
 לנוח ולהתחדש –שמיטה 
חברתיים -רגשיים, למצווה זו היבטים פיזיים. הוא איבוד אחיזה או שחרור" שמיטה"פירושה המילולי של המילה 

 .  ורוחניים הפונים לכל המגזרים וניתנים להתאמה לכל שכבות הגיל ובהם נעסוק בגיליון זה
גנים "ב. ההיבט הפיזי נוגע לשמיטת עבודת האדמה כדי לאפשר שיקום והתחדשות של המערכת האקולוגית

 .תמצאו הצעות שונות איך להמשיך לעסוק בעולם הצומח וביחסי גומלין בטבע מבלי לעבד את האדמה" תלויים
תמצאו  " טיולים קטנים"ב. לשיתופיות וחברותא ולצמצום הצריכה, חברתי נוגע לאיכות החיים-ההיבט הרגשי

 .המלצות שיעניקו פרשנויות נוספות לטיפוח אקלים גן חיובי
 הפליאה מכוונת כלפי  . לנדיבות הלב ולהעמקת ההתבוננות ביופיו של הטבע, ההיבט הרוחני נוגע לחמלה

 והטבע מאפשר לנו לחוות את היותנו חלק ממארג חיים עשיר ומגוון שיש בו מחזורים  , הנשגב מאתנו
 תמצאו ביטויים שונים לטיפוח חוויה זו שאינה מובנת מאליה" מנוחה והתחדשות"ב. של פעולה ומנוחה

 .לכולנווחיונית 
 

 .  אנו מזמינים אתכן לשלב את מושג השמיטה בהיבטים שתמצאו אותם מתאימים לקהילה שבה אתן פועלות
 

 
נָּׁה " ִביִעתּוַבשָּׁ ָאֶרץ, ַהשְּׁ יֶה לָּׁ תֹון יִהְּׁ ע:  ַליהוָּׁה, ַשבָּׁת--ַשַבת ַשבָּׁ ָך ֹלא ִתזְּׁרָּׁ דְּׁ ָך ֹלא ִתזְּׁמֹר, שָּׁ מְּׁ  .  וְַּׁכרְּׁ

צֹורֵאת  ָך ֹלא ִתקְּׁ ִצירְּׁ ִפיַח קְּׁ צֹר-וְֶּׁאת, סְּׁ תֹון:  ִענְֵּׁבי נְּׁזִיֶרָך ֹלא ִתבְּׁ נַת ַשבָּׁ ָאֶרץ, שְּׁ יֶה לָּׁ ה.  יִהְּׁ יְּׁתָּׁ ָאֶרץַשַבת  וְּׁהָּׁ  הָּׁ
ֶכם  ה, לָּׁ ָאכְּׁלָּׁ ָך--לְּׁ ֶתָך, לְּׁ ָך וְַּׁלֲאמָּׁ דְּׁ ַעבְּׁ ָך; ּולְּׁ ִכירְּׁ ָך, וְִּׁלשְּׁ בְּׁ תֹושָּׁ ְך, ַהגִָּׁרים, ּולְּׁ ָך.  ִעמָּׁ תְּׁ ֶהמְּׁ  ֲאֶשר, וְַּׁלַחיָּׁה--וְִּׁלבְּׁ
ֶצָך  ַארְּׁ יֶה כָּׁל: בְּׁ ּה-ִתהְּׁ בּוָאתָּׁ  (.7–4' ויקרא כה) ,"ֶלֱאכֹל, תְּׁ

 
 יפית-סימה חדד מה                                                                  



זו ההזדמנות שלו לעקוב אחר  . האדם אינו מתערב בטבע, בשנת שמיטה

המתרחש בסביבה מתוך חוויה של פליאה והתבוננות בהתחדשות הצמיחה של  

ביחסי הגומלין  , בהתנהגות של בעלי חיים קטנים, פרחי הבר בערוגה או בשדה
 .במופע של עונות השנה ובכלל בתופעות הטבע, בין בעלי חיים וצמחים

 בין לנוח ולהתחדש

 גינת זן

 שביל השקט

 חוויה של פליאה והתבוננות

 לחצו על     כדי לפתוח את הקישור

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/RestAndRegenerate.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/RestAndRegenerate.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/RestAndRegenerate.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ZenGarden.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/WonderAndRenewal.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/QuietTrail.pdf


 קולות של ציפורים בסביבת הגן

 פיקניק בחצר הגן  

 זמן ומקומות למנוחה

משמשים אתנחתא מהפעילות  , טיולים קטנים בחצר הגן ובסביבה הקרובה מחוץ לגן

,  לרעננות, גם ילדי הגן נתרמים מפעילות זו המאפשרת זמן לנינוחות. השגרתית בגן

 .להתרגשות ולהתחדשות

ויתאפשר זמן לחוויה האישית של  , חשוב לתכנן מסלול שבו יוכלו ילדי הגן ללכת בחופשיות
 .טיולים אלו הם השראה לתרבות הפנאי של משפחות הגן. כל ילד

 אימוץ שדה פרחי בר

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Wildflowers.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/TimeForRest.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/SoundsOfBirds.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Picnic.pdf


 גידול וריבוי צמחים במים

 משתלת עצי אלון

 גינת דליים לגובה

 חממה בגן

במרפסות ובגנים , גנים תלויים תורמים ליופי ולאסתטיקה בכניסה לגן

התכנון  . עם חצרות קטנות שאין בהם מספיק מקום לגינות מגוונים

,  וטיפול בגינות תלויות מאפשרים גם לילדים בגנים בלא שטח חצר

צמחי בית , להכיר את עולם הצומח ואת המיומנויות של גידול ירקות
 .וצמחי נוי

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/PlantGrowth.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/NurseryOaks.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/BucketsGarden.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Greenhouse.pdf


 "  טיולים קטנים"
 על המדריך ומספר הצעות לטיולים  פרטים 

/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Math/Pirsumim/TiyulimKtanim.htm 

 שאין בו גבולמקום 
 אור על ילדותו בחולות חולון ועל משמעות החיים בטבע המיוחד בחולות  'שיחה עם הזמר והיוצר דוד ד

 .  ביתו וההשלכות על חייו ויצירתוליד 
 מיזם בגני הילדים להכרות עם פרחי הבר" פרחי ילדות"

 ".  פרחי ילדות"סדרת הסרטונים קצרצרים 

 הפרחיםבשביל 
 לטיפוח מודעות לשמירה על המגוון הביולוגי בסביבות חיים ייחודיות לישראל   תוכנית

 ילדיםגינות אקולוגיות או גינות טבע בגני ולהקים 

 מדריכה ארצית לחינוך סביבתי באגף לחינוך קדם יסודי, אנדרסברברה 

 מפקחת מדע וטכנולוגיה בגיל הרך, ענת סלע' דר

 מדריכה ארצית למורשת וערכים באגף לחינוך קדם יסודי, סקיליענת 

 ,  שלוםשולה , קריגרנעמה , עיניאתי , מירי כהן מצליח, אורלי שבח: הגננות

 לשוניתעריכה , גרברנילי 

 עריכה גרפית, לוסטיגרעדי 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Math/Pirsumim/TiyulimKtanim.htm/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Math/Pirsumim/TiyulimKtanim.htm/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Math/Pirsumim/TiyulimKtanim.htm/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Math/Pirsumim/TiyulimKtanim.htm/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Math/Pirsumim/TiyulimKtanim.htm/
https://www.youtube.com/watch?v=TdJCoUCddoM
https://www.youtube.com/watch?v=TdJCoUCddoM
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/ChinuchSvivati/SirttimAlPrahim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/ChinuchSvivati/SirttimAlPrahim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/ChinuchSvivati/SirttimAlPrahim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/ChinuchSvivati/BishvilPrahim2015.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/ChinuchSvivati/BishvilPrahim2015.htm

