
 
 

הנציבות האירופית בהפקת מסמך זה אינה מהווה את תמיכתה בתוכנו, המשקף את דעות המחברים בלבד. הנציבות האירופית  תמיכת  
 אינה נושאת באחריות על אף שימוש שייעשה במידע הכלול כאן.
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 לרעה, שעושה החברה האנושית בבעלי חיים -השימוש, והשימוש

)החלפה, הפחתה ושכלול של השימוש בבעלי חיים   3RSתרחיש למידה בנושא  
 במדע(

 המחברים 

Ismail Ali Gago & Jonathan González Viñas 

 תקציר 

יגלו התלמידים את האופנים השונים של   והשימוש בתרחיש הלמידה הזה  לרעה, שעושה החברה  -השימוש, 

בין הדוגמאות לשימוש בבעלי חיים ניתן למנות הפקת מזון וביגוד; שימוש בטקסים דתיים   שלנו בבעלי חיים. 

ולתרגל   וכו'. מטרת הקורס היא להעשיר את הידע של התלמידים  בידור; תרפיה עם בעלי חיים  ותרבותיים; 

 כישורי למידה שונים. 

 יים המרכיבים העיקר

 המלצות  המרכיבים העיקריים 

  ביולוגיה, מתמטיקה, תרבות מדעית, אתיקה, מדעי הסביבה מקצועות 

  בעלי חיים בחברה האנושית  –רווחת בעלי החיים   נושא 

 17–15בני  גיל התלמידים 

להתכונן משך הזמן שיוצרי תרחיש הלמידה הזה משערים   משך ההכנה למורים/ות    שיידרש 
 אליו הוא שבועיים. 

משך הזמן לשימוש בתרחיש הלמידה הזה בכיתה הוא חמישה שיעורים באורך   משך ההוראה 
אחד.  55 כל  הלמידה   דקות  בשיטת  הזה  הלמידה  תרחיש  את  ליישם  ניתן 

  פרויקטים. -מבוססת 

 ) https://www.google.com/docs/about/Google Docs( • חומרי הוראה מקוונים 

  כיתות וירטואליות •

 Moodle  (https://moodle.org/ )-מבוסס  •

  (Google Drive, OneDrive, ownCloudעננים וירטואליים )  •

• Padlet 

 גיליונות נתונים  •

 מעבדי תמלילים  •

 Authoring   (eXelearning :https://exelearning.net/en/ )כלי  •

 כלים ליצירת מצגות  •

חומרי הוראה לא  
 מקוונים 

 מקרנים מחשבים ניידים, טלפונים, מחשבי טבלט, 

המשאבים שבהם ייעשה  
 שימוש 

מסיבה   חלק חיוני של השיעור הזה הוא שהתלמידים ילמדו שיטות לביצוע סקרים.
השימוש   מקווניםזו,  ובטפסים  יכולים    בכלים  שהמורים  השאלות  את  מספק 

חיים.  בבעלי  על השימוש  כדי לערוך סקר  בהן  דוגמאות   להשתמש  הנה מספר 
 לכלים כאלה: 

•  https://www.google.com/forms/about/: FormsGoogle  

•  https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome :EU Survey 

•  https://www.surveymonkey.com/: Survey Monkey 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
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 המלצות  המרכיבים העיקריים 

 . 1כדי לנהל את הסקר, המורים יכולים להשתמש בשאלות המופיעות בנספח 

 אחרים: משאבים  

European Food Safety Authority   )רשות בטיחות המזון האירופאית( 

2-level-https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2 

 סקר הרגלי צרכנים באיחוד האירופאי בנוגע למוצרי מדגה וחקלאות ימית 

 -EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products 
 Publications Office of the EU (europa.eu) מקוון, בפורמט(pdf) 

Food Safety in the EU   )בטיחות מזון באיחוד האירופאי( 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
report.pdf-EU_Full-the-in-safety-s/files/Eurobarometer2019_Food  

 (pdf)מקוון, בפורמט  

Students' Attitudes to Animal Welfare and Rights in Europe and 
Asia  )גישות של תלמידים לרווחת בע"ח ולזכויות בע"ח באירופה ובאסיה( 

://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Atthttps
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare    גישות של אזרחי(
 האיחוד האירופאי לרווחת בע"ח( 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Attitudes of Europeans towards Animal Welfare    של )גישות 
 אירופאים לרווחת בע"ח( 

-/publication/9bc3a0b7-detail/-https://op.europa.eu/en/publication
en-01aa75ed71a1/language-8a81-11e5-ec17 

The Pet Report 2015   ( 2015)דוח חיות המחמד 

 http://petreport.petsathome.com/ 

Sustainable Hunting and Natura 2000  בר ו-)ציד   Natura-קיימא 
2000) 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
 hunting.pdf 

 (Google Drive- )עיינו בקישור ל  מקורות עם ערך יצירתי 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

 רישיונות

 ©European Union, 2020  

 Attribution CC BY 4.0 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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- מ  EU/2011/833החוזר של הנציבות מיושמת על פי החלטת הנציבות האירופאית מספר  -מדיניות השימוש  

OJ L 330, 14.12.2011, p. 39   –  -https://eurחוזר במסמכי הנציבות )-בנוגע לשימוש   2011בדצמבר    21

).i/dec/2011/833/ojlex.europa.eu/el 

 Creative Commons Attributionאלא אם כן רשום אחרת, מותר לעשות שימוש חוזר במסמך זה תחת רישיון  

4.0 International (CC BY 4.0)  ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  .)  היא המשמעות 

 שמותר לעשות בו שימוש חוזר, בתנאי שיינתן הקרדיט המתאים ויצוין כל שינוי שנעשה. 

מבעלי הזכויות  לכל שימוש או שכפול של אלמנטים שאינם בבעלות האיחוד האירופאי, יש צורך לבקש רשות  

 הרלוונטיים. 

 מטרת השיעור 

 זיהוי שימושים נפוצים בבעלי חיים בחברה שלנו.  •

 איסוף דעות שונות מהתלמידים.  •

 פיתוח חשיבה ביקורתית בנושא.  •

 מגמות 

 פרויקטים -עבודה מבוססת  •

 למידה שיתופית  •

 שיעור הפוך  •

 ( STEMהוראת מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה ) •

 הספר חינוך מחוץ לבית  •

 הוראה ניידת  •

 למידה ממקורות פתוחים  •

 ( BYODהביאו מכשירים משלכם ) •

 למידה במדיה החברתית  •

 חומרי לימוד  •

 למידה מבני גילכם  •

 21-כישורי המאה ה

 יצירתיות וחדשנות  •

 מחשבה ביקורתית ופתרון בעיות  •

 תקשורת  •

 שיתוף פעולה  •

 ( ICTאוריינות מידע, תקשורת וטכנולוגיה )  •

 תרבותיים - וביןכישורים חברתיים  •

 תוכנית השיעור 

משך   הנוהל שם הפעילות 
 הזמן

 המורים מציגים ומסבירים את מטרת הסקר.  סקר 

, ואז או ליצור סקר באמצעות  1הם יכולים להחליט להשתמש בשאלות מנספח  
EU Survey, Google Forms   .או כל כלי אחר; או להדפיס ולהפיץ את הסקר 

(:  1המורים יכולים להעתיק את השאלות בטופס זה )גם און ניתן למצוא בנספח 
aANRcS0j7KTchttps://docs.google.com/document/d/17y1FAadLan

KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

 דק'  55

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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משך   הנוהל שם הפעילות 
 הזמן

תוצאות וארגון  
 בקבוצות 

המורים   הסקרים,  ביצוע  את התפקידים  לאחר  ומסבירים  התוצאות  מציגים את 
הפעילויות   של  העיקריים  בתחומים  התלמידים  של  השונות  והקבוצות  השונים 

בתעשיית   הצפויות.  מחמד,  כחיות  בבע"ח  השימוש  הם  נדון  שבהם  הנושאים 
והשימוש   סביבתיים,  פתרונות  מציאת  לצורך  בבע"ח  השימוש  למאכל,  הבידור, 

 דק'(.   15תיות )בהם במסורות דתיות ותרבו 

ארבעה של  לקבוצות  יחולקו  של  - התלמידים  הכולל  במספר  )תלוי  חמישה 
 התלמידים( ולכל אחד מהם יינתן תפקיד שונה. 

 התפקידים השונים הם: 

התלמיד שיוקצה לכך אחראי על רישום הערות בכתב    תחזוקת יומן למידה: •
)ב הפעילות  של  בווידאו  או  בסטילס  טקסט  ,  Google Docs- וצילום  עורך 

הקבוצה.  נציג  גם  יהיה  הוא  בלוג(;  או  חמש כלשהו  הדקות  -במהלך  עשר 
האחרונות של השיעור הוא ישאל את חבריו וחברותיו לכיתה את השאלות  

  הבאות:

o  ?מה עשית 

o  ?באילו כלים השתמשת 

o  ?באילו בעיות נתקלת 

o  ?כמה זמן הקדשת לפעילות 

ש  הצגה:  • הסיום  מצגת  על  אחראי  לכך  שיוקצה  הקבוצה. התלמיד  כל   ל 
התלמידים בקבוצה חייבים לתרום לכך, והמציג יאסוף את כל החומרים וייצור  

 את מצגת הסיום של הקבוצה. 

התלמיד שיוקצה לכך אחראי על מקורות המידע, הרישיונות וזכויות   תחקיר:  •
 היוצרים. 

התלמיד האחראי לכך ישתמש במפה )דיגיטלית או לא,   מיקום על המפה:  •
( במיקומים שונים(  pinניתן להוסיף לה תוויות, או לתקוע בה סיכה )כל עוד  

כדי למקם על המפה את הנקודות שבהם נמצא המידע ולקשר אותן למשאבים  
בשיעור. שימוש  נעשה  אחד   שבהם  כל  יבצע  מי  יחליטו  התלמידים 

 דק'(.  10מהתפקידים, ואז יפיצו את עבודת החקר )

 דת החקר. לאחר מכן יתחילו התלמידים את עבו 

110  
 דק' 

משימה  
 קבוצתית 

 

יומן   הכנת  את  להם,  שהוקצה  הנושא  את  לחקור  יסיימו  שהתלמידים  לאחר 
דק'(, הם יוכלו להתמקד בהכנת המצגת   15דק'( ואת השיחה עליו ) 15הלמידה )

 דק'(.   25והמפה שאותן יחלקו עם כל הקבוצות )

 דק'  55

 דק'(.  15המצגות והמסקנות שלהן זו לזו )הקבוצות השונות יציגו את  כלל הקבוצות 

לאחר מכן ייערך שיח על הנושאים השונים במסגרת כלל הקבוצות, והתלמידים  
 דק'(.  20יסיקו את המסקנות שיש לפרסם אותן )

כל התלמידים שהוקצו למשימות ולתחומי האחריות השונים יתקבצו יחד כדי ליצור  
ולוודא שהטיפול במקורות ובזכויות היוצרים  יומן למידה, מצגת ומפה משותפות,  

 דק'(.   10הוא תקין )

התלמידים יענו פעם נוספת על הסקר, וישוו את התוצאות לאלו של הסקר הראשון  
 דק'(.  10)

 דק'  55

 הערכה

 כאן נכלול בתור דוגמה את המדריך שבו משתמשים המורים כדי להעריך את התלמידים שלהם: 

 אין תשובה  איכות המידע
 נקודות( 0)

היה למידע קשר  
חלש, אם בכלל, עם  

 השאלות שהועלו 

המידע מכיל את 
השאלות העיקריות  
ועונה עליהן, אך לא 

המידע עונה על 
השאלות  

העיקריות,  

המידע קשור  
באופן ברור  

לנושא העיקרי  



 
 
 

5 
 

מספק פרטים ו/או   )נקודה אחת(
  דוגמאות

 נקודות( 2)

 2–1ומספק 
רעיונות משניים  

ו/או דוגמאות  
 משניות 

 נקודות( 4)

ומספק מספר  
רעיונות משניים  

ו/או דוגמאות  
  משניות

 נקודות( 6)

 אין תשובה  איכות המידע
 נקודות( 0)

לא הייתה התייחסות  
לאחד או יותר  

 מהנושאים 
 )נקודה אחת(

הייתה התייחסות  
לכל הנושאים ורוב 

השאלות נענו  
 במשפט אחד

 נקודות( 2)

הייתה 
ות לכל התייחס 

הנושאים ורוב 
-השאלות נענו ב

משפטים  2
 לפחות

 נקודות( 4)

הייתה 
התייחסות לכל 

הנושאים וכל 
השאלות נענו  

משפטים  2-ב
 לפחות

 נקודות( 6)

 אין תשובה  הכנה לפרסום 
 נקודות( 0)

שגיאות דקדוק, איות 
 ופיסוק רבות  

 )נקודה אחת(

מספר שגיאות 
 דקדוק, איות ופיסוק 

 נקודות( 2)

כמעט אין 
שגיאות דקדוק,  

 איות ופיסוק 
 נקודות( 3)

אין שגיאות  
דקדוק, איות  

 ופיסוק 
 נקודות( 4)

 בשילוב שפות  שפה
 נקודות( 0)

 בשפת האם
 נקודות( 2)

 באנגלית 
 נקודות( 4)

  
 

 משוב של התלמידים והמורים לאחר ביצוע תרחיש הלמידה במהלך שלב הפיילוט של הפרויקט 

 התלמידים המשוב של 

, ופחות בעייתי עבור תלמידי חטיבת  14תרחיש הלמידה היה מאתגר יותר עבור תלמידים מתחת לגיל   •

  הביניים/התיכון, אם כי עדיין מאתגר.

לאחר מכן אפשר להמשיך ביצירת   עדיף להציג בפני התלמידים את הסיבות לעריכת הסקר בכיתה. •

 הסקר. 

 הערות המורים 

הדיון והפעילויות שמכיל תרחיש הלמידה, וגם האפשרות ליישם את התרחיש תוך  בהינתן מגוון נושאי   •

פרויקטים, יוכלו המורים לבחור בין הקדשת שעות לנושא בימים רצופים  -שימוש בשיטת למידה מבוססת

השליש/הסמסטר. כל  במהלך  פעילות  לכל  ספציפי  זמן  הקצאת  לבין  אחד  אפשר   בשבוע  למשל, 

לאחר מכן, יוכלו המורים להציג   סקר ולשימוש בו ולניסוי כלי סקר שונים. שהשיעור הראשון יוקדש ל

ידי   בפני תלמידיהם את הנושאים השונים )בעלי חיים בחברה, בתרבות, בענף הבידור( ולאלתר על 

התאמת התוכן והפעילויות )לדוגמה, התמקדות באתיקה ואז הקצאת פעילות בנוגע לאתיקה של ציד  

 נה בנושא זה(. ולתקנות שחוקקו לאחרו

אנו מייעצות למורים להתאים   אנא קחו בחשבון שחומרי תרחיש הלמידה עלולים להיות קשים לצפייה. •

 אותם לגיל ולידע הקודם של תלמידיהם. 

הקצו זמן   בנוסף, קחו בחשבון שנושאי תרחיש הלמידה הזה עשויים ליצור שיח מעניין אך סוער בכיתה. •

 השיח, כדי שהיישום יהיה מלא ומשמעותי. ספציפי לכל פעילות, כולל 

תחומי בהקשר של מקצועות כגון ביולוגיה, אנטומיה,  -ניתן ליישם את תרחיש הלמידה הזה באופן בין  •

 אתיקה, פילוסופיה ומדעי הסביבה. 

 (. 2אנו מאוד ממליצות למורות להכין שאלות על הנושאים הנדונים )ניתן למצוא חומרים בנספח  •

יות פרואקטיביים במציאת ובהצגת משאבים נוספים בנושא )למשל, הצהרת זכויות  המורים יכולים לה  •

אונסקו   של  החיים  :  UNESCO Declaration of Animal Rights  –בעלי 

)http://www.esdaw.eu/unesco.html 

 3Rsאודות פרויקט 

נועד ליצור פעילויות למידה עבור בתי ספר תיכוניים   3Rsפרויקט  . 3Rsתרחיש הלמידה נוצר במסגרת פרויקט 

(  Replacement, Reduction and Refinementהחלפה, הפחתה ושכלול )  –  3Rsכדי להציג את עקרונות  

התלמידים יפתחו את החשיבה הביקורתית ואת כישורי האוריינות המדעית   של השימוש בבעלי חיים במדע. 

ידי חקר של נושאים כגון אתיקה במדע, איך האיחוד האירופי מגן על רווחת חיות מעבדה, ומהם    שלהם על 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
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פעילויות הלמידה זמינות למורים תחת   הכלים הטכנולוגיים החלופיים כיום שאינם דורשים שימוש בבעלי חיים. 

Massive Open Online Course (MOOC) שאותו מארגנת ,European Schoolnet Academy .) 

ע"י מרכז המחקר המשותף של הנציבות האירופית תחת פרויקט פיילוט של הפרלמנט  מ  3Rsפרויקט   מומן 

משרדי חינוך אירופאים שנועדה לקדם    34)רשת של    European Schoolnetמסמך זה הוכן על ידי   האירופי. 

ל(  )חברה בינלאומית לשירותי מחקר, ייעוץ וניהו   ECORYSחדשנות בהוראה ובלמידה(, בשיתוף פעולה עם  

מעבדה    SYRCLEועם   בחיות  ניסויים  על  עקבית  בקרה   Systematic Review Center for  –)מרכז 

Laboratory Animal Experimentation .)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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  1נספח 

האנושית.  ידי החברה  על  חיים  בבעלי  לרעה,  ולשימוש  לשימוש,  שונים הקשורים  נושאים  אודות  ניתן   סקר 
  .והתשובות לאופן שבו תארגנו את הסקר להתאים את השאלות 

 

 מידע כללי 

 מהו שמך הפרטי ושם המשפחה שלך? *

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 מהו גילך? *

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 מהו בית הספר שלך? )במידת הצורך(  *

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 מהי הגדרת בית הספר שלך? )במידת הצורך, ניתן להחליף זאת בהגדרת הכיתה שלך( *

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 אחר, נא לפרט 

 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………….. ………

 .…………………………………........................................................... ........................................ 

 

 בנוגע לחיות מחמד 

 האם יש לך חיות מחמד? *

 כן 

 לא   

 

 אילו סוגים של חיות מחמד יש לך? 

 כלב   

 חתול   

 ציפור 

 סוס  

 בעלי חיים קטנים  

 דגים 
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 אחרים  

 

 כאן כל סוג אחר של חיית מחמד. נא לרשום 

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 האם לדעתך אנו מאנישים חיות מחמד? *  

 כן     

 לא     

 

 הסיכון להפצת מחלות זיהומיות?האם לדעתך אנשים שיש להם חיות מחמד מגדילים את *  

 כן  

 לא  

 לא ידוע לי  

 

 איך יכולות חיות מחמד לשפר את התנהגותך? * 

  הגדלת חוש האחריות שלך 

 שיפור הציונים שלך  

  שיפור האינטליגנציה הרגשית שלך 

 שיפור הכישורים החברתיים שלך  

  שיפור כישורי הספורט שלך  

  הן לא משפרות כלום 

 לא ידוע לי  

 

 האם מוכר לך פרויקט כלשהו שבמסגרתו בעלי חיים עוזרים לנכים? *

 כן  

 לא  

 לא בטוח/ה  

 

 אם תשובתך הקודמת הייתה "כן", האם תוכל/י לתאר זאת כאן? 

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………
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 ..…………………………………………………………………………………………………….……

 .………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 בעלי חיים ותעשיית הבידור 

 מהי מידת הסכמתך לשימוש בבעלי חיים בתעשיית הבידור? *

 כן  

 לא  

 לא בטוח/ה  

 

 האם לדעתך בעלי חיים בתעשיית הבידור סובלים? *

 כן  

 לא  

 לא בטוח/ה  

 

 האם השימוש כיום בגני חיות הוא דרך טובה להגן על בעלי חיים או לחקור אותם? *

 כן  

 לא  

 אחר  

 

 

 נא לרשום כאן כל תשובה אחרת 

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… .......................................................................................... 

 

 האם ציד הוא ספורט? *

 כן  

 לא  

 

 האם יש צורך בפעילות של ציד? *

 כן  
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 לא  

 

 אם תשובתך הייתה "כן", הסבר/הסבירי מדוע 

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 האם לדעתך בעלי חיים בקרקסים סובלים? *

 כן, תמיד  

 כן, אבל רק חיות בר כגון אריות או פילים  

 לא, אבל לפעמים הם אינם חיים בתנאים טובים  

 לא  

 

 או שאולי טכנולוגיות וירטואליות יכולות להחליף אותם?   – האם לדעתך יש צורך בגני חיות או באקווריומים  *

 כן, טכנולוגיות וירטואליות אינן אותו הדבר  

 ות בר בסיכון גבוה או להציל בעלי חיים מפני ציד לא חוקי כן, אבל רק כדי להגן על חי 

 לא, עם הטכנולוגיה הקיימת אין בהם צורך  

 

 האם ידועה לך מסורת כלשהי של שימוש בבעלי חיים בפסטיבלים או בחגים עממיים?*

 כן  

 לא  

 

 אם תשובתך הייתה "כן", תאר/י זאת כאן. 

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………… 

 

 בהם בני אדם? האם לדעתך יש מינים מסוימים של בעלי חיים ששורדים הודות לשימוש שעושים  *

 כן  

 לא  
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 בעלי חיים והסביבה 

 האם בעלי חיים משנים את הסביבה שלנו? *

 כן  

 לא  

 

 האם יכול להיות ששימוש מוגזם בחיות משק יכול לתרום לשינוי האקלים? *

 כן  

 לא  

 לא ידוע לי  

 

 נא להסביר מדוע *

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… .......................................................................................... 

 

 האם ידוע לך על מקור אנרגיה כיום שמקורו בבעלי חיים?*

 כן  

 לא  

 

 חיים ודתות בעלי  

 האם ידוע לך על מסורת דתית שכוללת בעלי חיים? *

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………… .............................. ........................................................................................ 

 אם תשובתך הייתה "כן", תאר/י זאת כאן. 

 ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… …………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… .......................................................................................... 
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 בעלי חיים למאכל 

 האם צריך לאכול בעלי חיים?*

 כן  

 לא  

 

 האם בני האדם עושים שימוש מוגזם בבעלי חיים למאכל? *

 כן  

 לא  

 לא ידוע לי  

 

 מגדלים יותר בעלי חיים ממה שאנו צריכים?האם בני האדם *

 כן  

 לא  

 לא בטוח  

 

 תודה על שיתוף הפעולה! 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרויקט    –למחקר ולחדשנות של האיחוד האירופי    H2020ומומן על ידי תוכנית    Scientixהתרגום נוהל על ידי  

Scientix 4    '(, בתיאום  101000063)הסכם מענק מסEuropean Schoolnet (EUN) .   תוכן מסמך זה הוא

באחריותו הבלעדית של המארגן ואינו מייצג את דעתה של הנציבות האירופית. הנציבות האירופית אינה אחראית  

 על שום שימוש שייעשה במידע הכלול כאן. 

 


