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א .פתיחה – כחמש דקות
המורה מציגה לתלמידים  3חפצים :חגורה או ארנק מעור ,אבן ומלכודת עכברים.
המורה שואלת את התלמידים" :מי יכול לנחש מה נושא השיעור לפי החפצים?".
לאחר שהתלמידים עונים תשובות שונות ,המורה רושמת על הלוח את המילים "צער בעלי
חיים" ושואלת שוב את התלמידים מה המשמעות של המילים "צער בעלי חיים" ומה הקשר
לחפצים שהיא הביאה.

ב .דיון
מבקשים מהילדים להביע את דעתם בנוגע לכל חפץ :האם הפעולה שהוא מייצג נכללת
במוׂשג צער בעלי חיים או לא .על כל תלמיד לנמק את דעתו.

ג .לימוד

מראשית ההיסטוריה של העולם שימשו
בעלי
החיים את האדם והיו חלק מעולמו,
בעלי
החיים אף נבראו לפני האדם .לכן
יש
צורך לקבוע את היחס הראוי לבעלי
החיים .בתורה אנו מוצאים עשרות רבות
של
מצוות והנחיות מוסריות שעוסקות
בכך,
כגון ההנחייה "ורדו בדגת הים ובעוף
השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ",
איסור
אכילת אבר מן החי ,חובת המנוחה
לבעלי
החיים
בשבת
ועוד.

ָ
ָ
זֵכֶ ר ַרב
טו ְּבך י ִ ַּביע ּו וְ צִ ְד ָק ְתך י ְַר ֵנּנוּ .חַ ּנוּן
וְ ַרחוּם ְי ָי אֶ ְ
ֶרך אַ ּ ַפיִם וּגְ ָדל חָ סֶ ד .טוֹ ב ְי ָי לַ ֹּכל

וְ ַר ָחֲמָ יו ַעל ָּכל מַ עֲ ָׂשיו

ָ
ָ
יוֹ דוּך ְי ָי ָּכ
ל מַ עֲ ֶׂשיך ַוח ֲִס ֶידיך יְבָ ְרכוּכָ הְּ .כבוֹ ד
ָ
מַ ְלכו ְּתך יֹאמֵ ר ּו וּגְ בו ָּר ְת ָך
י ְַד ֵּברוְּ .להוֹ ִד ַ
יע ִל ְבנֵי הָ אָ ָדם
ְגּב ּור ָֹתיו וּכְ בוֹ ד ה ֲַדר מַ ְלכוּתוֹ  .צער בעלי חיים

עכשיו נלמד מה דעת התורה.
המורה תכתוב על הלוח ציטוטים מתוך הספר "על בׂשר ומוסר"
בהוצאת מכון התורה והארץ:
" .1מותר להשתמש בבעלי החיים לצורך האדם"
'' .2אין לגרום צער שלא לצורך לכל בעלי החיים שבעולם''
אנחנו רואים שמותר להשתמש בבעלי חיים ושאסור לגרום להם צער ,אבל יש פה תוספת של
שתי מילים ,מה הן? מה באו המילים "שלא לצורך" להוסיף לנו?
הסבר :לפעמים יש לאדם צורך להשתמש בבעל חיים על אף שנגרם לו צער מכך .מי יכול
לתת דוגמא למקרים שיש בהם צורך לצער בעל חיים?
סיכום ההלכה :אסור לאדם לצער את בעל החיים ולהציק לו סתם בלי סיבה.
עכשיו נלמד עוד הלכה:
'' .3אין איסור צער בעלי חיים במקרה שבעל החיים מזיק לאדם או מפריע לו ,כגון נחשים,
זבובים ,יתושים''...
המורה תסביר את ההלכה שכתבה על הלוח.
וייערך עוד דיון :לאחר הפנמת ההלכות האם צדקו הילדים בשפיטה הראשונה שלהם את
על בשר ומוסר

בשנים האחרונות מתנהל דיון ציבורי
רחב
וסוער שעוסק בהיבטים המוסריים
והמעשיים של סוגיית היחס בין השימוש
בבעלי חיים לבין השמירה על רווחתם.

מטרת
חיבור זה היא לסקור בקצרה את
דעת
התורה בסוגיות אלו ,הן מצד המוסר
והן מצד ההלכה.

מכון התורה והארץ

מכון התורה והארץ

הפעולות המתוארות באמצעות החפצים.

ביהדות

בס"ד

ַמהּו ַצ ַער ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים?
בֹודה
ַּדף ֲע ָ
הֹוראֹות:
ָ

ִל ְפנֵ יכֶ ם ְמת ָֹארֹות ְּפ ֻעּלֹות ׁשֹונֹותֲ .ע ֵליכֶ ם ְל ַה ְב ִחין ֵּבין
ּגֹורמֹות ַ
תֹוע ֶלת ָה ָא ָדם.
אֹותן ְל ֶ
"צ ַער ַּב ֲע ֵלי ַחּיִ ים"ְ ,ל ֵבין ַה ְּפ ֻעּלֹות ֶׁש ֻּמ ָתּר ְל ַב ֵּצ ַע ָ
ַה ְּפ ֻעּלֹות ָה ֲאסּורֹותֶׁ ,ש ְ
ּמֹופ ַ
יע ָּב ִאּיּור.
ְליַ ד ּכָ ל ְּפ ֻע ָּלה ְמ ֻצּיָ ן ִמ ְס ָּפר ֶׁש ִ
ׁשּורים ְל ַצ ַער ַּב ֲע ֵלי ַחּיִ ים ֲע ֵליכֶ ם ִל ְצּב ַֹע ְּבכָ חֹל,
ֶאת ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ַה ְּק ִ
ׁשּורים ְל ַצ ַער ַּב ֲע ֵלי ַחּיִ ים ֲע ֵליכֶ ם ִל ְצּב ַֹע ְּב ָאדֹם.
וְ ֶאת ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ֶׁש ֵאינָ ם ְק ִ
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ִ 1 .1ל ְרּכֹב ַעל סּוס.
ִ 2 .2ל ְדרְֹך ַעל ַׁשּיֶ ֶרת נְ ָמ ִלים ַּב ַּפ ְרק.
ַ 3 .3ל ֲהרֹג נָ ָחׁש.
ַ 4 .4ל ְחסֹם ֶאת ַה ֶּפה ֶׁשל ּכֶ ֶלב ְמ ֻסּכָ ן.
ִ 5 .5ל ְמׁשְֹך ַל ֲחתּול ַּבּזָ נָ ב.
ְ 6 .6ל ַהּכֹות ּכֶ ֶלב ֶׁש ֵאינֹו אֹוכֵ ל ְּבא ֶֹפן ְמנֻ ָּמס.
ּפֹורים ָעפֹות ּכְ ֵדי ֶׁש ִּתּפ ְֹלנָ ה.
ִ 7 .7לזְ רֹק ֲא ָבנִ ים ַעל ִצ ִ
ַ 8 .8ל ֲחֹלב ָּפ ָרה.
ָ 9 .9לדּוג ָּדגִ ים.
ְ 1010לגַ ֵּדל ּכֶ ֶלב ַּב ַּביִ ת.
ִ 1111ל ְבעֹט ְּבכֶ ֶלב.
ְ 1212ל ַה ֲחזִ יר ֶאת ָה ַא ְרנָ ב ַלּכְ לּוב ִּבזְ ִר ָיקה.
ְ 1313ל ַפּזֵ ר ַר ַעל ָּב ְרחֹוב ּכְ ֵדי ֶׁש ַה ַחּיֹות יֹאכְ לּו וְ יָ מּותּו.
ִ 1414ל ְתֹלׁש ִל ְל ָט ָאה ֶאת ַהּזָ נָ ב.
ִ 1515ל ְרּכֹב ַעל ּגָ ָמל ַּב ִּמ ְד ָּבר.
ִ 1616ל ְפּג ַֹע ְּבכָ נָ ף ֶׁשל ִצּפֹור ָּב ְרחֹוב ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ּתּוכַ ל ָלעּוף.

ְ 1717ל ַה ְר ִּביץ ַל ֲחמֹור ֶׁש ָּק ַרס ֵמ ֲעיֵ פּות.
ִ 1818ל ְתֹלׁש נֹוצֹות ְל ֻתּכִ י.
ַ 1919ל ֲהפְֹך ָצב ַעל ַה ִּשׁ ְריֹון ֶׁשּלֹו.
ְ 2020ל ַה ֲע ִביר ְּד ָב ִרים ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום ַעל ֲחמֹור.
ּתּוׁשים ַּב ַּביִ ת.
ְ 2121ל ַר ֵּסס ַעל יַ ִ
הֹוציא ֶאת ַה ָּדג ְלכַ ָּמה ַּדּקֹות ֵמ ָה ַא ְקוַ ְריּום וְ ָאז ְל ַה ֲחזִ יר
ְ 2222ל ִ
אֹותֹו.
ִ 2323ל ְׁשּפְֹך ַמיִ ם ַעל ֵקן נְ ָמ ִלים ַּב ֶּט ַבע.
ִ 2424ל ְלּכֹד ּכֶ ֶלב ְמ ֻסּכָ ן.
ִ 2525ל ְתֹלׁש ְל ַפ ְר ָּפר ֶאת ַהּכְ נָ ַפיִ ם.
יֹותר ֵמ ַה ִּמ ְׁש ָקל
ְ 2626ל ַה ֲע ִמיס ַעל ֲחמֹור ִמ ְט ָען ּכָ ֵבד ֵ
ֶׁש ִּביכָ ְלּתֹו ָל ֵׂשאת.
ִ 2727לזְ רֹק ֶא ֶבן ַעל ֲחתּול.
ִ 2828ל ְדרְֹך ַעל ַמ ָּקק ַּב ַּביִ ת.
ִ 2929לזְ רֹק ָצב ָרגִ יל ַלּיָ ם.
ֹ3030לא ְל ַה ֲאכִ יל ָּדג ֶׁש ָּב ַא ְקוַ ְריּום ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁש ַ
בּוע.
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מערך שיעור

צער בעלי חיים
לכיתות ד'-ו'

א.

פתיחה – כחמש דקות עד שבע דקות
המורה מניחה על השולחן :דרבוקה בעלת יריעה מעור ,כובע צמר ,ארנק מעור ותרסיס נגד
מקקים.
המורה אומרת" :הנחתי פה כמה פריטים .מה הקשר ביניהם?".
לאחר כשתיים-שלוש דקות המורה תיתן רמז ותאמר שהחפצים קשורים לבעלי חיים.
נקשיב לתשובות התלמידים.
המורה אומרת" :אכן ,יש לפנינו חפצים שנוצרו מבעלי חיים או שנועדו להרוג ולהרחיק בעלי
חיים.
האם פעולות אלו מותרות? האם אין פה בעיה של צער בעלי חיים?".
נקשיב לילדים.
"מה זה צער בעלי חיים?"
תשובות הילדים.

ב .גוף השיעור  -כעשרים וחמש דקות
עכשיו נלמד מה דעת התורה!
ניקח כמה רצועות בריסטול.
על הראשונה נכתוב את ההלכה הראשונה:

''אין לגרום צער שלא לצורך לכל בעלי החיים שבעולם".
אנחנו רואים שאסור לגרום צער לבעלי חיים .אבל יש פה תוספת של שתי מילים,
מה הן? מה באו המילים "שלא לצורך" להוסיף לנו?
כלומר ,לפעמים יש לאדם צורך להשתמש בבעל חיים על אף שכתוצאה נגרם לו צער.

על הרצועה השנייה נכתוב:

"מותר להשתמש בבעלי חיים לצורך האדם".
מה נקרא צורך?

את הרצועה השלישית נדביק בהמשך לרצועה השנייה ונכתוב עליה:

"בכלל שימוש זה :שימוש לצורך עשיית מלאכות ,שימוש בחלב שהם מייצרים,
בבשרם ובעורם".
האם בשביל כל צורך שיש לאדם מותר להשתמש בבעלי חיים?
על הרצועה הרביעית נכתוב:

" 'צורך' הוא רק מה שרגיל או מקובל בציבור".
המורה אומרת" :אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם – מה דעתכם?
אני רוצה לקשט את הסלון שלי בנוצות גדולות של טווס .מקובל לעשות זאת ,אז החלטתי
ללכת לפינת החי שבשכונה שלי ולבקש רשות לתלוש נוצות מהטווסים שם .האם אפשר?"
על הרצועה החמישית נכתוב:

"אף שפעולות שנעשות לצורך האדם הותרו ,אין לעשות פעולות שהן אכזריות".
ג .לימוד
למדנו מהו צער בעלי חיים:
1 .1אסור לאדם לצער בעל חיים או להציק לו סתם בלי סיבה.
2 .2מותר להשתמש בבעלי חיים לצורך האדם.
'3 .3צורך' הוא פעולה שמקובלת ורגילה בציבור.
4 .4גם לשם צורך אסור להשתמש בבעלי חיים בצורה אכזרית.
"ספר חסידים" מוסיף ומחדד:
"כל מעשה שאדם גורם צער לחברו נענש ואף אם יעשה צער על חנם לבהמה כגון שמשים
עליה משאוי יותר מאשר יכולה לשאת ואינה יכולה ללכת ומכה אותה עתיד ליתן את הדין…
כתוב 'ונתן לך רחמים ורחמך' רבן גמליאל אומר ,הרי הוא אומר ונתן לך רחמים ורחמך הרי
סימן זה מסור בידך כל זמן שאתה רחמן ירחמו עליך".
כלומר :כל אדם שגורם צער לחברו או לבעל חיים נענש ,ויש בשמים מידה כנגד מידה – אם
תרחם על אחרים ,אז ה' ירחם עליך.
נחזור למוצגים.
נעבור על כל מוצג ונשאל האם יש בעיה בייצור שלו או בשימושו ומדוע.

בס"ד

מהו צער בעלי חיים?
עזרו לכלב להגיע אל המלונה.
לפניכם פעולות שונות שנעשות בבעלי החיים ,בכל פעולה יש אות מודגשת .אות זו נמצאת
על אחד השלטים במסלול .עליכם להוביל את הכלב למלונה ,אך אסור לכלב לדרוך על אותיות
שמסמלות פעולות שיש בהן צער בעלי חיים.
בהצלחה!
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1 .1ללכוד עכברים.
2 .2להרוג פרה חולה כדי שלא תדביק את שאר העדר.
3 .3לשחוט עוף בשביל לאכלו.
4 .4לתלוש צמר מכבשה חיה.
5 .5לחרוש באדמה קשה בעזרת חמור קטן.
6 .6להרוס קן נמלים שנמצא בגינה.
7 .7להרוג נחש מסוכן.
8 .8להכות חמור שקרס מעייפות.
9 .9להעמיס על סוס משא הכבד משהוא מסוגל לשאת.
1010לזרוק אבן על חתול.

1111להשתמש בכלב נחייה.
1212להצליף בסוס בכל הכוח כדי שידהר מהר.
1313לתת לכלב מאכל שמזיק לו.
1414לדוג דגים למטרת הנאה.
1515לא להאכיל אוגר במשך שבוע.
1616לזרוק צב רגיל למים.
1717לתלוש לזבוב את הכנפיים.
1818לקחת ביצים של תרנגולת כדי לאכלן.
1919לתלוש נוצה יפה מטווס בפינת החי כדי לתת לאימא.
2020לצוד ציפורים בחץ וקשת.

