
חינוך חברתי קהילתי
לימוד בחבורה בנושא קיימות ושינויי 

האקלים

בית מדרש ירוק
ת  ֲחִריב אֶׁ ְלֵקל ְותַּ ֹּא ְתקַּ ל ְעְתָך שֶׁ ן דַּ יָך, עֹוָלִמיתַּ ֲחרֶׁ ֵקן אַּ ְיתַּ ְלָת ֵאין ִמי שֶׁ ִאם ִקְלקַּ (קהלת רבה ז). שֶׁ



,יקריםחינוךצוותי
משותףללימודהצעהלכםמוגשת,"בטבעשבט",בשבט'אלקראת
למעןלפעוליכוליםאנחנושבהןוהדרכיםהאקליםושינוייקיימותבנושא
.קיימותקידוםולמעןהסביבהאיכות

ולשיחלדיון,למחשבהושאלותשוניםמקורותקטעי,שלפניכםבלימוד
.קבוצתי



(אקלים ישראלמתוך אתר )? הידעת

,(19-ההמאהאמצע)תעשייתי-הטרוםהעידןלעומתבממוצעצלזיוסמעלות0.9-בכהתחממוהארץכדורשלהשטחפני♣
70-המשנותהחלנרשמהההתחממותעיקר.באטמוספירהנוספיםחממהוגזיחמצני-הדוהפחמןבשיעורמעלייהכתוצאה

.מקודמויותרחםהיהעשורכל,מאז.העשריםהמאהשל

משתנההתופעה.יותרורביםחמוריםקיצונייםאקליםאירועיהעולםברחבינמדדים,הממוצעתבטמפרטורההעלייהלצד♣
,כןכמו.הקורימיומתמעטים,קיצוניחוםעומסיששבהםיותררביםימיםשנרשמיםלומרניתןבהכללהאך,לאזורמאזור

.קצרזמןפניעלגשםשלגדולותכמויותמומטרותשבהם,הקיצונייםהגשםאירועימתרבים

:האקליםמשינוימושפעהארץכדורשלהיבשתיהשטחרקלא♣
בעשרותהתחממההאוקיינוסיםמישלהעליונההשכבהגם

ובסך,בעשורצלזיוסמעלות0.12שלבקצב,האחרונותהשנים
התחממות.האחרונותהשניםבמאהאחתצלזיוסכמעלתהכל
ימייםקרחמדפישלולקריסהמוגברתלהמסתגורמתהים

זרימתקצבאתלהגבירשצפוימה,ובגרינלנדבאנטרקטיקה
כמו.היםפנימפלסעלייתקצבואתהיםאלשםהיבשתיהקרח

מה,נפחוולהגדלתהיםלהתרחבותגורמתהיםהתחממות,כן
-מעלובעולםהיםפני.היםפניבמפלסלעלייהעודשתורם

משנת,הכלובסך,בשנהבממוצעמ"מ3.3-כשלבקצב1993
.מ"ס22-בכהיםפניעלו1880

https://climatechangeisrael.org/changes/


בישראלהממוצעתהטמפרטורה.בעולםמהממוצעגבוהבקצבעולהבישראלהממוצעתהטמפרטורה♣
מעלות0.9שלהעולמיתבטמפרטורהעלייהלעומת,1950-2017השניםביןצלזיוסמעלות1.4-בכעלתה
בשלושתנרשםבישראלהטמפרטורהמעלייתניכרחלק.שנה150-כלפניהמדידותתחילתמאזצלזיוס

.האחרוניםהעשורים

.בישראלהמשקעיםבכמויותלהפחתהגםגורםהאקליםמשבר♣
בכמותהפחתהשלמגמהנרשמההאחרונותהשנים30-ב

כמותצפויההאקלימייםהמודליםפיעל.הכלליתהגשמים
.לפחותלהמשיךהמשקעים



רחל/ עץ אגס 

ה זֶׁ ר הַּ שֶׁ קֶׁ ָאָדם ֵמִקיץ ִמֵשָנה... יַּד ָאִביב בַּ
ה לֹונֹו: ְורֹואֶׁ מּול חַּ

ָגס ְמלְַּבֵלב ;ֵעץ אַּ
ע-ּוִבן גַּ ֵלב: רֶׁ ל הַּ ץ עַּ ָהָהר זֶׁה ָרבַּ

.ִהְתּפֹוֵרר ְוֵאינֹו

ֵקש: ֵהן ָתִבין ל ָהָאָדם ְבֵאְבלֹו ִהְתעַּ ֹּא יּוכַּ ל
ש ָכמַּ ָחד שֶׁ ל ִּפְרחֹו ָהאֶׁ עַּ

ת  ְסָתוִבְנִשיבַּ ְכָזר הַּ -ָהאַּ
ִגיש לֹו ְיסֹו ּומַּ ֵיְך, ִאם ָאִביב ְמפַּ ֵגשחַּ , ְוהַּ

ָמש לֹונֹו מַּ !ֵזר ְּפָרִחים ֲעָנִקי ְלמול חַּ

מהי השפעתו של עץ האגס על  , לפי השיר♣
?האדם

האם אתם מכירים מחייכם דוגמות  ♣
.שתפו? להשפעת הטבע על האדם



ֵבנּו לְַּברֹוִשים  לאה גולדברג / גַּ

ֵבנּו לְַּברֹוִשים גַּ
ָהִרים ת הֶׁ ְסִתיִרים אֶׁ ְחנּו מַּ .ָבֵתינּוֵמֲאחֹוֵריֲאנַּ

ְחנּו  ְיִשיםֲאנַּ תִלְראֹותִמְתבַּ כֹוָכבאֶׁ הַּ
ל ָהרֹוֲחִשיםָהְרחֹובֹותָחִשים אֶׁ

ֵבְך ִלֵבנּו ל ִיְסתַּ ְרָחבבַּ מֶׁ בַּ

ִיים לֹונֹות ְסגּוִרים, ְוָכְך חַּ ,ִעם חַּ
ֲחגּוִרים חּוִטים ּוָבְרחֹובֹות הַּ

ְגָרף לֶׁ לֶׁפֹון ְוטֶׁ ל טֶׁ שֶׁ
ר ְרֵחק ִמָכל ֲאשֶׁ ְבנּו הַּ ,ְלֻתֵמנּוָאהַּ

ןְבתֹוְך ְזמַּ הַּ
ר ְצֵמנּוֵמֵעבֶׁ .ְלעַּ

גבנו 'השיר נקרא מדוע , לדעתכם♣
'?לברושים

מה מבקשת המשוררת לבטא , לדעתכם♣
?איתההאם אתם מזדהים ? בשיר זה

כיצד לדעתכם אפשר להתמודד עם  ♣
?התופעה שהמשוררת מדברת עליה



ת ָאָדם ָהִראשֹון ָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֶׁ ָבָרא הַּ ְבָשָעה שֶׁ
ן ן ֵעדֶׁ ל ָכל ִאיָלֵני גַּ ֱחִזירֹו עַּ ְנָטלֹו ְוהֶׁ

ר לֹו ָמה ָנִאים : ְוָאמַּ י כַּ ֲעשַּ ָבָראִתי ּוְמשּוָבִחיןְרֵאה מַּ –ֵהן ְוָכל ָמה שֶׁ
,ִבְשִביְלָך ָבָראִתי

ת עֹוָלִמי ֲחִריב אֶׁ ְלֵקל ְותַּ ֹּא ְתקַּ ל ְעְתָך שֶׁ ן דַּ ,תַּ
יָך ֲחרֶׁ ֵקן אַּ ְיתַּ ְלָת ֵאין ִמי שֶׁ ִאם ִקְלקַּ .שֶׁ

(קהלת רבה ז)

ִבים " ל ִעיר ָיִמים רַּ יָה ְלִהָלֵחםִכי ָתצּור אֶׁ ת ֵעָצּה  ְלָתְפָשּהָעלֶׁ ְשִחית אֶׁ ֹּא תַּ  ל
ֹּא ִלְנדֹּחַּ  תֹו ל ּנּו תֹּאֵכל ְואֹּ ן ִכי ִממֶׁ ְרזֶׁ ֹּא ִתְכרֹּת ָעָליו גַּ ה ָלב ָשדֶׁ ִכי ָהָאָדם ֵעץ הַּ

ָמצֹור ְשִחית ְוָכָרָת  . ִמָּפנֶׁיָך בַּ תֹו תַּ ֲאָכל הּוא אֹּ ֹּא ֵעץ מַּ ע ִכי ל ר ֵתדַּ ק ֵעץ ֲאשֶׁ רַּ
ד ִרְדָתּה ָשה ִעְמָך ִמְלָחָמה עַּ ר ִהוא עֹּ ל ָהִעיר ֲאשֶׁ ."ּוָבִניָת ָמצֹור עַּ

כ-יט, דברים כ

. הסתפקות והתאפקות, מוסר היהדות עומד איתן על בסיס של ריסון
ביסודה של . בלא בסיס זה יהיו לשווא כל האמצעים האקולוגיים שבעולם
רגישות , כל גישה לבעיית האקולוגיה מוכרחים להיות צמצום התאווה

.ה"הן לחברה והן ליצורי כפיו של הקב–לצרכי האחרים 

יהדות בחברת ימינו', ד, הגות, הרב אהרן ליכטנשטיין

?מה משמעותו לחיינו? כיצד אתם מבינים את המדרש♣
תן דעתך שלא תקלקל  ", "בראתיבשבילך–כל מה שבראתי "♣

? שני המשפטים הללוהמתח שבין מהו ". עולמיותחריב את 
?זהאפשר ליישב מתח , לדעתכם, כיצד

?מופיעמדוע לדעתכם הוא ? "תן דעתך"משמעות הביטוי מהי ♣
?מוסיף המשפט האחרון במדרש לתביעה מהאדםמה ♣

?מה הקשר בין מקור זה למקור הקודם♣
במקור זה מופיעים שני טעמים לציווי לא להשחית את עצי  ♣

?מהם. העיר
איזה מהם משכנע יותר  ? מה דעתכם על שני הטעמים הללו♣

.הסבירו? לדעתכם
אילו מהטיעונים הללו , בהתייחס לשמירת הטבע ולקיימות♣

?מדוע? משמעותי יותר

הסתפקות והתאפקות לבעיית  , מהו לדעתכם הקשר בין ריסון♣
?האקולוגיה

כיצד לדעתכם אפשר לצמצם את התאווה ולהגביר את ♣
.הדגימו? הרגישות לסביבה



הואברוךהקדושלהםאמר;"מאכלעץכלונטעתםהארץאלתבואווכי
ולאנשב:תאמרולא,טובכלמלאהאותהשתמצאופיעלאף:לישראל

נטיעותומצאתםשנכנסתםכשם...בנטיעותזהיריםהוואלא,נטע
,זקןאני:אדםיאמרשלא,לבניכםנוטעיםהיואתםאף,אחריםשנטעו

...!מתאנילמחר?לאחריםומתיגעעומדאנימה,חיאנישניםכמה
,ויטעיוסיףעוד–שמצאכשםאלא,הנטיעותמןאדםיבטללאלפיכך
.זקןיהיהאפילו

קדושיםפרשת,תנחומאמדרש

חו" ן ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּהֱאֹלִהים' הִַּיקַּ ן ֵעדֶׁ ִּנֵחהּו ְבגַּ ת ָהָאָדם וַּיַּ ."אֶׁ

טו, בראשית ב

מהם  ? "לעבדה ולשמרה"מהי לדעתכם משמעות הביטוי ♣
?תפקידיו של האדם לפי ביטוי זה

? מהו הציווי לאדם שמופיע במקור זה♣
?מה הטעם לציווי♣
אילו פעולות דומות אתם מכירים בתחום של שמירת הטבע ♣

.שתפו? ושל קידום קיימות
מה  ? מה החשיבות של פעולות אלה לקיומו של העולם♣

?חשיבותן לדורות הבאים

.בהקשר של קיימות ושל שמירת הטבע' אל תעשה'ו' עשה'ראינו דוגמות ל, במקורות שלמדנו
.ערכו רשימה אישית של פעולות שכדאי להימנע מהן לטובת שמירת הטבע והסביבה ושל פעולות שיש לעשות לטובת העניין♣
?שלא חשבתם עליהן בעצמכם' אל תעשה'או ' עשה'האם יש פעולות . שתפו זה את זה ברשימות שלכם♣
?ברמה הקהילתית? ברמה המשפחתית? ברמה הכיתתית? אילו מהפעולות אתם יכולים לאמץ ברמה האישית♣
.השונים שבסביבתכםבמעגלים לקידום פעולות אלה הציעו רעיונות ♣


