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אנשים אומרים לי:
“יום אחד בשבוע בלי בשר, 
זה מה שישנה את העולם?!”

אז יש לי חדשות 
בשבילכם.

 www.meatlessmonday.co.il      Meatless Monday Israel              info@meatlessmonday.co.il

הקליניקה
מותגים ידידותיים לעתיד

בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה 

על ההתחממות הגלובלית, על פליטת גזי 

החממה ועל הצורך להפחית את שחרורם 

לאטמוספירה. מעטים יודעים שדווקא תעשיית 

הבשר היא מקור מרכזי לפליטת גזי חממה. יותר 

מתחבורה! מדובר במכלול שלם של סיבות 

המצטברות לתמונה אקולוגית עגומה: 

המזון שצריך לגדל בעבור תעשיית 

הבשר, שהביקוש למוצריה עולה 

כל הזמן, יערות הגשם שנכרתים 

כדי להפכם לשדות מרעה או גידול 

הסויה והתירס, המשמשים למזונם 

של בעלי החיים, וכן, כן, גם מה שהבקר, 

החזירים והכבשים פולטים... וזה לא הכול. 

השורה התחתונה היא שללא הפחתה בצריכת 

הבשר - אין שום סיכוי להילחם בהתחממות 

הגלובלית, כך פוסקים בנחרצות חוקרים 

מובילים בעולם. 

הרגלי התזונה של העולם 
המודרני הפכו איום על חייהם 

של מיליארדים
אליהם מצטרפים בעשור האחרון שורה של 
רופאים הניצבים מול עולם הסובל ממגפת 
השמנה. הרגלי התזונה של העולם המודרני, 
הפכו איום על חייהם של מיליארדים ועל 
כלכלתן של מדינות רבות. צריכת אוכל 
מתועש, לעתים מהונדס, החסר 
כל ערך תזונתי, ולצדה פעילות 
גופנית מועטה, עלולה להוביל את 
ילדינו למצב שבו תוחלת חייהם 

קצרה משלנו.

אם כל הישראלים יוותרו על 
בשר ליום אחד בלבד בשבוע, 
המשמעות הסביבתית שווה 
להפחתת מספר המכוניות על 

הכביש בחצי מיליון

קיים גם ההיבט המוסרי, ככל שהצריכה גוברת 
כך הופכת התעשייה לאכזרית יותר. אנחנו רואים 
בספרי הילדים פרות הרועות באחו ותרנגולות 
המקרקרות בחצר ומשוטטות בחופשיות, אבל 
מעט מאוד מהבשר והעוף המגיעים לצלחת 

מקורם במקומות פסטורליים.

צעד קטן שיביא לשינוי גדול
זה הרעיון של היזמה הבין-לאומית 
הזאת - גם אם אתם אוכלים בשר, 
אוהבים בשר, ולא מוכנים לוותר 
על אכילתו, סביר להניח שלא 

יקשה עליכם לעשות באופן מודע 
פעם בשבוע צעד קטן שיביא לשינוי 

גדול. רוצים דוגמה שתמחיש לכם כמה 
גדול השינוי? אם כל הישראלים יוותרו על 
בשר ליום אחד בלבד בשבוע, המשמעות 
הסביבתית שווה להפחתת מספר המכוניות 

על הכביש בחצי מיליון, לתמיד! 

היזמה החלה בארה”ב בשנת 2003, כחלק 
מהניסיון להילחם במגפת ההשמנה ובעלייה 
הדרמטית במקרי מוות כתוצאה ממחלות 
לב, מסוכרת ומסרטן, וקיבלה חיזוק מההיבט 
הסביבתי כאשר ב-2006 פורסם דו”ח של 
האו”ם שחקר את השפעות תעשיית הבשר 
על סוגיית שינויי האקלים. מאז קמה יזמת 
Meatless Monday מקדמות אותה 

כעשרים מדינות. 

ללא הפחתה בצריכת 
הבשר אין שום סיכוי 
להילחם בהתחממות 

הגלובלית
אז כל מה שצריך כדי לחולל את השינוי 
הגדול הוא לוותר על בשר ליום אחד, פעם 
בשבוע באופן קבוע. לא קשה ולא מסובך. 
אתם עוד עשויים לגלות שזה גם טעים, 
ושזה נעים לעשות משהו טוב בעבור גופכם 

ולמען העולם.

שלום לכם,

בברכה, 
מיקי חיימוביץ’  



צריכה גבוהה מדי של חלבון 
ושומן מן החי גורמים ל: 

השמנה ולעלייה בכולסטרול

כמחצית מתושבי ישראל 
אינם אוכלים מספיק ירקות, 

פירות, דגנים וקטניות

לתזונה צמחונית מאוזנת 
יתרונות בריאותיים 

היא מפחיתה את הסיכון למחלות 
קשות כגון: מחלות לב, סוכרת, לחץ דם גבוה וסרטן
)אגודת התזונה האמריקאית(

ייצור בשר דורש

פי 25 דלק
מאשר ייצור מזון מן הצומח

יום אחד
בשבוע 
ללא בשר מצוקת המים משפיעה 

על ייצור המזון 
יידרשו צעדים קיצוניים כדי להאכיל את אוכלוסיית העולם 

שתמנה 9 מיליארד עד 2050

20502013

כמות המזון שבאמצעותו 
מאכילים בעלי חיים

בצפון אמריקה בלבד 
יכלה להאכיל

840
מיליון 

רעבים

חיסכון של

100
מקלחות לאדם 

בחודש!

הפחתת מספר המכוניות
על הכביש 

ב-500,000
לתמיד!

* יום אחד בשבוע ללא בשר בישראל

=/

הרעיון הוא יום של תזונה מן 
הצומח. למרות שחלקם של 

הדגים בפליטת גזי חממה קטן, 
לגידול דגים בצורה מתועשת יש 
מחיר אקולוגי יקר, ודגת העולם 

באוקיינוסים עומדת בפני הכחדה, 
ולכן רצוי להפחית גם את צריכתם.

כל שילוב של דגן וקטנית יוצר 
חלבון מלא. אפשר להחליף את 

הבשר בארוחה בדגנים, בקטניות, 
בירקות ובפירות, ולזכות בתזונה 
עשירה ובריאה. יש גם תחליפים 
מגוונים העשויים מסויה ומסייטן 

)חלבון חיטה(.

צריכת הבשר עלתה
פי-5 ב-50 השנים האחרונות

20% רק בעשר השנים האחרונות

1%
דשנים 3%

מלאכותיים 

שימוש 
בדלק 

36%
כריתת יערות ומדבור 4%אחר

 31%
צואה והפרשות נלוות

25%
תסיסת מעיים אצל 

מעלי גירה

פליטת 
גזי חממה 

במשק
החי

ייצור קילו מזון מן החי  

3-6 יחידות שטח
ייצור קילו מזון מן הצומח  

1 יחידת שטח

ייצור קילו בשר 

צורך פי 10 מים
מייצור קילו חיטה 

קילו בשר קילו חיטה 

הפחתת 
צריכת בשר 
נעשית גם 

במדינות האלה:

גרמניה, 
שבדיה, 
מלזיה,
צרפת 

בלגיה,
בריטניה, 
נורבגיה,

הפיליפינים

ג’מייקה,
אוסטרליה, 

קוריאה הדרומית,
ברזיל

ארה”ב, 
יפן, סלובניה,
דרום אפריקה,

קנדה

ברוב מדינות העולם נבחר יום שני 
ליזמה כיוון שיום זה פותח שבוע 

חדש ונוח להתחיל בו. גם בישראל 
נבחר יום שני, כיוון שאנחנו חלק 

מהעולם, וגם כי ברוב הבתים 
בישראל ביום ראשון עדיין יש הרבה 

שאריות מארוחות השבת...

למה יום שני?

האם
Meatless Monday

כולל גם דגים?

מאין נשיג 
חלבון? 

1*

13%
מפליטת גזי החממה 

מקורה בתחבורה

18%
מפליטת גזי החממה
מקורה במשק החי
)דו”ח הפאנל הבינלאומי 
לשינויי האקלים של האו”ם(


