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 דבר מנהלת שפ"י 

 בהםומניעת פגיעה כלפי בעלי חיים עלון מקוון בנושא: פיתוח חמלה ל

 
של האנושות, הוא ביחסה כלפי אלה הנתונים בידיה לשבט  "המבחן המוסרי האמיתי

 (מילן קונדרה) החיים"-או לחסד: בעלי
 

 של שפ"י שלום,לפסיכולוגים וליועצים 

 

שנת הלימודים בעיצומה ותהליכים חינוכיים משמעותיים נעשים במוסדות החינוך. זו הזדמנות 

 לברך אתכם על העשייה הנרחבת שלכם בשדה. 

 בפיתוח חמלה ובמניעת פגיעה בבעלי חיים. החודש בחרנו לעסוק של בעלון המקוון 

מעולמנו ומעולמם של ילדים ובני נוער. המפגש עם בעלי בעלי החיים הם חלק בלתי נפרד 

יצר הזדמנות ללמידה רגשית וחברתית משמעותית ויש בכוחו להשפיע לטובה על יהחיים מ

 התלמידים כפרטים וכקבוצה. 

ת גם ואשר מסייע ותחשוב ותמטרמהוות  פיתוח חמלה כלפי בעלי חיים ומניעת פגיעה בהם

חלק מעבודה חינוכית על כישורי חיים,  םוהנ ,בקרב הילדים בכלל בפיתוח אמפתיה וחמלה

 קידום אקלים ומניעת אלימות.

 

אשר  ,בין המשרד להגנת הסביבה ובין שפ"י במשרד החינוך קיימת שותפות אמיצה ורבת שנים

בזכותה מתקיימת פעילות חינוכית משמעותית בתחום בעלי החיים במערכת החינוך. זו הזדמנות 

להודות לגב' גלי דוידסון, ראשת האגף להגנה על בעלי חיים במשרד להגנת הסביבה, על 

 הדרך המשותפת ועל המאמץ המתמשך לפעול חינוכית לקידום השינוי החברתי הנדרש בתחום.

 תחה וקידמה תחום זה בשפ"י .יפ ,גב' ריקי בצרי שייסדהלתודה מיוחדת 

 

לפתח חמלה,  ים השונים, העוסקות בנושא זה ומטרתןאבשפ"י קיימות תכניות חינוכיות לגיל

פועלים  ,, רגישות, כבוד ומעורבות חברתית בקרב תלמידינו. לצד התכניותאמפתיהאחריות, 

 המומחים בתחום בעלי החיים.  בשדה מדריכי אח"מ

 

בעלון זה בחרנו לחשוף אתכם לתכניות ולתכנים העוסקים בחמלה ורגישות כלפי בעלי חיים. 

ניתן למצוא בעלון תכניות חינוכיות וביניהן "הרוח 'החיה' שבחבורה", ערכה מתוך כישורי חיים, 

תו ומהווה נדבך חשוב המתמקדת במנהיגות, במעורבות חברתית ובפיתוח רגישות לאדם ולסביב

ליצירת חברה בעלת חוסן מוסרי. התכנית נכתבה בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה 

ועמותת אס.או.אס חיות. בנוסף תוכלו למצוא כאן חומרים נוספים העוסקים גם במצבים של 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9F+%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%94%5D/1/1/0/


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל פדגוגי
 אגף א' שירות פסיכולוגי ייעוצי

 

   

 02-5603256פקס  02-5603251טל'   9100201,ירושלים, 2רח' דבורה הנביאה  

 www.edu.gov.il|  02-5603256فاكس  02-5603251هاتف  91911القدس, -, اورشليم2شارع دبورا هنبيئة 

 י"כישור התמודדות עם פגיעה בבעל חיים. התכנים שהועלו מתאימים להעברה במסגרת שיעורי

 חיים" בשלבי הגיל השונים. 

 

לצד שיעורים לתלמידים, ניתן למצוא בעלון מכתבים המיועדים לצוותים החינוכיים ולהורים, 

 המציגים את הרציונל של העשייה החינוכית בנושא ואת התפקיד המשמעותי שיש למבוגרים.

 

פגיעה בבעלי אני מעודדת אתכם לקחת חלק בעשייה החשובה של חינוך לחמלה ולמניעת 

 אך לא פחות חשוב מכך, למעננו כחברה. , חיים, למען בעלי החיים

 

 

 בברכה,

 חנה שדמי

 מנהלת אגף שפ"י א'

  

 


