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U '4נספחים לפעולה מס: 

U 4.1נספח  

 פתק חידות

 

U 4.2נספח 

 לוח "מלך הטריוויה"

 יש להכין על בריסטול גדול, בהקטנה זה נראה בערך כך:

 

 לבוש מזון בידור טיפוח וניקיון מחקר וחינוך

100 100 100 100 100 

200 200 200 200 200 

300 300 300 300 300 

 

U כרטיסיות -4.3נספחU:  

 על גבי כל משבצת בלוח מודבקת עם סקוצ'ים כרטיסייה באותו הגודל ועליה מוטבע אותו הסכום. 

כרטיסיות  5כרטיסיות נפרדות, שכל אחת מהן היא בגודל של משבצת בודדת בלוח, שהן  15 -סך הכל מדובר ב

 מכל סכום : 

 

 

 

 

 

 

 

100 200 300 

יום שבת אחד הלכנו כל המשפחה לבקר את הדודים שלי בקיבוץ. כשהגענו בצהריים, עברנו עם 

האוטו ליד הרפת וראינו כמה אנשים עומדים ומסתכלים, ושמענו געיות של פרה. בלילה טיילתי 

והגענו שוב ליד הרפת, ראיתי מרחוק את האנשים שעמדו שם מקודם, הם גררו משהו בקיבוץ 

על מריצה לכיוון הקצה של הרפת. בתוך הרפת, אחת הפרות געתה בקול רם, והסתובבה בכל 

 הרפת בעצבנות ובלי מנוחה.
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U 4.4נספח 

 שאלות ותמונות למשחק "מלך הטריוויה"

 

 קטגוריית ניסויים ברפואה, מחקר וחינוך:

 

 נק':  003שאלת 
 יש הרבה מעבדות מחקר שבהם מדענים עורכים ניסויים בקופים. מאיפה מגיעים הקופים האלה?

 א. תופסים אותם בטבע ולוקחים אותם ישר למעבדות.
ב. תופסים אותם בטבע ולוקחים אותם לחוות גידול, שם הם גדלים בכלובים, מזווגים ביניהם כדי שיולידו עוד 

 שהם נשלחים למעבדות שונות בכל העולם. וזאת עד -קופים
 ג. לוקחים אותם מגני חיות, כשהם כבר זקנים מדי בשביל להיות 'משעשעים' בעיני הקהל. 
 

 : ב' . התשובה הנכונה
בארצות שונות באפריקה ובדרום אמריקה. הם נחטפים שם, נמכרים  -במקרים רבים הקופים גדלים בטבע 

ם הן מוחזקים עד ששולחים אותם למוסדות מחקר שונים. במקומות אלה הם ונשלחים לחוות גידול שונות בה
 עוברים בין השאר ניתוחים ללא הרדמה, גורמים להם במכוון למחלות קשות, מרעיבים אותם, ועוד. 

אף מדינה באירופה לא מרשה היום להחזיק קופים בחוות כאלה, אבל בישראל זה היה מותר עד לאחרונה: עד 
(במושב מזור ליד פתח תקווה) שהייתה מגדלת קופים שנחטפו מהטבע, מרבה  חוות מזורפעלה  2015לינואר 

אותם ומוכרת אותם לניסויים בחו"ל. קרוב לעשרים שנה נאבקו פעילים רבים נגד החווה, עד שהצליחו לגרום 
 לאיסור בחוק על מכירת הקופים והביאו להעברתם לחוות שיקום.

  WQSYRE67EP=SV?WATCH/COM.YOUTUBE.WWW://HTTP: סרטון קצר להקרנה
 

 *מצורפת תמונה בהמשך

 נק':  200שאלת 
 האם בישראל מותר על פי חוק לבצע ניסויים בכלבים?

 א. כן
 ב. לא

 ) יהיה אסור.2015ג. מותר, אבל לאחרונה עבר בכנסת חוק שמעוד שנתיים (
 

 א'.  התשובה הנכונה:
בנושאים הקשורים לשיניים, עצמות, לב ומערכת כן, חוקרים בתחום הרפואה עושים ניסויים גם על כלבים, 

-ם בחיפה, בבי"ח תל"נשימה. זה קורה באוניבריסטת ת"א, באוניברסיטה העברית בירושלים, בבי"ח רמב
 ליד ראשון לציון. ת גן, וביה"ח הווטרינרי בבית דגןהשומר ליד רמ

 נק':  100שאלת 
 ספר בארץ?-חיים בבתי-האם מותר לערוך ניסויים בבעלי

 א. כן
 ב. לא

 ג. מותר "רק" על חולדות ועכברים.
 

 ב'.  התשובה הנכונה:
ספר. מתוך חוברת הסבר של משרד החינוך שהופצה אז -חיים בבתי-במשך שנים רבות התבצעו ניסויים בבעלי

 למורים לביולוגיה: 
בציור... הרם  הנח את הצפרדע, על גבה, על קערת הניתוח. מתח את רגליה וקבע אותן בסיכות, כמתואר"

לחתוך את העור ממרכז  , דרכו תמשיךבמלקטת את עור הצפרדע במרכז בטנה וחתוך במספריים חתך קטן

 . "הגוף לכל אורכו...
ספר, אבל הניסויים עצמם -* בשנות התשעים קיבלו התלמידים בישראל זכות לסרב להשתתף בניסויים בבית

שר החינוך דאז (יוסי שריד)  1999עדיין היו מותרים.  במשך הרבה שנים תלמידים ומורים ערכו הפגנות, עד שב
 ל הניסויים.החליט לאסור ע

 חיים שנלקחות מאיטליזים. -*עדיין נערכים בבתי ספר ניסויים ותצפיות בחלקים מגוויות של בעלי

 HTML223.ART/IL.ORG.ANONYMOUS://HTTPאם רוצים):  -*(מידע נוסף למדריך
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 קטגוריית ניסויים בקוסמטיקה

 

 

 נק':  300שאלת 
 מהו מבדק "דרייז"?

א. זהו מבחן שנותנים לסטודנטים למדעי הרפואה, בו מציעים לכל סטודנט דילמות שהוא צריך לענות עליהם. 
י שגילו שיש לו רגישות גבוהה חיים. מ-לפי התשובות שלהם, ניתן לבחון את רמת הרגישות שלהם לבעלי

 חיים ולכן לא יכול להמשיך במסלול הלימודים.-במיוחד, לא מתאים לו לעשות ניסויים בבעלי
חיים, ובמיוחד עכברים, נמשכים לריחות מסויימים. -ב. מבחן דרייז הוא מבחן בו בוחנים עד כמה בעלי

דוק אילו ריחות חזקים יותר. החוקרים לדוגמא, חברה שמתכוונת להוציא לשוק בושם חדש, מעוניינת לב
 מציבים בתוך כלוב מספר קערות עם מי הבושם בתוכם, ובודקים לאילו קערות יגיעו העכברים קודם.

ג. זוהי הדרך שמצאו החוקרים לבדוק אם חומר מסוים, למשל שמפו, יכול לפגוע בעיניים של בני האדם 
 ודקים תוך כמה זמן הן מתעוורות.שישתמשו בו. מטפטפים את החומר לעיני ארנבות וב

 
 ג'.  התשובה הנכונה:

המבחן נערך על ארנבונים. מכניסים כל ארנב אל תוך מתקני ריסון, ומקבעים את הראש שלו כך שלא יוכל 
לזוז. החוקרים מטפטפים את החומר אל העיניים שלו, וסוגרים לו את העפעפיים בכוח. ממשיכים עד שניתן 

יים שלה. הארנבונים, מלבד הייסורים וחוסר האונים הרב שהם חווים, נשארים לראות השפעה על העינ
 במקרים רבים עם דלקות ועיוותים בעיניים, וגם מתעוורים. רבים מתים במהלך הניסוי. 

 HTM.COSMETICA-V/IL.ORG.ANONYMOUS.WWW://HTTPמידע מורחב למדריך: 
 

 *מצורפות תמונות בהמשך
 

 נק':  200שאלת 
 חיים?-הבאות עדיין עורכת ניסויים בבעליאיזו מחברות מוצרי הטיפוח 

 א. פרוקטר אנד גמבל (יצרנית "פאנטן", "קולגייט", "הד אנד שולדרס")
 ב. רבלון (מוצרי איפור למיניהם)

 ג. ד"ר פישר (שמפו, קרם הגנה וכד')
 

 : א'.התשובה הנכונה
תשקיע כסף רב במציאת חלופות בעקבות חרם צרכנים עצום על מוצריה, הכריזה "פרוקטר אנד גמבל" כי היא 

חיים, אך היא עדיין ממשיכה לקיים את הניסויים. זאת על אף שהחלופות כבר קיימות ורוב -לניסויים בבעלי
   החברות כבר משתמשות בהן. יש לציין שקיימות לצערנו חברות רבות שעורכות ניסויים כאלה.

יח כי החברה שמייתרת אותו לא מנסה את ", שמבטסמל הארנבחשוב לחפש על גבי אריזת המוצרים את "
על כל מוצר אם נוסה על  יםשבודק #"בוחרים יופימוצריה על בעלי חיים. אפשר להשתמש באפליקציה ובאתר 

בו ניתן לצפות ברשימת המוצרים של חברות שמנסות  #"לא קונה בלי ארנבבעל חיים, ולהיכנס לדף הפייסבוק 
 חיים.-ולא מנסות על בעלי

 נק':  100שאלת 
-האם בישראל מותר לחברות של מוצרי טיפוח (כמו משחת שיניים, סבון, איפור וכד') לערוך ניסויים בבעלי

 חיים כדי לבדוק את המוצרים שלהן?
 א. מותר, אבל רק באישור מיוחד וחריג משר הבריאות.

 ב.מותר
 ג.אסור

 
התקבל בכנסת חוק האוסר על ניסויים בבע"ח לבדיקת מוצרי קוסמטיקה, אבל ממילא רוב המוצרים  2007ב

שמנוסים על בעלי חיים מגיעים מחו"ל, וכרגע עדיין מיובאים לישראל. נחקקו חוקים כדי למנוע את זה, אבל 
  ות שלא מתעללות.כרגע הם אינם מיושמים וחשוב להמשיך להקפיד לקנות רק מהחבר

  HTM.MAAVAK-COS-V/IL.ORG.ANONYMOUS.WWW://HTTPמידע מורחב למדריך: 
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 קטגוריית בידור

 

 נק':  200שאלת 
 מהי "תסמונת גן החיות"?

א. כך קוראים להתנהגות לא נורמלית ואלימה של דובים בגני חיות, אחרי תקופה מסוימת שבה הם כלואים 
 בכלוב. 

ם", לגן חיות. ב. פחד ושיתוק של כלבים וחתולים, כשלעיתים רחוקות נותנים להם להיכנס, יחד עם "בעליה
החיים הרבים שמקיפים אותם, ומאיימים עליהם במספרם -רגשות אלה מופיעים אצלם כתוצאה ממראה בעלי

 ובגודלם.
ג. תופעה החוזרת על עצמה בגן החיות: ציפורים נודדות שעוברות קרוב לכלובי ציפורים נשארות במקום 

ן מתעכבות ולפעמים לא מספיקות להגיע בזמן חודשים רבים, כדי ליצור קשר עם הציפורים הכלואות, וכך ה
 אל היעד אליו הן אמורות לנדוד.

 
 א'.  התשובה הנכונה:

מה שגורם לתופעה זו הם השטחים הקטנים שבהם מוחזקים בגני חיות. הם לרוב עשויים ממשטחי בטון, 
מיד ללא משחקים זוג, וכמעט ת-סורגי פלדה וגדרות חשמליות. הרבה פעמים הדובים כלואים לבד, ללא בני

וגירויים שיוכלו לעזור להם להעביר את הזמן ולהוציא אנרגיה. בנוסף, המזון מוגש להם מוכן, והם אינם 
יכולים לטפס על עצים או לחפור בורות כדי להשיגו, כפי שהיו עושים בטבע. כתוצאה מכך, הדובים מבלים 

לכל אלה נוספים הלכלוך, ההצקות והמזון  מזמנם כשהם צועדים מצד לצד, מה שמעיד על מתח ומצוקה. 30%
 מתאים שהרבה מבקרים בגן החיות משאירים אחריהם. -הבלתי

 HTM.GNEIHAYOT/IL.ORG.ANONYMOUS.WWW://HTTPלמידע מורחב למדריך: * 

 T0BDPKMIF7N=V?WATCH/COM.YOUTUBE.WWW://HTTPסרטון להקרנה של דב עם "תסמונת גן החיות": * 
 

 *מצורפת תמונה בהמשך

 

 נק':  200שאלת 
 תוכים שמגודלים בבתים של אנשים כ"חיות מחמד", לרוב חיים את רוב חייהם בכלוב קטן. 

 לאיזה מרחקים יכולים תוכים לעוף בטבע?
 שלושה עצים שהם נשארים תמיד באזור שלהם.-לתוכים יש בדרך כלל שנייםא. 

 ב. תוכים יכולים לנדוד למרחק של מאות קילומטרים, כדי לחפש אוכל.
 ג. התוכים נכחדו מהטבע וחיים רק בקרב בני אדם.

 
 ב'. : נכונההתשובה ה

בשת עצמה כדי לבלות שם את ק"מ עד לי 240עפים  -אי ליד אוסטרליה -לדוגמא, תוכים שחיים בטזמניה
 החורף. היכולת לנדוד ולעוף למרחקים נמנעת כמובן מכל ציפור שחיה בכלוב, וגם מהתוכים. 

חיים בכלובים, כדי לא לתמוך בתעשייה שמביאה לעולם בעלי חיים -מנע מקניית ציפורים או בעליירצוי לה
 .שנידונו לחיים בתנאים כאלה

 
 *מצורפת תמונה בהמשך

 

 נק':  100שאלת 
 מהם חלק. שלהם המופע בתוך חיים בבעלי שמשתמשים -הולדת בימי שמופיעים אלה כמו - קוסמים יש

 ?המופע במהלך ולברוח להתעופף מהיונים מונעים הקוסמים כיצד. ביונים משתמשים
 הן יודעות שהקוסם נותן להם אוכל. א. היונים לא רוצות לברוח, כי

 אח"כ מעניש אותה.  אם אחת מהן מנסה לברוח, הוא -ב. הקוסם מאלף אותן שלא יברחו
 ג. הקוסמים קוצצים ליונים את הכנפיים. זה לא כואב להן, אבל הן לא יכולות לברוח.

 
 : א'. נכונההתשובה ה

 לעוף.  -פירושו למנוע מהן את אחד מהצרכים הבסיסיים שלהם -לקצוץ לציפורים את הכנפיים 
נט של הקוסם המפורסם קליוסטרו, שמתנגד לשימוש בבע"ח במופעי קוסמות -מאמר מוואי -מידע למדריך 

 HTML3379291,00.-/0,7340,LARTICLES/IL.CO.YNET.WWW://TTPHומסביר למה: 
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 קטגוריית מזון

 

 

 נק':  200שאלת 
האם הם יודעים לזהות את האחים ואת אמא שלהם מבין  -ם שחיים בלולים של תעשיית הבשראפרוחי

 האפרוחים שסביב?
 א. כן, האפרוחים מתקבצים בתוך הלול בקבוצות של אחים ובני דודים, ומשחקים יחד.

 שלו, כי הוא מעולם לא הספיק לפגוש אותם.ב . האפרוח לא יודע מי האחים 
הוא בילה איתם בשבועות הראשונים לחיים, אבל בערך שבוע אחרי שהם  -ג. בהתחלה כן ואז הוא שוכח

 מועברים ללול הוא כבר מתבלבל ולא זוכר מי זה מי.
 

 ב'.  תשובה נכונה:
האמהות שהטילו את הביצה שממנה כל האפרוחים בתעשיית הביצים נולדים במקומות הנקראים 'מדגרות'. 

יצא האפרוח נמצאות בלול אחר והם לא יפגשו אותם. במקום אמא שתדגור על הביצה, הביצים מתחממות שם 
ייצור יחד עם עוד -במקום אמא שתטפל בהם, מעימיסים אותם על פסי -בתנור גדול, וכשהאפרוחים בוקעים

שאין להם אפשרות לדעת מי הם האחים שלהם או אמא אלפי אפרוחים אחרים, ומעבירים אותם ללולים. כך 
 שלהם והאחים שלהם, כי הם לא פגשו אותם מעולם.

 MWKTEATXANH=V?WATCH/COM.YOUTUBE.WWW://HTTPSסרטון מומלץ: 

 נק':  100שאלת 
 באיזה מבנה מגודלות רוב התרנגולות שמטילות ביצים, כמו אלה שאנשים קונים בחנויות?

 א. היא לא מגודלת במבנה אלא בחצר פתוחה או בטבע. הביצים נאספות אחריה.
 התרנגולות נחות על מצעי קש.ב. במחסן, לרוב ללא חלונות או אוורור. 

ג. בכלוב קטן, בגודל של עשרים על עשרים סנטימטר (כמו בלטה) לתרנגולת, יחד עם עוד תרנגולת או כמה 
 תרנגולות.

 
 ג'. תשובה נכונה:

מהתרנגולות בתעשיית הביצים חיות בכלובים, שהצפיפות בהם לא מאפשרת לתרנגולת לפרוש כנפיים,  99%
 רבוץ בנוחות לרגע. להסתובב או אפילו ל

 הצפיפות גורמת לתרנגולות להתחכך שוב ושוב בסורגים של הכלוב, שפוצעים אותן ותולשים להן את הנוצות.
הרצפה בכלובים עשויה סורגי ברזל. יש רווחים ברצפת הכלוב, כדי שהצרכים של התרנגולות ייפלו אל 

פה גם עשויה באלכסון, כדי שכשתרנגולת מתחתיו, אבל זה גם גורם להן לפצעים ולדלקות ברגליים. הרצ
 מטילה ביצה, היא תתגלגל כלפי מטה אל המתקן שנמצא מחוץ לכלוב, ממנו אוספים את הביצים.

ללא  -קיימים מעט משקים בארץ הנקראים 'לולי חופש', בהם התרנגולות מגודלות בתנאים מעט פחות גרועים 
ו כן, בלולים אלה עדיין נהוגות שיטות אלימות הנהוגות כלובים, אך עדיין בתוך מבנה סגור ובצפיפות. כמ

 בלולי הכלובים, כגון חיתוך המקורות של התרנגולות והרג האפרוחים הזכרים.

  HTM.EGGS/IL.ORG.ANONYMOUS.WWW://HTTP מידע מורחב למדריך:ל* 
 ):4:25ל 2:45מדקה  -לוונטיסרטון להקרנה (הקטע הר* 

WTYADVXP=694V?WATCH/COM.YOUTUBE.WWW://HTTP 
 

 *מצורפת תמונה בהמשך
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 לבוש טגורייתק

 

 נק':  100שאלת  
                                                       כמה שועלים "צריך" להרוג בשביל לייצר מעיל פרווה אחד?

                עשר שועלים.                                                                                                                  -א. חמישה
                               ב. בין שבעה לעשרה שועלים, תלוי בגודל המעיל.                                                               

 הפרווה נלקחת מהם לאחר מותם הטבעי, בכלובים או בטבע. -ג. לא הורגים אותם
 

 א'.  :הנכונה תשובהה
 יש שתי דרכים מקובלות שבהם הורגים שועלים בתעשיית הפרווה: 

השועלים *משאירים מלכודות רגל בשטחי המחייה הטבעיים של השועלים, והם נתפסים בהן.  
מנסים להיחלץ מהמלכודת, לרוב ללא הצלחה, תוך כדי שהם מותחים את שריריהם, שוברים את 

 עצמותיהם, מתייבשים או קופאים למוות.
מכלאות כל חייהם.  רגים את השועלים שמגודלים בהרג בעזרת שוק חשמלי. כך הו -הי*השיטה השני

פרוות, בשינוי המספרים: בשביל לייצר מעיל העובדות הללו נכונות עבור החיות האחרות בתעשיית ה
 50רקונים,  25בונים,  15עשר חתולים נומרים, -ים, אחד-שמונה גורי כלבי -פרווה אחד "צריך" להרוג

 מאות אוגרים. -צ'ינצ'ילות או ארבע 150בר, -חורפני

 HTM.FUR/IL.ORG.ANONYMOUS.WWW//:HTTPלמידע מורחב למדריך: 
 

 *מצורפת תמונה בהמשך
 

 נק':  300שאלת 
. במשקים בהם פרות מגודלות לחלב, מהו אורך החיים הממוצע 20פרה במצב טבעי יכולה לחיות עד גיל 

 שלהן?
 א. עשרים וחמש שנים. יש טכנולוגיות חדשות וויטימנים שגורמים לפרות לחלות פחות ברפת.

 יכולות להביא יותר חלב, ואז נפטרים מהן. עשרה עד עשרים שנה. זה הגיל שבו הן כבר לא-ב. חמש
 בשלב זה הן בדרך כלל חולות בגלל תנאי הגידול שלהן וקורסות על הרצפה, ואז נפטרים מהן.  -ג. גיל שש

 
 : ג'. תשובה נכונה

במהלך החיים של הפרות ברפת נותנים להן כל הזמן הורמונים, באמצעות האוכל  ובאמצעות זריקות, וזה 
ליטר ביום, פי חמש מכמה שיש להן בטבע. לא דאגו להתאים את  40 -זיק המון חלב בעטיניםגורם להן להח

  . הגוף של הפרה לשינויים, וזה מה שגורם להרבה מהן למחלות, נכויות וכאבים
כך ענקיים עד שלפעמים הם "מגרדים" את הרצפה המזוהמת של הרפת, שגם היא -העטינים שלהם נהיים כל

וכדי לפנות אותן גוררים אותן על הקרקע  ,הרבה פרות פשוט מתמוטטות מאפיסת כוחות גורמת להן לחלות.
 מלגזה.  ידי-כשהן קשורות בשרשרת, או דוחפים אותן על

 :(אפשר להסתפק רק בחמש דקות הראשונות) סרטון בנושא* 
 19NMLTLWMXJ=V?WATCH/COM.UTUBEYO.WWW://HTTP  

 CE-EK=OC93SFV?WATCH/COM.YOUTUBE.WWW://HTTPאו:

 HTM.MILK/IL.ORG.ANONYMOUS.WWW://HTTP*למידע מורחב: 
 

 בהמשך*מצורפת תמונה 
 



37 
 

 

 

 
 

  

 נק':  300שאלת  
  ?ומה), מתי גוזזים לכבשים את הצמרבתעשיית הצמר (לסוודרים וכד

 כשממילא חם להן -בשיא הקיץ א. 
 כשעדיין קריר, לפני שהאביב יגיע והצמר יתחיל לנשור. -לקראת סוף החורףב. 
לרוב הכבשים הצמר נושר לבד.  גוזזים רק לכבשים הצעירות, שעדיין לא משירות את הצמר ג. 

 בעצמן. ועושים את זה בתחילת הקיץ.
 

 : ב'. הנכונה תשובהה
בל המגדלים גוזזים בסוף החורף עדיין קריר, והכבשים עדיין צריכות את הצמר שלהן שיחמם אותן, א

להן אותו כבר אז, לפני שיגיע האביב והן "יאבדו" את הצמר שינשור מעצמו ויתפזר ברוח. כך לכבשים 
 נותרות ממש עירומות, בזמן שיש עדיין ימים קרים. 

 HTML6.25ART/IL.ORG.ANONYMOUS://HTTPלמידע מורחב למדריך: 
 

 *מצורפת תמונה בהמשך
 

 נק':  200שאלת  
 מהיכן מגיעות הנוצות הממלאות חלק גדול מן הכריות והשמיכות בישראל?

אווזים, ברווזים). הנוצות נחתכות א. הן מגיעות מהעופות שמגודלים בתעשיות המזון (תרנגולים, 
 מהן לאחר שנשחטו

ב. הנוצות נשרו באופן טבעי מתרנגולות, יענים ואווזים במהלך חייהן בתוך המשק, והמגדלים אספו 
 אותן מהרצפה וארזו אותן.

ג. הנוצות נתלשות מאווזים וברווזים המגודלים לשם כך במיוחד. חצי מהנוצות נתלשות כשהם עוד 
                                                                                                                      בחיים.    

 
                                                                                                                                  .ג' תשובה נכונה:

זה כואב כמו שיתלשו לאדם שערות מהראש: יש להם הרבה  -כשתולשים לאווז או לברווז נוצה
עצבים במקומות האלה. לכן הם כמובן מנסים לברוח, ולחלק מהם קושרים את הרגליים כדי שלא 

 שלמים למורטים לפי כמות בעלי החיים שיצליחו למרוט בשעה, מה שגורם להם למרוטמ יוכלו לזוז.
במהירות רבה שגורמת נזקים וכאבים לאווזים. אחרי המריטה הם משותקים ולא יכולים לזוז. לכן 

 עדיף לקנות כריות ושמיכות עם נוצות מלאכותיות, שלא נתלשו מאף חיה. 

 HTM.NOTSOT/IL.ORG.ANONYMOUS.WWW://HTTPלמידע מורחב למדריך:  
 

 *מצורפת תמונה בהמשך
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U:תמונות 

 
 הלכידה באי מאוריציוס (ליד אפריקה)

 באמצע הג'ונגל, משאירים בננות בתוך כלוב פתוח, נותנים לקוף להיכנס ואז סוגרים את הכלוב.

 

 למעלה: "מבחן דרייז" לארנבונים כחלק מבדיקה של שמפו.

 בו.למטה: סמל הארנב ומוצרים שמסומנים 
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 תוכי מעופף בטבע לעומת תוכי בכלוב

 

 

 אפילו כשהם מוחזקים בזוגות. –"תסמונת גן החיות" בקרב דובים 

 

 כלובי התרנגולות בתעשיית הביצים, "כלובי סוללה".
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 העטינים הענקיים והקריסה שבאה בעקבותיהם -פרות בתעשיית החלב

 

 
 שועל בתעשיית הפרווה

 
 הנוצות שלהם, בתעשיית הנוצות לכריות ולשמיכות. ברווזים לאחר מריטת

 

 


