התקופה רוח משתנה, "התקופה ג חלק –  כולם" עם העולם את "לחלוק
מאז האדם הקדמון בני האדם ממציאים כל הזמן עוד המצאות חדשות. התקופה שלנו היא תקופה של 

התפתחות טכנולוגית גדולה מאוד. טלפון סלולרי שיצא לשוק לפני חמש שנים נחשב היום למיושן. 
 חיים.-ראינו בסרט דוגמאות להמצאות של האדם שהחליפו את השימוש בבעלי

 

 ות לכיתה ]תשובות התלמידים ייכתבו על הלוח[שאל

חיים ובמה -אילו דוגמאות אתם זוכרים מהסרטון? לאילו מטרות השתמשו בעבר בבעלי
 משתמשים במקום זאת כיום? 

 החיים במקרים האלה?-האם ההתפתחות הטכנולוגית עזרה לבעלי
 דוגמאות] למשל?חיים לצרכים שונים שלנו? מה -האם כיום אנחנו עדיין משתמשים בבעלי

לבוש ושמיכות )פרווה, עור,  –שוודאי יצוינו על ידי התלמידים וניתן להוסיף, אין חובה לציין את כולם 
צמר, נוצות(, מאכל )בשר, ביצים, חלב(, בידור )קוסמות, גני חיות, חיות מחמד(, מחקר, נחייה, ואפילו 

 ([)דגי אקווריוםנוי 

החיים -חליף בחלק מהשימושים האלה את בעליהאם לדעתכם בעוד כמה שנים נוכל לה
-]גם כיום ניתן לוותר על שימוש בבעלי במכונות או במוצרים חדשים, או פשוט לוותר עליהם?

חיים, -פרווה ועור סינטטיים, קרקסים ומופעים ללא בעלי –חיים למרבית המטרות הללו, למשל 
 [.באקווריום אפילו דגי פלסטיק צפים חיים, ,-לפחות לחלק מהניסויים בבעלי ותחלופות טכנולוגי

 חיים שבשימושנו?-אם כך, האם התפתחות טכנולוגית עוזרת בד"כ לבעלי
חיים. בחלק -למרות מה שנראה, במקרים רבים ההתפתחות הטכנולוגית דווקא פוגעת בבעלי

מן המקרים בעלי חיים נפגעים יותר, בשל ההתפתחות הטכנולוגית. שיטות חדשות שהמציא 
חלק מהפיתוחים  –גורמות ליותר חיות להיפגע.  כך זה גם בקרב בני אדם האדם 

 הטכנולוגיים עוזרים לבני האדם, למשל ברפואה, וחלק פוגעים בהם, למשל כלי נשק.
 

חיים, וכיצד אפשר -כעת נראה דוגמא אחת לאופן שבו ההתפתחות הטכנולוגית פגעה בבעלי
 לשנות זאת.

 
 

 התרנגולות בימי הסבתות
 

החי כמקום כפרי רגוע בו נהנות "חיות המשק" מהגנה וממזון, -רי הילדים מוצג משקבספ
 ומספקות לאדם בתמורה ביצים, חלב ובשר.

 
]"הנה אמא ציינו שיר או סיפור ילדים המציג את המשק כמקום נעים, מוגן ונוח.  .1

פלוטו",  הולכים / יחד כל האפרוחים", "איה-הדוגרת / היא הולכת ומנקרת / ואיתה הולכים
"לדוד משה" יש רק חיה אחת מכל סוג. ניתן לחשוב גם על סרטים וסדרות המציגים את 

 [המשק כמקום פסטורלי

התרנגולת מטפלת באפרוחים שלה, מגנה עליהם ומחממת ]תארו מה רואים בתמונות.  .2

 [אותם

מסקנת השיעור ]האם לדעתכם תמונות אלה משקפות את תעשיית הביצים בימינו?  .3

ובן שהן אינן מייצגות כלל, ושתנאי הגידול של התרנגולות עברו שינוי קיצוני מאז ימי תהיה כמ
 [ה"סבים והסבתות", אך כדאי שהתלמידים יעלו השערות שונות, גם אם חלקן יתבדו בהמשך

 
איורים כמו זה שראינו מבוססים על המשקים :[ מסכמים את עניין ייצוג המשק בספרי הילדים]

 הסבים והסבתות שלנו.  הקטנים שהיו בימי
 

http://liveact.org/wp-content/uploads/האדם-והתרנגולת_0.ppt
http://liveact.org/wp-content/uploads/האדם-והתרנגולת_0.ppt
http://www.youtube.com/watch?v=s5fAS-krjyc


 

טלי רצתה לגדל כלב, וההורים לא הרשו לה. היא התפלאה לשמוע מסבא :[ פותחים בסיפור]
קוראים בקול רם ]אבל לא כלבים או חתולים, אלא עופות.  –מנחם שגם הוא גידל פעם חיות 

 [:3בכיתה, רצוי בשיתוף התלמידים, את סיפורו של סבא מנחם משקופית 

 
גרים בעיר ולא בכפר, ]למה, לדעתכם, היום פחות אנשים מגדלים תרנגולות? :[ תהשאלה לכי]

 [בבניין ולא בבית קרקע, קונים אוכל במכולת ולא מגדלים ירקות בגינה
ציירו את הלול "של פעם" על פי תיאורו של סבא מנחם. שימו לב  :[משימה אפשרית לכיתה]

י לקיים את הפעילויות הטבעיות החביבות שיש לצייר לתרנגולות את כל מה שדרוש להן כד
 עליהן.

 
 

 תעשיית הביצים המודרנית
 

אדם לצופף תרנגולות במקומות סגורים, אבל הן מתו במהירות ממחלות -בעבר ניסו בני
מאור  Dומחוסר ויטמינים. תרנגולות חופשיות מצאו מזון טבעי ומגוון באדמה והפיקו ויטמין 

בר גרם ללולנים להתייחס אליהן טוב יותר: לתת להן מספיק השמש )בדיוק כמו בני אדם(. הד
 מרחב, לאפשר להן לצאת לחצר, ולדאוג לבריאותן כדי שלא יחלו וימותו. 

גילה האדם את הוויטמינים והאנטיביוטיקה. הגילויים החשובים האלה  20-אבל במאה ה
התרנגולות שימשו כדי לשפר את בריאות האדם, אך למרבה הצער הם גם עזרו לייצר מ

 הרבה כסף, בלי לדאוג עוד לבריאות ולרווחה שלהן. 
לפני חמישים שנים החלו לצופף תרנגולות במבנים סגורים ובתוך כלובים קטנים והכניסו 
למזון שלהן אנטיביוטיקה וויטמינים. התרנגולות המשיכו לסבול מהצפיפות, אבל כבר לא מתו 

הקטנים, אבל הלולנים... המציאו מכונה לחיתוך  מייד. הן נעשו עצבניות ותוקפניות בכלובים
קצה המקור שלהן. החיתוך מפחית את הפציעות, אבל מותיר את התרנגולות סובלות, 

 עצבניות ומנקרות.

 אוטובוס, מעלית, שוק[אדם מצפיפות. -ציינו שלושה מקומות בהם סובלים בני[ 

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

 
את התרנגולות ששימשו להטלת ביצים החלו לכלוא בכלובים 

 קטנטנים. 
 [:שאלה לכיתה]  מדוע לדעתכם עשויה רצפת הכלוב

 .[ כדי שההפרשות ייפלו ולא יהיה צורך בניקוי הכלוב]מרשת? 

 [שאלה לכיתה]: מדוע לדעתכם נוטה רצפת הכלוב 
 .[ כדי שהביצה תתגלגל במהירות למסילת האיסוף] באלכסון?

 
אולם רגליה של התרנגולת בנויות לעמידה על ענפים ואדמה, ולא 

 על סורגים אלכסוניים...

 [שאלה לכיתה]:  איך לדעתכם משפיעה רצפת הרשת
אוספים מספר תשובות ומבינים יחד ] האלכסונית על גופה ועל הרגשתה של התרנגולת?



יציבות, ושרגלי תרנגולת בנויות להיאחז בענף ולא -נוחות תמידית, אי-גורם אי שהדבר
ברשת. אפשר להוסיף ולספר שציפורני הרגליים של התרנגולות מתארכות כי הן אינן 
נשחקות מהליכה על אדמה, והן עלולות להסתבך ברשת. האפשרות היחידה של תרנגולת 

 .[של שכנותיה לכלוב בכלוב לשייף את ציפורניה היא... על גופן
 
 
 :[שאלות לכיתה]

ציינו מספר פעילויות שביצעה התרנגולת במשק המסורתי )מימי הסבים( ושהיא אינה  .1
הליכה, התעופפות, "אמבטיית חול", ניקור בקרקע, ] יכולה עוד לבצע בלולי הכלובים.

 [עמידה על ענף, טיפול באפרוחים ועוד
יינו ממה עוד לדעתכם עלולה לסבול תרנגולת וצ [9שקופית ]עיינו בתמונות הבאות  .2

שחיקת הנוצות בשל השפשוף בסורגי הכלוב, עמידה של ]הכלואה שנתיים בכלוב סוללה. 

דבר שגורם  –תרנגולות חזקות על גבי החלשות, כדי להימנע מעמידה על רצפת הרשת 
ך בלי לתרנגולת החלשה לסבול משקל כפול על הרשת, שעמום מהכליאה בכלוב קטן וחשו

 [אור ואדמה ועוד

 
קליפורניה, מישיגן ואוהיו בארה"ב; בלגיה, אוסטריה ושווייץ ]לאחרונה החליטו מדינות רבות 

לאסור על כליאת תרנגולות בכלובים בשל האכזריות שבכך. יותר ויותר צרכנים  [באירופה
האדמה, מעדיפים לקנות ביצים מתרנגולות שאינן כלואות בכלובים, ושיכולות לצעוד על 

ליהנות מאור השמש או להטיל בקן הטלה. לביצים שמגיעות ממשקים כאלה קוראים "ביצי 
 חופש" או "ביצים אורגניות". 

 
  תארו מה עושות התרנגולות בתמונות הבאות ממשק "ביצי חופש" ונסו לשער מה

מסתתרות מהשמש תחת עץ תאנה בחצר; ]מטרת התרנגולות בביצוע פעולות אלה. 

 [מבטיית חול" קבוצתית בגומה שחפרו באדמה לסילוק טפילים ולגירוד מהנהמבצעות "א

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גם בישראל מתנהל דיון בנושא תנאי הגידול של התרנגולות. לטלי יש דוד שמגדל תרנגולות 
 בכלובים. קראו את הוויכוח שהתעורר ביניהם:

 



 :[שאלות לכיתה]

  ?ול לבחור להתפרנס גם מעיסוקים אחרים למשל: אתה יכ]מה לדעתכם טלי יכולה לענות

או ממכירת "ביצי חופש", בעוד שהתרנגולות לא יכולות לבחור אם להיות כלואות כל חייהן 

 .[בכלוב

 .עם איזה צד בוויכוח אתם מסכימים? מדוע? הוסיפו שני נימוקים משלכם 
 

 אחראיתצרכנות 

 
 

ם הטכנולוגיים, כך שילכו בחברה של היום, אחת הדרכים החשובות להשפיע על השינויי
 לכיוונים שעוזרים לבעלי חיים ולא פוגעים בהם, הוא צרכנות אחראית.

בזכות חרם צרכנים שנערך באנגליה ובהולנד על ביצים מכלובים, החליטו כל רשתות המזון 
 הגדולות במדינות הללו להפסיק לחלוטין למכור ביצים מכלובים!

 

 למשל, חרם על מוצרים שפוגעים בסביבה, ]ר? איזה סוגים של חרם צרכנים אתה מכי

האם לא קנית פעם מוצר כלשהו בשל סיבה  [והעדפת מוצרים ידידותיים לסביבה
 עקרונית?

 .עם מי מהילדים אתה נוטה להסכים? מדוע? הוסף עוד נימוק לטובת הטענה 
 

ם על חיי במכולת אנחנו חושבים בדרך כלל על טעם, על מחיר ועל איכות. אבל עלינו לחשוב ג
 חיים או על ביצים. -החיות ועל הסבל שאולי נגרם להן כדי לייצר מוצר שנוסה על בעלי

חיים, צריך לדעת היטב כיצד המזון מגיע -כדי לבחור מזון שלא גורם התעללות בבעלי
 מהמשק לצלחות שלנו.

 

  חיים, -להשתדל לא לקנות מוצרים שפגעו בבעלי]" לדעתך? אחראיתמהי "צרכנות
 [ה או בעובדים שייצרו אותםבסביב

 
חיים )או שפוגעים בהם פחות -תוויות מזון עוזרות לנו לבחור מוצרים שאינם פוגעים בבעלי

 ממוצרים אחרים(. יש הרבה מידע על התווית המסביר מאיפה מגיע המוצר ומה יש בו.
 נוכל להיעזר גם בסמלים שונים המופיעים על אריזות מוצרים:

 



  מוצר ממוחזר או ניתן 14שקופית ]מציין כל אחד מהסמלים? האם תוכלו לשער מה :
חיים; ביצים מתרנגולות שאינן כלואות בכלובים. לשאר -למחזור; מוצר שלא נוסה על בעלי

הסמלים יש הסבר בכתב זעיר, כגון סמל המכריז כי בדיג הטונה שבקופסא לא נפגעו 
  [.דולפינים במהלך הדיג

 
 פגיעה בסביבה בעת ייצור ]ור מוצרים מעידים הסמלים? על אילו בעיות הקיימות בייצ

חיים -המוצר או עטיפתו באריזה שאינה מתכלה או ניתנת למחזור; ניסויים אכזריים בבעלי
לשם פיתוח מוצרי קוסמטיקה וניקיון; דיג אכזרי הפוגע גם ביצורים אותם איננו מנסים לתפוס 

 [במכוון; כליאת תרנגולות בכלובים, וכדומה

 

בשלב זה ניתן לתת לתלמידים משימת ביצוע בביתם: לבחור מוצר מזון כלשהו שנמצא בביתם, לעיין ]
על האופן שבו יוצר המוצר, על המקומות בהם יוצר, ועל הבעיות  –בתווית שלו ולנסות ללמוד ממנה 

מוצר שהיו אולי כרוכות בייצורו. ניתן להשלים את העבודה באמצעות חיפוש מידע נוסף על ייצור ה
 [באינטרנט

 
לעתים תוויות מכילות מידע על התנאים שבהם גודלה החיה. למשל, על אריזות ביצים, יש 
תווית המעידה אם הביצים יוצרו על ידי תרנגולות מטילות שחיות בכלובים או על ידי 

 תרנגולות שהסתובבו במבנה שצמודה אליו חצר. 
לפיו הביצים שהם מוכרים הגיעו מלולים ישנם משווקי ביצים אשר רוצים ליצור רושם מטעה 

ללא כלובים, לולים שבהם הסתובבו התרנגולות על הקרקע. זאת בעוד שלמעשה הביצים 
 הגיעו מלולי כלובים קטנים שבהם לא יכלה התרנגולת אפילו לפרוש כנפיים או לעמוד זקוף. 

 יעו הביצים? ]שאלה לכיתה:[ האם תוכלו לזהות על פי הציור על האריזה מאיזה לול הג

 ![)להלן( הגיעו דווקא מלולי כלובים 15שלוש האריזות שבשקופית ]
 

 

 
 

  מדוע לדעתכם משווקי הביצים אינם מונעים את הבלבול שיכולות ליצור האריזות
משווקי הביצים לא רק "לא מונעים בלבול", אלא הם יוצרים אותו במכוון. הם ]למעלה? 

ת התרנגולות האומללות מטילות את הביצים בכלובים, הם יודעים שאם הקונים היו רואים א
בוודאי היו מעדיפים לבחור בביצים מתרנגולות חופשיות, ולכן הם מנסים להטעות את 

 [הצרכנים שממהרים לחשוב כי הם קונים סוג של "ביצי חופש".

 
ור היו מודעים, ובדקו את התוויות כאשר אתם הולכים לקנות מזון. הכוח לעז –אז זכרו 

 החיים נמצא בידי כל אחד ואחת מאיתנו!-לבעלי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 חיים במורשת ישראל-מצוות צער בעלי
 

 יסודילעל  – מערך שיעורים למורשת ותרבות ישראל

 להורדת מצגת המלווה את המערך
 

 
 חיים-איסורים על גרימת צער בעלי

 
בתלמוד. מספרן הגדול של המצוות חיים מופיע כבר במקרא ו-האיסור לגרום צער לבעלי

ניתוח ]החיים. בואו נקרא ונבין כמה מהן. -מדגיש את חשיבות העיקרון של התחשבות בבעלי

כל איסור או מצווה יתחילו בפירוש מילולי ובווידוא של הבנת הנקרא. כדאי לעודד את התלמידים 
ת, שאינן נוגעות רק למיני חיות לנסח את החוק מחדש במילותיהם, ואפילו להכליל ממנו מסקנות כלליו

 [והקשרים ספציפיים

 
 חיים ביום המנוחה-האיסור להעביד בעלי

ָך  ן יָנּוחַּ שֹורְּׁ עַּ מַּ ֹּת לְּׁ ב ִביִעי ִתשְּׁ שְּׁ ּיֹום הַּ יָך ּובַּ ֲעשֶׁ ה מַּ ֲעשֶׁ ת יִָמים תַּ שֶׁ שֵׁ
גֵׁר ָך וְּׁהַּ ן ֲאָמתְּׁ ש בֶׁ ָך וְּׁיִנָפֵׁ ֹּרֶׁ  )שמות כ"ג, פסוק י"ב( .וֲַּחמ

 
  מדוע לדעתכם מצווה התורה לאפשר מנוחה שבועית גם לחמור ולשור?:[ כיתהשאלה ל]

 

החיים גם הם סובלים מעייפות בדיוק כמו בני -מכיוון שבעלי[ לאחר איסוף מספר תשובות]
החיים -האדם, וגם הם זקוקים למנוחה. לא מוסרי להתעלם מהצורך הבסיסי הזה של בעל

 שבזכותו אוכלים ומתפרנסים.

 

 חיים המשמשים לעבודה-יצול בעליהגבלת נ
ָדו ֹּר יַּחְּׁ ֲחמ שֹור ּובַּ ֹּש בְּׁ ֲחר  )דברים כ"ב, פסוק י'( ֹלא תַּ

 )דברים כ"ה, פסוק ד'( [בזמן שהוא מועבד בדיש]לא תחסום שור בדישו 

בהמה חיה ועוף אלא אם כן התקין להן [ לקחת]אין אדם רשאי ליקח 
 )הלכה ח )תלמוד ירושלמי, מסכת כתובות, פרק ד, מזונות

 
בספר דברים נכתב: "ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת" )דברים י"א פס' ט"ו(. 
הכתוב הקדים את "עשב...לבהמתך" ל"ואכלת ושבעת". כלומר, אם יש ברשותך בעל חיים, 
עליך להקפיד להאכיל אותו לפני שאתה מתיישב לאכול. כי כל זמן שאתה רעב, אתה מודע 

יה הכלואה, שאינה יכולה לקחת מזון לעצמה, והאחריות לרווחתה יותר לרעבונה של הח
מוטלת עליך. הפסוק הזה כלול בקריאת "שמע", אחת התפילות הנחשבות ביותר בסידור 
התפילה. הופעת הפסוק בתפילה כה רבת חשיבות כקריאת "שמע" יש בה להעיד על 

קריאת "שמע", הנאמרת ] המשמעות הרבה שייחסה מורשת ישראל למתן יחס הוגן לבעלי חיים

בכל בוקר ובכל ערב, לקוחה מספר "דברים", והיא כוללת שלוש פרשיות: שמע ישראל, והיה אם 
 ]שם מופיע הפסוק הנדון, ופרשת ציצית -שמוע תשמעו 

 
חיים -הן מחייבות התחשבות בבעלי]מה משותף לכל המצוות שקראנו עד כה?  :[שאלה לכיתה]

שגם חיה שגורמים לה לעבוד אינה "מכונת עבודה", אלא יצור חי  המשמשים בחקלאות ומבהירים
 [שנברא עם צרכים שיש להתחשב בהם

 
 החיים בחקלאות? -מדוע לדעתכם מגבילה התורה את ניצול בעלי :[שאלה לכיתה]

 

בסיפור בריאת העולם האדם הצטווה "למשול" בחיות. האם  [לאחר איסוף מספר תשובות]
התעלל ולהתאכזר ל"נתיניו" או להיות אדיש לסבלם? ודאי שלא. פירוש הדבר שהותר לו ל

המקרא מציג פעמים רבות את ה' ונביאיו בדימויי רועים )כשהעם מדומה לעדר הכבשים(, 
וברור שהרועה הטוב אמור לרחם על הכבשים שהוא מגדל, לטפל בהן במסירות ולהוביל 

בעולם ובחיות' פירושו קודם כל  אותן לאזורי מרעה טובים. באופן דומה, התפקיד 'למשול

http://liveact.org/wp-content/uploads/שיעור-צער-בעלי-חיים-ביהדות.ppt
http://liveact.org/wp-content/uploads/שיעור-צער-בעלי-חיים-ביהדות.ppt


אחריות לגורל החיות והעולם, ולא הצדקה לפגוע בהם או לעשות להם ככל העולה על הדעת. 
חיים כרוך -לכן, אי אפשר להשתמש בשור או חמור כפי שמשתמשים במעדר. שימוש בבעלי

 בגידולם ובטיפול בהם, ובמילוי שורה של מצוות שממחישות את האחריות לגורלם. 
 

חיים, לעתים -אך התורה הולכת אף רחוק מכך. לא רק שאסור לנו לגרום בעצמנו סבל לבעל
 חיים שמישהו אחר גורם לו סבל:-יש לנו חובה אפילו להיחלץ לעזרתו של בעל

 

 חיים במצוקה-החובה לעזור לבעל
ֹּב לֹו-ִכי ֲעז ָת, מֵׁ לְּׁ ָשאֹו, וְָּׁחדַּ ת מַּ חַּ ץ תַּ ֹּבֵׁ ֹּנֲַּאָך, ר ה ֲחמֹור ש אֶׁ והתעלמת ]? ִתרְּׁ

ֹּב  ?![מזה ֲעז ֹּב תַּ  כ"ג, פסוק ה'( )שמות ִעּמו.[ את השנאה ביניכם, ותפרוק את המשא]ָעז

"תתיר עמו הקשרים ותעזוב כ'תפסיק מאי מתן עזרה':  –אבן עזרא מפרש את הציווי ]

 "[.המשא, ויפול מזה הצד ומזה הצד, ויקום החמור

ת ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו שֹורֹו  ה אֶׁ אֶׁ ם ֹלא ִתרְּׁ ם ָהקֵׁ הֶׁ ָת מֵׁ מְּׁ לַּ עַּ ְך וְִּׁהתְּׁ רֶׁ דֶׁ ִלים בַּ ֹּפְּׁ נ
 )דברים כ"ב, פסוק ד'(ָתִקים ִעּמֹו 

 
חיים, כגון איסור על אכילת רוב סוגי החיות -התורה אף הציבה מגבלות רבות על אכילת בעלי

וקביעת כללים מחייבים לשחיטה שצמצמה מאוד את הסבל הכרוך בה לעומת לדרכי ההמתה 
 קרב עמים אחרים באותה תקופה.שהיו נהוגות ב

 

 איסורים הקשורים באכילת בשר
ה  ת --וְּׁשֹור אֹו שֶׁ ֹּתֹו וְּׁאֶׁ ָחד -א יֹום אֶׁ ֲחטּו בְּׁ נֹו ֹלא ִתשְּׁ  )ויקרא כ"ב, פסוק כ"ח(בְּׁ

ב ִאּמֹו-ֹלא ֲחלֵׁ ל גְִּׁדי בַּ שֵׁ בַּ  )שמות כ"ג, פסוק י"ט( תְּׁ

ָדם הּוא הַּ  ָדם ִכי הַּ ֹּל הַּ ִתי ֲאכ ִבלְּׁ ק ֲחזַּק לְּׁ ש ִעם רַּ נֶׁפֶׁ ֹּאכַּל הַּ ש וְֹּׁלא ת נָפֶׁ
ָבָשר  ))דברים י"ב, פסוק כ"ג הַּ

 
 מדוע לדעתכם מטיל המקרא הגבלות ואיסורים רבים כל כך על אכילת בשר? :[שאלה לכיתה] 

 
בואו נראה מה השיב על כך הרמב"ם, אחד  [לאחר איסוף מספר תשובות]

אר במילים מרגשות מגדולי פוסקי ההלכה וההוגים היהודים. הרמב"ם תי
 :חיים שלא להיות נתונים לכאב ולסבל-את זכותם של בעלי

 
"וכן נאסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, סייג והרחקה, שמא ישחט 

החיים בכך גדול מאוד, כי אין הבדל -מהם הבן לפני האם, כי צער בעלי
חיים, כי אהבת האם וחנינתה -בין צער האדם בכך ובין צער שאר בעלי

ה המצוי ברוב  על ָדמֶׁ הבן אינו תוצאה של ההיגיון אלא פעולת הכוח המְּׁ
 החיים כמציאותו באדם."-בעלי

 
 :[שאלות לכיתה]

 כדי להבטיח בוודאות ]חיים ובנו? -מדוע לדעת הרמב"ם נאסר לשחוט ביום אחד בעל

 [חיים לא ייאלץ לצפות בבנו מוצא להורג לנגד עיניו-שבעל

 ה המצוי ברוב בעלימה לדעתך מתכוון הרמב"ם במי ָדמֶׁ החיים -לים "הכוח המְּׁ
ה"?  ָדמֶׁ הרמב"ם מתכוון ]כמציאותו באדם"? איך אנו קוראים כיום לאותו "כוח מְּׁ

 [ לרגשות, בניגוד לשכל ולהיגיון

 האדם לשאר היצורים החיים? -באיזה תחום, אם כן, אין לדעת הרמב"ם הבדל בין בני
חיים יכול לחוש פחד, רעב, או -משום שכל בעלהתחום הרגשי. תחום זה אינו ייחודי לאדם ]

 [שאיפה להגן על צאצאיו, אפילו אם אינו חכם במיוחד
 

עשרה על ידי הרב -הספר "שולחן ערוך", מחשובי ספרי ההלכה עד ימינו, נכתב במאה השש
 חיים במצוקה הוא כותב: -יוסף קארו מצפת. בעניין החובה לעזור לבעלי

 
על חי, ואדרבא חייב להציל כל בעל חי מצער, אפילו של "אסור מן התורה לצער כל ב

 " )"קיצור שולחן ערוך", פרק קצ"א, סעיף א'(, ואפילו של נוכרי"[ללא "בעלים] הפקר



 

  
 

 חיים, היא זו:-דוגמא נוספת שנותן קארו למקרה שבו יש לקיים את מצוות צער בעלי
 

בוה, ואינן יכולים למשוך "סוסים המושכים בעגלה, והגיעו למקום מקולקל או להר ג
בלי עזר, מצווה לעזור אף לנוכרי משום צער בעלי חיים, שלא יכה אותם הנוכרי מכה 

 ".רבה למשוך יותר מאשר בכוחם
 

 [שאלה לכיתה]: ידי -תנו דוגמא שמתאימה יותר לימינו )כשסוסים כבר הוחלפו לרוב על
י עם מים בחצר לחתול לשים כל]חיים. -מכוניות( הממחישה את החובה לעזור לבעלי

חיים שסובלים הרחק מעינינו, אך אנו משפיעים על גורלם, -צמא, למשל, אך גם לעזור לבעלי
 [למשל להימנע מקניית מוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעלי חיים

 
 

 כיצד קיים רבי זוסיא מצוות פדיון שבויים
 

יות והמופלאות בעולם , הוא אחת הדמויות הייחוד18-ר' משולם זוסיא שחי בפולין במאה ה
החסידי. התנהגותו מבטאת קיום מצוות ואהבת האל מתוך שמחה והתלהבות טבעיות, ולא 
מתוך למדנות שקדנית, כמקובל. בסיפור הבא מתואר במעשה שעשה ר' 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 

מעות עבור פדיון שבויים, והנה אין פדיון עליהם ואמר: "אני מכתת רגלי להשיג 
שבויים גדול מזה להתיר הצפרים ממאסרם." ועשה כן ופתח הקן וברחו הצפרים 

בית לביתו וראה שהקן פתוח והציפורים אינן. והיצר לו -כך בא הבעל-לדרכם. ואחר
מאוד מזה, ואמר לבני ביתו: "מי הוא זה שעשה לי הרעה הגדולה?" ואמרו לו: "יש 

בית -איש אשר למראה עינינו הוא משוגע, הוא עשה המעשה הרע." אמר הבעל כאן
להצדיק: "אתה המשוגע, איך מלאך לבך ]איך הרשה לך לבך[ לעשות המעשה הרע, 
להבריח את הציפורים שלי, והפסדת לי ממון הרבה ששילמתי עבורם." אמר לו 

מרו רחמי להוציאם (, ונכ9הצדיק: "כתוב 'ורחמיו על כל מעשיו' )תהילים קמה, 
סיפורים נוראים, ליקט יעקב ]בית לצדיק מכות אכזריות. -ממסגרותם". והיכה הבעל

 [76-77קינדר, עמ' 
 

 הבית הפונדקאי את הציפורים וכיצד רואה אותן לעומתו ר' זוסיא? -כיצד רואה בעל
ת חיים הפונדקאי רואה את הציפורים כרכושו ואילו ר' זוסיא רואה אותם כבעלי חיים שנשמ]

  [ולכן הן גם ראויות לממש צורך זה –באפם, ונבראו מצוידים בכנפיים וברצון לעוף 
  .בעד: הוא עזר לציפורים להפסיק לסבול; ]ציינו נימוקים בעד ונגד מעשהו של ר' זוסיא

 [נגד: הוא הכעיס את הפונדקאי וסיבך את עצמו במכות

 מעשה ]קורית באותה עת? מה הקשר בין מעשהו של ר' זוסיא למטרת שליחותו המ

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

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

ות שגרמה לו לראות בתגובתו האלימה של הפונדקאי ובמכות שהוא נותן לצדיק ביטוי לאכזרי
 [להתעלם גם מסבלן של הציפורים הכלואות

  ?)האם לדעתכם מוצדק לכלוא ציפורים בכלוב )למשל תרנגולות בתעשיית הביצים
 [חשוב לעורר דיון פתוח ודעות בעד ונגד]

 
 חיים-מתנדבים למניעת צער בעלי

שומרת  חיים-פעילת זכויות בעליאילן היא -ד"ר יעל שמש, מרצה למקרא באוניברסיטת בר
ין היתר חיים שזכו להצלחה, ב-מצוות. ד"ר שמש הייתה שותפה למאבקים בהתעללות בבעלי

הודות לפגישה שקיימה עם שר החינוך. יעל תיארה לשר כיצד נתיחה בדג שנערכה בכיתתה 

http://musaf-shabbat.com/2011/08/07/%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95-%D7%99%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9E%D7%A9/


בהיותה תלמידה, עוררה בה רגשות זעם כלפי המערכת האדישה לסבלו המיותר של הדג. 
 הספר בישראל. -חיים בבית-בעקבות הפגישה החליט שר החינוך לאסור על ניסויים בבעלי

 
חיים ביהדות: רצוי מול מצוי". במאמר היא -שכותרתו "צער בעלי ד"ר שמש, פרסמה מאמר

חיים בהלכה היהודית לבין המציאות של משקים -מדגימה את הניגוד שבין מצוות צער בעלי
 חיים, אך למרות זאת נחשבים ככשרים:-תעשייתיים מודרניים אשר גורמים צער עצום לבעלי

 
 
 

 אורח החיים הטבעי של תרנגולות הוא חיים
בלהקות קטנות, שבהן כל פרט בלהקה יודע 
את מקומו ומזהה את חברי הלהקה האחרים. 
התרנגולות נהנות מאמבטיות חול, התרוצצות 
בחצר והתעופפות. את הביצים הן מטילות 
בפרטיות, בקינים שהקימו. כל זה לא קיים, 
כמובן, בלולים התעשייתיים, שבהם נכלאות 

ארוכות התרנגולות בצפיפות רבה בשורות 
של כלובים צרים המונחים זה על גבי זה )לולי סוללה(. השטח המוקצב לכל תרנגולת הוא 
כגודל התרנגולת עצמה. הן אינן יכולות לזוז, ובוודאי שלא לפרוש את כנפיהן. רשת הברזל 

  ובות לפציעות ולעיוותים ברגליהן.שעליה הן עומדות גורמת לעתים קר
 
 

  בתעשיית הביצים בימינו תואם את ההלכה? מדוע? האם לדעתך היחס לתרנגולות
כדאי לעורר דיון בנושא תוך עימות בין מספר גישות נפוצות, וביניהן זו המוכרת פחות, ]

 [חיים ניגוד גמור לרוח ההלכה היהודית-הרואה בגידול התעשייתי של בעלי
 

חיים בתעשיות -על סבלם של בעלימעט ניתן לפרט ]החיים היום הוא רע מאוד -מצבם של בעלי

תנאים במשקים תעשייתיים, , -הפרוות, של חיות הנפגעות מציד, ושל עופות ויונקים הכלואים בתת

למרות שגם ההלכה היהודית וגם החוק הישראלי אוסרים לפגוע בהם. הבעיה המרכזית  [ועוד
החיים. אם פעם כל אחד יכול היה -היא שאנשים היום פשוט לא יודעים מה קורה לבעלי

אוג לתרנגולות ולשור שלו, היום פרות ותרנגולות מגודלות במקומות סגורים ורחוקים לד
מרובינו, ונדמה שאין לצרכן )מי שקונה את המוצר( שליטה על תנאי הגידול שלהן. למעשה, 
לצרכן יש את כל השליטה, מה שחסר לו הוא רק ידע. אם הוא לא ישלם למתעללים, לא 

חיים. לכן -שרובנו לא מודעים לדרכים בהם נפגעים בעלי תהיה התעללות. הבעיה היא רק
חיים ולהשתדל לקנות מוצרים שלא -חשוב ללמוד ולשתף אחרים במידע על פגיעה בבעלי

 חיים. כמה דוגמאות:-כרוכים בגרימת צער בעלי
 

 חיים -ל בעלימוצרי קוסמטיקה )כגון שמפו, שפתון, קרם, וכו'( מסוימים נבדקים ע
כדאי להעדיף מוצרים עליהם מופיע הסמל של "לא נוסה על  רות.במקום בשיטות אח

 חיים" כדי לא לתמוך בהתעללות קשה כל כך בארנבים וחיות אחרות.-בעלי
 

  ביצים אורגניות, ביצי חופש או אפילו גידול תרנגולת בחצר הן כולן אפשרויות טובות
גולות במשך בהרבה מאשר קנייה של ביצים מלולים תעשייתיים בהן כלואות התרנ

 שנתיים בנפח של קופסת נעליים. 
 

 חיים. -לא לקנות כרטיסים למופעים שכרוכים באילוף וכליאה אכזריים של בעלי
קרקסים או מופעי קסמים יכולים להיות מהנים הרבה יותר כשאינם גורמים סבל לאף 

 אחד אחר.
 
 
 
 
 
 
 



 

 חוק צער בעלי חיים
 

 יסודילעל  – מערך שיעור למולדת חברה ואזרחות

 מערךורדת מצגת המלווה את הלה
 

00:00 
 :וההוראה הכללית והמרכזית שבו קובעת 1994נחקק בישראל בשנת  חיים-חוק צער בעלי

 

 חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי-לא יענה אדם בעל
 

כולל גם העונש המרבי )המקסימלי( על הפרת איסור זה הוא שלוש שנות מאסר. החוק 
 מספר איסורים ספציפיים יותר, כגון:

 
 איסור ארגון "קרבות"

 חיים.-לא יארגן אדם תחרות קרבות בין בעלי
 

 חיים-הגבלות על העבדת בעלי

 .חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני-לא יעביד אדם בעל
 .חיים עד כדי אפיסת כוחות-לא יעביד אדם בעל

 
 איסור השחתת גוף

 חיים חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי.-ם בבעללא יבצע אד
 

 איסור נטישה

חיים נמצא ברשותו או -חיים, או אדם שבעל-לא ייטוש בעלים של בעל
 החיים-באחריותו את בעל

 

 חיים?-מדוע לדעתך אסור להתעלל בבעלי 
 

]כדאי להוסיף על תשובות התלמידים שהנורמה שאוסרת על התעללות בבעלי חיים לא התחילה 
וק. גם בעבר היו אנשים שהתנגדו להתעללות, דוגמא טובה לכך היא מצוות בתנ"ך עם הח

 [.שמונעות התעללות. החוק מסדיר את הנורמה בישראל
 

המשפחה של דני אימצה כלב וקראה לו רקסי. הם טיפלו בו באהבה במשך שנתיים. אבל 
אותו ליד שדה כשטסו בקיץ לאירופה לא ידעו מה יעשו עם רקסי. שכן הציע להם לעזוב 

התעופה, בתקווה שיצליח להסתדר ואולי ימצא משפחה מאמצת. דני גמגם "זו הצעה 
 נוראית, הוא עלול למות! ואולי זו אפילו עבירה!"

 

 ?מה אומר החוק על הצעתו של השכן? האם זו באמת עבירה 

 ?מה לדעתך צריכה המשפחה לעשות 
 

הם המשטרה שחוקרת את  את החוקים מחוקקת הכנסת, אך מי שאחראים לאכיפתם
המשפט ששומעים את טענות הצדדים ופוסקים -אישום, ובתי-הפרות החוק ומגישה כתבי

 אם החוק הופר, ומה העונש המתאים למפר החוק. 
 

 ?אם כך, לאיזה גוף יש לפנות כאשר נתקלים בהפרת חוק 
 
 

http://liveact.org/wp-content/uploads/שיעור-חוק-צער-בעלי-חיים-אוקט10.ppt


 
 
 

00:12 
 תנין-"קרבות" אדם

 
שה עמותת "תנו לחיות לחיות" תביעה נגד חיים הגי-שנתיים אחרי שנחקק חוק צער בעלי

אתר הנופש "חמת גדר" בדרישה שיפסיק להתעלל ב...תנינים! כן, למרות שתנינים אינם 
חיים חל גם עליהם וקובע שגם -בדיוק יצורים חמודים שמתחשק ללטף, חוק צער בעלי

 בהם אסור לפגוע. 
 

גדר התרחשה -ההתעללות בתנינים בחמת
תנין" -ל "קרב אדםבמסגרת מופע בידור ש

שהתקיים במקום. למעשה, לא היו אלה 
"קרבות" באמת: במהלך המופע הפגין אדם 
מאומן את כוחו על התנינים שלא יכלו 
להתגונן, בין היתר הוא עיקם את גופם ולחץ 
עליו במקומות שונים. התביעה הגיעה עד 

המשפט העליון שהחליט לאסור על קיום -לבית
וים התעללות הקרבות, ונקבע שהם מהו

 חיים. -בבעלי
 

 זהו חלק מן ההסבר להחלטה שכתב השופט מישאל חשין:
 
חיים ליד האדם הוא כילד, -חיים הם חלשים. בעל-צּווֵׁינּו מלידה להגן על החלש, ובעלי"

כמוה  –הגנה. התעללות בילד תזעזע אותנו וכן היא התעללות בחיה. החיה -תמים וחסר
מכירה ברוע ואין היא יודעת כיצד להתמודד עימו. החיה הינה תמימה. אין היא  –כילד 

מתקשה להגן על עצמה מפני האדם, והמלחמה בין האדם לבין החיה היא מלחמה בין מי 
 שאינם שווים. האדם מצווה אפוא להגן על החיה כחלק מן הציווי המוסרי להגן על החלש.

הם, יצורים שהאלוהים  החיים באשר-חיים באה, אפוא, להגן על בעלי-מצוות צער בעלי
כדי  –איש ממקומו -איש –נתן בהם נשמה. כל מי שאלוהים בלבבם, יעשו ככל שיוכלו 

 חיים, לא יתאכזר אליהם ולא יתעלל בהם."-שהאדם לא יענה בעלי
 

 חיים לפי השופט חשין?-מה הסיבה שאסור להתעלל בבעלי 

 ישנן חיות החיים הם חלשים לעומת האדם? הרי -מדוע, לדעת השופט, בעלי
 שעשויות להיות אף יותר חזקות מהאדם )תנינים, למשל...(.

 
00:22 

לדיון בבית המשפט הגיעה 
-הדין שייצגה את חמת-עורכת

גדר בנעלי עור תנין, וטענה 
שאם זה חוקי לשחוט תנינים 
וללבוש את עורם, אז לא הגיוני 

תנין" -לאסור על "קרב אדם
שפוגע בתנינים הרבה פחות 

ול הם נותרו בחיים )ככלות הכ
 בסיומו(. 

  האם אתם מסכימים עם
 הדין? -עורכת

  מה אתם הייתם עונים
לה, אם הייתם מייצגים 

 את התנינים במשפט?
 



השופט מישאל חשין התייחס גם לעצם הצגת התנינים במקום בסביבה מלאכותית, 
 כאשר הם בוודאי היו מעדיפים לחיות בטבע:

 
חיות רגיל, -חיות, אלא שלהבדיל מגן-בגן "חלקו זה של המופע דומה לביקור

החיים היחיד המוצג לקהל בחמת גדר הוא תנין. אכן, יהיו מי שיתקוממו נגד -בעל
החיות, כך יאמרו האומרים, -החיים שבגן-חיות אף הם. בעלי-קיומם של גני

 ולא בכלובים הצרים מלהכיל אותם." –מקומם הוא בטבע החופשי 
 

  חיות?-חיים גם בגני-רה של חוק צער בעליהאם קיימת הפ –מה דעתכם 

  מה לדעתכם ההבדל בין הפגיעה בחיות בגן חיות רגיל, לבין זו שנאסרה ב"חמת
 גדר"?

  ?חשוב להציג טיעונים לכאן ]האם לדעתכם ראוי לאסור גם על גני חיות רגילים
 [ולכאן.

00:32 
 איסור על הרג חתולים חופשיים

נגד מועצת העיר ערד, שתכננה להרוג המוני חתולים המשפט העליון דן גם בתביעה -בית
כהן -חופשיים )ללא "בעלים"( מבלי שהדבר היה הכרחי. השופטת טובה שטרסברג

 החליטה שיש למנוע את ההרג המיותר, ונימקה בין היתר:
 

חיים, עלינו -"בבואנו לדון בסמכותן של הרשויות המקומיות, לעניין השמדת בעלי
החיים לחיות. זכות זו, גם אם איננה -ת זכותם של בעלילשוות לנגד עינינו א

מעוגנת ישירות בחקיקה הישראלית, מהווה חלק מתרבותנו ומתחושה פנימית 
ערכית ותועלתית כאחד, בדבר החובה והצורך להגן על כל אשר נברא עלי 

 אדמות ורוח חיים באפו."
 

 ?מדוע לדעתך ראו העיריות בחתולים 'מטרד' שיש לסלק 

 תך יכולות העיריות לעשות כדי לפתור בעיות הקשורות בחתולים מה לדע
 חיים?-מבלי להפר את חוק צער בעלי

 
00:38 

 איסור על פיטום אווזים
התבקש בית המשפט להכריע בנושא עתידה של  2000-בתחילת שנות ה

אלף בכל שנה. הפעם היו  800חיים: -התעללות במספר עצום של בעלי
בלו מהתעללות שמטרתה הייתה להגדיל את אלה אווזים וברווזים שס

הכבד שלהם פי עשרה מגודלו הטבעי! עשו זאת באמצעות החדרת צינור 
לקיבת האווזים והאכלתם בכוח בכמויות גדולות של מזון. כתוצאה מכך 

סבלו האווזים מפצעים בגרון. בימים האחרונים לפיטום הם בקושי 
 תיהם. הצליחו לנשום, כי הכבד המוגדל לחץ על ריאו

 אין זה מפתיע שמדינות רבות בעולם הוציאו זאת מחוץ לחוק.
 



 החיים, כי הם -חלק ממפטמי האווזים טענו שהם אינם אשמים בהתעללות בבעלי
רק עושים עבודה שמישהו משלם תמורתה כסף. "מי שאשמים," הם טענו, "זה 

 מי שמזמין כבד אווז במסעדה". מה דעתך? מה היית עונה להם?
 

חיים, ולכן עליו -שפט החליט שפיטום האווזים עומד בניגוד לחוק צער בעליהמ-בית
להיפסק. זאת למרות שפיטום האווזים היה מקובל בארץ עשרות שנים, והמדינה אף 

-העניקה בעבר כספים למפטמי האווזים להרחבת עסקיהם. באיסור על פיטום אווזים בית
סיק שיטות אכזריות במיוחד גם המשפט בעצם הביע עמדה, לפיה צריך להתנגד ולהפ

 בתעשיות כמו תעשיות המזון.
 

 הדין:-מתוך דברים שכתב השופט אליעזר ריבלין בפסק
 

"כשלעצמי, אין ספק בלבי כי ליצורי הבר כמו לחיות המחמד רגשות. הם ניחנים בנפש 
החווה את רגשות השמחה והצער, האושר והאבל, החיבה והפחד. יש בהם המטפחים 

אויבם האדם. לא הכול כך סוברים, אך אין חולקים כי גם -חדים כלפי ידידםרגשות מיו
 יצורים אלה חשים בכאב המוסב להם בפגיעה פיסית או בפלישה גסה אל תוך קרביהם." 

 

 החיים? -אויב" של בעלי-מדוע לדעתך מכנה השופט ריבלין את האדם כ"ידיד 

 ד, ולא אויב, של חיות מה דעתך על כך? האם לדעתך יכול האדם להיות רק ידי
 ממינים אחרים?

 
00:45 

 חיים?-מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לאכוף את חוק צער בעלי
 ולפקוח עיניים –חיים -. ללמוד כיצד נפגעים בעלי1
 מגישים תלונה במשטרה -חיים -. לתעד ולהתלונן. אם נתקלים בהתעלות בבעלי2
שעוברים התעללות סובלים במסגרת החיים -. לקנות בצורה אחראית. רוב בעלי3

תעשיות אכזריות. רוב מי שקונה את מוצרי התעשיות האלה לא מודע בכלל לסבל שנגרם 
החיים כשאנחנו מצטרפים לקניות או קונים -לחיות. לכן חשוב להקדיש מחשבה גם לבעלי

 ולמנוע התעללות. לדוגמה: –משהו 

 חיים"( -"לא נוסה על בעליחיים. סמל הארנב )-רק מוצרים שלא נוסו על בעלי
מופיע על מוצרי קוסמטיקה ומלמד שלא התעללו בחיות במהלך בדיקות 

 הבטיחות שערכו למוצר.

  לא קונים ביצים מכלובים! תרנגולות בתעשיית הביצים כלואות בתנאים קשים
מאוד. כדאי להימנע מקניית ביצים מכלובים ולהעדיף "ביצי חצר", "ביצי חופש", 

 יות" )או לגדל תרנגולת בגינה...(."ביצים אורגנ
 

 :הצעה לשיעור המשך
חיים ויישומם במקרים -לאחר העברת שיעור המבוא המלמד על עקרונות חוק צער בעלי

המשפט העליון, ניתן לקיים שיעור מיוחד שידמה "משפט" בסוגיה שטרם -שונים שהגיעו לבית
 המשפט. למשל:-הוכרעה ע"י בית

המקובלת בתעשיית הביצים עולה בקנה אחד עם חוק  האם שיטת "כלובי הסוללה" -
 חיים, או שיש להחליפה בשיטה אחרת )"ביצי חצר" למשל(?-צער בעלי

 )ראו בפרק המבוא...(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 קונים הוגן: צרכנות אחראית
 

 יסודי-הספר העל-לבית מערך שיעור למורה

 להורדת מצגת המלווה את המערך
 

 חלק א': מבוא
 

ולים שגורמים לנו )או להורינו( להחליט לקנות מוצר נפתח בשאלה לתלמידים: מה השיק
הזכרתם שיקולים נפוצים, חשובים ברובם, [ שמיעת מספר תשובות מהתלמידים]מסוים? 

מחיר, טעם, איכות, השפעה בריאותית של  –בהחלטה מה קונים בכסף שלנו: שיקולים של 
ומאחדים צריך  –פחות  המוצר ואפילו האופנתיות שלו. כמה מהשיקולים חשובים יותר, כמה

כשאנחנו רוצים לקנות משהו, צריך לשים בצד את הפרסומות שראינו, ללמוד להתעלם. 
 ולבדוק:
 האם אנחנו באמת צריכים את מה שמנסים למכור לנו? .1
והאם המחיר שרוצים שנשלם עבור המוצר לא גבוה מדי )בהשוואה לאותו מוצר  .2

שוואה למה שהמוצר נותן לנו בחנויות אחרות, בהשוואה למוצרים אחרים, בה
 ובהתאם לכסף שיש לנו(

 
אבל האם יש גם שיקולים מסוג אחר? האם יכולים להיות שיקולים מוסריים, ערכיים, 

חוץ משאלת המחיר שאנחנו משלמים יש גם  [אוספים מספר תשובות]שישפיעו על ההחלטה? 
ש את סיפור הייצור שלו, שאלות שעוסקות במחיר אחר לחלוטין של מוצרים רבים. לכל מוצר י

סיפור שלרוב אנחנו לא מכירים. לפעמים יש מי שמשלם מחיר גבוה מאוד כדי לייצר את 
 המוצר. 

 

 [שאלה לכיתה]  ?"איזה סוגים של  [אוספים מספר תשובות ומסבירים]מהו "חרם צרכנים
למשל, חרם על מוצרים שפוגעים בסביבה והעדפת מוצרים ]חרם צרכנים אתם מכירים? 

האם לא קנית פעם מוצר כלשהו בשל סיבה עקרונית? האם אתם  [ידידותיים לסביבה
מכירים אנשים שלא קונים מחברה מסוימת או מוצרים מסוימים בגלל עניינים 

 עקרוניים?
 

יש מוצרים שסיפור ייצורם כרוך בניצול עובדים בתנאים קשים, בכריתת יערות או בהתעללות 
"סיפור חיים" עתידי שלפעמים מגיע רחוק מאוד אחרי שאנו כבר חיים. למוצרים יש גם -בבעלי

שוכחים מהם לחלוטין. עטיפות מוצרים רבות מייצרות כמות אדירה של פסולת המזהמת את 
הסביבה. מוצרים מסוימים מכילים חומרים מזיקים לגופנו )כמו שומני טרנס במרגרינות, או 

ים עם השנים להגביר את הסיכון שלנו כולסטרול ושאריות תרופות בבשר(. כל אלה עלול
איך ייצרו  –ללקות במחלות חמורות. כדאי להיות מודעים לסיפור של המוצר שאנו צורכים 

 לפני שמחליטים לקנות! –אותו, ומה יקרה איתו לאחר שנסיים להשתמש בו 
 

  ?למחזר אותם ]מה אפשר לעשות עם פסולת מזהמת, כמו בקבוקי פלסטיק או סוללות

 [ם מיוחדיםבמתקני
 

חרם שהביא  –הנה דוגמה לכמה מוצרים שנוצרו בדרך אכזרית, עוררו עליהם חרם צרכנים 
 להפסקת האכזריות או לפחות לשיפור מסוים: 

 
נחשף כי חברת הנעליים "נייק" מייצרת את הנעליים שלה  1997-ב "ניצול עובדים ב"נייק"

 –להם ומתעללים בהם. העובדים במפעלים במזרח אסיה, מפעלים שמנצלים את העובדים ש
הועסקו בשכר נמוך מאוד במשך רוב שעות  –חלקם ילדים שהיו אמורים ללמוד בבית הספר 

היממה, נאסר עליהם לצאת להפסקות ואפילו לשירותים, הוטלו עליהם עונשים כבדים ועוד. 
 בשל חרם שיזמו מספר ארגונים על חברת הנעליים, החליטה "נייק" לחקור את הנעשה

הודתה שהיא פוגעת בעובדים, והציגה תוכנית שנועדה למנוע זאת  2005-במפעליה, וב
 בעתיד. 

 

http://liveact.org/wp-content/uploads/אחראית.ppt
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כדי לייצר כבד אווז שומני מהסוג המוגש במסעדות צרפתיות, מפטמים את  :פיטום אווזים
צינור בכוח לקיבתו. באמצעות מכניסים פעמים ביום  5–3האווז בכמויות אדירות של מזון. 

פוצע את  זה צינורהאווז במזון במשקל יומי השווה לכשליש ממשקל גופו.  צינור זה מולעט
המלווה בהתנפחות של הכבד עד פי עשרה מחלה מסובל האווז  כךבשל גרונו של האווז. 

מגודלו הנורמלי. האווז המפוטם סובל מקשיי נשימה בגלל הלחץ שמפעיל הכבד המוגדל על 
כבד אווז על ידי אנשים רבים ברחבי העולם, הריאות. הודות למחאה רחבת היקף והחרמת 

 על פיטום אווזים וברווזים בכוח.וגם ישראל אסרו עשרות מדינות 
 
ניתן לשלב בחלק זה של התוכנית גם סיפורים נוספים המופיעים בתקליטור ובאתר 'אנונימוס', למשל ]

ת למאבק של בנושא הבידוד האכזרי של "עגלי חלב", והאיסור שהתקבל על כך בישראל הודו
'אנונימוס'; או על הנרי ספירה, מורה יהודי מניו יורק, שמאבקו בחברות הקוסמטיקה הגדולות הביא 

 .[החיים ומעבר של התעשייה לשימוש בהן במקום בחיות-לפיתוח חלופות לניסויים בבעלי

 
 חלק ב': סימון מוצרים

 
במוצר. מישהו יכול לתת  כולנו מכירים מוצרים שעל אריזתם מופיעה אזהרה מפני הסכנות

למשל, במוצרי ניקיון אפשר למצוא אזהרה מפני מגע החומר בעיניים, ולעתים אף בעור. ]דוגמאות? 

האזהרות על סיגריות בולטות יותר ומתייחסות לא רק לשימוש חריג בסיגריה, אלא לסכנה הנשקפת 
 .[לכל מי שמשתמש בהן "כמו שצריך", כלומר מעשן אותן

 
ת יותר אנו נתקלים בסמלים לעתים קרובו

על מוצרים, שאמורים להעיד כי מוצרים 
אלה הם ידידותיים במיוחד לסביבה או 

איסוף ]חיים. יש לכם דוגמאות? -לבעלי

 מספר דוגמאות מהתלמידים[
 

במצגת תופיע הטבלה שמשמאל כשהעמודה ]
השמאלית, משמעות הסמל, מוסתרת. כל 
 לחיצה תגלה את משמעותו של סמל נוסף,
מלמעלה למטה. כדאי לשמוע לפחות השערה 
אחת על משמעות כל סמל ועל הבעיות 
הנפוצות עליהן הוא מעיד, זאת לפני שחושפים 

 :[ את משמעותו המוצהרת
 

  האם תוכלו לשער מה מציין כל
ניתן לדון מכמה ]אחד מהסמלים? 

היבטים על הסמל המכריז כי במהלך 
 הדיג לא נפגעו דולפינים[

 
 פגיעה בסביבה בעת ייצור ]ות הקיימות בייצור מוצרים מעידים הסמלים? על אילו בעי

חיים -המוצר, או עטיפתו באריזה שאינה מתכלה או ניתנת למחזור; ניסויים אכזריים בבעלי
לשם פיתוח מוצרי קוסמטיקה וניקיון; דיג אכזרי הפוגע גם ביצורים רבים חסרי חשיבות 

 [מוש, וכדומהמסחרית; מוצרים שאינם בטיחותיים לשי

 
 סמל במסעדות: "התו החברתי"

עמותת "במעגלי צדק" יזמה את פרויקט התו החברתי 
עסק -. התו ניתן בחינם לכל בית2004בדצמבר 

 )בעיקר מסעדות( המתחייב:

 לכבד את זכויות העובדים במקום 

  ,לאפשר גישה לאנשים בעלי מוגבלות )למשל
 נכים בכיסאות גלגלים(

 
 "ביצי חופש" לעומת ביצים מכלובים סמל על מוצר מזון:

לעתים תוויות מכילות מידע על התנאים שבהם גודלה החיה. למשל, התווית "ביצי חופש" או 
"ביצים אורגניות" מעידה שהביצים הגיעו ממשקים שבהם התרנגולות אינן כלואות בכלובים, 

 אלא גדלות בלול סגור עם אפשרות יציאה לחצר.



ת מלולי כלובים, ובהם דחוסות התרנגולות בכלובי מתכת צרים. רוב הביצים כיום מגיעו
בכלובים אלה הן אפילו לא יכולות למתוח את כנפיהן, לעמוד זקוף, להתעופף או ללכת ולּו 
מספר צעדים. רצפת הכלוב היא רשת אלכסונית שגורמת לתרנגולות לפציעות, לעיוותים 

אה קשים אלה מפתחות התרנגולות ברגליים ולמצוקה במשך כל ימי חייהן. בתנאי כלי
 תוקפנות, וכדי למנוע ניקור הדדי חותכים הלולנים את מקוריהן. 

בזכות חרם צרכנים שהוטל באנגליה ובהולנד על ביצים מכלובים, החליטו כל רשתות המזון 
 הגדולות במדינות הללו להפסיק לחלוטין למכור ביצים מכלובים!

 
 

  נוטה להסכים? מדוע? הוסף עוד נימוק לטובת אתה  עם מי מהילדים המתווכחים
 הטענה.

 
ישנם משווקי ביצים אשר רוצים ליצור רושם מטעה, ולפיו הביצים שהם מוכרים הגיעו מלולים 
ללא כלובים, לולים שבהם ניתן לכאורה לתרנגולות לשוטט על הקרקע. זאת בעוד שלמעשה 

גולת אפילו לפרוש כנפיים או לעמוד הביצים הגיעו מלולי כלובים קטנים שבהם לא יכלה התרנ
 זקוף. 

שימו ]האם תוכלו לזהות על פי הציור על האריזה מאיזה לול הגיעו הביצים?  [שאלה לכיתה:]

)להלן( הגיעו דווקא מלולי כלובים! אך הן מנסות כמובן ליצור  15לב: שלוש האריזות שבשקופית 
 רושם אחר...[

 

 
 

 ם מונעים את הבלבול שיכולות ליצור האריזות מדוע לדעתכם משווקי הביצים אינ
 שלמעלה? 

איך היו מגיבים הצרכנים אם על אריזות המוצרים היו מופיעות תמונות המשקפות את 
משווקי הביצים לא ]התנאים האמיתיים במשקים? )כמו למשל בתמונות ההדמיה שלמטה?( 

יודעים שאם הקונים היו רואים את רק שאינם נמנעים מגרימת בלבול, אלא יוצרים אותו במכוון. הם 
התרנגולות האומללות שמטילות את הביצים בכלובים, או את האפרוחים במדגרות, הם בוודאי היו 
מעדיפים לבחור בביצים מתרנגולות חופשיות, ולכן הם מנסים להטעות את הצרכנים לחשוב שהם 

מצד המשווקים, רצוי לבדוק טוב  קונים סוג של "ביצי חופש". כדאי להדגיש שלאור ניסיונות ההטעיה
 .[יותר את התוויות כשקונים מוצרים, ולא לסמוך על הרושם הכללי שמעורר המוצר



 
 
 
 

 חלק ג': תוויות רכיבים
 
 :[ שאלות לכיתה]

 ]ממה עשוי נייר? ]עצים[ מה קורה לנייר לאחר השימוש? ]ניתן למחזר 

  ]ממה מיוצר פלסטיק? ]נפט 

  חלקי בד ה? ]פרוות של חיות כגון שועלים וחורפניםמעילי פרווממה עשויים ,
 [מהצומח, חלקי פלסטיק

 ]ממה עשויים מחשבים? ]רכיבים רבים ושונים, בהם ברזל, פלסטיק וסיליקון 
 

, דוממיםמוצרי מזון ולבוש מיוצרים מרכיבים שונים שניתן לחלק לפי מקורם מחומרים 
תפוחים או כותנה; רכיבים מהחי הם  . רכיבים מהצומח הם למשלחיים-בעליאו מ צמחיםמ

למשל בשר תרנגולים או צמר כבשים; וחומרים דוממים, שחלקם טבעיים וחלקם מלאכותיים 
 ידי האדם, הם למשל מלח בישול או פליז/אקרילן. -ונוצרו לראשונה על

 
 

 ציינו לכל אחד מהמוצרים הבאים רכיבים מהדומם, מהצומח ומהחי שמהם ניתן להפיקם:
 

 .צמר כבשים; ממקור חי: פשתן; ממקור צמחי: ניילון )מופק מנפט(. ממקור דומם: שמיכה
 מעיל. ממקור דומם: _________; ממקור צמחי: _________; ממקור חי:  __________.
 נעליים. ממקור דומם: _________; ממקור צמחי: _________; ממקור חי:  _________.

 
תעשיית הפרוות והמאבק בה, שעוזר להקטין את הביקוש למעילי כדאי לדבר עם הכיתה על אכזריות ]

 [החיים הנכלאים ומומתים לצורך פרוותם-פרווה וכך לצמצם את מספר בעלי

 
 אחראיתצרכנות 

במכולת אנחנו )או ההורים שלנו...( בדרך כלל חושבים על טעם, מחיר ואיכות. אבל כדאי 
הסבל שאולי נגרם להן כדי לייצר את  שכולנו ננסה לחשוב יותר גם על חיי החיות ועל

חיים צריך לדעת -המוצרים שעל המדפים. כדי לבחור מזון שאינו גורם להתעללות בבעלי
 היטב כיצד המזון מגיע מהמשק לצלחות שלנו.

חיים, או שפוגעים בהם פחות -תוויות מזון עוזרות לנו לבחור מוצרים שאינם פוגעים בבעלי
דע על התווית שמסביר מאיפה מגיע המוצר, ומה יש בו. כדאי ממוצרים אחרים. יש הרבה מי

 להשתמש בו!
 

 הצעות לעבודת בית
 

 אחראיתא. משימה בנושא צרכנות 
בחרו מוצר מזון כלשהו שמצוי בביתכם, ושאינכם יודעים הרבה על האופן שבו יוצר.  .1

 –צר, וכו' עיינו בתווית שלו ונסו ללמוד ממנה על האופן שבו יוצר המוצר, המקום בו יו
 וכתבו שתי השערות על הבעיות שאולי היו כרוכות בייצורו.



לאחר מכן, נסו לחפש באינטרנט )או בספריה( מידע על ייצור המוצר. ציינו מספר  .2
עובדות שהפתיעו אתכם לגבי אופן הייצור, ואם ישנן עובדות שעשויות לגרום לכם 

 המוצר. באמצעות קניית  –לשקול את רצונכם לתרום להמשכיותן 
האם יש מוצרים דומים למוצר זה, המופקים בתהליכים שנראים לכם רצויים יותר או  .3

 פחות? 
 

 ב. משימות בנושא ערכים תזונתיים
החוק בישראל מחייב פירוט ערכים תזונתיים על כל מוצר. בחרו שלושה מוצרים  .1

ו אותם והתבוננו בטבלת הערכים התזונתיים שלהם. ציינו באילו מוצרים בחרתם ודרג
 לפי כמות השומן, לפי הקלוריות והחלבון שהם מכילים.  

מוצרים כמו ירקות ופירות נמכרים ללא פירוט ערכיהם התזונתיים. האם זה משום  .2
פירות וירקות הנמכרים לרוב במשקל וללא אריזה ]שהם דלים בערכים תזונתיים? נמקו 

  ![דיותר מכל מוצר מעוב –הם דווקא שופעים בערכים תזונתיים 
רוב הערכים התזונתיים אינם מפורטים על גבי המוצרים: ויטמינים, מינרלים, נוגדי  .3

חימצון, חומצות שומן, ועוד. האם לדעתכם אין לערכים תזונתיים אלה חשיבות? 
 למשל?  Cוכיצד אפשר בכל זאת לדעת אם מזון כלשהו עשיר בוויטמין 

ארץ ]ריזות והסבירו את משמעותו. ציינו מידע נוסף על המוצר וייצורו המופיע על הא .4

 [ייצור, תאריך, תאריך אחרון לשיווק, וכו'
 


