
אנו חיות/ים בחברה בה מזון הפך מזכות אנושית בסיסית למותרות. בעוד מיליארדי א/נשים ברחבי העולם חיות/
ים ללא גישה למזון, ממשלות משקיעות מיליארדי דולרים בתעשיות הנשק והמלחמה. תעשיות המלחמה מגלגלות 
הון עתק, שבחברה מתוקנת היה מושקע לסיפוק צרכים אנושיים בסיסיים כמו מזון, קורת גג, השכלה, שירותי 
בריאות וכו'. מדי יום סופרמרקטים ורשתות שיווק מזון זורקות כמויות רבות של אוכל ראוי לאכילה, רק מכיוון 
שזה לא רווחי להמשיך להחזיק בו )או לתרום אותו(. חלקם אף גורסים אותו או שופכים עליו אקונומיקה, על מנת 
שלא תהיה לאנשים גישה אליו. בזבוז כזה של אוכל הוא אבסורדי ומעוות בעולם בו הרעב כל כך נפוץ. הכלכלה 
הקפיטליסטית המאפשרת את כל הבזבוז הזה יוצרת מצב בו 98% מההון העולמי מוחזק בידהם של אחוז אחד 

מאוכלוסיית העולם, של המשפחות העשירות ביותר להן יש אינטרס שהמצב ימשך כפי שהוא.

תרבות הצריכה
בחברה  הנפוצות  התופעות  אחת  היא  יתר  צריכת 
המערבית. בכדי לייצר מוצרים לא הכרחיים בעלי ההון 
למקור  לשמש  היה  יכול  אשר  רב,  בשטח  משתמשים 
סיפוק אוכל לכל החיות/ים על כדור הארץ. זאת על מנת 
פרסום  דרך  לנו  המוכתבים  מלאכותיים  צרכים  לספק 
אנו  לסביבה,  הרסנית  הינה  הצריכה  תרבות  אגרסיבי. 
צורכות/ים הרבה יותר ממה שמשאביו של כדור הארץ 
מסוגלים לספק עבורנו. זהו חוסר אחריות כלפי הדורות 
לא/נשים  גורמות  והפרסום  השיווק  חברות  הבאים. 
לחשוב שמשהו איתן/ם "לא בסדר", ושהמוצר שלהם 
יכול "לתקן" את זה. הריקנות וחוסר התוכן בחברה בה 
פונים  א/נשים  ויותר  שיותר  כך  על  מעידים  חיים  אנו 
למסעות שופינג. אך זהו אקט הרסני שהתאגידים בעלי 

האינטרס הכלכלי מעוניינים שניקח בו חלק. 
סרבו לחיות את החיים המוצעים לכם בערוצי הקניות, 

בחרו לקנות פחות ולחיות יותר.

כי אוכל כן גדל על העצים

אוכל במקום פצצות

סביבה
ממשיכים  ואנו  מוגבלים  הם  הארץ  כדור  של  משאביו 
לנצל אותם ולבזבז אותם. במקום לעבור לכלכלה ברת-

נגדו, תאגידי ענק  ולא  יחד עם הטבע  קיימא שפועלת 
אגמים,  לזהם  יערות,  לכרות  ממשיכים  העולם  ברחבי 

ולבנות  כבישים  לסלול 
בנזק  מדובר  חופים.  על 
בלתי הפיך ופגיעה חמורה 
במאזן האקולוגי העדין של 

כדור הארץ. 
ביקום  היחיד  ביתינו  זהו 
לזרוע  להפסיק  ועלינו 
מאחר  וחורבן,  הרס  בו 
היא  קיימא  ברת  ותעשיה 
הן  הדוגמאות  אפשרית, 

לדורות הבאים שעשינו  לנו קשה להסביר  ויהיה  רבות, 
את זה כי זה היה ריווחי, כשלא יהיה להם אוויר לנשום 
שאינו מזוהם, מים לשתות שאינם מלוכלכים ומזון לאכול 
גנטית. חישבו על התוצאות של  ומעוות  שאינו מעובד 
יותר ירוקה  מעשי היום-יום שלכם, עברו לחיות בצורה 
חיוניים  לא  פלסטיק  מוצרי  מצריכת  המנעו  ומקיימת, 
)ובאופן כללי רצוי להמנע מצריכה ככל האפשר(, ותגנו 
של  הטבע  ושמורות  הג'ונגלים  החופים,  היערות,  על 

הכוכב הנפלא הזה, הוא ביתינו היחיד.
 



כיבוש
ישראל  ממשלת  הירוק.  הקו  בתוך  רק  לא  קיים  רעב 
מיליארדי  ענק משקיעות  וחברות  נשק  תאגידי  בצירוף 
בכיבוש  הברית(  מארצות  )בעיקר  סיוע  וכספי  דולרים 

מתמשך של הגדה המערבית ורצועת עזה.
גז  של  ומטולים  רימונים  נקנה:  הסיוע  כסף  במרבית 
מדמיע, כדרים חים, כדורים מצופים גומי, כסף שהולך 
להמשך בנית חומת ההפרדה הגזענית. למעלה משלושה 
מיליון בני אדם חיים במציאות של משטר צבאי, אותו 

אקולוגיה וזכויות בעלי חיים
ב- 2007 פרסם האו"ם דו"ח בשם "צלו הארוך של משק 
החי". הדו"ח קבע כי תעשיות הבשר והמזון מהחי )חלב, 
ביצים, דבש( הם התעשיות השניות הכי מזהמות בכדור 

הארץ. 
כשאר  קרקעות,  הרס  מהוות  מהחי  המזון  תעשיות 
לשימוש  ביותר  הגדול  הגורם  הוא  החי  משקי  מגזר 
אנושי בקרקע. רעיה של בקר וצאן משתמשת ב-26% 
השטח  סך  בקרח.  מכוסה  שאינו  היבשתי  מהשטח 
על  עומד  חיות  להאכלת  שנועדו  ליבולים  שמוקדש 
כ-70%  סה"כ  המעובד.  החקלאי  מהשטח  כ-33% 
כדור  של  היבשה  משטח  ו-30%  החקלאות  משטחי 
מהחי.  המזון  תעשיית  של  לשימושים  מוקדשים  הארץ 
התעשיות האלה אחראיות גם לזיהום אוויר )משק החי 
אחראי לפליטת 64% מהאמוניה לאטמוספרה. אמוניה 
רמת  ולהעלאת  חומצי  גשם  ליצירת  רבות  תורמת 
החומציות במערכות אקולוגיות(, זיהום מים )החומרים 
להיווצרותם  גורם  החי(  ממשק  המים  לתוך  הנשטפים 
אלמוגים  שוניות,  להרס  בחופים,  מתים"  "אזורים  של 

ולבעיות בריאותיות בבני האדם. 
בע"ח,  זבל  של  מסחיפתם  נובע  הזיהום  עיקר 
וחומרי  דשנים  כימיקלים,  והורמונים,  אנטיביוטיקה 
הדברה שמקורם במכלאות בע"ח ובשדות גידול המזון 

המשמש להאכלתם(. 
נקיים  למים  הגישה  ומחמיר.  הולך  בעולם  המים  מצב 
לשנת  עד  ויותר.  יותר  לקשה  הופכת  מספקת  בכמות 
2025, צפויים 64% מאוכלוסיה בעולם לחיות באזורים 

הסובלים מחוסר מים. 
החי  משק  המים.  בניצול  מפתח  גורם  הוא  החי  משק 
צורך 8% מסך ניצול המים העולמי. בעלי חיים אינם כאן 
על מנת שנכלא אותם, ננצל אותם, נטבח בהם ונאכל 
ולחיות את חייהם  אותם. הם אמורים להיות חופשיים 

בצורה עצמאית, ולא לספק אינטרסים אנושיים. 
להרגיש  מסוגלים  סבל,  להרגיש  מסוגלים  החיים  בעלי 
בדידות, מסוגלים להביע רגשות ולפתח מודעות עצמית. 
הרגלי  את  היטב  לבחון  כולנו  ועל  שווים  כולנו  בסבל 
הארוכה  הדרך  את  ולראות  שלנו,  והצריכה  האכילה 
שעבר הבשר עד שהגיע לצלחת שלנו. אורח חיים מוסרי 

ומלא חמלה הוא גם בריא יותר ומספק יותר. 
עברו לטבעונות והפסיקו לממן סבל ורצח!

הכסף שארה"ב תורמת לישראל, חוזר אליה אחרי זה על 
כל קניה של מוצר מלחמה.

יכולים  שהיו  בכספים  ממומנת  האפרטהייד  מדיניות 
ומלחמה  מכיבוש  יותר  הרבה  טובות  למטרות  ללכת 
מגלגלת  הישראלית  המלחמה  תעשיית  פוסקת.  בלתי 
הראשונות  הן  נשק  וחברות  שנה  מדי  מיליונים  מאות 
תנאים  ובתת  ברעב  חיים  פלסטינים  מיליוני  להרוויח. 
אוכלוסיה  הגדולות.  ובערים  בכפרים  פליטים,  במחנות 
שלמה חיה בשגרה בה מלחמה יכולה לפרוץ בכל רגע, 
מנת  על  במחסומים  עוברים/ות  האוכלוסייה  אותה 
זכות  עוד  מהם  מונעים  ובכך  למקום,  ממקום  להגיע 
מעוכבים/ות  פלסטינים/ות  התנועה.  חופש  בסיסית, 
במחסום במשך שעות ולעיתים רבות גם לאחר העיכוב 

לא נותנים להם/ן לעבור. 
חומות ה"אפרטהייד" )שעוברת על שטחיהם החקלאיים 
של הפלסטינים( והמצורים הם עונש קולקטיבי על ערים 
שלמות. מצורים אלו מונעים את הגישה של פלסטינים 
בעזה למזון. מעגל הדמים ימשך בטרם נעצור את הכל 
וננסה להבין למה זה קורה. בעולם בו עדיין קיים עוני 
של  בתעשיות  ענק  סכומי  להשקיע  מקום  אין  ורעב, 

מלחמה והרג ושל הפרות זכויות אדם.

מידע זה כתוב בלשון שני מגדרים אך הטקסט פונה לכל המגדרים וגם לחסרי/ות המגדר

אם כל המשאבים שמושקעים במלחמה היו מושקעים בסיפוק הצרכים הבסיסיים, של 
אלו שידם אינה משגת, לא היו רעבות/ים בעולם


