פניני חורף תשע"ג – ניסויים בבעלי חיים
פנינת הפנינים" :שכל אחד יעשה את המקסימום המינימלי שזה לא יקרה!"
 .1בעלי חיות...
 עצם קיום בעלי החיות על פני כדור הארץ אינו מקרי.
 לבעלי החיות יש נשמה.
 ניסויים רבים על בעלי החיות הועילו לאנושות.
 .2ביטויים  -צירופים כבולים
 חשוב שאנשים ינהגו כבוד ביניהם ובין עצמיהם.
 בני אדם צריכים להשחיר שלום על בעלי החיים ולא להרוג אותם.
 כשאנו פוגעים בבעלי חיים אנו מאבדים את הצלע האנושי שבנו.
 אנו עושים הכול ,כולל הריסת כדור הארץ כדי לדאוג שחיות מסוימות יפוטמו כתאוות נפשנו.
 לא כל ניסוי חייב להיות בראש והראשונה על בעלי חיים.
 .3מערכת הפועל
 האם תעודת בגרות באמת משקיפה את ערכו של התמיד?
 כאשר אומרים לצפות מתכוונים לכסה משהו ,לדוגמה ,לצפות את העוגה.
 אם לא נשתמש בבעלי חיים אולי נציל אותם אך גם נגריע מבריאות עצמנו.
 טענה זו שגואה.
 צריך לדעת היכן להשים את הגבול.
 זה יכול לכשל את המורה בכך שהתלמיד לא עבר וזה פוגע במורה.
 .4שלילת הפועל בעבר ובעתיד
 בני אדם אינם נולדו כיצורים טורפים.
 לא הגיוני שתלמיד שמשקיע יקבל את אותו ציון של תלמיד שאינו למד.
 לא פעם ולא פעמיים ניסויים אלה אינם תרמו ואף גרמו סבל ליצורים חיים.
 הם ימצאו שיטות אחרות והרפואה אינה תקרוס כלל.
 ברגע שאדם צריך תרופה או הליך מציל חיים הוא אינו יחשוב עוד על טובת בעלי החיים.
 .5ה' הזיקה
 אכתוב מאמר ובו אביע את דעתי על הצעת החוקרים ההוכיחו שגם לבעלי חיים יש רגשות.
 הפרים הזכרים עוברים התעללות כדי שנוכל להנדס פרות בעלות תינים גדולים היספקו כמות גדולה של
חלב..
 ניסויים בבעלי חיים הנערכו בעבר נתנו לבני האדם את הבסיס להבנת פעילות המוח.
 יהיו שיטענו שתיק עבודות ידרוש מהתלמיד השקעה מרובה במספר רב של מקצועות היקשה על התלמיד
לקבל ציונים גבוהים.
 .6שונות
 בעלי החיים הם כל כך מלאי תשומי ורוצים שישחקו איתם.
 כל אחד יעשה את המקסימום המינימלי כדי שמצב זה לא יקרה.
 פנייה בגוף נמצא (הכוונה לגוף נוכח)
 לעניות דעתי על הצעת החוקרים היא חיובית כלומר אני בעד הצעה זו.
אספה :רותי בשרי

