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מבוא

ח ה' ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם  ּקַ ַוּיִ

ְמָרּה. ֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ ּנִ ַוּיַ
בראשית ב, טו

רּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון,  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ּשָׁ  ּבַ
ן ֵעֶדן, ְוָאַמר לֹו: ל ִאיָלֵני ּגַ ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל ּכָ

ָראִתי. ִביְלָך ּבָ ׁשְ ָראִתי ——  ּבִ ּבָ ֶ ִחין ֵהן, ְוָכל ַמה ּשׁ ה ָנִאים ּוְמׁשּוּבָ ּמָ י, ּכַ ְרֵאה ַמֲעׁשַ

ן ַאֲחֶריָך. ַתּקֵ ּיְ , ֵאין ִמי ׁשֶ ִאם ִקְלַקְלּתָ ַקְלֵקל ְוַתֲחִריב ֶאת עֹוָלִמי. ׁשֶ ּלֹא ּתְ ָך ׁשֶ ְעּתְ ן ּדַ ּתֵ
מדרש קהלת רבה ז, א

רוב היצורים על פני כדור הארץ קדומים יותר מבני האדם. זה ידוע למדע וגם למאמינים בסיפור בריאת העולם 
המסופר בחומש בראשית. עוד ידוע שכדור הארץ כפי שהוא היום היה נראה שונה לחלוטין לולא המין האנושי. 
אם נתעלם מכוחות הטבע כגון מטאוריטים, התפרצויות הרי געש ורעידות אדמה, מבין כל היצורים החיים, האדם 
הוא שחולל את השינויים העצומים ביותר בכל ההיסטוריה בת מאות מיליוני השנים של החיים על פני כדור 
הארץ, וכל זאת בכמאתיים אלף השנים של קיומו של המין שלנו ובפחות מעשרת אלפים שנה של תרבות 

מפותחת של בנייה, חקלאות, תעשייה  וכריית מחצבים. 

בתורה מסופר שאלוהים נתן לאדם הראשון את גן העדן "לעֹובדה ולשֹומרה" – לעבוד אותו ולשמור אותו. המין 
לעובדה. הוא פיתח את החקלאות, יצר מיני  האנושי הוכיח בהחלט את יכולתו לקיים את החלק הראשון – 

כלאיים, ביית בעלי חיים, שאב אוצרות טבע ממעמקי האדמה והתקדם לפיתוחים רפואיים, טכנולוגיים ועוד.
אך במימוש החלק השני של הציווי, לשומרה, נראה כי הוא נכשל. פעולות האדם החריבו יערות שצמחו במשך 
מיליוני שנים, זיהמו נהרות ואוקיינוסים ואת האוויר, פערו חור בשכבת האוזון המגינה על כדור הארץ והכחידו 

מספר לא ידוע של מינים, ועוד היד נטויה.

פעולות אלו של האדם פוגעות לא רק ביצורים אחרים ובסביבה, הן פוגעות גם במין האנושי עצמו ומסכנות את 
עתידו. דווקא כאן על האדם לנצל לטובה את היכולת הייחודית שיש לו – היכולת להיות מודע ולשים לב להשפעות 
מרחיקות הלכת של מעשיו, היכולת לחזות קדימה, לתכנן ולממש את הציווי "לשומרה". על האדם לאזן בין שתי 

יכולותיו: לעובדה ולשומרה.

מרכז הלמידה "לעובדה ולשומרה"
אחת הדרכים לאזן איזון ראוי בין שני ציוויים אלו ולחיות חיים בני קיימה על כדור הארץ טמונה בחינוך למודעות 
כבר מגיל צעיר. אומנם השינויים שילדים מסוגלים לחולל מוגבלים, אולם הם יהיו המבוגרים בעלי ההשפעה 
בעתיד. בתוכנית זו אנו מציגים גישה לחיים הנובעת מדאגה לעתידו של כדור הארץ. את הרעיונות אנו שואבים 
קודם כול ממקורות המסורת היהודית. מסורת זו ראשיתה בעידן החקלאי של חיבור לטבע והיכרות עמוקה עם 
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עולם הטבע; גם התחדשותה בציונות עמדה בסימן חיבור לאדמה. המסורת היהודית העמידה לדיון את זכותו של 
האדם לנהוג בטבע וביצורים אחרים כרצונו. אבותינו היו רועי צאן נוודים, ורבים מחכמי המשנה עסקו בחקלאות. 

בתוכנית זו נכיר את התפיסה שלהם, ובאמצעותה נקרא לתלמידים לקבל עליהם אחריות על כדור הארץ.

מה בערכה?
מרכז הלמידה מחולק לשלוש רמות:

רמה 1 – מיועדת בעיקר לכיתות הנמוכות. היא מתאימה לכיתות א בעבודה צמודה ולכיתות ב בעבודה עצמאית 
עם הנחיה.

רמה 2 – מיועדת בעיקר לכיתות ג-ד.
רמה 3 – מיועדת לכיתות ה-ו.

כמובן המסגרת גמישה, וכל תחנה תוכל להתאים גם לכיתות אחרות, על פי רמת התלמידים. חלק מן הנושאים 
)למשל צער בעלי חיים, אחריות ועוד( חוזרים על עצמם בדגשים שונים בכל רמה.

בכל רמה כמה תחנות )ראו פירוט בעמ' 9-6(. אין סדר הכרחי מסוים לתחנות, וכל תחנה עומדת בפני עצמה. 
לכל תחנה יש ארבעה עותקים. לתחנות מעטות יש שמונה עותקים.

תכולת התחנות: בכל תחנה כרטיסיית פעילות. לכרטיסייה זו עיצוב מובהק וכיתוב ברור – הנחיות לפעילות. 
רשימת האביזרים של כל תחנה מפורטת במדריך למורה של התחנה. בתחנות יש אביזרים בסיסיים כמו חיילי 
משחק וקוביות או טוש מחיק )כשהם נדרשים(. ציידו את כל התלמידים בכלי כתיבה ובדפים או במחברת הנושא. 
מומלץ להצטייד מראש בטושים מחיקים נוספים לפעילות בתחנות "צער בעלי חיים" )רמה 1( ו"לוח השנה" )רמה 2(.

לתחנה הדיגיטלית "קיימות" )רמה 3( אין אביזרים כלל.

אופן הפעילות
אפשר לעבוד עם הערכה בצורות שונות. להלן שתי הצעות:

בפעילות כיתתית: אנו ממליצים לעבוד על שתי תחנות בבת אחת. חלקו את הכיתה לשמונה קבוצות – ארבע 
קבוצות לתחנה. אם יש זמן, עם סיום הפעילות יתחלפו הקבוצות בתחנות. בעמ' 9 מפורטת הצעה לחלוקת 

התחנות בכל רמה.
הכינו מראש על כל שני שולחנות צמודים את האביזרים של התחנה. ודאו שיש בתחנה כרטיסיית פעילות וכל 

האביזרים שברשימה.
בפתיחת הפעילות הקדישו חמש דקות במליאה להצגת התחנות, וכתבו על הלוח את שמות התחנות ואת 

המושגים העיקריים הנלמדים בהן. בסיום הפעילות גם סכמו את הנלמד במליאה.
התחנות מיועדות לעבודה עצמאית, אך יש לוודא שהתלמידים אכן קוראים את הטקסטים ועוקבים אחר ההנחיות 

הכתובות בכרטיסייה הנחיות לפעילות.  

במרכז למידה: אפשר לערוך את התחנות כמרכז למידה ולהקצות לו חדר מיוחד. בעבודה כזו אנו ממליצים על 
ליווי צמוד לתלמידים כדי להפיק את המרב מן הערכה. במרכז הלמידה אפשר לשים רק עותק אחד מכל תחנה, 

אך יש להקפיד שיהיו לפחות שני עותקים של כרטיסיות שיש בהן מידע ומקורות או סיפורים. 
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התחנות
רמה 1 

התבוננות  
התחנה עוסקת בחשיבות ההתבוננות בטבע והכרת התודה שנובעת ממנה.

מקור יהודי: ברכות הנהנין.
הפעילות: התבוננות בצילומי טבע ודף עבודה.

 

מקבלים אחריות על הסביבה 
התחנה מלמדת על האחריות האישית של כל אחד מאיתנו לדאוג לסביבה.
מקור יהודי: אגדת חז"ל – האדם הראשון בגן עדן )מדרש קהלת רבה ז, א(.

הפעילות: קריאת האגדה ופעילות של מציאת פעולות בציור.

צער בעלי חיים 
התחנה עוסקת בחשיבות הדאגה שלנו לבעלי החיים שבאחריותנו.

מקור יהודי: אגדת חז"ל – משה והגדי )מדרש שמות רבה ב, ב(.

הפעילות: קריאת ספרון של האגדה, ובו שאלות למילוי בספרון.

שבעת המינים 
התחנה עוסקת במיני חיות וצמחים מקומיים ולא מקומיים – החשיבות של שמירה על המינים המקומיים והאיום 

של מינים פולשים.
מקור יהודי: "ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה וְגֶֶפן ּוְתֵאנָה וְִרּמֹון ֶאֶרץ זֵית ֶׁשֶמן ּוְדבָׁש" )דברים ח, ח(.

הפעילות: משחק לוטו – מינים מקומיים ומינים לא מקומיים.

העצים ואנחנו 
התחנה מצביעה על הדמיון של בני האדם לעצים, ובכך מחזקת את ההבנה שאנחנו חלק מהטבע.

מקור יהודי: "ּכִי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה" )דברים כ, יט(.
הפעילות: דף עבודה מצולם.

רמה 2

לראות את הטוב ולהכיר תודה 
הפעילות בתחנה דומה לפעילות של רמה 1 בתחנה "התבוננות", והיא עוסקת בחשיבות ההתבוננות בטבע והכרת 

התודה עליו.
מקור יהודי: אגדת חז"ל – רבי שמעון בן חלפתא והרוח )בבלי, בבא מציעא, פו, א(.

הפעילות: התבוננות בצילומי טבע ודף עבודה.
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יש לי שמ"ץ – שימוש מחדש, ִמחזור, צמצום הצריכה
התחנה עוסקת בדרכים להמעטת האשפה ולהשחתת הסביבה: שימוש חוזר, ִמחזור וצמצום הצריכה )שמ"ץ(.

מקור יהודי: "לֹא ַתְׁשִחית" )דברים כ, יט(, האיסור "לא תשחית", הרמב"ם.
הפעילות: קומיקס ומשחק מסלול.

צרכנות נבונה 
התחנה עוסקת בצרכנות במחשבה תחילה: צמצום הצריכה והמעטת הפגיעה בסביבה.

ֵתיכֶם" )דברים ד, טו(, "לֹא ַתְחמֹד" )שמות כ,  ֹׁ ם ְמאֹד לְנְַפש ַמְרֶתּ מקורות יהודיים: "לֹא ַתְׁשִחית" )דברים כ, יט(, "ונְִשׁ
יד(, "וְָאַהבְָתּ לְֵרֲעךָ כָּמֹוךָ" )ויקרא יט, יח( ואיסור צער בעלי חיים.

הפעילות: סידור כרטיסיות בטבלה.

מחזוריות בטבע – קומפוסט
התחנה עוסקת במחזוריות חיי הצמח שהיא בסיס לדישון טבעי לאדמה ובקומפוסט שהוא תחליף להררי זבל 

ולדשנים כימיים מזיקים.
מקור יהודי: "עֹוֶשׂה ָאָדם ֶאת זִבְלֹו אֹוצָר" )משנה, שביעית ג, ג(.

הפעילות: קריאת סיפור ופעילות – סידור כרטיסיות.

גשם 
התחנה עוסקת בחשיבותו של הגשם כמקור מים ובסכנות של מיעוט גשמים וריבוי גשמים.

מקור יהודי: אגדת חז"ל – חוני המעגל )משנה, תענית ג, ח; בבלי, תענית כג, א(.
הפעילות: קריאת האגדה, פאזל מצויר וכרטיס מידע ומשימה.

לוח השנה העברי והחיבור לטבע 
התחנה עוסקת בחיבור של לוח השנה העברי לעולם הטבע.

מקורות יהודיים: מידע על החגים החקלאיים פסח, שבועות, סוכות, חנוכה וט"ו בשבט.
הפעילות: חידות שונות – תשבץ, כתב סתרים, חידה בציורים, מבוך, תפזורת.

התלמידים פותרים אותן על הלוח בטוש מחיק.

צער בעלי חיים 
התחנה עוסקת בחשיבות הדאגה לכל היצורים החיים.

מקור יהודי: "ָאַמר ַרּבִי יֹוָחנָן: צַַער ּבֲַעלֵי ַחּיִים ָאסּור ֵמַהּתֹוָרה" )על פי מדרש הגדול על במדבר כב, לב(, אגדת חז"ל 
– רבי והעגל )בבלי, בבא מציעא פה, א(.

הפעילות: קריאת האגדה ומשימות יצירתיות של כתיבה או ציור.
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רמה 3

קום, התהלך בארץ 
התחנה עורכת היכרות עם שמורות טבע מרכזיות בארץ – הייחוד שלהן מבחינה גאוגרפית, הצמחייה שלהן, 

בעלי החיים בהן והחיבור שלהן לעם ולהיסטוריה שלו.
מקור יהודי: "קּום ִהְתַהלֵּךְ בָָּאֶרץ לְָאְרכָּּה ּולְָרְחבָּּה" )בראשית יג, יז(.
הפעילות: חידות בסגנון "מחפשים את המטמון" על מפת ישראל.

"לעובדה ולשומרה": האחריות שלנו לעולם 
התחנה עוסקת במפגעים סביבתיים גדולים בכדור בארץ שנוצרו מפעולות האדם. בתחנה לומדים על הדרכים 

האפשריות לצמצום מפגעים אלו ולמניעת מפגעים נוספים בעתיד. 
מקור יהודי: "וַּיִַּקח ה' ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם וַּיַּנִֵחהּו בְגַן ֵעֶדן לְעָבְָדּה ּולְָׁשְמָרּה" )בראשית ב, טו(.

הפעילות: משחק לוח על מפת כדור הארץ.

צורך וצרכנות 
התחנה עוסקת בפערים בין צורך לבין צריכה. מדוע אנו קונים דברים שאיננו צריכים ומה הבעיה בכך?

ֵׂמַח בְֶּחלְקֹו" )משנה, אבות ד, א(, "לֹא ַתְׁשִחית" )דברים כ, יט(, "לֹא ַתְחמֹד"  יר – ַהָשּ מקורות יהודיים: "ֵאיזֶהּו ָעִשׁ
)שמות כ, יד( ועוד.

הפעילות: הצבת היגדים על ציר, פעילות יצירתית עם תמונות.

חיבור לטבע 
התחנה עוסקת בחיבור שלנו לטבע ובחשיבותם של חיים מחוברים לטבע.

מקור יהודי: "]...[ האדם צריך להיות תמיד בתוך הטבע; כי הטבע הוא לאדם ממש מה שהמים הם לדג ]...[" )א"ד 
גורדון, האדם והטבע(.

הפעילות: שאלון "בחן את עצמך": האם אתה מחובר לטבע?

צער בעלי חיים 
התחנה עוסקת ביחס הראוי לחיות שבאחריותנו ובסביבתנו.

ֲעזֹב ִעּמֹו" )שמות כג, ה(, "לֹא ַתְחסֹם ׁשֹור  ׂאֹו ]...[ ָעזֹב ַתּ ַחת ַמָשּ מקורות יהודיים: "כִּי ִתְרֶאה ֲחמֹור שֹׂנֲַאךָ רֹבֵץ ַתּ
בְִּדיׁשֹו" )דברים כה, ד(, "אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו" )בבלי, גיטין סב, א(.

הפעילות: יצירת קומיקס בעקבות המקורות.

האדם לעומת העולם 
התחנה עוסקת בדילמה של מקומנו בעולם והיחס בינינו לעולם שסביבנו – מה חשוב יותר?

בִילִי נִבְָרא ָהעֹולָם'" )משנה, סנהדרין ד, ה(, "ָאָדם נִבְָרא ּבְֶעֶרב  מקורות יהודיים: "כָּל ֶאָחד וְֶאָחד ַחיָּב לֹוַמר: 'בְִּשׁ
ַׁשּבָת ּוִמְּפנֵי ָמה? ֶׁשִאם ָּתזּוַח ַּדְעּתֹו ָעלָיו אֹוַמר לֹו: יַּתּוׁש ְקָדְמךָ ּבְַמֲעֵׁשה ּבְֵראִׁשית" )בבלי, סנהדרין לח, ב(, "לְכָל 
ֶאָחד וְֶאָחד צְִריכִים לְִהיֹות ְׁשנֵי ּכִיִסים לְִׁשּמּוׁש ּבְֵעת ַהּצֶֹרךְ: ּבְכִיס ֶאָחד יְִהיֶה ּכָתּוב: 'ּבְִׁשבִילִי נִבְָרא ָהעֹולָם' ּובַּכִיס 

ָהַאֵחר: 'וְָאנֹכִי ָעָפר וֵָאֶפר'" )על פי שיח שרפי קודש(.
הפעילות: דילמות סביב כתבות עיתונאיות. 
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שמיטה 
התחנה עוסקת בשמיטת האדמה ובמשמעויות הסביבתיות והחברתיות שלה.

מקור יהודי: "וְֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְַרע ֶאת ַאְרצֶךָ וְָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה. וְַהְּׁשבִיִעת ִּתְׁשְמֶטּנָה ּונְַטְׁשָּתּה" )שמות כג, י-יא(. 
הפעילות: משחק קלפים.

האדם כעץ 
התחנה עוסקת בדמיון בינינו לעצים ומעלה שאלות וסוגיות על משמעותו של הדמיון הזה עבורנו.

מקור יהודי: "ּכִי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה" )דברים כ, יט(.
הפעילות: כרטיסיות עם שאלות אישיות.

קיימות 
התחנה עוסקת בקיימות – הדאגה לקיומו של כדור הארץ בעתיד.

מקור יהודי: אגדת חז"ל – הזקן הנוטע חרובים ואדריינוס )מדרש תנחומא, קדושים ח; מדרש ויקרא רבה כה, ה(.  
הפעילות: יחידה דיגיטלית.

 

המלצה לחלוקת הלימוד

מומלץ לפתוח את הלימוד בתחנות הבסיסיות:
ברמה 1 – "התבוננות" ו"מקבלים אחריות על הסביבה"

ברמה 2 – "לראות את הטוב ולהכיר תודה" ו"יש לי שמ"ץ"
ברמה 3 – "לעובדה ולשומרה" ו"קום, התהלך בארץ".

בפעילות של שתי תחנות בבת אחת, מומלץ להתאים תחנות מורכבות וארוכות זו לזו או לתחנות גמישות יותר. 
לדוגמה, ברמה 2 התחנה "גשם" והתחנה "לוח השנה העברי והחיבור לטבע" מאפשרות שתיהן מרחב פעילות 

גדול יותר, וכך אפשר להתאים אותן זו לזו. 
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רמה 1

התבוננות והכרת הטוב

מה בתחנה
כרטיסיית הנחיות לפעילות 

12 תמונות )משותפות לרמה 2(
קוביית מילים )משותפת לרמה 2(

דף עבודה 

עזרים נדרשים
עפרונות 

הכנה מקדימה
 יש לצלם את דף העבודה לכל תלמיד בתחנה 

)נמצא בחוברת זו בעמ' 12(.

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושגים המרכזיים של הפעילות: הכרת הטוב וברכות הנהנין. 

הסבירו את חשיבות הנושא ואת הקשר שלו לתרבות היהודית: בחיי היום-יום על פי רוב איננו שמים לב לעולם 
סביבנו ולהנאתנו ממנו, ואיננו מכירים תודה על הטבע ועל עצמנו. הכרת תודה היא ערך חשוב, ולכן ביהדות יש 
דרך להכיר תודה על דברים מהטבע שאנו נהנים מהם: ברכות הנהנין. בפעילות זו נתבונן סביבנו, נמצא דברים 

מיוחדים בעולם הטבע, ונלמד על הברכות ועל הכרת תודה.
 

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.כל תלמיד בתורו יטיל את הקובייה ויבחר תמונה 
המתאימה לדעתו למילה שעל הקובייה. המילים: טוב, יפה, מעניין, מיוחד, חשוב, מפתיע. עליו לנמק מדוע בחר 

דווקא בתמונה זו. לאחר מכן יקבלו כל התלמידים דף עבודה על ברכות הנהנין וימלאו אותו לחוד או בזוגות.

בסיכום הפעילות
בקשו מהתלמידים לספר אילו דברים חדשים למדו בפעילות זו, אילו מושגים הכירו; מה הם יכולים לשנות בחייהם 
בעקבות הפעילות כך שיתבוננו יותר בעולם סביבם ויכירו עליו תודה. התלמידים יוכלו להציע "תמונה" נוספת 

– ממקום שטיילו בו או מסביבתם – שמתאימה לאחת המילים בקובייה.
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מידע והנחיות למורה
בתחנה התלמידים עוברים שני שלבים של מודעות לעולם הסובב אותנו.

בשלב הראשון הם נדרשים להתבונן בעולם בתשומת לב ולהבחין בתופעות המיוחדות והמעניינות בו. בשלב 
השני, לאחר שישימו לב לייחודו, יוכלו להרגיש הכרת תודה על כך שהם חיים בעולם כזה. הכרת התודה הזאת 

היא הבסיס לרצון ולמחויבות שלנו לשמור עליו – המסר המרכזי בערכה זו.     
שלב אחד לפני הכרת התודה הוא השלב של הכרת הטוב – ההכרה כי דבר מסוים טוב )לסביבה, ליקום, לנו( 

– ובעקבות הכרה זו אנו נמלאים הודיה על קיומו. 
ביהדות הכרת התודה מובעת בברכות לאלוהים. ברכות אלו מכונות "ברכות הנהנין", והן מבטאות את התפיסה 
של המסורת היהודית שלפיה על כל דבר שאנו נהנים ממנו עלינו להכיר תודה, בדיוק כפי שאנו מודים למי שנותן 
לנו משהו, להורים המפרנסים אותנו, למורים המלמדים אותנו ועוד. הברכות הן הדרך של המסורת היהודית 

להודות, אך כמובן הודיה היא ערך חשוב לכל אדם, בלא קשר לאמונתו.

הברכות שהבאנו נאמרות בתדירות שונה:
ברכות יום-יומיות – על אוכל ושתייה, כמו הברכות שמברכים לפני אכילת ירקות ופירות.

ברכות מזדמנות ותדירות – כמו ברכה על ריח של פרי או צמח.
ברכות מזדמנות בתדירות קבועה – כמו ברכת האילנות הנאמרת בחודש ניסן כאשר רואים שני עצי פרי פורחים. 

ברכות אחרות הקשורות לעונות השנה הן ברכות על רעם, ברק וקשת.
ברכות בזמנים מיוחדים – ברכות על מאורעות ייחודיים. את הברכה על הים אומר רק מי שלא ראה אותו לפחות 
שלושים יום, ויש דעה שאומרים אותה רק כשרואים אוקיינוס. עוד יש ברכות הנאמרות כשרואים אדם חשוב או 

כשרואים מישהו יוצא דופן במראהו.
החלק האחרון של דף העבודה מעביר את הרעיון לחיינו הפרטיים ומחבר אותו לנקודת מבט חילונית – החשיבות 

של ההודיה על דברים שנראים לנו מובנים מאליהם.

הצעות להרחבה
אפשר לדון במשמעות ההודיה עבורנו: למה אנחנו צריכים להודות? מה זה עוזר לנו להבין? איך ההודיה משנה 

את היחס שלנו לדברים הרגילים?
אפשר להרחיב גם את נושא ההתבוננות. אם אפשר, כדאי להוציא את התלמידים לחצר ולעשות את פעילות 
ההתבוננות שם: להטיל את הקובייה ולמצוא מסביב בטבע ובסביבה היום-יומית פרטים המתאימים למילה 

שבקובייה.
עוד רעיונות להרחבה תוכלו למצוא באתר "לבנה" של קרן תל"י בחודש אלול בכותרת ברכות – דרך מסורתית 

לשים לב.
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ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִרי ָהֲאָדָמה. ּבֹוֵרא ּפְ

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ּבָ
דֹול. ם ַהּגָ ה ֶאת ַהּיָ ָעׂשָ ׁשֶ

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאָתּ ָבּ
רֹות. ּפֵ ַהּנֹוֵתן ֵריַח טֹוב ּבַ

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ ּבָ
לּום ּוָבָרא בֹו  עֹוָלמֹו ּכְ ר ּבְ ּלֹא ִחּסַ ׁשֶ
ִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹוִבים ְלַהּנֹות  ּבְ

ֵני ָאָדם. ֶהם ּבְ ּבָ

ִהְתּבֹונְנּות ְמבִיָאה לְַהּכַָרת ּתֹוָדה
ֶאְפָׁשר ּבְַקּלּות לַעֲבֹר לְיַד ְּדבִָרים יִָפים ּבֶַּטבַע וְלֹא לִָׂשים ֲאלֵיֶהם לֵב.

ַהָּמסֶֹרת ַהּיְהּוִדית ְמלֶַּמֶדת אֹוָתנּו לִָׂשים לֵב לְַּדבִָרים ַהּטֹובִים ְסבִיבֵנּו 
ּולְַהּכִיר ּתֹוָדה )לְהֹודֹות( ֲעלֵיֶהם.

ַהֲחכִָמים ִחּבְרּו ּבְִרכֹות ּתֹוָדה ַעל ֲהנָָאה ֵמַהֶּטבַע. לִבְָרכֹות ֵאּלּו קֹוְרִאים 
ּבְִרכֹות ַהּנֱֶהנִין. 

לְִפנֵיכֶם ּכַָּמה ֻּדגְָמאֹות לִבְָרכֹות. ִמְתחּו ַקו ֵמַהּבְָרכָה לַָּדבָר ֶׁשָעלָיו ִהיא נֱֶאֶמֶרת. .1

ַעל ֵאילּו ְּדבִָרים ּבֶַּטבַע ֱהיִיֶתם רֹוִצים לְהֹודֹות? 
ַצּיְרּו אֹו ּכְִתבּו לְָפחֹות ְׁשלֹוָׁשה ְּדבִָרים.

.2

רמה 1
התבוננות
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מקבלים אחריות על הסביבה 

מה בתחנה
כרטיסיית הנחיות לפעילות והסבר למשחק

דף מקורות 
לוח מצויר: נוהגים באחריות 

18 קלפים מצוירים 

עזרים נדרשים
דפים או מחברת

עפרונות 

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושג המרכזי של הפעילות: אחריות.

הסבירו את הנושא ואת הקשר שלו ליהדות: מכיוון שיש לנו היכולת לעשות דברים בעולם, אנחנו חייבים לקבל 
עלינו אחריות על המעשים שלנו, לפעול כדי לבנות ולא לקלקל. ביהדות הרעיון הזה מובע באגדה שנקרא בפעילות 

על האדם הראשון בגן עדן.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות. אפשר לקרוא אותן יחד בקול במליאה.

בשלב הראשון יקראו התלמידים את המידע בכרטיס "האדם הראשון בגן עדן" ויענו על השאלות בדף או במחברת. 
גם את הדף הזה אפשר לקרוא במליאה.

בשלב השני יעברו התלמידים למשחק עם הלוח והקלפים. ההנחיות לפעילות כתובות בצד האחורי של כרטיסיית 
ההנחיות לפעילות.

בסיכום המשחק יפרידו התלמידים בין הפעולות הטובות לסביבה לבין הפעולות הפוגעות בה.

בסיכום הפעילות
חזרו לנושא האחריות ושוחחו עם התלמידים: אילו דברים שראינו בעולם הם באחריותנו? מה אנחנו יכולים 

לשנות במעשינו כך שננהג באחריות ונשמע לבקשתו של אלוהים באגדה שלא נקלקל את העולם?

מידע והנחיות למורה
ר ִעוְּתֹו"  האגדה היא מדרש של חז"ל על פסוק מספר קהלת: "ְרֵאה ֶאת ַמֲעֵשׂה ָהֱאלִֹהים כִּי ִמי יּוכַל לְַתֵקּן ֵאת ֲאֶשׁ
)קהלת ז, יג(. על פי הפשט, הכוונה היא שמה שאלוהים עשה, אף אם הוא נראה לנו "מעוות", הוא שעשה אותו 
ואין בכוחו של איש לתקנו. המדרש טוען שנושא הפסוק הוא האדם: אם הוא מעַוות ומקלקל את מעשה האלוהים, 

איש לא יוכל לתקן אותו אחריו. ואכן אנחנו רואים כיום מעשים רבים של האדם שמקלקלים את העולם. 

ּמּוׁש בְַּשִׂקּּיֹות ַרב  ִשׁ
ְפָּעִמּיֹות לְִקנִּיֹות

זְִריַקת ְפּסֹלֶת לַַפּח

ִתיָּה ִמְחזּור בְַּקּבּוֵקי ְשׁ
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כל הנופים, בעלי החיים והצמחים שהתפתחו במאות מיליוני שנים על פני כדור הארץ נהרסים לעיתים קרובות 
בתוך שנים מעטות ואף פחות מכך. האגדה מבקשת שנבין: כמה קל לקלקל, כמה קשה לתקן. לכן עלינו לעצור 

לפני הקלקול.
פעילות המשחק ממחישה אילו דברים אנו עצמנו יכולים לעשות כדי לצמצם ככל האפשר את הקלקול הזה.

הצעות להרחבה
יציגו לכיתה את הפעולה  אפשר להציג בפנטומימה עם קלפי המשחק: חלקו לתלמידים קלפים שונים, והם 

המצוירת בהם. התלמידים ינסו לגלות מהי הפעולה ויאמרו אם היא טובה לסביבה או פוגעת בה.

 

רמה 1
מקבלים אחריות 

על הסביבה

זְִריַקת ְפּסֹלֶת לַַפּח

ִתיָּה ִמְחזּור בְַּקּבּוֵקי ְשׁ

ַהגָָּעה לְבֵית ַהֵסֶּפר בֶָּרגֶל אֹו 
בְּאֹוַפנַּיִם בְִּמקֹום בִּנְִסיָעה 

בְִּמכֹונִית
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צער בעלי חיים

מה בתחנה
כרטיסיית הנחיות לפעילות

ספר מאויר: משה והגדי 

עזרים נדרשים
טוש מחיק

דף או מחברת
עפרונות

הכנה מקדימה
 יש לוודא שהספרים נקיים מתשובות 
התלמידים שהשתמשו בהם לפני כן.

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים 

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושג המרכזי של הפעילות: צער בעלי חיים.

הסבירו את חשיבות הנושא ואת הקשר שלו ליהדות: אנחנו מחויבים לדאוג לבעלי החיים שברשותנו משום שהם 
באחריותנו. ביהדות יש איסור צער בעלי חיים, כלומר אסור לצער בעלי חיים. בפעילות נקרא אגדה מהמסורת 

היהודית על דאגתו של משה לצאנו.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

התלמידים יקראו את אגדת משה והגדי וישלימו את בועות הדיבור והמחשבה הריקות שבציורים. פעילות הכתיבה 
יכולה להיעשות בזוגות – אפשר שבכל פעם תלמיד אחר יכתוב את תשובתו.

אחרי הקריאה יענו התלמידים על השאלות שבסוף הספר.
שימו לב: הקפידו למחוק את הכתוב על הלוחות לפני המעבר לקבוצה הבאה.

בסיכום הפעילות
הציעו לתלמידים להקריא את תשובותיהם. סכמו: מה אנחנו לומדים על משה רבנו מהסיפור? מה אנו לומדים 

על הדרך שבה עלינו לנהוג בבעלי החיים?
שאלו: איזו התנהגות אנו יכולים לאמץ בעקבות הסיפור?

ִדי ה ְוַהּגְ מֹׁשֶ
ִעּבּוד: ְּתִהּלָה סּולְָטנָה ֶׁשֶפר

ִאּיּור וְִעּצּוב: ִרינַת ּגִלְּבֹוַע

ּלֹו ים ׁשֶ ה ּדֹוֵאג ְלַבֲעֵלי ַהַחּיִ מֹׁשֶ
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מידע והנחיות למורה
אגדת משה והגדי מסופרת באוסף מדרשי חז"ל על חומש שמות – "שמות רבה". חז"ל הביאו את הסיפור כדי 
להוכיח את יכולות המנהיגות של משה – הוא שם לב לכל אחד מבעלי החיים שבעדרו, וכמובן העדר הוא משל לעם.

אנו דנים בסיפור כפשוטו ועוסקים בחשיבות של תשומת לב לצורכיהם של בעלי החיים שברשותנו.

הצעות להרחבה
כדאי לדון עם התלמידים על הקשבה לבעלי החיים שלנו. אם יש פינת חי בבית הספר, מומלץ לדון על בעלי 

החיים שבה. 
בעלי החיים אינם מדברים. אילו סימנים מסייעים לנו להבין את צורכיהם?

יש לספק תמיד מים ואוכל נקיים ולהחליף את הנסורת מעת לעת. אם בעלי החיים מרחרחים את האוכל או 	 
את המים ואינם אוכלים או שותים, יש לבדוק אם יש בהם לכלוך. 

יש להתקין מקום מחסה ושינה סגור למכרסמים ולבעלי חיים אחרים.	 
סימנים שבעל החיים חולה: אינו פעיל בשעות הפעילות הרגילות שלו, פרוותו מלוכלכת ופרועה, אינו אוכל 	 

או שותה כרגיל. במקרים כאלה יש להסב את תשומת ליבו של מבוגר אחראי.
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שבעת המינים 

מה בתחנה
כרטיסיית הנחיות לפעילות

כרטיס מידע: מינים מקומיים ולא מקומיים
4 לוחות לוטו

28 כרטיסים למשחק הלוטו

מבנה הקבוצה
קבוצות של עד 4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושגים המרכזיים של הפעילות: מינים מקומיים ולא מקומיים, שבעת המינים, מין פולש. 

הסבירו את המונח "מין" – סוגים שונים של בעלי חיים. לכל מין יש בית גידול – מקום שבו הוא חי ושהוא המתאים 
לו ביותר. בפעילות נלמד מה עלול לקרות אם הוא עובר לסביבה אחרת או אם מין אחר בא לסביבה שלו.

שבעת המינים הם צמחי מאכל שמקום גידולם בארץ ישראל, כלומר הם מינים מקומיים. במסורת היהודית יש 
לצמחים אלו חשיבות מיוחדת )ראו במידע למורה(. 

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

בשלב הראשון יופנו התלמידים לכרטיס המידע "מינים מקומיים ולא מקומיים". את המידע הזה אפשר לקרוא 
יחד במליאה. 

בשלב השני ישחקו התלמידים במשחק לוטו. ההנחיות כתובות בצידו האחורי של דף הפעילות, ואפשר לקרוא 
אותן יחד או להסבירן בעל-פה. 

מידע והנחיות למורה
התחנה נוגעת בנושא המורכב של מינים מקומיים ולא מקומיים. אין הגדרה ברורה לצמחים לא מקומיים. )למשל 
האם הרימון, שהובא הנה מפרס לפני כמה אלפי שנים, הוא כבר מין מקומי?( את שבעת המינים אנחנו מחשיבים 

מינים מקומיים בגלל הקשר התרבותי בתורה, אף שיש שיטענו שהם אינם מין מקומי. 

מין )באנגלית species( הוא המונח המדעי לקבוצה של בעלי חיים או צמחים המתרבים בתוך עצמם אך אינם 
יכולים להתרבות עם קבוצות אחרות. )אין לבלבל עם מין במשמעות sex.( מכיוון שבחלוקה )בַטקסונומיה( של 
בעלי החיים יש הייררכיות רבות, לעיתים מתבלבלים בין מינים לבין קבוצות אחרות כמו משפחות או זנים. לדוגמה: 
הפילים הם משפחה שיש בה שני סוגים – פיל אפריקני ופיל אסייתי. בסוג פיל אפריקני יש שני מינים: פיל היער 
האפריקני ופיל סוואנה אפריקני. בעבר, כאשר המינים סווגו אך ורק לפי מראה, נכללו כל הפילים תחת הכותרת 
של מין אחד )וכך גם בשבעת המינים(. כדי שלא לבלבל את התלמידים, לא ציינו במשחק שמות של מינים אלא 

של סוגים או אפילו משפחות, לפי השימוש הישן של המילה.      
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מומלץ להסביר מהו מין פולש. פולש – נכנס לאזור זר ומשתלט בכוח על הסביבה. "בכוח", כלומר יש לו יכולות 
פיזיות טובות יותר להשיג מזון או מיומנויות הישרדות שדוחקות מינים מקומיים. יש מינים לא מקומיים אשר 
אינם גורמים נזק למינים המקומיים, ולכן אין רואים בהם מין פולש. מין פולש הוא מין אשר תופס מקורות מזון 
ומחיה של מינים קיימים. רוב המקרים של מינים פולשים המוכרים בימינו נבעו מפעולות האדם, ביודעין או שלא 

ביודעין.
לשבעת המינים יש מעמד מיוחד ביהדות. עוד לפני שנכנסו בני ישראל לארץ כנען, בשנות נדודיהם במדבר, נכתב 
שהארץ מבורכת בשבעת צמחי המאכל האלה. מהצמחים האלה היו מביאים את הביכורים, והם הראשונים 

בברכות )כלומר אם יש לפני אדם שני פירות, עליו לברך קודם כול על פירות שבעת המינים ולאכול מהם(.
גישה זו המעמידה בראש את הגידולים המקומיים יש לה חשיבות אקולוגית, שכן כך המערכת האקולוגית הקיימת 

מתחזקת, ופוחתת הסכנה לפגיעה באיזונה בשל פלישת מינים זרים.
התשובה לשאלה בכרטיס המידע: צמחי שבעת המינים משמשים כולם למאכל, ורובם אף מגודלים בחקלאות 

– בתקופת התורה וגם בימינו.

בסיכום הפעילות
אפשר לבקש מהתלמידים להתבונן במינים הפולשים המצוינים על הלוחות ולספר: האם ראו אותם בטבע? האם 

מעתה יתייחסו אליהם אחרת, כשהם יודעים שהם פולשים? 

הצעות להרחבה
אפשר להרחיב על השפעתם של מינים פולשים באמצעות דף העבודה המצורף )בעמוד הבא(. 

ְׂשעֹוָרהִחָּטה

ָּתָמרזַיִתִרּמֹון

ְּתֵאנָהּגֶֶפן

צְָמִחים ְמקֹוִמּיִים – צְָמִחים ֶׁשַחּיִים ּבְִסבִיבָה ִטבְעִית ְמֻסּיֶֶמת 
ָׁשנִים ַרּבֹות )לְִעִּתים ִמילְיֹונֵי ָׁשנִים(, לְָמָׁשל ִׁשבְַעת ַהִּמינִים צְָמִחים ְמקֹוִמּיִים ּבְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל

רמה 1
שבעת המינים



ֶרת? ּנֶ ּכִ ֶכם ַעל ּדֹוְלִפין ּבַ ְעּתְ ָמה ּדַ

לַָמְדנּו ֶׁשּכֲַאֶׁשר ַמכְנִיִסים לְֵאזֹור ִטבְִעי ּבַַעל ַחּיִים ָחָדׁש אֹו צֶַמח ָחָדׁש, ַהֵּסֶדר 
ּבֵָאזֹור ִמְׁשַּתּבֵש וְנֱֶהָרס. רֹוצִים ֻּדגְָמה? ּבְבַָּקָׁשה:

ָמה ַּדְעְּתכֶם: ַהִאם ּכְַדאי לְגֵַּדל ּבַּכִנֶֶרת ּדֹולְִפין ָחמּוד? ַרְעיֹון נְֶחָמד, נָכֹון?

ּבֹואּו נְִרֶאה ָמה יְִקֶרה:

ַהּדֹולְִפין יֹאכַל ָּדגִים ַרּבִים ַהַחּיִים ּבַּכִנֶֶרת.

לַּצִּפֹוִרים ֶׁשָהיּו אֹוכְלֹות ֶאת ַהָּדגִים לֹא יְִהיֶה ָמזֹון וְֵהן יָמּותּו.

ַהּצִּפֹוִרים ָהיּו ְרגִילֹות לֱֶאכֹל ּגַם ַעכְּבִָרים ֶׁשָהיּו ּפֹוגְִעים ּבַָּׂשדֹות. ַאֲחֵרי ֶׁשֵהן 
יָמּותּו, ָהַעכְּבִָרים יְִתַרּבּו וְיֹאכְלּו ֶאת ּכָל ַהּיְבּול ַהּגֵָדל ּבֵָאזֹור.

               

ַמְסָקנָה: ּגַם ַחּיֹות ֲחמּודֹות אֹו צְָמִחים יִָפים ֶׁשֲאנְַחנּו אֹוֲהבִים צִָריךְ )ַהְׁשלִימּו( 

 

רמה 1 
שבעת המינים
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העצים ואנחנו 

מה בתחנה
כרטיסיית הנחיות לפעילות 

דף עבודה 

עזרים נדרשים
עפרונות 

הכנה מקדימה
יש לצלם את דף העבודה לכל תלמיד בתחנה )נמצא בחוברת זו בעמ' 23(.

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

את דף העבודה כל תלמיד ותלמיד ממלא בעצמו.

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושגים המרכזיים של הפעילות: האדם עץ השדה, עץ משפחתי, שורשים.

הסבירו את הרעיון של התחנה: האדם דומה לעץ. במסורת היהודית יש אגדות ומדרשים רבים המשווים את 
האדם לעץ. כשנדגיש את הקשר בינינו לעצים, נראה כיצד אנחנו בסופו של דבר חלק מהטבע ומחוברים אליו.

הנחיות לפעילות
העבודה על הדף אישית, אך בערכה יש ארבעה כרטיסי פעילות, כך שכדאי לחלק את התלמידים לארבע קבוצות.

על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות. אפשר לקרוא אותן יחד בקול במליאה.
בדף העבודה עליהם למלא את הפרטים.

בסיכום הפעילות
בקשו מהתלמידים לומר מהם קווי הדמיון בינינו לעצים. הזמינו אותם להקריא את מה שכתבו בדפים )מהם 

הפירות והשורשים שלהם(.

מידע והנחיות למורה

המקור היהודי שהתחנה מבוססת עליו הוא הפסוק "ּכִי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה" )דברים כ, יט(. במקור עצמו פירוש 
המילים שונה מהפירוש שלנו היום. הקטע בתורה עוסק באיסור לעקור עצי מאכל בזמן מלחמה ומעלה תמיהה: 
"כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור?" כלומר האם העץ הוא אדם, אויבך, שהכרחי שגם הוא יסבול ויהיה 
במצור? זוהי שאלה רטורית שמבקשת לומר שאל לנו לפגוע בעץ משום שהוא נותן לנו פירות למאכל ואינו פוגע 
בנו. עם זאת, מכיוון שהפסוק אינו ברור לחלוטין, הוא קיבל פרשנויות שונות במהלך השנים, ובימינו, בעקבות 
שירו של נתן זך כי האדם עץ השדה התקבעה המשמעות של הדמיון בין האדם לעץ. השוואה כזו קיימת גם 

במקורות היהודיים )ועל כך ראו בהמשך(.
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המטרה של התחנה היא למצוא את קווי הדמיון בין בני האדם לעץ כדי שנוכל להבין שאנחנו חלק מן הטבע. 
לאחר קריאת ההנחיות לפעילות ולפני חלוקת דפי העבודה אפשר לשאול את התלמידים במה אנחנו דומים לעץ 
ולכתוב את התשובות על הלוח. תלמידים שיישאר להם זמן יוכלו להוסיף קווי דמיון בעקבות קווי הדמיון שכתובים 

על הלוח.

הצעות להרחבה
בפתיח לתחנה אפשר לקרוא לתלמידים את האגדה "אילן, במה אברכך?" )ראו בעמוד הבא( ולקשר אותה 
לפעילות. כדאי להסביר מהו משל )העברת רעיון באמצעות סיפור מתחום אחר( ולשאול: מיהו האילן? מהם 

הפירות שלו? מהו הצל? מהי אמת המים? ומהן הנטיעות?
בסיכום הלימוד אפשר לעשות פעילות כיתתית: לצייר עץ על דף גדול או על לוח בכיתה ולתלות עליו עלים או 
פירות המייצגים את התלמידים: הדביקו על כל עלה או פרי את תמונת הילד ואת התכונות המייחדות אותו – 

"הפירות" שלו, כוחותיו, יכולותיו, יצירותיו וכו'.

 



ה ֲאָבֶרְכָך? ּמֶ ִאיָלן, ּבַ

תּו.  עּוָדה, ָאְכלּו ְוׁשָ ּסְ בּו ַיַחד ּבַ ַרב ַנֲחָמן ְוַרב ִיְצָחק ָיׁשְ
ְרֵכִני.  א, ּבָ ה, ָאַמר ַרב ַנֲחָמן ְלַרב ִיְצָחק: ָאּנָ ֵרד ֶזה ִמּזֶ ר ָעְמדּו ְלִהּפָ ֲאׁשֶ ּכַ

ל.  ָעָנה לֹו ַרב ִיְצָחק: ֶאְמׁשֹל ְלָך ָמׁשָ

ָבר ּדֹוֶמה? ְלָמה ַהּדָ
ר ְוָהָיה ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא, ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ְלָאָדם ׁשֶ

רֹוָתיו ְמתּוִקים ְוִצּלֹו ָנֶאה  ּפֵ ּוָמָצא ִאיָלן ]ֵעץ[ ׁשֶ
יו. ְחּתָ ַחל[ עֹוֶבֶרת ּתַ ִים ]ַהּנַ ת ַהּמַ ְוַאּמַ

ִצּלֹו. ב ּבְ יָמיו ְוָיׁשַ ָתה ִמּמֵ רֹוָתיו ְוׁשָ ָאַכל ִמּפֵ
ָנה ָלִאיָלן ְוָאַמר: ָעַמד ָלֶלֶכת ְלַדְרּכֹו, ּפָ ּוְכׁשֶ

ה ֲאָבֶרְכָך? ּמֶ ִאיָלן, ִאיָלן, ּבַ
ָבר ְמתּוִקים. רֹוֶתיָך ּכְ רֹוֶתיָך ְמתּוִקים —— ֲהֵרי ּפֵ הּו ּפֵ ּיְ ִאם אֹוֵמר ְלָך ׁשֶ

ָבר ָנֶאה. ָך ּכְ ָך ָנֶאה —— ֲהֵרי ִצּלְ ֵהא ִצּלְ ּיְ ׁשֶ
יָך. ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ יָך —— ֲהֵרי ַאּמַ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ ֵהא ַאּמַ ּתְ ׁשֶ
מֹוְתָך. ָך ִיְהיּו ּכְ ּנֹוְטִעים ִמּמְ ל ְנִטיעֹות ׁשֶ ּכָ ְך ֲאָבֶרְכָך: ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ א, ּכָ ֶאּלָ

ה ֲאָבֶרְכָך? ּמֶ ה, ַרב ַנֲחָמן, ּבַ ַאף ַאּתָ
ּתֹוָרה;  דֹול ּבַ ה ּגָ ּתֹוָרה —— ֲהֵרי ַאּתָ דֹול ּבַ ְהֶיה ּגָ ּתִ ִאם ֲאָבֵרְך אֹוְתָך ׁשֶ

ר ַרב;  ר —— ֲהֵרי ֵיׁש ְלָך עֹׁשֶ עֹׁשֶ ִאם ֲאָבֵרְך אֹוְתָך ּבְ
ִנים. ָבִנים —— ֲהֵרי ֵיׁש ְלָך ּבָ ִאם ֲאָבֵרְך אֹוְתָך ּבְ

מֹוְתָך. ל ֶצֱאָצֶאיָך ּכְ ְהיּו ּכָ ּיִ ְך ֲאָבֶרְכָך: ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ א, ּכָ ֶאּלָ

על פי תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ה, עמוד ב 

 

רמה 1 
העצים ואנחנו
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ָהֵעץ זָקּוק לְֶׁשֶמׁש, לְָמזֹון ּולְַמיִם ּכְֵדי לִצְמַֹח ּוכְֵדי 
ֶׁשֵּפרֹוָתיו יְִהיּו טֹובִים. 

לְָמה ַאֶּתם זְקּוִקים ּכְֵדי לְִחיֹות? 	 

ָמה אֹו ִמי ּבַַחּיִים ֶׁשּלָכֶם עֹוזֵר לָכֶם לִצְמַֹח ּולְַהצְלִיַח?	 

ָהֵעִצים ַוֲאַנְחנּו

ָהֵעץ צֹוֵמַח ּכָל ַהּזְַמן. ָקֶׁשה 
לְִראֹות ֶאת ַהּגְִדילָה ּכִי ָהֵעץ 

צֹוֵמַח ְמַעט ּבְכָל יֹום. ַרק 
לְַאַחר יִָמים ַרּבִים ָׂשִמים לֵב 

ֶׁשָהֵעץ ּגַָדל. 

ּבְָמה ַאֶּתם ׁשֹונִים ַהּיֹום ִמָּמה 
ֶׁשֲהיִיֶתם ּבַָּׁשנָה ֶׁשעָבְָרה?

לֵָעץ יֵׁש ׁשֹוָרִׁשים, וְֵהם 
ְמַחּבְִרים אֹותֹו לֲָאָדָמה 
וְנֹוְתנִים לֹו ָמזֹון ּוַמיִם. 

ּגַם לָנּו יֵׁש ׁשֹוָרִׁשים: ַהִּמְׁשָּפָחה 
ֶׁשּגַָדלְנּו ּבָּה. ּכְִתבּו ֶאת ְׁשמֹות 

ַההֹוִרים, ַהָּסבִים וְַהָּסבֹות 
ּלָכֶם. ּכְִתבּו לְיַד ּכַָּמה ֵמֶהם  ְׁשֶ

ּבְָמה ַאֶּתם ּדֹוִמים )ְּתכּונָה, 
ַּתְחּבִיב, ַמְרֶאה(.

12
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רמה 1
העצים ואנחנו
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רמה 2

לראות את הטוב ולהכיר תודה

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 

11 תמונות 
קוביית מילים 

דפי עבודה לצילום

עזרים נדרשים
עפרונות

הכנה מקדימה
 יש לצלם את דפי העבודה לכל תלמיד

 בתחנה )נמצא בחוברת זו בעמ' 27-26(. מומלץ לצלם 
על דף אחד בשני צידיו. 

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

את דף העבודה כל תלמיד ותלמיד ממלא בעצמו. 

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושג המרכזי של הפעילות: הכרת תודה.

ולכן לעתים קרובות איננו שמים לב  הסבירו שבטבע ובעולם הסובב אותנו יש דברים שאנו רגילים אליהם 
לחשיבותם או לייחודם. בתחנה נלמד להתבונן בעולם בעיניים חדשות ובעקבות כך להכיר תודה עליו.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

כל תלמיד בתורו יטיל את הקובייה ויבחר תמונה המתאימה לדעתו למילה שעל הקובייה. המילים: טוב, יפה, 
מעניין, מיוחד, חשוב, מפתיע. עליו לנמק מדוע בחר דווקא בתמונה זו.

לאחר מכן יקבל כל תלמיד דף עבודה )שני עמודים( שבמרכזו אגדת חז"ל המלמדת הכרת תודה על דבר יום-יומי 
– הרוח – ובעקבותיה הכרת תודה משלנו. התלמידים ימלאו את דף העבודה לחוד.
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בסיכום הפעילות
אפשר לעשות סקר: היכן רוב התלמידים ממקמים את עצמם על הציר שבין תשומת לב לעולם סביב לבין אדישות? 
הציעו לתלמידים להקריא את התשובות שלהם לשאלות האישיות בעמוד השני. תוכלו לערוך על הלוח רשימה 

של דברים שראוי להכיר עליהם תודה ביום-יום )השאלה האחרונה בדף(.  
אפשר להעלות שאלה למחשבה: האם אפשר לפתח )או לטפח( את הכרת הטוב?

מידע והנחיות למורה
ההתבוננות והמודעות הן בסיס חשוב לקבלת אחריות על העולם, ולכן הן חוזרות ברמות שונות. תחילת הפעילות 
זהה לתחנה "התבוננות" ברמה 1 ודף העבודה שונה. בתחנה התלמידים עוברים שני שלבים של מודעות לעולם 

הסובב אותנו.
בשלב הראשון אנו נדרשים להתבונן בעולם בתשומת לב ולהבחין בתופעות המיוחדות והמעניינות בו. השלב 
השני הוא הכרת הטוב – נעבור לדף העבודה שעניינו חשיבותה של הכרת התודה על כך שאנו חיים בעולם כזה. 

הכרת התודה הזאת היא הבסיס לרצון ולמחויבות שלנו לשמור עליו.
האגדה התלמודית המובאת בדף העבודה מספרת על הכרת תודה לאלוהים. הכרת התודה של רבי שמעון בן 
חלפתא לבתו על כך שהיא מנפנפת למענו במניפה כדי להקל עליו את החום באה לידי ביטוי במתנת בושם. אך 
הרוח הנושבת חזקה הרבה יותר מעוצמת המניפה של הבת ומעוררת ברבי שמעון התפעלות והכרת תודה: כמה 

בושם היה צריך לתת לבורא עולם על הרוח שהשיב!
בעיני החכמים, הטבע כולו הוא מעשה ידי הבורא, ולכן הם מכירים לו תודה. אך גם מי שאינו מאמין ראוי שיכיר 

תודה על הטבע, למי שירצה )לאדמה, ליקום ועוד(.

הצעות להרחבה
אפשר לדון במשמעות ההודיה בעינינו: למה אנחנו צריכים להודות? מה היא עוזרת לנו להבין? איך ההודיה 

משנה את היחס שלנו לדברים הרגילים?
אפשר גם להרחיב את נושא ההתבוננות. אם אפשר, כדאי להוציא את התלמידים לחצר ולעשות את פעילות 
ההתבוננות שם: להטיל את הקובייה ולמצוא מסביב בטבע ובסביבה היום-יומית פרטים המתאימים למילה 

שבקובייה.
המלצות לפעילויות נוספות בחודש אלול באתר "לבנה":

אני רוצה תמיד עיניים/ נתן זך
ללמוד להתבונן ולהלל – בעקבות שירה של לאה גולדברג

אילו משקפיים אתם מרכיבים?
לצאת ולהתבונן בטבע

 



 

לִראות את הטוב ּולְַהּכִיר תודה
כאשר אנו ִמְתּבֹונְנִים בכל היופי והיִיחּוד ֶׁשיש בעולם, ראוי ֶׁשנכיר תודה על 

כל הדברים סביבנו. ַהּכַָרת התודה ִטבעית במיוחד ּבְִהְתּבֹונְנּות בדברים 
מיוחדים ּונְִדיִרים. אך המסורת היהודית מלמדת שיש להודות גם כאשר אנו 

ִמְתּבֹונְנִים בדברים יום-יֹוִמיִים ּומּוּכִָרים. 

א. ִקראו את הסיפור וֲַענּו על השאלות.

א ְוָהרּוַח ן ֲחַלְפּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
א ָסַבל ְמאֹוד ִמן ַהחֹם.  ן ֲחַלְפּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

ְבָעה  קֹום ָהָאהּוב ָעָליו – ְקֵצה ּגִ ּמָ ב ּבַ ְמֻיָחד ָיׁשַ יֹום ַקִיץ ֶאָחד ַחם ּבִ  ּבְ
תּוַח ָלרּוַח.  ַהּפָ

ְמעֹון ָהָיה ַחם ְמאֹוד.  י ׁשִ ָבה ָהרּוַח, ּוְלַרּבִ אֹותֹו ַהּיֹום לֹא ָנׁשְ ַאְך ּבְ

ה  ּמָ ן ָלְך ּכַ ְמִניָפה, ַוֲאִני ֶאּתֵ י, ָהִניִפי ָעַלי ּבִ ּתִ ּתֹו ְוָאַמר ָלּה: ּבִ ָנה ֶאל ּבִ  ּפָ
ם(. ל ּבֹׂשֶ ל ֵנְרּדְ )ֲחִבילֹות ׁשֶ ִרים ׁשֶ ּכָ ּכִ

ה ִלְנׁשֹב. ר, ְורּוַח ְנִעיָמה ּוְקִריָרה ֵהֵחּלָ עֹוד הּוא ְמַדּבֵ

ל ֵנְרּדְ  ִרים ׁשֶ ּכָ ה ּכִ ּמָ ַרת ּתֹוָדה ְוָאַמר: ּכַ ְמעֹון ַהּכָ י ׁשִ א ַרּבִ  ִהְתַמּלֵ
יִעים ְלַבַעל ָהרּוַח ַהּזֹו )ֵלאלֹוִהים(! ַמּגִ

על פי תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פו, עמוד א

ַרּבִי ִׁשְמעֹון ּבֶן ֲחלְַפָּתא התפעל מהרוח שקיררה אותו. מה מיוחד ברוח . 1
לעומת המניפה של בתו? ....................................................................................
...................................................................................................................................

כאשר אתם מסתובבים בחוץ, האם אתם שמים לב לדברים ַהיִָפים ֶׁשּבֶַטבַע? . 2
סמנו על הצִיר היכן אתם נמצאים – עד כמה אתם שמים לב:

שמים לב 
מאוד 

לדברים 
היפים בטבע

בדרך כלל 
שמים לב

לפעמים 
שמים לב

כמעט ולא 
שמים לב

אף פעם לא 
שמים לב 

לדברים 
היפים בטבע

רמה 2
לראות את הטוב 

ולהכיר תודה
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ב. למה חשוב להכיר תודה?
הכרת התודה היא ֵעֶרךְ חשוב בחיי האדם. מלאו את בועות המחשבה, וכִתבו:

מה ַמְׁשָמעּוָתּה של הכרת התודה בעינינו ובעיני הסובבים אותנו?

מדוע חשוב לומר תודה למי שנותן לי 
מתנה?  .....................................................
.....................................................................
.....................................................................

.............................................................

מדוע חשוב לומר תודה גם על דברים שנראים 
מּובָנִים ֵמֲאלֵיֶהם )כמו העובדה שאנו נושמים 

והשמש הזורחת(? ...............................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

הכרת תודה על דברים מיוחדים ויוצאי 
דופן כמו .....................................................

  ......................................................................

חשובה כי ...................................................
......................................................................

ִרשמו שלושה דברים שעליהם חשוב 
להכיר תודה ביום-יום. 

 	......................................................................

 	......................................................................

 	......................................................................

1

4

3

2



2828

יש לי שמ"ץ  – שימוש מחדש, ִמחזור, צמצום הצריכה

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות והנחיות למשחק  

כרטיס קומיקס: חבורת "יש לי שמ"ץ" מנקה את העיר
לוח משחק: יש לי שמ"ץ

קלפי שאלה

עזרים נדרשים
חיילי משחק

קוביית משחק

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושג המרכזי של הפעילות: יש לי שמ"ץ – שימוש מחדש, ִמחזור, ִצמצום הצריכה.

הסבירו שבתחנה נכיר דרכים להפחתת הזיהום וההרס של כדור הארץ. כתבו גם את המושג "לא תשחית" – זה 
כלל במסורת היהודית שלומדים ממנו שאסור להרוס חפצים.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

בשלב הראשון יקראו התלמידים את הקומיקס המציג את "חבורת יש לי שמ"ץ" ואת העיקרון המנחה של התחנה 
– דרכים לצמצום הזיהום בעולם. לאחר הקריאה ישחקו התלמידים במשחק המסלול לפי ההנחיות בצידה 
האחורי של כרטיסיית הפעילות. במשחק ייקחו התלמידים קלפי שאלה העוסקים בנושא התחנה. הציעו לתלמידים 
לומר בקול את שם הדמות שבקלף ואז לשאול את השאלה. מטרת המשחק: להפוך את העיר המזוהמת לעיר 

ירוקה בסוף המסלול.

בסיכום הפעילות
בקשו מהתלמידים לתת דוגמאות מחייהם לכל אחד ואחד מהכללים – כיצד הם יכולים לצמצם, למחזר ולהשתמש 
מחדש, ובכך לממש את הכלל "לא תשחית" – לא להשחית דברים טובים לשווא, לא להשחית את כדור הארץ?

מידע והנחיות למורה
התחנה מבוססת על שלוש הדרכים העיקריות שבני אדם פרטיים וגופים יכולים לאמץ כדי לשמור על כדור הארץ: 
 Reuse, :באנגלית R-שימוש מחדש, ִמחזור וצמצום )ובראשי תיבות שמ"ץ(. שלוש הדרכים האלה הן שלוש ה

Recycle, Reduce. נסביר כל אחת מן הדרכים לפי סדר החשיבות שלהן:
שימוש מחדש – גם בדברים הבסיסיים וההכרחיים או החשובים לנו מאוד כדאי לשקול שימוש בחפצים מיד 

שנייה והעברת חפצים לשימוש חוזר – בגדים, ספרים, דפים משומשים בצד אחד, משחקים ועוד.

אני בא, פשוט רציתי 
לעשות את זה בצורה 

מהירה יותר.

 ַמְחזֵר מהר,
 יאללה, בוא כבר!

חבורת 

יש לי ֶׁשֶמ"ץ 

נפגשת במקלט 
ַהְׁשכּונִָתי.

 בואו כבר, 
ֶשֶמץ המנהיגה 

מחכה לנו!

ברור שרק צְִמצּום 
יוכל להציל את העיר. אם 
אנשים יקנו פחות, יהיה 
פחות שימוש ּבְַמְׁשַאּבֵי 

 טבע ויהיו פחות 
אשפה וזיהום.

זה לא מצחיק!

היא זקוקה 
לעזרתנו כדי לנקות 

את העיר מזיהום!

 חבורת "יש לי שמץ", 
יש לנו משימה לא פשוטה היום. 
רֹאַׁשת העיר החדשה שלנו, גברת 
ירקוני, קיבלה הודעה שהעיר שלנו 
עומדת להיכנס לרשימה השחורה 

של הערים ַהְמזֹוָהמֹות  
במדינה!

צְִמצּום עצום  ַמְחזֵר מהרׁשּובִי ִׁשימּושי

חבורת "יש לי ֶׁשֶמ"ץ" מנקה את העיר

ֶשֶמץ המנהיגה 

שם התחנה
יש לי שמ"ץ

רמה 2
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ִמחזור – שיטה זו יעילה פחות )בשל המחלוקת על מידת התועלת שלה לסביבה ועל עלותה הכספית( אך נכונה 
כאשר אין מקום לשימוש מחדש. חומר גלם שכבר אינו ראוי לשימוש ואפשר למחזר חשוב להביא למחזור – 
שאריות מזון )לקומפוסט(, נייר, קרטונים, בקבוקים, פסולת אלקטרוניקה, סוללות וזכוכית שרבים מאיתנו אינם 

יודעים שאפשר למחזר ושיש ברוב היישובים הגדולים מכלים לאיסופה.
צמצום – הפחתת הצריכה והשימוש – לקנות פחות ולהשתמש פחות במשאבי טבע, לרבות מים ואנרגייה. זו 
הדרך היעילה ביותר למנוע זיהום מפני שהצריכה היא הבעיה הגדולה של העולם המודרני הבזבזני, בעיקר צריכה 
של דברים שניתנים חינם או זולים. במיוחד מומלץ לצמצם את השימוש במשאבים מזיקים או מזהמים – שקיות 

ניילון שאינן מתכלות, דלק, חומרים רעילים כמו דשנים וחומרי ריסוס ועוד.

הדמויות בקומיקס מייצגות כל אחת את הדרכים האלה, והמשחק מציג דוגמאות מחיי היום-יום )של אנשים 
פרטיים, נותני שירותים וחברות( לשימוש בכל אחת מן הדרכים.

המקור היהודי שהפעילות מבוססת עליו הוא האיסור "לא תשחית" מהפסוק "ּכִי ָתצּור ֶאל ִעיר יִָמים ַרּבִים לְִהּלֵָחם 
ָעלֶיָה לְָתְפָׂשּה לֹא ַתְׁשִחית ֶאת ֵעצָּה ]...[" )דברים כ, יט(. את האיסור הזה להשחית עצים רמב"ם מרחיב בקטע 
המובא אף הוא בתחנה: "ּכָל ַהְּמַׁשּבֵר ּכֵלִים, וְקֹוֵרַע ּבְגִָדים, וְהֹוֵרס ּבִנְיָן, וְסֹוֵתם ַמְעיָן, ּוְמַאּבֵד ]זורק[ ַמֲאכָלֹות ֶּדֶרךְ 

ַהְׁשָחָתה, עֹובֵר ּבְ'לֹא ַתְׁשִחית'" )רמב"ם, משנה תורה, הלכות מלכים, פרק ו, הלכה י(.
כלומר רמב"ם מרחיב את איסור ההשחתה לפגיעה כלשהי במשהו שיש בו תועלת. בתחנה חיברנו את איסור 
ההשחתה לדרכים השונות שבהן האדם משחית את העולם ולשלוש הדרכים שבהן אפשר להימנע מהשחתה.

רמב"ם, רבי משה בן מיימון, )1204-1138( – מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות. היה רופא במקצועו וכתב ספרים 
רבים בנושאי הגות והלכה. בארבעה עשר הכרכים של משנה תורה רחב היריעה מפורטות ההלכות – החוק 

היהודי – בכל תחומי החיים.

הצעות להרחבה
אפשר להפוך את הפרויקט "יש לי שמ"ץ" לפרויקט כיתתי. התלמידים יקבלו משימה: לבחון היכן אפשר לאמץ 
את הכללים בכיתה, בבית הספר, בשכונה או בחייהם הפרטיים. בעקבות כל פעולה שיעשו הם ימלאו כרטיס 

שבראשו הדמות המתאימה. אפשר לצרף תמונות. דוגמה לכרטיסים ראו בעמוד הבא.
בתוכנית אדמ"ה של קרן תל"י )קיימת בגרסת רשת באתר של תל"י( יש הצעה לפעילויות נוספות בנושא, בפעילות 

של כיתות ו בשיעור השלישי בכותרת "בל תשחית".
 

 
יש לי שמ"ץ

נמנע את השחתת הטבע, ונעזור לעיר 

הסביבה,  על  לשמור  ולתושביה 

בעזרת חבורת "יש לי שמ"ץ". 

ִחית. לֹא ַתׁשְ
 ספר דברים, פרק כ', פסוק י"ט

לה
תח

ה

סוף

מפעל ָהֵאלְֶקְטרֹונִיָקה 

ִהזְִרים ְׁשָפכִים לנחל 

– ִחזרו שני צעדים 

אחורה.

חנות הבגדים יצאה 
במבצע 2+1, ואנשים קנו 
דברים שאין להם צורך 
בהם – ִחזרו צעד אחורה.

בעיר הּוצְבּו עוד עשרים 

פחי ִמחזור – ִהתקדמו 
ארבעה  צעדים. נפתחה חנות לבגדים 

וספרים ִמיָד שנייה 
צעדים.– ִהתקדמו שלושה 

הוצבו עוד ִמתקנים 
לאיסוף בקבוקי 

פלסטיק – ִהתקדמו 
שני צעדים.

זרוקות 
חי האשפה 

יד פ
ל

זרו 
רבות – ִח

טון 
קר

ריזות 
א

חורה.
עדים א

שני צ
רשת חנויות יצאה 

במבצע של חלוקת סלים 

רב-ַּפֲעִמיִים חינם במשך 

שבועיים – התקדמו 

שלושה צעדים.

התחבורה הציבורית 
השתפרה, ויותר אנשים 

נוסעים באוטובוס במקום 

ברכב פרטי – התקדמו שני 
צעדים.

השימוש בחשמל בעיר 

גדל מאוד ושבר שיא 

– המתינו תור.

החל פרויקט בנייה של שכונה חדשה על 
ֶחלְַקת אדמה ֶׁשחיים בה צבאים ואיילות 

– ִחזרו ארבעה צעדים אחורה.

העירייה הציבה ֲעָמדֹות 
להשאלת אופניים לנסיעה 
בעיר במקום ברכב פרטי – 
התקדמו למשבצת השאלות 

הקרובה.

כל הכבוד - 
העיר ּוְסבִיבָָתּה נקיות 

בזכותכם!

?

?

?

?

?

?

?

?

?

חבורת "יש לי שמ"ץ"

ׁשּובִי ִׁשימּושי 
שימוש מחדש

ַמְחזֵר מהר  
ִמחזור

צְִמצּום עצום
צמצום והפחתת הצריכה

יש לי שמ"ץ
רמה 2

צְִמצּום עצום

פקקים נוראיים בכבישים. העיר 
מלאה בעשן מהמכוניות או 

בזיהום. אני מציע לצמצם. כיצד?

א. לצמצם את מספר הכבישים 
הקיימים

ב. לצמצם את מספר התושבים 
בעיר – להעביר כמה מהם לעיר 

אחרת

ג. לנסוע יותר ּבְַתְחּבּוָרה ציבורית או 
באופניים

התשובה: ג'

ׁשּובִי ִׁשימּושי

בחנויות אורזים הכול בהמון 
שקיות ניילון. אני מציעה לעבור 

לשימוש חוזר. איך עושים את 
זה?

א. להשתמש בשקיות רב-ַּפֲעִמיֹות 

ב. להשתמש בעטיפות של 
הפסטה והאורז

ג. לְַמְחזֵר את שקיות הניילון כדי 
לייצר שקיות חדשות

התשובה: א'

ַמְחזֵר מהר

העיר מלאה בזבל, עוד ועוד זבל 
נערם ּבִַמזְּבָלָה. אני מציע לְַמְחזֵר! 
אילו חומרים מתאימים לִמחזּור?

א. שקיות ניילון, בקבוקים ּונְיַיר 
ָאלּוִמינְיּום

ב. עיתונים, מזון ובקבוקי פלסטיק

ג. סֹולְלֹות, בגדים ושקיות ניילון

התשובה: ב'
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הפעולה: 

היכן נעשתה: בבית/ בכיתה/ בבית הספר/ אחר:

פירוט:

הפעולה: 

היכן נעשתה: בבית/ בכיתה/ בבית הספר/ אחר:

פירוט:

הפעולה: 

היכן נעשתה: בבית/ בכיתה/ בבית הספר/ אחר:

פירוט:

שימוש 
מחדש 

ִמחזור 

צמצום 
הצריכה
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צרכנות נבונה

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 

כרטיס מידע: להיות צְַרכָנִים נבונים
טבלת משחק: צרכנות במחשבה תחילה

20 כרטיסים

עזרים נדרשים
דף או מחברת

עפרונות

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושגים המרכזיים בפעילות. למעלה כתבו את הכותרת "צרכנות נבונה", ותחתיה חמישה 
כללים מן היהדות שאפשר ללמוד מהם על צרכנות נבונה, כל אחד מהם מתאים למקרים אחרים: "לא תשחית", 
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", "צער בעלי חיים", "לא תחמוד", "ואהבת לרעך כמוך". הסבירו את חמשת הכללים 

האלה שהתחנה מתבססת עליהם.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

התלמידים יקראו את המידע על צרכנות נבונה בכרטיס "להיות צרכנים נבונים". עליהם לענות על השאלות 
הפותחות. בדף יקראו על חמש גישות לצרכנות נבונה המבוססות על ערכים מהמסורת היהודית.

במשחק יש טבלה המחולקת לפי חמשת הערכים, והתלמידים יסדרו עליה את הכרטיסים כך שכל כרטיס יהיה 
במספר השורה המתאים לו ובעמודה המתאימה לתוכנו. אם סידרו נכון, לאחר שיהפכו את הכרטיסים, יתקבל 

ציור עם משפט.

בסיכום הפעילות
הציעו לתלמידים לחשוב כיצד לממש את מה שלמדו. הציגו מצבים שבהם אנו מתכננים לקנות משהו: מתי עלינו 
לעצור ולבחון אם הקנייה נבונה? אילו שאלות נשאל את עצמנו כדי לבחון זאת? תארו מקרה של קניית מתנה 

מסוימת, בגד, ממתק ועוד.

מידע והנחיות למורה
הצריכה היא עניין חשוב מאוד בשמירת הסביבה משום שמרבית הנזק שנגרם לכדור הארץ נובע מצרכנות 
מופרזת – יותר בתי חרושת, יותר אשפה, יותר כריתת יערות, יותר גידול בקר, יותר שרפת דלק ועוד כהנה וכהנה. 
בתחנה בחרנו להתמקד בחמישה ערכים שיכולים לשמש תמרורים לצרכנים. חמשת הערכים האלה הם למעשה 
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מצוות מהתורה. האיסור של צער בעלי חיים מבוסס אף הוא על פסוק מהתורה )ראו בתחנה "צער בעלי חיים" 
ברמה 3(. את האיסור "לא תשחית" פגשנו גם בתחנה "יש לי שמ"ץ".

המקרים במשחק מובאים מעולמם של התלמידים. אם הם מתקשים בסידור הכרטיסים, הזכירו להם להתמקד 
במילים המודגשות הקשורות קשר ישיר לנושא.

חשוב: יש לנהוג בשיקול דעת בדיון על הימנעות מצריכה, בלא הטפה. הרצון לרכוש טבעי וקיים אצל כולנו. אין 
פסול מוחלט בצריכה כל עוד היא מדודה ונובעת משיקול דעת.

הצעות להרחבה
התחנה יכולה לשמש בסיס לפעילות כיתתית בנושא צריכת היתר, ובעיקר המרוץ אחר המותגים. יש להתמקד 
רק בדברים שההורים קונים לבקשת התלמידים עצמם ולא לעסוק בקניות המשפחתיות. אפשר לתלות בכיתה 
טבלה של חמשת הכללים, וכל תלמיד שינהג על פי אחד הכללים – ובעיקר "לא תחמוד" – יכתוב את סיפורו 

על פתק, והמורה תתלה אותו במקום המתאים )אפשר בעילום שם(.
 

ָבה ְתִחיָלה ַמְחׁשָ ַצְרָכנּות ּבְ

ִחית ֵתיֶכםלֹא ַתׁשְ ם ְמֹאד ְלַנְפשֹׁ ַמְרֶתּ מֹוָךלֹא ַתְחמֹדוִנְשׁ יםְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ ֲעֵלי ַחּיִ ַצַער ּבַ

1

2

3

4

ְקנִיַית מּוצִָרים שכבר יש לנו וזריקת הדברים 
הישנים אף ֶׁשהם טובים וְַתִקינִים, קנייה של 

מוצרים הפוגעים בכדור הארץ, קנייה בלי צורך 
שגורמת לְנִיצּול ְמיּוָתר של ַמְׁשַאּבֵי הטבע ולזיהום

ְקנִיַית מּוצִָרים רק כי אחרים קנו אותםְקנִיַית מּוצִָרים שפוגעים בבריאותנו
או רק כדי ֶׁשּיְַקּנְאּו בנו

ְקנִיַית מּוצִָרים ֶׁשיִיצּוָרם פוגע באנשים אחרים 
)למשל הפועלים שמייצרים אותם עובדים 

ּבְִתנִָאים מסוכנים(

ְקנִיָיה שגורמת צער )או ֶסבֶל( לבעלי חיים

צרכנות נבונה
רמה 2

בשיעור אומנות אמרה לינוי שאין לה 

צורך ללבוש סינר: גם אם החולצה 

ֵתיָהֵרס, זה לא יפריע לה כי יש לה 

עוד חולצות. 

4

2
הורסת את השיניים?עדיף לשתות קולה. אז מה אם קולה יותם חושב ֶׁשלְַמיִם אין שום טעם, 

1
שיש לו.כמו לחבר שלו במקום הטלפון דור ביקש מהוריו שיקנו לו אייפון 

1
הטלפון של עמית התקלקל אחרי שנה. 
הוא ביקש ֶׁשיְִקנּו לו טלפון חדש, אבל 
הוריו אמרו ֶׁשיֵׁש לשלוח אותו לתיקון 

וְֶׁשֵאין סיבה לְַהְׁשִחית. 

ההורים של ליאם אינם מסכימים 
לקנות לו קֹוְרִקינֵט חשמלי, הם אומרים 

שזה מסוכן בגיל שלו.

3

2
אצל אורי בבית מזמינים ירקות 

היישר ֵמַהְמגְַדלִים. כך הם עוזרים 
לחקלאים להרוויח יותר – התשלום 

מגיע היישר אליהם.



3333

מחזוריות בטבע: קֹוְמּפֹוְסט

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 

סיפור: האוצר של סבא אליקו
לוח פעילות: ִמצֶַמח לקֹוְמּפֹוְסט ובחזרה

10 כרטיסים: 5 מצוירים, 5 כתובים

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושגים המרכזיים של הפעילות: מחזוריות, קומפוסט, זבל שהוא אוצר.

הסבירו לתלמידים בקצרה על המחזוריות בטבע: לאחר שהצמחים או בעלי החיים מתים, הם נרקבים, והחומרים 
שהם מורכבים מהם חוזרים לאדמה ונהיים למזון. ממזון זה צומחים צמחים חדשים ובעלי החיים ניזונים מהם.

נלמד איך לנצל את המחזוריות הזאת כדי להפוך זבל לאוצר.  

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

התלמידים יקראו את הסיפור, ובעקבותיו ינסו לסדר את מעגל הקומפוסט – מהכרטיס שבלוח, בכיוון הפוך לכיוון 
השעון. אם סידרו נכון, הציורים על הכרטיסים ישתלבו היטב ברקע של ציור הלוח.

לסיכום הפעילות
בקשו מהתלמידים לתאר בעל-פה את השלבים של מחזוריות הצמח והקמופוסט: איך הזבל נהפך לאוצר. כתבו 

את השלבים במעגל על הלוח. שאלו כיצד הלימוד הזה תקף בחיינו בבית הספר או בבית.

מידע והנחיות למורה
התחנה עוסקת במחזור מזון. מחזור מזון יקטין הן את כמות הזבל הן את כמות הדשנים הכימיים והסינתטיים 

שהשימוש בהם מזיק.

המקור שהתחנה מבוססת עליו הוא המשנה במסכת שביעית שדנה בשנת שמיטה. במקור המשמעות של "אוצר" 
הוא מחסן, ערמה גדולה. אומנם חכמי המשנה לא ראו בקומפוסט "אוצר" במובן של ימינו, אך המשנה מלמדת 
שבימי קדם הכירו החקלאים היטב את ערכו הרב של הזבל האורגני – שאריות צמחים שנקטפו והושארו בשדה 

או שאריות מזון שנזרקו בחזרה לאדמה ונרקבו.

אפשר בהקדמה או בסיכום השיעור להרחיב על חשיבותו של הדשן. למעשה אין כל אפשרות להשתמש באדמה 
לגידולים לאורך זמן בלא דישון. הצמחים מכלים את המינרלים שבאדמה ההכרחיים לצמיחתם )למשל חנקן(, 
ובלא דשן לא יצמחו גידולים טובים במחזור הגדילה הבא. כאמור דשן יכול להיות פשוט צמחים שהושארו להירקב 

על האדמה.

רמה 2

עֹוֶשֹה ָאָדם ֶאת ִזְבלֹו ]הזבל שלו[ אֹוָצר.
משנה, מסכת שביעית, פרק ג', משנה ג'

ָהאֹוצָר של סבא ֵאלִיקֹו
גָָאיה ואביב נוסעים פעם בשבועיים ביום שישי לבקר את סבא ֵאלִיקֹו במושב. סבא 
ֵאלִיקֹו מעלה אותם על ְטַרְקטֹור ולוקח אותם איתו לראות את השדות ֶׁשּבַַקיִץ גדלים 

לונים. בהם מֵ

ביום שישי אחד ּכְֶהְרגֵלֹו הושיב אותם סבא ֵאלִיקֹו בטרקטור וכשהחל לנסוע אמר להם: 
"היום נִראה משהו מיוחד שאני כבר הרבה מאוד זמן רוצה להראות לכם". כאשר ירדו 
מהטרקטור, צִלצל הטלפון הנייד של סבא. הוא ענה ולפתע נראה מודאג. "חבל, רציתי 
להראות לילדים את האֹוצָר", אמר לאיש ֶׁשִאיתֹו ׂשֹוֵחַח, "אבל אין בעיה, אבוא מייד". 
סבא ֵאלִיקֹו פנה אל גאיה ואביב ואמר: "אני צריך ללכת לטפל באיזו בעיה. אתם יכולים 

לשחק בשדה, ואני אחזור ממש צ'יק צ'ק".

כשסבא הלך אמר אביב לגאיה: "שמעת מה סבא אמר? יש כאן אוצר!" "כן", ענתה גאיה, 
"מעניין מהו האוצר. תיבת קסמים? ַמְטּבְעֹות? חבל שאנחנו צריכים לחכות עד שסבא 

יחזור". "אנחנו לא חייבים..." אמר אביב וחייך חיוך שובב.

גאיה ואביב ָתרּו בעיניהם את השדה בחיפוש אחר אוצר. הם צעדו מסביב לכל השדה 
הגדול ובין ַהׁשּוחֹות ָהלֹוךְ וָׁשֹוב, אך לא ראו שום סימן לאוצר. גאיה אמרה לאביב: "אני 
לא מבינה! סבא אמר שיש אוצר. אולי ִפְסַפְסנּו משהו בדרך? בוא ננסה להיזכר במה 
שראינו". אביב אמר: "ראינו שדה גדול". גאיה הוסיפה: "ראינו צינורות שחורים שמהם 
ּבְִקצֵה השדה, ֲעׂשּויָה  ֲעֵרָמה של זבל  "ראינו  מטפטפים מים לצמחים". אביב אמר: 

משאריות מזון ומעלים. אבל לא ראינו אוצר". 

מחזוריות בטבע -
קומפוסט
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הצעות להרחבה
מומלץ לבנות קומפוסטר בית ספרי עם התלמידים. עמותות שונות מספקות קומפוסטרים חינם או מלמדות 
לבנות אותם. לאחר שיחה על סוגי המזון שנכון להשליך לקומפוסטר, הזכירו לתלמידים להשליך לשם את שאריות 

האוכל המתאימות שלא נאכלו, ובסיועו של הגנן הם ידשנו בקומפוסט את האדמה בחצר בית הספר.
 

שותלים באדמה זרעים. 
ַהֶדֶׁשן מספק להם את 
החומרים כדי ֶׁשיִנְּבְטּו 

ויצמיחו צמחים.

רמה 2
מחזוריות בטבע 

קומפוסט

על הצמח גדלים 
הְׁשֵאִריֹות ֶׁשנְִׁשָארֹות לאחר פירות טובים.

אכילת הפירות הן הבסיס 
לזבל אֹוְרגָנִי.

את ְׁשֵאִריֹות הצמחים, למשל 
הקליפות, עֹורמים בְמכל 

ַהקֹוְמּפֹוְסט, והן מתפרקות 
ונהפכות לְקֹוְמּפֹוְסט.

ִמְׁשַתְחְרִרים אליה.וְַהִמינֵָרלִים שבו באדמה כדי לְַדֵׁשן אותה, את הקומפוסט מפזרים 
הצמח ַהִמְתַּפֵתַח נִיזֹון 

ֵמַהִמינֵָרלִים ומהחומרים 
באדמה.
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גשם

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות

כרטיס סיפור: אגדת חוני המעגל
קומיקס של חוני המעגל – "פאזל" לסידור )8 חלקים(

כרטיס עבודה: השפעת הגשמים בימינו 

עזרים נדרשים
דף או מחברת

עפרונות

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח מושגים מרכזיים בפעילות: המילה "גשם", ותחתיה שני המושגים "בצורת" ו"שיטפונות".

בקשו מהתלמידים עצמם להסביר מה המשמעות של מושגים אלו בעינינו. הסבירו שבתחנה נדון בחשיבות 
הגשמים ובסכנות של מיעוט גשמים וריבוי גשמים ונבין מה בכוחם של בני האדם לעשות בעניין הגשמים.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות. התלמידים יקראו את אגדת חוני המעגל וישלימו בדף 

או במחברת את בועות הדיבור בצד האגדה.
לאחר מכן יסדרו התלמידים את שמונת חלקי האגדה המצוירים לפי הסדר, על פי תוכנם. אם סידרו נכון, הציור 

ברקע יתחבר. לסיכום היחידה – דף משימות המקשר את נושא הגשם לימינו.

בסיכום הפעילות
שוחחו עם התלמידים על הקשר של האגדה לימינו. אם עבדו עם כרטיס העבודה, שוחחו על הידיעות העיתונאיות 

המובאות בו. אם לא עבדו עם כרטיס העבודה, כדאי להסביר מעט על הנושא.
שאלו: מדוע הייתה התפילה הכלי היחיד שבו נעזרו בימי קדם בזמן מיעוט גשמים או ריבוי גשמים? מה אפשר 

לעשות היום שלא היה אפשר לעשות אז?

מידע והנחיות למורה
נושא הגשם והמים חוצה תרבויות וזמנים. בכל התרבויות החקלאיות העתיקות היו טקסים, חפצים או טקסטים 
להורדת הגשם, ונקודת המוצא של כולם היה העדר השליטה: לא היה בכוחו של האדם להוריד גשם כרצונו וגם 

לא להפסיקו כשהיה הרסני, ולכן פנה לכוחות חזקים ממנו. 
התחנה מציגה מצב שבו האדם הוא סביל, אינו שולט בכול. כיום המצב מעט שונה מימים עברו מכיוון שטכנולוגיות 
כגון חיזוי מזג האוויר )שלפיו אפשר למשל להחליט אם להקדים את הקטיף ולהתכונן לסערות כדי למנוע נזקים(, 

רמה 2

בעקבות מעשיו של 
חֹוִני ירדו שלושה 

סוגי גשמים:

חֹוִני עשה שני מעשים 
כדי ֶׁשֵייְרדּו גשמים:

אגדת חֹוִני הְַּמעֵַּגל

ּפַעַם אַחַת ָעבַר רֹב ֹחֶדׁש ֲאָדר ְולֹא ָיְרדּו ְּגָׁשִמים.

 ָׁשְלחּו מְַנִהיֵגי ָהָעם ְׁשִליִחים ְלחֹוִני הְַּמעֵַּגל ְוָאְמרּו לֹו: 
ִהְתּפֵַּלל ֶׁשֵּיְרדּו ְּגָׁשִמים. ִהְתּפֵַּלל חֹוִני, ְולֹא ָיְרדּו ְּגָׁשִמים.

ֶמה ָעָׁשה? ִסְרֵטט מֲַעָגל ּבַַּקְרַקע ְוָעמַד ְּבתֹוכֹו.

 ָאמַר חֹוִני: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִנְׁשָּבע ֲאִני ֶׁשֵאיִני ָזז ִמָּכאן, 
עַד ֶׁשְּתַרֵחם עַל ָּבֶניָך. 

ִהְתִחילּו ְּגָׁשִמים ְמטְַפְטִפים ִטּפֹות-ִטּפֹות.

ָאמַר חֹוִני: לֹא ָּכְך ִּבַּקְׁשִּתי, ֶאָּלא ְּגָׁשִמים הְַּממְַּלִאים ֶאת מַאְַגֵרי הַּמִַים 
– ּבֹורֹות, ְּתָעלֹות ּוְמָערֹות.

ִהְתִחילּו ָלֶרֶדת ְּגָׁשִמים סֹוֲעִרים וֲַחָזִקים, עַד ֶׁשָּכל ִטָּפה ְוִטָּפה ְּבֹגֶדל 
ֶּפַתח ֶׁשל ָחִבית.

ָאמַר חֹוִני: לֹא ָּכְך ִּבַּקְׁשִּתי, ֶאָּלא ִּגְׁשֵמי ָרצֹון, ְּבָרָכה ּוְנָדָבה.

ָיְרדּו ְּגָׁשִמים ּבִַּמָּדה ּוָבָעְצָמה ָהְרצּוָיה.

ָּבאּו הְַּׁשִליִחים ׁשּוב ְוָאְמרּו ְלחֹוִני: ַרִּבי, ְּכֵׁשם ֶׁשִהְתּפַּלְַלָּת ֲעֵליֶהם 
ֶׁשֵּיְרדּו, ָּכְך ִהְתּפֵַּלל ֲעֵליֶהם ֶׁשִּיָּפְסקּו.

ָאמַר חֹוִני: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֶׁשִּיָּפְסקּו הְַּגָׁשִמים ִויֵהא ֶרוַח ]ֲהָקָלה[ 
ָּבעֹוָלם.

ִמָּיד ָנְׁשָבה ָהרּוחַ ְוִנְתּפְַּזרּו ָהֲעָנִנים ְוָזְרָחה הַחַָּמה. ָיְצאּו ָהָעם לַָּׂשֶדה 
ְוֵהִביאּו ָלֶהם ִּפְטִרּיֹות. 

 

 על פי משנה, מסכת תענית, פרק ג', משנה ח'; תלמוד בבלי, מסכת תענית,
דף כ"ג, עמוד א'

גשם
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פיזור יודיד כסף )להגברת הגשמים(, התפלת מים ועוד נותנים לנו מעט שליטה בגשמים, וזה אחד הנושאים בדפי 
העבודה. אך כל הטכנולוגיות האלה אינן מונעות את משבר המים בארץ ובעולם הנובע מגידול האוכלוסייה, ולכן 

גם בימינו עלינו לחסוך מים.

אגדת חוני המעגל מחברת אותנו לתקופת חז"ל, לפני כאלפיים שנה. חוני היה תנא )חכם משנה( ידוע. במשנה 
ובתלמוד יש עשרות סיפורים על הורדת גשמים בזכות מעשים של אנשים, ומקריאת סיפורים אלו אפשר ללמוד 
על הערכים שהיו חשובים בעיני עורכי המשנה והתלמוד: מי שזכו להוריד גשמים היו על פי רוב גומלי החסדים, 
אנשים שדואגים לזולת, ולאו דווקא גדולי החכמים. מכאן שחוני המעגל היה לא רק חכם גדול אלא גם אדם טוב.

הצעות להרחבה
אפשר לעסוק בכיתה בנושאים הקשורים לדף העבודה. שוחחו על כוחות הטבע לעומת האדם, ודברו על חשיבות 

החיסכון במים ועל האמצעים לחסוך מים.
בתוכנית אדמ"ה של קרן תל"י )קיימת בגרסת רשת באתר של תל"י( אפשר למצוא הרחבה על הנושא בתוכנית 

לכיתה ה, בשיעור השלישי בכותרת "ארץ ישראל ותלותה בגשמים".

 

רמה 2

השפעת הגשמים בימינו 
האגדה על חוני המעגל מראה כמה היו תושבי ארץ ישראל תלויים בגשמים וממחישה 

את הרצון לנסות לשלוט על תופעת טבע שבעצם אין לנו שליטה עליה.

גם היום, אלפיים שנה לאחר סיפורו של חוני, הגשם משפיע על חיינו, והדבר בולט 
בשנות ּבַצֹוֶרת – שנים שבהן יורדים מעט מדי גשמים – ובעת סערות.

 איזו בעיה מוצגת בכותרות 
העיתונים?

 באגדה על חוני מתוארת 
תופעה דומה. העתיקו את 

המשפט המתאר אותה.

שאלות

הפוגע במהלך החיים התקיןמתמודדות עם מחסור קשה במים כולו וגם שאר מדינות האזור הבצורת מורגשת היטב באזור 
• וואלה news, 26 באוגוסט 2018

אין גשם, זו תהיה אחת 

השנים הרעות שראינו 
• Ynet, 20 בדצמבר 2017

רמה 2
גשם

חסר תקדיםתביא את הכנרת לשפלשנה נוספת של מיעוט גשמיםרשות המים:
• הארץ, 4 בספטמבר 2017

לפניכם כותרות של כתבות 
העוסקות ּבִבְָעיַית הּבַצֹוֶרת. 

ִקראו אותן, וֲַענּו על 
השאלות ּבְִעְקבֹוֵתיֶהן.

1

2

כל כך הרבה זמן 
לא ירד גשם.

מה יהיה? השדות 
והמטעים מתייבשים. 

אין די מים.

שלחו מנהיגי העם שליחים אל חוני:

 בבקשה התפלל לאלוהים 
שיירדו גשמים!

ִסְרֵטט חוני מעגל על הרצפה ואמר:

ִריּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
אני ִנשבע שלא 
ֵאֵצא ִממֲַעָגל זה 
עד ֶׁשתוריד לנו 

גשמים!

הגשמים האלה 
חלשים מדי.

נראה לי 
שהגשמים האלה 

ָיְרדּו רק כדי 
שחוני יוכל לצאת 

מהמעגל.

ריבונו של עולם, לא 
לגשמים כאלה התכוונתי, 
אלא לגשמים שימלאו את 
הבורות ְויְַׁשקּו את היבול.

הצילו, מה זה?! 
הגשמים האלה 

חזקים מדי!

בבקשה, חוני, התפלל 
ֶׁשֵייְרדּו גשמים קלים יותר.

ריבונו של 
עולם, לא 
לגשמים 
כאלה 

התכוונתי, 
אלא ְלִגְׁשֵמי 
סוף-סוף, אלה ָרצֹון וברכה.

ִגְׁשֵמי  ברכה!

נהדר, הבורות ּומַאְַגֵרי המים 
התמלאו, ואין עוד צורך 

בגשמים. בבקשה התפלל 
עליהם ֶׁשִייּפְַסקּו.                

עכשיו ירד די גשם. 
תודה, אלוהים! יהי 

איזה יופי, רצון שייפסק.
הכול פורח!

ְראּו את הפטריות 
– סימן ְלִגְׁשֵמי ברכה!

כל כך הרבה זמן 
לא ירד גשם.

מה יהיה? השדות 
והמטעים מתייבשים. 

אין די מים.

שלחו מנהיגי העם שליחים אל חוני:

 בבקשה התפלל לאלוהים 
שיירדו גשמים!

ִסְרֵטט חוני מעגל על הרצפה ואמר:

ִריּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
אני ִנשבע שלא 
ֵאֵצא ִממֲַעָגל זה 
עד ֶׁשתוריד לנו 

גשמים!

הגשמים האלה 
חלשים מדי.

נראה לי 
שהגשמים האלה 

ָיְרדּו רק כדי 
שחוני יוכל לצאת 

מהמעגל.

ריבונו של עולם, לא 
לגשמים כאלה התכוונתי, 
אלא לגשמים שימלאו את 
הבורות ְויְַׁשקּו את היבול.

הצילו, מה זה?! 
הגשמים האלה 

חזקים מדי!

בבקשה, חוני, התפלל 
ֶׁשֵייְרדּו גשמים קלים יותר.

ריבונו של 
עולם, לא 
לגשמים 
כאלה 

התכוונתי, 
אלא ְלִגְׁשֵמי 
סוף-סוף, אלה ָרצֹון וברכה.

ִגְׁשֵמי  ברכה!

נהדר, הבורות ּומַאְַגֵרי המים 
התמלאו, ואין עוד צורך 

בגשמים. בבקשה התפלל 
עליהם ֶׁשִייּפְַסקּו.                

עכשיו ירד די גשם. 
תודה, אלוהים! יהי 

איזה יופי, רצון שייפסק.
הכול פורח!

ְראּו את הפטריות 
– סימן ְלִגְׁשֵמי ברכה!

כל כך הרבה זמן 
לא ירד גשם.

מה יהיה? השדות 
והמטעים מתייבשים. 

אין די מים.

שלחו מנהיגי העם שליחים אל חוני:

 בבקשה התפלל לאלוהים 
שיירדו גשמים!

ִסְרֵטט חוני מעגל על הרצפה ואמר:

ִריּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
אני ִנשבע שלא 
ֵאֵצא ִממֲַעָגל זה 
עד ֶׁשתוריד לנו 

גשמים!

הגשמים האלה 
חלשים מדי.

נראה לי 
שהגשמים האלה 

ָיְרדּו רק כדי 
שחוני יוכל לצאת 

מהמעגל.

ריבונו של עולם, לא 
לגשמים כאלה התכוונתי, 
אלא לגשמים שימלאו את 
הבורות ְויְַׁשקּו את היבול.

הצילו, מה זה?! 
הגשמים האלה 

חזקים מדי!

בבקשה, חוני, התפלל 
ֶׁשֵייְרדּו גשמים קלים יותר.

ריבונו של 
עולם, לא 
לגשמים 
כאלה 

התכוונתי, 
אלא ְלִגְׁשֵמי 
סוף-סוף, אלה ָרצֹון וברכה.

ִגְׁשֵמי  ברכה!

נהדר, הבורות ּומַאְַגֵרי המים 
התמלאו, ואין עוד צורך 

בגשמים. בבקשה התפלל 
עליהם ֶׁשִייּפְַסקּו.                

עכשיו ירד די גשם. 
תודה, אלוהים! יהי 

איזה יופי, רצון שייפסק.
הכול פורח!

ְראּו את הפטריות 
– סימן ְלִגְׁשֵמי ברכה!

כל כך הרבה זמן 

לא ירד גשם.

מה יהיה? השדות 

והמטעים מתייבשים. 
אין די מים.

שלחו מנהיגי העם שליחים אל חוני:

 בבקשה התפלל לאלוהים 

שיירדו גשמים!

ִסְרֵטט חוני מעגל על הרצפה ואמר:

ִריּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
אני ִנשבע שלא 
ֵאֵצא ִממֲַעָגל זה 
עד ֶׁשתוריד לנו 

גשמים!

הגשמים האלה 
חלשים מדי.

נראה לי 
שהגשמים האלה 

ָיְרדּו רק כדי 
שחוני יוכל לצאת 

מהמעגל.

ריבונו של עולם, לא 

לגשמים כאלה התכוונתי, 

אלא לגשמים שימלאו את 

הבורות ְויְַׁשקּו את היבול.

הצילו, מה זה?! 
הגשמים האלה 

חזקים מדי!

בבקשה, חוני, התפלל 

ֶׁשֵייְרדּו גשמים קלים יותר.

ריבונו של 
עולם, לא 
לגשמים 
כאלה 

התכוונתי, 
אלא ְלִגְׁשֵמי 
ָרצֹון וברכה.

סוף-סוף, אלה 
ִגְׁשֵמי  ברכה!

נהדר, הבורות ּומַאְַגֵרי המים 

התמלאו, ואין עוד צורך 

בגשמים. בבקשה התפלל 

עליהם ֶׁשִייּפְַסקּו.                

עכשיו ירד די גשם. 
תודה, אלוהים! יהי 

רצון שייפסק.

איזה יופי, 
הכול פורח!

ְראּו את הפטריות 
– סימן ְלִגְׁשֵמי ברכה!

כל כך הרבה זמן 
לא ירד גשם.

מה יהיה? השדות 
והמטעים מתייבשים. 

אין די מים.

שלחו מנהיגי העם שליחים אל חוני:
 בבקשה התפלל לאלוהים 

שיירדו גשמים!

ִסְרֵטט חוני מעגל על הרצפה ואמר:

ִריּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
אני ִנשבע שלא 
ֵאֵצא ִממֲַעָגל זה 
עד ֶׁשתוריד לנו 

גשמים!

הגשמים האלה 
חלשים מדי.

נראה לי 
שהגשמים האלה 

ָיְרדּו רק כדי 
שחוני יוכל לצאת 

מהמעגל.

ריבונו של עולם, לא 
הבורות ְויְַׁשקּו את היבול.אלא לגשמים שימלאו את לגשמים כאלה התכוונתי, 

הצילו, מה זה?! 
הגשמים האלה 

חזקים מדי!

בבקשה, חוני, התפלל 
ֶׁשֵייְרדּו גשמים קלים יותר.

ריבונו של 
עולם, לא 
לגשמים 
כאלה 

התכוונתי, 
אלא ְלִגְׁשֵמי 
ָרצֹון וברכה.

סוף-סוף, אלה 
ִגְׁשֵמי  ברכה!

עליהם ֶׁשִייּפְַסקּו.                בגשמים. בבקשה התפלל התמלאו, ואין עוד צורך נהדר, הבורות ּומַאְַגֵרי המים 

עכשיו ירד די גשם. 
תודה, אלוהים! יהי 

רצון שייפסק.

איזה יופי, 
הכול פורח!

ְראּו את הפטריות 
– סימן ְלִגְׁשֵמי ברכה!

כל כך הרבה זמן 
לא ירד גשם.

מה יהיה? השדות 
והמטעים מתייבשים. 

אין די מים.

שלחו מנהיגי העם שליחים אל חוני:

 בבקשה התפלל לאלוהים 
שיירדו גשמים!

ִסְרֵטט חוני מעגל על הרצפה ואמר:

ִריּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
אני ִנשבע שלא 
ֵאֵצא ִממֲַעָגל זה 
עד ֶׁשתוריד לנו 

גשמים!

הגשמים האלה 
חלשים מדי.

נראה לי 
שהגשמים האלה 

ָיְרדּו רק כדי 
שחוני יוכל לצאת 

מהמעגל.

ריבונו של עולם, לא 
לגשמים כאלה התכוונתי, 
אלא לגשמים שימלאו את 
הבורות ְויְַׁשקּו את היבול.

הצילו, מה זה?! 
הגשמים האלה 

חזקים מדי!

בבקשה, חוני, התפלל 
ֶׁשֵייְרדּו גשמים קלים יותר.

ריבונו של 
עולם, לא 
לגשמים 
כאלה 

התכוונתי, 
אלא ְלִגְׁשֵמי 
סוף-סוף, אלה ָרצֹון וברכה.

ִגְׁשֵמי  ברכה!

נהדר, הבורות ּומַאְַגֵרי המים 
התמלאו, ואין עוד צורך 

בגשמים. בבקשה התפלל 
עליהם ֶׁשִייּפְַסקּו.                

עכשיו ירד די גשם. 
תודה, אלוהים! יהי 

איזה יופי, רצון שייפסק.
הכול פורח!

ְראּו את הפטריות 
– סימן ְלִגְׁשֵמי ברכה!

כל כך הרבה זמן 

לא ירד גשם.
מה יהיה? השדות 

והמטעים מתייבשים. 

אין די מים.

שלחו מנהיגי העם שליחים אל חוני:

 בבקשה התפלל לאלוהים 

שיירדו גשמים!

ִסְרֵטט חוני מעגל על הרצפה ואמר:

ִריּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 

אני ִנשבע שלא 

ֵאֵצא ִממֲַעָגל זה 

עד ֶׁשתוריד לנו 

גשמים!
הגשמים האלה 

חלשים מדי.

נראה לי 

שהגשמים האלה 

ָיְרדּו רק כדי 

שחוני יוכל לצאת 

מהמעגל.

ריבונו של עולם, לא 

לגשמים כאלה התכוונתי, 

אלא לגשמים שימלאו את 

הבורות ְויְַׁשקּו את היבול.

הצילו, מה זה?! 

הגשמים האלה 

חזקים מדי!

בבקשה, חוני, התפלל 

ֶׁשֵייְרדּו גשמים קלים יותר.

ריבונו של 

עולם, לא 

לגשמים 

כאלה 

התכוונתי, 

אלא ְלִגְׁשֵמי 

ָרצֹון וברכה.

סוף-סוף, אלה 

ִגְׁשֵמי  ברכה!

נהדר, הבורות ּומַאְַגֵרי המים 

התמלאו, ואין עוד צורך 

בגשמים. בבקשה התפלל 

                
עליהם ֶׁשִייּפְַסקּו.

עכשיו ירד די גשם. 

תודה, אלוהים! יהי 

רצון שייפסק.

איזה יופי, 

הכול פורח!

ְראּו את הפטריות 

– סימן ְלִגְׁשֵמי ברכה!
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לוח השנה העברי והחיבור לטבע

מה בתחנה
לוח פעילות מחולק ל-6 אזורי פעילות

 

עזרים נדרשים
טוש מחיק

אמצעי מחיקה )ספוג או מגבות נייר(
דף או מחברת

עפרונות

מבנה הקבוצה
ביחידים או בזוגות, עד 4 תלמידים בתחנה. התלמידים יישבו בארבעת הצדדים של לוח הפעילות.

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושג המרכזי של הפעילות: החגים והטבע.

הסבירו לתלמידים שכמה מהחגים בלוח השנה העברי קשורים לפעולות חקלאיות או לעונות השנה. בקשו מהם 
לציין חגים כאלה. אפשרות אחרת: ציינו שמות חגים, והתלמידים יאמרו אם הם חגים חקלאיים. התלמידים ודאי 

יופתעו לגלות שחגים כמו פסח או סוכות הם חגים חקלאיים. בפעילות נגלה מה הקשר של החגים לטבע.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבמרכז לוח הפעילות.

בלוח חמש משימות – משימה לכל חג. כל תלמיד יעבוד על תחנה אחת. אפשר לעבוד בזוגות. התלמידים יוכלו 
למלא את המשימות בכתיבה על הלוח עצמו )בטוש מחיק בלבד(, אך אז עליהם למחוק את התשובות אם תלמיד 

אחר ירצה למלא משימה באותו חג. לחלופין הם יוכלו לכתוב בדף או במחברת.
שימו לב: הקפידו למחוק את הלוחות לאחר העבודה כדי שהתלמידים הבאים יקבלו לוח נקי.

בסיכום הפעילות
בקשו מהתלמידים בלי להסתכל בלוח לציין את הקשר של כל אחד מהחגים לטבע – לעונה החקלאית, לעונת 

השנה או לגורם אחר.

מידע והנחיות למורה
היהדות התגבשה בתקופה שבה רוב בני האדם היו חקלאים. גם בני ישראל בעת העתיקה עסקו בעיקר בחקלאות. 

משום כך לוח השנה העברי הוא חקלאי בעיקרו.
שלושה מהמועדים החשובים בלוח השנה העברי – פסח, שבועות וסוכות – קשורים לשלוש עונות חקלאיות. 
פסח – תחילת קציר השעורים, שבועות – תחילת קציר החיטים, סוכות – איסוף התבואה מהשדה לפני בוא 
הגשמים. חגים אלו קשורים גם למאורעות היסטוריים )פסח – זכר ליציאת מצרים, שבועות – זכר למעמד הר 
סיני ומתן תורה, סוכות – זכר לישיבתם של בני ישראל בסוכות במסעם במדבר(. המנהגים וההלכות שלהם 

עוסקים בשני הפנים האלה של החגים.

סוכות  חג האסיף
חג הסוכות מכונה בתורה גם "חג האסיף":
ִּׁביִעי  ׂר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְש ּׁה ָעָש ֲּחִמָש ]...[ ַב

ּבּוַאת ָהָאֶרץ ֶּכם ֶאת ְת ָּאְסְפ ְב
ּחֹּגּו ֶאת ַחג ה' ]...[. ָת

  ספר ויקרא, פרק כ"ג, פסוק ל"ט

בארץ ישראל לקראת חג הסוכות החקלאים אוספים את היבול ׁשָקצְרּו וקטפו מהשדות 
ּוֵמַהַמָטִעים. מראה המחסנים המלאים יְבּול משמח מאוד את החקלאים, והחג מציין 

את הׂשמחה הזאת.

אל תשכחי שעברנו כמה חודשים לא קלים: 
ִמְתָקָפה של ַמזִיִקים, ימים של ברד וימים של 

חמסין. ָחׁשׁשנּו מאוד ליבול.

כנראה בגלל כל הדברים האלה אני 
מתרגש כשסוף-סוף האסיף מגיע!

מצחיק איך שאתה מתלהב מהתפוחים, 
כאילו הם לא צומחים בכל שנה מחדש.

מבוך האסיף 
לקראת חג האסיף, החקלאים דוד וֵאלָה רוצים לאסוף את 

כל ֲאלּומֹות החיטה בשדה ולהכניסן למחסן.

באיזו דרך עליהם לבחור כך שיאספו את כל הֲאלּומֹות? 

פירוש: ביום החמישה עשר לחודש ִתׁשֵרי, 
כאשר תאספו את ְתבּוַאת הארץ, 

תחגגו את חג ה', חג הסוכות.

בּועֹות  חג הקציר  ׁשָ
בתורה כתוב:

ים ]...[. ּכּוֵרי ְקִציר ִחּטִ ה ְלָך ּבִ ֲעׂשֶ ֻבעֹת ּתַ ְוַחג ׁשָ
ספר שמות, פרק ל"ד, פסוק כ"ב

מהחיטים שנקצרו ביכורים – הראשונים שהבשילו   

חג השבועות חל בעונה שבה קוצרים את ַהיְבּול החדש של החיטה, ולכן 
הוא זכה בכינוי "חג הקציר". בימים עָבָרּו, מחג השבועות ובמשך כל הקיץ 
הביאו העולים לרגל לבית המקדש ּבִיּכּוִרים – את ראשית ַהיְבּול שלהם: 

חיטה, ְׂשעֹוָרה והפירות האחרים של שבעת המינים.

כתב חידה
אחרי שבית המקדש חרב ועַם ישראל יצא לְגָלּות בארצות 
אחרות, נפסק מנהג הביכורים. לפני ּכְֵמָאה ועשרים שנה, 
כשחזרו החלוצים לארץ ישראל, הם בנו מסורת חדשה 
ֵמיַטב הפירות והירקות  והנהיגו תהלוכות ביכורים של 
שגידלו. לכבוד המנהג ַהְמחּוָדׁש נכתב שיר ילדים מּוּכָר.  

ַּפַענְחּו את כתב החידה, גלו מהו השיר, וענו על 
השאלות למטה: 

שאלות
לפי השיר, כיצד נשאו החלוצים את הביכורים?  .1

מהיכן מגיעים נֹוְׁשֵאי הביכורים בשיר?  .2

איזה מהתיאורים האלה כתוב בשיר?  .3
ְמבִיֵאי הביכורים לבשו בגדי לבן. א.   

ְמבִיֵאי הביכורים נשאו עיטור )קישוט( על ראשם. ב.   
ְמבִיֵאי הביכורים היו יחפים. ג.   

    

   

     

  

מקרא  
מ ל  כ  י  ט  ו  ה  ב  א   

                  

ת ש  ר  ק  צ  פ  ע  ס  נ   
                  

כתב: לוין קיפניס

בתורה כתוב:
ַסח ַלה' ֱאלֶֹהיָך ]...[. יָת ֶפּ מֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב ְוָעִשׂ ָשׁ

ספר דברים, פרק ט"ז, פסוק א'

 לפי התורה, את חג הפסח יש לחגוג כאשר בארץ ישראל חל האביב. 
גם החגים האחרים נְֶחגָגִים על פי עונות השנה, ולכן לוח השנה העִברי 

כולו מּוְתָאם לעונות השנה.

לא כל לוחות השנה בנויים כך. למשל הלוח המוסלמי אינו מּוְתָאם לעונות 
השנה, ולכן החגים המוסלמיים נחגגים בעונות שונות.

מצאו את הביטוי
לפניכם תרגיל בציורים. הוסיפו או ַהְחִסירּו את האותיות מן 

הציורים, וְכְִתבּו ּבַׁשּורֹות ֶׁשִמַתַחת לציורים את התוצאה.  

סדרו את המילים כך שיתקבל משפט מתוך שיר הקשור לנושא.

פסח  חג האביב

ר = ב- ר

- ן- ה +ר = ס

חנוכה  שמן זית
בסיפור חג החנוכה, ַהַמּכּבִים נלחמו ביוונים שהשתלטו על בית 
המקדש. לאחר ׁשּכָבׁשּו בחזרה את בית המקדש, רצו המכבים להדליק 
את המנורה. על פי האגדה, הם מצאו רק פך אחד של שמן זית טהור, 
אך בדרך פלא הוא הספיק לשמונה ימים, עד ׁשיָכְלּו להביא עוד שמן 

מרחוק. לְזֵכֶר הנס הזה חוגגים את שמונת ימי החנוכה.  

ּבִיֵמי החנוכה מבשילים הזיתים בארץ ישראל, ואפשר לקטוף אותם 
ּולְָהִפיק מהם שמן זית.

1. שם התוצר העיקרי של הזיתים 

2. כינוי לקטיף זיתים

3. כלי שהיה בבית המקדש ושהשתמשו בו בשמן זית

4. שם הפירות שמהם מפיקים את השמן

5.  מעיכת הזיתים והפקת השמן מהם, או ׁשימּור 

הזיתים בחומץ או במלח

6. המקום שבו הפיקו בעבר שמן מזיתים

1

2

3

4

5

6

מחסן מילים 
בית בד • מסיק • שמן • כבישה • זיתים • מנורה

תשבץ
פתרו את התשבץ, וגלו את המילים בטור המודגש. 

החכמים לימדו: 
ָנה ָלִאיָלן. ׁ ָבט רֹאׁש ַהָשּ ְשׁ ִבּ

משנה, מסכת ראש השנה, פרק א', משנה א'

על פי הִמְׁשנָה, ט"ו בשבט הוא היום ֶׁשלְִפיו מחשבים את הגיל של 
פירות העץ.

למה לְַחֵׁשב את הגיל של הפירות? מה, צריך לדעת 
כמה נרות להדליק על עוגת יום ההולדת שלהם?

רעיון חמוד! אבל לא, הסיבה היא אחרת: על פי המסורת 
היהודית, מותר לאכול את פירות העץ רק ּכְֶׁשָמלְאּו לעץ 

שלוש שנים. 

תפזורת פירות
עם השנים נהיה ט"ו בשבט 

ליום של חגיגה לעצים ולפירות.

לפניכם ִתְפזֹוֶרת של פירות, 
ִמצאו לפחות עשרה מהם. 

ביקבניעא

תילוכשאת

משמשמנוש

רזנאנתטס

ליטסזופת

יפיבורחא

צ'ננריוגח

ירהלקסשד

הפירות בתפזורת 
אגס • אננס • עינב • אשכולית 

• קלמנטינה • תמר • ליצ'י • 
תפוז • תות • משמש • שסק 

• שזיף • חרוב

ט"ו בשבט  חג לאילנות 

 אלול

 אב

 סיוון תמוז

ייר
 א

סן
 ני

דר
א

 

בט

 ש

 כסלו טבת

חשוון  

שרי
ת

 

 

 שבועות 

 

סח
 פ

 
 ט"ו בשבט

חנוכה   

 

סוכות

לוח השנה הִעברי והחיבור לטבע

לוח השנה הִעברי מּוְתָאם לעולם 
הטבע, ומועדים ִעבְִריִים רבים 

קשורים לעונות ַהַחְקלִָאיֹות.

פעילויות 
בלוח שלפניכם מידע ופעילויות על חמישה 

מועדים בלוח השנה הִעברי ועל הקשר שלהם 
לַַחְקלָאּות ולטבע. 

בחרו בשני מועדים לפחות, קראו את המידע 
וִפתרו את החידה.

רמה 2
לוח השנה העברי
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מהמועדים המאוחרים, שמקורם בתקופת חז"ל )לפני כאלפיים שנה(, בחרנו שני מועדים המתקשרים אף הם לטבע: 
חנוכה – חג היסטורי שחל במקרה בימי הבשלת הזיתים, ובכך מתקשר גם לנושא ההיסטורי של החג – נס פך 
השמן )שמן זית(. מבחינת עונות השנה, חנוכה חל בשיא החורף שבו שעות האור מועטות, ובכך מצטרף לחגי 
אור רבים שמצוינים בעולם ושבהם מדליקים נרות ואורות. אפשר להרחיב בנושא באמצעות הפעילויות באתר 
לבנה של קרן תל"י, בחודש כסלו. בקטע "ימים מתקצרים ומתארכים" יש מדרש על הקשר בין חנוכה לעונת 

החורף וקישור למצגת חגי אור ברחבי העולם.
טו בשבט – מועד חקלאי מובהק שקבעו חז"ל – מיום זה מחשבים את גיל העץ ופירותיו, ולפיו מקיימים שתי 
מצוות עיקריות: מצוות עורלה – אסור לאכול מפירות העץ בשלוש השנים הראשונות; מצוות מעשרות – על 
האדם לתת מעשר )עשירית( מיבולו לכוהנים וללוויים )משום שלא היו ברשותם אדמות( ולעניים, בכל שנה מעשר 

לקבוצה אחרת. 
לימים היה טו בשבט לחג אכילת הפירות של ארץ ישראל ואחר כך לחג הנטיעות.

בתחנה התלמידים לומדים על חמשת החגים ועל משמעותם החקלאית. 
חשוב להבהיר לתלמידים שלחגים יש גם משמעויות שאינן קשורות לחקלאות. בפעילויות התמקדנו אך ורק 

במנהגים החקלאיים של כל חג.

הפתרונות לחידות

טו בשבט
הפתרון לתפזורת הפירות:

חנוכה
פתרון התשבץ:

1. שמן 2. מסיק 3. מנורה 4. זיתים  5. כבישה 6. בית בד 
בטור המודגש: שמן זית

ב י ק ב נ י ע א

ת י ל ו כ ש א ת

מ ש מ ש מ נ ו ש

ר ז נ א נ ת ט ס

ל י ט ס ז ו פ ת

י פ י ב ו ר ח א

צ' נ נ ר י ו ג ח

י ר ה ל ק ס ש ד
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פסח
פתרון החידה בציורים: 

אביב הגיע, פסח בא.

שבועות
פתרון כתב החידה:

סלינו על כתפינו 
ראשינו עטורים 

מקצות הארץ באנו 
הבאנו ביכורים.

התשובות לשאלות: 1. בסלים על כתפיהם  2. מקצות הארץ   3. ב 

סוכות
פתרון המבוך:
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צער בעלי חיים

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 

דף סיפור: רבי יהודה הנשיא והעגל
4 כרטיסי משימה

עזרים נדרשים
דף או מחברת

עפרונות

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושג המרכזי של הפעילות: צער בעלי חיים.

מה פירושו? הסבירו שהוא מבוסס על האיסור מהתורה לְצֵַער בעלי חיים. בתחנה נלמד סיפור אגדה על חכם 
יהודי, ובו דוגמאות להתנהגות העוברת על האיסור. 

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

התלמידים יקראו את הסיפור ואז יבחרו באחת ממשימות הכתיבה וימלאו אותה. 

בסיכום הפעילות
בעקבות הפעילות אפשר לערוך דיון כיתתי ולבקש מהתלמידים להביא דוגמאות מחיינו: כיצד לנהוג בבעלי החיים 

סביבנו? לא לדרוך על שיירת נמלים, לא להציק לחתולי רחוב וכדומה. 

מידע והנחיות למורה
התחנה מבוססת על שני מקורות מהמסורת היהודית: איסור צער בעלי חיים )שהוזכר גם בתחנה על הצרכנות( 

וסיפור הממחיש את הרגישות שיש לנהוג בבעלי חיים, גם כשאין זה מובן מאליו.

רבי יהודה הנשיא )המכונה רבי( – מגדולי התנאים )חכמי המשנה(, חי במאה ה-2 לספירה בציפורי שבגליל. הוא 
שערך את המשנה, כלומר קבע את הנוסח הסופי שלה. המשנה היא אוסף מאמרים והלכות של חז"ל על התורה, 
והיא חלק חשוב בתורה שבעל-פה. רבי היה נשיא הסנהדרין, התפקיד החשוב ביותר בהנהגה היהודית תחת שלטון 
הרומאים. לרבי היו יחסי ידידות קרובים עם השלטונות, ופעמים רבות הם עזרו בשמירה על זכויות היהודים בארץ.

שימו לב: על פי הסיפור, אין איסור לאכול בעלי חיים. הסיפור אינו מטיף לצמחונות אלא להתחשבות ולחמלה. 
גם בעלי חיים הנתונים לשליטתנו – עגל ההולך לשחיטה או גורי חולדה בביתנו – ראויים לחמלה. 

רמה 2

רבי יהודה הנשיא והעגל

 ַּפַעם ַאַחת יַָׁשב ַרּבִי, הּוא ַרּבִי יְהּוָדה ַהּנִָׂשיא, וְלַָמד ּתֹוָרה. 
 עָבַר לְיָדֹו ִאיׁש ַהּמֹובִיל ֵעגֶל לְִׁשִחיָטה.

ַחת ּכְנַף  ָהֵעגֶל ַהְּמֻפָחד ִהְרּגִיׁש לְָאן מֹולִיכִים אֹותֹו, ִהכְנִיס ֶאת רֹאׁשֹו ַתּ
 ּבִגְּדֹו ֶׁשל ַרּבִי וְגָָעה ּכְִאּלּו ְמבֵַקּׁש: "ַהּצִילֵנִי!"

 ָדַּחף ַרּבִי ֶאת ָהֵעגֶל וְָאַמר: "ָמה יָכֹול ֲאנִי לֲַעזֹר לְךָ? 
." לֵךְ לְַּׁשִחיָטה, ּכִי לְכָךְ נֹוצְַרָתּ

ָאְמרּו ֵמַהָּׁשַמיִם: "ִמְּפנֵי ֶׁשַרּבִי לֹא ְמַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים – 
 לֹא נְַרֵחם ָעלָיו".

ִמיָּד ִהְתִחילּו לִכְאֹב ִׁשּנָיו ֶׁשל ַרּבִי, וְלֹא ָּפַסק ַהּכְֵאב 
ּבְֶמֶׁשךְ ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֶרה ָׁשנָה.

יֹום ֶאָחד, ּכֲַאֶׁשר ַהְּמָׁשֶרֶתת ֶׁשל ַרּבִי ִטְאְטָאה ֶאת ִרצְַּפת ַהּבַיִת, ָמצְָאה 
 ּגּוִרים ֶׁשל ֻחלְָדּה ִמְתּכְַרּבְלִים ּבְַאַחת ַהִּפּנֹות.

 ֵהנִיָפה ַהְּמָׁשֶרֶתת ֶאת ַהַמְּטֲאֵטא ַעל ַהּגּוִרים, ּכְֵדי לְַהבְִריַח אֹוָתם.
ָרָאה ַרּבִי וְצַָעק: "ָהנִיִחי לֶָהם! ָעלֵינּו לְַרֵחם ֲעלֵיֶהם ּכְמֹו ֶׁשֱאלֹוִהים 

ְמַרֵחם ֲעלֵיֶהם".

 ָאְמרּו ֵמַהָּׁשַמיִם: "ִמְּפנֵי ֶׁשַרּבִי ְמַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים – נְַרֵחם ָעלָיו".
ִמיָּד ָּפְסקּו ִׁשּנָיו ֶׁשל ַרּבִי לִכְאֹב.

על פי תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ה, עמוד א'

צער בעלי חיים

כיצד היה יכול רבי לנהוג ַאֶחֶרת ּבֵָעגֶל?  א

ָּתֲארּו בציור או בסיפור את המפגש בין 

העגל ורבי, ובו רבי כן מרחם על העגל: 

מה הוא אומר לו? 

א
כיצד היה יכול רבי לנהוג ַאֶחֶרת ּבֵָעגֶל?  
ָּתֲארּו בציור או בסיפור את המפגש בין 
העגל ורבי, ובו רבי כן מרחם על העגל: 

מה הוא אומר לו? 
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רמה 3

קום, התהלך בארץ

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 
מפת ארץ ישראל 

10 כרטיסים עם כתבי חידה

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושגים המרכזיים של הפעילות: קום, התהלך בארץ; שמורות טבע.

שאלו את התלמידים אם הם יודעים איפה בתורה הפסוק כתוב. הזכירו בקצרה את הסיפור של אברהם בפרשת 
לך לך בחומש בראשית )ראו הרחבה במידע למורה(, והסבירו שלעיתים קרובות החיבור הרגשי למקום נולד 
מהיכרות איתו. הסבירו שבחרנו להכיר את הארץ דרך שמורות הטבע שלה שמשקפות את ייחודם של אזורים 

שונים בארץ וממחישות למה חשוב לשמור על הסביבה.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

המשחק בתחנה הוא בדגם של "מחפשים את המטמון". התלמידים יתחילו בכרטיסייה הפותחת עם איור החסידה, 
ופתרון נכון של המידע יוביל אותם לאתר המרומז בה ולכרטיסייה הבאה )שעל גבה מצויר הציור שנמצא במפה 
בצד האתר(. סידור הכרטיסיות לפי סדר "הטיול" יחשוף בתחתיתן בהיפוך את השורות הפותחות בשירו של 

יורם טהרלב: "קום והתהלך בארץ בתרמיל ובמקל, וודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל".

בסיכום הפעילות
בקשו מהתלמידים לספר פרט מפתיע אחד שלמדו על שמורות הטבע בארץ, לספר באילו מן השמורות ביקרו 
ומה ראו בהן ולבחור שמורת טבע אחת שהם יבקשו מהוריהם לטייל בה. אפשר להשמיע את השיר קום והתהלך 

בארץ ששרה להקת פיקוד צפון.

מידע והנחיות למורה
ייחוד החי והצומח בהן, תוך חיבור  ייחודן ואת  מטרת התחנה להכיר לתלמידים שמורות הטבע בארץ, את 

להיסטוריה של העם והמדינה.
שם התחנה לקוח מדבריו של אלוהים לאברהם בפרשת לך לך: "קּום ִהְתַהּלֵךְ ּבָָאֶרץ לְָאְרּכָּה ּולְָרְחּבָּה ּכִי לְךָ ֶאְּתנֶּנָה" 
)בראשית יג, יז(. אברהם נשלח למסע בארצו החדשה כדי להכיר אותה ולהתחבר אליה. התורה אינה מפרטת 
אם אכן ערך אברהם את המסע הזה, אך אנו יכולים להזדהות עם המטרה. יורם טהרלב השתמש בפרפרזה על 

הפסוק הזה בשורה הפותחת בשירו הידוע: "קום והתהלך בארץ בתרמיל ובמקל".
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בפעילות התלמידים "יבקרו" בעשר שמורות טבע. להלן סדר השמורות והרמזים לתלמידים המתקשים:
עין גדי )רמז: חפשו את נחל דוד במפה(. 1
הר הכרמל )רמז: בעל החיים יגלה את הפתרון(. 2
הכנרת )רמז: צורתה מזכירה כינור, וכך גם שמה(. 3
מכתש רמון )רמז: מה שמו של האסטרונאוט הישראלי?(. 4
הר החרמון )רמז: בעל חיים וצמח יגלו את הפתרון(. 5
ים סוף )רמז: קריעת...(. 6
חולות אשדוד )רמז: חפשו את החולות(. 7
נהר הירקון )רמז: שם הדג יגלה לכם את הפתרון(. 8
ים המלח )רמז: שם הצמח יגלה את הפתרון(. 9

שמורת החולה )רמז: מן הכנרת לכו צפונה(.. 10
בהנחיות הדגישו לתלמידים שהמידע בכרטיסייה מסייע לפתרון, ועודדו אותם לקרוא גם את החידה וגם את 

המידע הנוסף.

הצעות להרחבה
אפשר לתת לתלמידים "מטמון" כאשר הם מגיעים לתחנה האחרונה – שמורת החולה. אמרו לתלמידים שהמילה 
"חולה" בהיפוך אותיות תוביל אותם למטמון, והחביאו מטמון תחת "הלוח" – לוח הכיתה. המטמון יכול להיות 
חטיף בריא, פירות, מדבקות, תעודות הצטיינות וכדומה. מומלץ לבחור באחד המקומות לטיול כיתתי. בפעילות 
ייחודי  כיתתית אפשר לתת לתלמידים לעבוד בזוגות על אחת השמורות שבתחנה ולהתמקד במאפיין אחד 

שבגללו השמורה חשובה כל כך. 
 .https://www.parks.org.il  יש מידע רב באתר של רשות הטבע והגנים

 

הר השוכן אל חוף הים, רֹאׁשֹו ירוק לַָעד.

ֲעצֵי אלון, ֵאלָה ואורן צומחים שם יחד.

על פי המסופר בִספרי הנביאים,

לכאן עלה אליהו וחולל ניסים מפתיעים.

משום יופיו הרב, תמיד עמּוס במטיילים.

ּבְַדְרּכָם אולי יפגשו ׁשֹוַׁשן צָחֹור בין השבילים.

מקום גידול לאייל, סמל הדואר,

לקיומם דואגת ְׁשמּוַרת ַהַחי-ּבָר. 

מידע נוסף ורמזים

ייחוד גאוגרפי: ֶרכֶס הרים יְרּוֵקי-ַעד. 

צמחים ייחודיים: אלונים טבעיים, וכן 

אורן ירושלמי. אחד המקומות הטבעיים 

היחידים בארץ שצומח בהם ַהׁשֹוַׁשן ַהצָחֹור. 

בעלי חיים ייחודיים: אייל הכרמל, הנפוץ 

בכל אירופה. עם השנים נכחד כאן, 

וכעת נעשים מאמצים להשיבו.

בתרבות היהודית: על פי המסופר 

בספר מלכים א' )פרק י"ח(, אליהו הנביא 

ִהְתַעֵמת בכרמל עם נְבִיֵאי ַהּבַַעל )אל ּכְנַעֲנִי(, 

והאש שהוריד מהשמיים הבעירה עצים 
רטובים.
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 מפה זאת מוקדשת לזכרה של סוזן זקס ז״ל.

ַים סּוף

קום, התהלך בארץ רמה 3

בתנ"ך מסופר שכאן הסתתר הוא פעם.הנחל קרוי על שם דוד המלך המפורסם.ועל פי שיר השירים היו כאן פעם ּכְַרֵמי ּבְָׂשִמים.נחל ָדוִד ונחל ֲערּוגֹות ֵאלֶיָה זורמים,וכבר לפני אלפי שנים נבנתה כאן עיר.ותפוח ְסדֹום – האם מישהו צמח זה מכיר?צומחים בה עצי ֶאֶׁשל וְִׁשיָטהחיים בה יעלים לרוב, ְׁשַפנֵי סלע ועוד חיות בר.ְׁשמּוַרת טבע יִיחּוִדית ירוקה בלב מדבר.
הניחו את הכרטיסייה תחת המפה, ראשונה ּבַׁשּוָרה.המופיע במפה ּבְצד ַהְׁשמּוָרה. אם גיליתם מהו המקום, עִברו לכרטיסייה שיש בה הסימן 

פורח במדבר יהודה, ליד ים המלח.ייחוד גאוגרפי: נְוֵוה ִמְדּבָר ירוק, מקום מידע נוסף ורמזים
צמחים ייחודיים: ַתּפּוַח ְסדֹום, ֶאֶׁשל, 

ִׁשיָטה. 
סלע, ְמכְַרְסִמים שונים.בעלי חיים ייחודיים: יעל ַהּבַר, ְׁשַפנֵי 

ִמָׁשאּול המלך )ספר שמואל א', פרק כ"ג, פסוק כ"ט(.שבט יהודה, וכאן הסתתר ָדוִד ּכְֶׁשּבַָרח בתרבות היהודית: על פי התנ"ך, ֵמעֵָרי  

ארץ ישראל ַמָּפל בנחל דוד 
עץ ֶאֶׁשל
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"לעובדה ולשומרה": האחריות שלנו לעולם

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 

כרטיס מידע 
לוח משחק: "לעֹובדה ולשֹומרה" – מפת העולם

15 קלפי "לעובדה" 
15 קלפי "לשומרה" 

15 קלפי הפתעה

עזרים נדרשים
2 קוביות

חיילי משחק 

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושגים המרכזיים של הפעילות: אחריות, לעובדה ולשומרה.

אפשר להקריא את הפסוק מתוך כרטיסיית המידע. הסבירו שנעסוק בפעילות של האדם בעולם )"לעובדה"( 
ובאחריות שלו לשמור עליו )"לשומרה"(. אפשר להזכיר כי זו הכותרת של מרכז הלמידה משום שהיא תמצית 

הרעיון של השמירה על הסביבה.
חשוב להדגיש שעבודת האדמה והקדמה הטכנולוגית והתעשייתית חיוניות לאדם – לעובדה; אבל כשאין נזהרים 

בהן, הן מביאות הרס, ולכן יש צורך גם באיזון – לשומרה. 

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

בשלב הראשון יקראו התלמידים את הכתוב בכרטיס המידע "לעובדה ולשומרה".
בשלב השני ישחקו סביב מפת העולם: בעקבות הכרטיסיות "לעובדה" שיקבלו, עליהם להגיע למקומות שונים 
בעולם שיש בהם בעיות אקולוגיות קשות בגלל פעולות האדם. שם הם יקבלו את כרטיסיית "לשומרה" המתאימה 
וילמדו על פתרונות למניעת הרס כדור הארץ במקרה זה. ינצח מי שיגיע לכל שלושת המקומות שקיבל בפתיחת 

המשחק ויחזור ראשון לישראל.

בסיכום הפעילות
כל תלמיד יזכיר את אחת הבעיות שפגשו בה במשחק, שמעניינת אותו ושהוא מרגיש שחשוב מאוד לטפל בה. 
אף שהבעיות הן כלל עולמיות, רבות מהן נובעות מהצטברות מיליוני פעולות של אנשים פרטיים. תנו דוגמה 

לדברים שאנו, האנשים הפרטיים, יכולים לעשות כדי לצמצם את האשפה וכדומה.

נכיר מקומות שבהם פגע 
האדם בכדור הארץ ודרכים 

אפשריות לתקן את הנזק.
ְמָרּה" "ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ

ספר בראשית, פרק ב', פסוק ט"ו

לעובדה ולשומרה
רמה 3

ַאנְטְַאְרְקִטיָקה

צפון אמריקה

דרום אמריקה
אפריקה

אירופה

אסיה

אוסטרליה
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מידע והנחיות למורה
נושא התחנה הוא אחריות, האחריות של האדם לפגיעה בכדור הארץ. שלא כמו התחנות האחרות שעוסקות 
בנושאים שקשורים במישרין לחיי התלמידים, הסוגיות בתחנה הן עולמיות, וברובן התלמידים אינם יכולים לעשות 
דבר. מטרת התחנה היא מודעות. אנו מקווים כי הגברת המודעות והדאגה לסביבה בגיל צעיר תגדל דור חדש 

שמתחשב בפעולותיו בכדור שעליו אנו חיים, ומקרים כגון אלו יילכו ויפחתו. 
התחנה מבוססת על פסוק מספר בראשית. על פי המתואר בתורה, המטרה של אלוהים בהצבת האדם בגן עדן 
היא "לעובדה ולשומרה" – לעבוד בעולם ולפתח אותו, למשל בחקלאות, אך גם לשמור עליו ולא לקלקל את 

הקיים.  
חלק מהבעיות העולמיות בתחנות קיימות גם בישראל, כדאי להזכיר אותן. לדוגמה:

משבר המים )בקישור לנקודה 6( – גם ישראל מצויה על סיפו של משבר מים, והמצב חמור במיוחד בשטחי 
הרשות הפלסטינית. הקמת המתקנים להתפלת מים רק דוחה את הקץ מפני שהמאבק על מקורות המים שלנו 

עם שכנותינו עדיין קיים.
הכחדת מינים )בקישור לנקודה 9( – מינים רבים שלא מזמן עדיין חיו בישראל נכחדים היום או על סף הכחדה 
– הנמרים במדבר יהודה, הנשר המקראי ברמת הגולן, האיילים בכרמל ועוד. את הנשרים ואת האיילים מנסים 

להרבות שוב באמצעות הבאת נשרים ואיילים מארצות אחרות לרבייה.
זיהום נפט: אסון נחל עברונה )בקישור לנקודה 14( – בשנת 2014 דלף צינור נפט וזיהם זיהום חמור את השמורה 

היפה עברונה באזור אילת. זיהום זה הוא אחד מאסונות הטבע החמורים שאירעו בישראל.

הצעות להרחבה
מכיוון שאחת הסוגיות עוסקת בישראל, כדאי להרחיב עליה. הציעו לתלמידים לעשות עבודת חקר על ים המלח. 
בעבודה עליהם להציג תצלומים של ים המלח בעבר והיום, לבחור באחת מהפעולות המזיקות הנעשות שם, 

לכתוב עליה כמה שורות ולהציג הצעה לתיקון המצב.
מידע אפשר למצוא בין השאר באתר רשות המים, באתר הארגון אדם טבע ודין, בכתבה "ים המלח בסכנה" 

בכתב העת מסע אחר וכמובן בוויקיפדיה.

 

ֲעלִיַית ִמְפלַס פני הים
ּבְֶׁשל ההתחממות העולמית, 

ַקְרחֹונִים בכל העולם ובעיקר בקוטב 
הצפוני והדרומי מפשירים ּונְַמִסים, 

ומפלס הים עולה. 
הסיבה הוַודאית להתחממות 

העולמית עדיין אינה ידועה, אך 
ייתכן כי היא נובעת גם ֵמִהְתגַּבְרּות 

הפעילות של ּבֵָתי ַהֲחרֹוֶׁשת 
ּוִמְׂשֵרַפת פחם ודלק המשחררים 

לאוויר גזים המכונים גזי חממה. גם 
ּכְִריַתת היערות עֲׂשּויָה להיות הגורם 

להתחממות.

5

סיפורו של מקום: ַאנְְטַאְרְקִטיָקה
כאשר ַהַקְרחֹונִים נְַמִסים, ִמְפלַס המים של 

ָהאֹוְקיָינֹוִסים והימים עולה, והסכנה היא 
ֶׁשָעֵרי חוף ברחבי העולם יּוצְפּו במים. 

ֲעלִיַית ִמְפלַס המים גורמת לֲַהצַָפת היבשה, 
ומינים רבים של בעלי חיים מאבדים את 

מקורות המזון שלהם.

ַמְׁשּבֵר המים

בעולם חיים היום יותר מִשבעה 
מיליארד בני אדם. כולם משתמשים 

במים לשתייה, לבישול ולניקיון. כך 
גם החקלאות והתעשיות הגדולות. 

במקומות רבים בעולם מתפתח 
בעקבות גידול ָהאּוכְלּוִסיָיה ַמְׁשּבֵר 
מים )בעיית מים( – בעיקר מחסור 

במי שתייה. משבר המים ַמְקֶׁשה 
על החקלאות, גורם לרעב, מעורר 
מחלות בגלל אי-יכולת לשמור על 

ִהיגְיֵינָה )ניקיון( ופוגע בטבע. 

6

סיפורו של מקום: המזרח התיכון
ּבֲַאזֹוֵרנּו בעיית המים היא מקור לְִסכְסּוכִים 

בין מדינות שכנות. למשל נהר ַהנִילּוס עובר 
גם ּבְֶאְתיֹוְּפיָה וגם בִמצְַריִם, ושתי המדינות 
רבות ביניהן על השימוש ּבְֵמיָמיו. גם נהר 

הְּפָרת שעובר ּבְטּוְרִקיָה, בסּוְריָה ובִעיָראק 
הוא מקור לְִסכְסּוךְ מפני ֶׁשֵמיָמיו אינם 

מספיקים לְִׁשלֹוְׁשָתן.

יש חברות ֶׁשֵהֵחלּו לקבל עליהן אחריות ולמחזר פסולת שהן 

מייצרות, למשל בקבוקים. באירופה נחקק חוק האוסר על 

מכירת מוצרים חד-פעמיים.

גם אנו יכולים להפחית את השימוש בפלסטיק ובניילון ולא 

להשאיר בקבוקים על חוף הים ובכלל בטבע. 

איפה נמצא "אי האשפה"? שאלת
טריוויה

ביערות. כמה מהמדינות ֶׁשּבְִׁשְטָחן מצויים היערות מנסות למנוע רבות התחייבו ֶׁשֶׁשֶמן הדקלים שהן ירכשו לא יּוַפק תוך פגיעה אפשר לגדל עצי דקל לְֶׁשֶמן גם בלי לכרות יערות. חברות גדולות 
ּכְִריָתה לא חוקית שלהם.

 מה חשיבות העצים לעולם החי 

בכדור הארץ? 
שאלת
טריוויה

מדינות רבות בעולם חתמו על ֲאָמנָה )מעין הסכם(, ולפיה הן 
מתחייבות לפעול להפחתת הפליטה של "גזי החממה" – למשל 

למצוא מקורות דלק פחות מזהמים, להחליף את גזי המזגנים 
באמצעים אחרים ועוד. ההימנעות שלנו משימוש מיותר בחשמל 

ובכלי רכב והפחתת הצריכה יכולות גם הן לסייע. 

 אילו פעולות שהאדם עושה פולטות
גזי חממה?

שאלת
טריוויה

יש שלוש דרכים עיקריות להפחתת 

 הפסולת בעולם: צמצום הצריכה, 
שימוש חוזר וִמְחזּור. 

תנו שלוש דוגמאות מחיי היום-יום שלכם 

לשימוש בדרכים אלו כדי שתהיה פחות 

פסולת, ועברו לנקודה "לעובדה" הקרובה.

 החליפו את הקלף "לעובדה" שלכם 
ברו לנקודה "לעובדה" בקלף של היושב משמאל.  עִ

הקרובה ביותר.

ַהכְָחַדת )היעלמות( מינים
בני האדם הולכים ומתרבים, ּולְַמעֲנָם 
נִבְנִים בתים רבים, נסללים כבישים, 

נוספים עוד ועוד ּבֵָתי ֲחרֹוֶׁשת, ויערות 
נִכְָרִתים. האדם הולך ּוִמְׁשַתלֵט על 

שטחים רבים בכדור הארץ.
פעולות האדם משפיעות על ּבֵָתי 

גִידּול רבים, ולפי ההערכות, חמשת 
אלפים מינֵי בעלי חיים נִכְָחִדים 

)נעלמים( בכל שנה! גם צַיִד וְַדיִג 
מוגזמים ושינויי האקלים גורמים 

להיעלמות מיני בעלי חיים.

9

סיפורו של מקום: יבשת אוסטרליה
ביבשת זו חיים מאות מינֵי יונקים שאין 

בשום מקום אחר בעולם. בני האדם שהגיעו 
לאוסטרליה הביאו עימם בעלי חיים זרים – 

ארנבות, שועלים, חתולים ועוד – והם 
ֵהֵפרּו )קלקלו( את ַהַמֲאזָן ָהֵאקֹולֹוגִי וגרמו 

לְַהכְָחָדָתם של בעלי חיים מקומיים ייחודיים, 
בעיקר מיני יונקים.
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צורך וצרכנות

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 

כרטיס פתיחה: האם אנחנו צורכים יותר מדי? 
כרטיסיות היגדים 

כרטיס משימות: תוצאות הצרכנות

עזרים נדרשים
דף או מחברת

עפרונות
בריסטול וטושים

מבנה הקבוצה
זוגות

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושגים המרכזיים של הפעילות: צורך וצרכנות, "איזהו עשיר – השמח בחלקו".

הסבירו את המושגים ואת הפער ביניהם: כאשר אני צורך משהו, לא בהכרח יש לי צורך בו. החכמים לימדו אותנו 
כללים של הסתפקות במועט. הכלל שרשמנו על הלוח אומר כי צריכה של דברים אינה נותנת לנו סיפוק. מי 

ששמח במה שיש לו מרגיש עשיר. מי שרוצה עוד ועוד תמיד ירגיש שחסר לו משהו.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

בשלב הראשון יעבדו התלמידים עם הדף האם אנחנו צורכים יותר מדי?. הם יענו על השאלות בחלק א, ואז 
יעברו לחלק ב ויתבקשו לסדר את הכרטיסיות על הציר לפי מידת ההסכמה שלהם עם תוכנן. מכיוון שהסידור 
אישי, אפשר שתלמיד אחד יסדר קודם את כל הכרטיסיות והתלמיד השני אחריו, או לסירוגין – בכל פעם תלמיד 

אחר יבחר כרטיסייה וימקם אותה. 
השלב הבא הוא דף המשימות תוצאות הצרכנות. התלמידים יבחרו את אחת התמונות וימלאו את המשימה 

היצירתית בעקבות ההתבוננות בה.

בסיכום הפעילות
כל תלמיד יכתוב לעצמו החלטה שתסייע לו לצמצם את הצריכה. מומלץ להוסיף את הציטוט מהמסורת היהודית 

הקשור להחלטה זו. תלמידים המעוניינים בכך יקראו בקול את מה שכתבו.

מידע והנחיות למורה
הצריכה היא סוגיה חשובה מאוד בשמירת הסביבה משום שמרבית הנזק שנגרם לכדור הארץ נובע מצרכנות 
מופרזת – יותר בתי חרושת, יותר אשפה, יותר כריתת יערות, יותר גידול בקר, יותר שרפת דלק ועוד כהנה וכהנה. 

לא מסכימים כללכמעט ולא מסכימיםדי מסכימיםמסכימיםמסכימים מאוד

ענו בדף או במחברת על השאלות:
1.  יש דברים שאנחנו צריכים. תנו דוגמה לדבר כזה.

2.  רכישה של דברים מכּונה צריכה או ַצְרכָנּות, אף על פי 
שלא תמיד אנחנו צריכים את כל מה שאנחנו קונים. 

ציינו שלושה חפצים ְמיּוָתִרים שיש לכם.  

עד כמה אתם מסכימים?
 בתחנה יש כרטיסיות קטנות, ובהן ֶהיגִֵדים )אמירות( על צורך וצרכנות.

ַמְקמּו כל אחד ֵמַהֶהיגִֵדים במקום המתאים בציר:

א

ב

אני לא מבין, מה הבעיה ּבְלִצְרֹוךְ הרבה?

ּבְצְַרכָנּות יֶֶתר יש כמה בעיות. בין היֶֶתר 
היא פוגעת בסביבה כי יִיצור של עוד 

חפצים מבזבז את ַמְׁשַאּבֵי הטבע, מזהם 
את האוויר ובסוף גם יוצר יותר פסולת.

האם
אנחנו צורכים

יותר מדי?
צורך וצרכנות

רמה 3

מֹוָך" "ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ
)ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ח(

כי הם זולים, אבל צריך לזכור יש מוצרים שאנחנו ַמְרּבִים לקנות 
שהם זולים מפני שהעובדים 

נִיצּול. לכן לפעמים עדיף לקנות שמייצרים אותם עובדים בתנאי 
מעט ולשלם יותר.  

יש דברים שאנחנו לא זקוקים להם, 
 אבל הם משמחים אותנו מאוד, 

ולכן כדאי לקנות אותם.

ֶחְלקֹו" ֵמַח ְבּ ׂ ַהָשּ יר ——  "ֵאיֶזהּו ָעִשׁ
)מסכת אבות, פרק ד', משנה א'(

 אם נשמח במה שיש לנו, 
נרגיש עשירים. 
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בתחנה בחרנו להתמקד בצריכה המופרזת. )ברמה 2 עוסקים בכללים לצרכנות נבונה.( המילה "צורך" עניינה 
ההכרחי, ואילו המילה "צריכה" עניינה המיותר. 

בשלב הראשון כרטיסיות ההיגדים מציגות לתלמידים גישות שונות לצריכה, לרכושנות, לעודף החפצים, לקנאה 
באחרים בשל רכושם ועוד. כמה מההיגדים הם מקורות ביהדות. אומנם הפעילות של פיזור ההיגדים מבטאת 

את המצב הקיים אצל התלמיד, אך שילוב אמרות החוכמה עשוי להציע לו רעיונות חדשים על הצרכנות.
בשלב השני האמירה חדה יותר – מוצגות שלוש דוגמאות לצרכנות יתר, שלושתן ממקומות רחוקים, אך המסקנה 

מהן תקפה גם לנו.
בדיון חשוב שלא לפסול את גישת התלמידים לצרכנות: אפשר לקנות גם כשמתחשק סתם לקנות, אך במידה, 

לא להגזים ולשקול אם לקנות או לא לקנות.

הצעות להרחבה
בתחום הצרכנות לכולנו יש השפעה, ולכן אנו ממליצים להרחיב יחידה זו לכל הכיתה. אפשר להציג לפני התלמידים 

את התמונות ולעסוק בקשר שלהן לחייהם. 
 

תֹוצְאֹות הצרכנות
עבדו בזוגות.

לפניכם שלוש תמונות הקשורות 
לצרכנות. התבוננו בתמונות, וקראו 

את הכותרת שלהן. 

בחרו באחת התמונות, ומלאו 
את המשימות עליה.

החברות מנסות לפתות אותנו לקנות 
עוד ועוד מוצרים באמצעות הוזלות 

גדולות. ּבְִמבְצְעֵי מכירות כאלה אנשים 
קונים הרבה דברים שהם אינם זקוקים 

להם. הם מבזבזים כסף, וכדור הארץ 
מפסיד: פעילות ּבֵָתי ַהֲחרֹוֶׁשת, ֲהָטַסת 

המוצרים ִמַקצְוֹות תבל, האריזות 
שנזרקות והמוצרים עצמם – כל אלה 

מזהמים את כדור הארץ.

הצלם גֶ'יְיֶמס מֹולִיסֹון שוטט ברחבי 
העולם וצילם סדרת תמונות שנקראה 
"איפה ילדים יֵׁשנים". הוא צילם ילדים 
שישנים ברחוב או בחדר אחד עם כל 

 המשפחה ואין להם אפילו צעצוע. 
לעומתם הוא צילם ילדים וילדות כמו 

קאיה שבתמונה – יש להם כל כך 
הרבה בגדים וצעצועים, שהם אפילו 

אינם מספיקים לשחק בכולם וללבוש 
את כולם.

 נֶלְסֹון מֹולִינָה, עובד ניקיון בעיר 
ניו יורק, אסף במשך יותר 

 משלושים שנה ארבעים אלף 
ֶחְפצֵי עֵֶרךְ שנזרקו לאשפה, והיום 
 הם מרוכזים ב"מוזאון הזבל" בעיר. 

בתמונה נראה מבחר קטן 
מהחפצים, ובהם פריטי ַאְסָפנּות 

ואומנות יקרים.

 •  חכמינו אמרו במסכת אבות: 
ֶחְלקֹו"  ֵמַח ְבּ ׂ יר - ַהָשּ "ֵאיֶזהּו ָעִשׁ

 )פרק ד', משנה א'( 

כלומר העושר אינו נמדד לפי כמות 
הרכוש שיש לאדם, אלא לפי איך שהוא 

מרגיש – אם הוא שמח במה שיש לו. 
איך זה קשור לתמונה?

•  שני ילדים )או שתי ילדות( ראו את 
התמונה והגיבו בצורה שונה: ילד אחד 
הרגיש ְּפלִיָאה וקנאה, האחר ִהזְַדֲעזֵַע. 

כתבו שיחה ביניהם. ציינו עם איזו 
תגובה אתם ִמזְַדִהים יותר.

•  בתורה נאמר:
ִחית" )ספר דברים, פרק כ', פסוק כ'( "לֹא ַתְשׁ  

  ְמָפְרֵׁשי התורה הסבירו שאסור להשחית 
)לקלקל, להרוס( דברים שאפשר להשתמש 

בהם. כיצד אמירה זו קשורה לתמונה? 
•  איזה שינוי התמונה יכולה לחולל בחייכם 

ובחיי אחרים? כתבו מאמר ֵדָעה לעיתון 
בעקבות הביקור בתערוכה, וספרו בו על 

שינויים בצריכה ובהרגלי ההשלכה לאשפה 
שכולנו יכולים לעשות בחיינו כדי להקטין 

את כמות האשפה בכדור הארץ. 

 •  בעשרת הדיברות בתורה נֶאמר: 
"לֹא ַתְחמֹד" )ספר שמות, פרק כ', פסוק י"ד( 

 אסור לרצות את מה שיש לאחרים. 
איך האיסור הזה קשור לתופעה של 

"יום שישי השחור"?
•  ֲעמּוָתה לאיכות הסביבה יוצאת במסע 

פרסום שימחיש את הנזק שב"יום שישי 
השחור". עזרו לה לעצב כרזה ּולְנֵַסַח  

סיסמה. 

בהלת קניות ב"יום שישי השחור" –
יום של הֹוזָלֹות בחנויות ובקניונים

החדר של ָקאיָה, טֹוְקיֹו )יפן(
גֶ'יְיְמס מֹולִיסֹון

אוצרות באשפה –
חפצים בעלי ערך שנזרקו לפח ונאספו
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צורך וצרכנות
רמה 3

תֹוצְאֹות הצרכנות
עבדו בזוגות.

לפניכם שלוש תמונות הקשורות 
לצרכנות. התבוננו בתמונות, וקראו 

את הכותרת שלהן. 

בחרו באחת התמונות, ומלאו 
את המשימות עליה.

החברות מנסות לפתות אותנו לקנות 
עוד ועוד מוצרים באמצעות הוזלות 

גדולות. ּבְִמבְצְעֵי מכירות כאלה אנשים 
קונים הרבה דברים שהם אינם זקוקים 

להם. הם מבזבזים כסף, וכדור הארץ 
מפסיד: פעילות ּבֵָתי ַהֲחרֹוֶׁשת, ֲהָטַסת 

המוצרים ִמַקצְוֹות תבל, האריזות 
שנזרקות והמוצרים עצמם – כל אלה 

מזהמים את כדור הארץ.

הצלם גֶ'יְיֶמס מֹולִיסֹון שוטט ברחבי 
העולם וצילם סדרת תמונות שנקראה 
"איפה ילדים יֵׁשנים". הוא צילם ילדים 
שישנים ברחוב או בחדר אחד עם כל 

 המשפחה ואין להם אפילו צעצוע. 
לעומתם הוא צילם ילדים וילדות כמו 

קאיה שבתמונה – יש להם כל כך 
הרבה בגדים וצעצועים, שהם אפילו 

אינם מספיקים לשחק בכולם וללבוש 
את כולם.

 נֶלְסֹון מֹולִינָה, עובד ניקיון בעיר 
ניו יורק, אסף במשך יותר 

 משלושים שנה ארבעים אלף 
ֶחְפצֵי עֵֶרךְ שנזרקו לאשפה, והיום 
 הם מרוכזים ב"מוזאון הזבל" בעיר. 

בתמונה נראה מבחר קטן 
מהחפצים, ובהם פריטי ַאְסָפנּות 

ואומנות יקרים.

 •  חכמינו אמרו במסכת אבות: 
ֶחְלקֹו"  ֵמַח ְבּ ׂ יר - ַהָשּ "ֵאיֶזהּו ָעִשׁ

 )פרק ד', משנה א'( 

כלומר העושר אינו נמדד לפי כמות 
הרכוש שיש לאדם, אלא לפי איך שהוא 

מרגיש – אם הוא שמח במה שיש לו. 
איך זה קשור לתמונה?

•  שני ילדים )או שתי ילדות( ראו את 
התמונה והגיבו בצורה שונה: ילד אחד 
הרגיש ְּפלִיָאה וקנאה, האחר ִהזְַדֲעזֵַע. 

כתבו שיחה ביניהם. ציינו עם איזו 
תגובה אתם ִמזְַדִהים יותר.

•  בתורה נאמר:

ִחית" )ספר דברים, פרק כ', פסוק כ'( "לֹא ַתְשׁ  
  ְמָפְרֵׁשי התורה הסבירו שאסור להשחית 

)לקלקל, להרוס( דברים שאפשר להשתמש 
בהם. כיצד אמירה זו קשורה לתמונה? 

•  איזה שינוי התמונה יכולה לחולל בחייכם 
ובחיי אחרים? כתבו מאמר ֵדָעה לעיתון 

בעקבות הביקור בתערוכה, וספרו בו על 
שינויים בצריכה ובהרגלי ההשלכה לאשפה 

שכולנו יכולים לעשות בחיינו כדי להקטין 
את כמות האשפה בכדור הארץ. 

 •  בעשרת הדיברות בתורה נֶאמר: 
"לֹא ַתְחמֹד" )ספר שמות, פרק כ', פסוק י"ד( 

 אסור לרצות את מה שיש לאחרים. 
איך האיסור הזה קשור לתופעה של 

"יום שישי השחור"?

•  ֲעמּוָתה לאיכות הסביבה יוצאת במסע 
פרסום שימחיש את הנזק שב"יום שישי 

השחור". עזרו לה לעצב כרזה ּולְנֵַסַח  
סיסמה. 

בהלת קניות ב"יום שישי השחור" –
יום של הֹוזָלֹות בחנויות ובקניונים

החדר של ָקאיָה, טֹוְקיֹו )יפן(
גֶ'יְיְמס מֹולִיסֹון

אוצרות באשפה –
חפצים בעלי ערך שנזרקו לפח ונאספו
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רמה 3
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חיבור לטבע

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 

דף מידע ושאלות: להתחבר לטבע
שאלון: בחנו את עצמכם

עזרים נדרשים
דף או מחברת

עפרונות

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

התלמידים יענו על השאלון באופן אישי.

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את כותרת התחנה "חיבור לטבע" וציטוט מהקטע של גורדון: "הטבע הוא לאדם מה שהמים הם 
לדג". בקשו מהתלמידים להסביר את הציטוט. אחר כך הסבירו שכיום רבים מאיתנו מנותקים מהטבע ולא באמת 

מבינים שהטבע הוא המקור לכל חיינו. זה נושא התחנה.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

בשלב הראשון יקראו התלמידים את הדף להתחבר לטבע ויענו בדף או במחברת על השאלות על דבריו של 
א"ד גורדון. בשלב השני יעברו התלמידים לשאלון. השאלון אישי, וכל תלמיד יענה עליו בדף משלו ויסכם את 

התשובות שלו.

בסיכום הפעילות
אפשר לשאול את התלמידים אם לדעתם התוצאות משקפות באמת את המצב אצלם ולהסביר להם את המגבלות 

של שאלון כזה, שהוא כלי כללי ולא מדויק.
ערכו סקר על ממוצע הנקודות אצל התלמידים. שוחחו על התוצאות – מה דעתם עליהן? אם לפי דעתן הן אינן 

רצויות, חשבו יחד על פעילות שתוכל להגביר את החיבור של הכיתה לטבע.

מידע והנחיות למורה
למעשה אנחנו חלק בלתי נפרד מן הטבע. התרבות האנושית פיתחה דברים רבים שגורמים לאדם להרגיש לעיתים 
שהוא אינו חלק מהטבע ואף לא לרצות להיות חלק ממנו. דבריו של גורדון מעמתים אותנו עם המלאכותיות 

שבגישה זו.

רמה 3

ּבֲַחנּו את עצמכם: עד כמה אתם מחוברים לטבע?שאלון
ענו על השאלות, וסיכום ִמְסְּפֵרי התשובות יגלה לכם עד כמה אתם מחוברים לטבע.

ּבְֵחיק הטבע – פיקניק או טיול בטבע.המקום המושלם למפגש חברתי בעיניי:  .1

לא כל כך חשוב – אפשר בפארק אבל גם בבית של חבר או במקום סגור אחר.  ִמְתָחם סגור: ּבָאּולִינְג או סרט. לא בחוץ!2.  אם ישאלו אותי בחופשה משפחתית מה עדיף לעשות רוב היום, אציע3. 
טיולים! זו ההזדמנות הטובה ביותר לחוות טבע ולנשום אוויר צח.  .1

לְגַוֵון – מעט מהכול: בכל יום קצת בריכה, קצת טיולים, קצת טלוויזיה.  .2

כמה פעמים בילית בחיק הטבע בשנה האחרונה?זה הכיף שבחופשה. 3.  לשבת בלי לצאת החוצה ולצפות בטלוויזיה או לשחק במשחקי מחשב –
קשה לספור – בכל הזדמנות אני מבלה בחיק הטבע.   .1

אני בטבע כשאפשר, אבל בלי להשקיע במיוחד. בערך חמש עד עשר פעמים בשנה.  .2

בטח פחות מחמש פעמים בשנה. 3.  אני בטבע רק כשאני חייב. אם סופרים את הטיול השנתי ועוד כמה טיולים משפחתיים, 
כמה ציפורים אני יודע לזהות?

בלי להסתכל בספר, לפחות עשר או חמש עשרה.  בטח בערך חמש.1.   .2
גם תרנגולת? תכלס, כל הציפורים נראות אותו דבר... כשאני יכול לבחור איך להגיע ממקום למקום, אני מעדיף להגיע3. 

ברגל או באופניים. הזדמנות מעולה להזיז את הגוף ולראות המון דברים יפים בדרך.  .1

באוטובוס. ככה לא צריך ללכת, אבל בלי להשתמש ברכב פרטי ְמזֵַהם.  .2
רק במכונית.   .3

היחס שלי לבעלי חיים:

אני אוהב את כל בעלי החיים, ויש לי חיית מחמד או הייתי שמח לגדל חיית מחמד.  .1

אני אוהב בעלי חיים אבל מרחוק, למשל בגן חיות או בתוכניות טלוויזיה. בעלי חיים מגעילים או מפחידים אותי.2.   .3
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חיבור לטבע

רמה 3
חיבור לטבע

רמה 3

שאלות

להתחבר לטבע
אם ישאלו אותנו אם אנחנו אוהבי טבע, סביר להניח ֶׁשרבים מאיתנו יֲַענּו: "כמובן!"  

אנחנו אוהבים לראות נופים מרהיבים, חוף, פרחים יפים וחיות. 

אבל עד כמה אנחנו באמת מחוברים לטבע וְחֹווִים אותו ּבְֵמיָׁשִרין בחיינו?
ככל ֶׁשַהֶטכְנֹולֹוגְיָה מתפתחת, אנחנו הולכים ומתרחקים מהמגע הישיר עם

הסביבה הטבעית. 

אבל אין זו תופעה חדשה. כך כתב הֹוגֵה ַהֵדעֹות א"ד גורדון לפני יותר ממאה שנה:

ַאֲהרֹון ָדוִד גֹוְרדֹון )1922-1856( 
היה הֹוגֵה ֵדעֹות ציוני חשוב. 

עלה לארץ ּכְָחלּוץ בגיל מבוגר 
למדי בתקופת העלייה השנייה. 
כתב רבות על חשיבותם של 

עבודת האדמה ושל החיבור לטבע.

ָהָאָדם ּבֲַאֶׁשר הּוא ָאָדם, צִָריךְ לְִהיֹות ָתִמיד ּבְתֹוךְ ַהֶטבַע; ּכִי ַהֶטבַע הּוא לָָאָדם ַמָמׁש 
ָמה ֶׁשַהַמיִם ֵהם לַָדג. ]...[ ּובְפֹוַעל ַאָתה רֹוֶאה ַמָמׁש ַהֶהֶפךְ ִמזֶה. רֹוֶאה ַאָתה, ּכִי ָהָאָדם 
ּבְִמיָדה ֶׁשהּוא לֹוֵקַח יֹוֵתר ִמן ַהֶטבַע, הּוא הֹולֵךְ ּוִמְתַרֵחק ּוִמְתעַלֵם ִמֶמנּו; ּבְִמיָדה ֶׁשַחיָיו 
ִמְתַעְׁשִרים, ִמְתַרֲחבִים ּוִמְתַעְמִקים הּוא הֹולֵךְ ּובֹונֶה לֹו ַחיִץ ]ְמִחיצָה[ יֹוֵתר וְיֹוֵתר עָבֶה 
ּבֵינֹו ּובֵין ַהֶטבַע, הֹולֵךְ ּוֵמצְַטְמצֵם ּוִמְתּכַוֵוץ ּבְתֹוךְ חֹומֹוָתיו ּכַצָב ַהזֶה ּבְתֹוךְ ִׁשְריֹונֹו ַעד 

ּכִי ּכְבָר הּוְרגַל לְַחׁשֹוב ּכִי ַחיִים לְחּוד וְֶטבַע לְחּוד.
אהרון דוד גורדון, האדם והטבע

1.  הסבירו את דבריו של גורדון "כי הטבע 
הוא לאדם ממש מה שהמים הם לדג". 

2.  גורדון טוען שאף על פי שאנחנו לוקחים 
הרבה מן הטבע, בתקופה המודרנית 

אנחנו יותר ויותר מתרחקים ומתעלמים 
ממנו. תנו דוגמה: כיצד אנחנו מתרחקים 

מהטבע?

3.  גורדון אמר שהאדם "הולך ומצטמצם 
ומתכווץ בתוך חומותיו". למה התכוון 

במילים "מצטמצם ומתכווץ"?

האם אתם מסכימים? נְַמקּו.  .4
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אהרון דוד גורדון )1922-1855( – מכונה על פי אותיות שמו ברוסית: ָאה ֶדה גורדון. מהידועים שבחלוצי העלייה 
השנייה. היה הוגה דעות ומשורר. עלה ארצה בגיל מבוגר ביחס לחלוצים )ארבעים ושמונה( ולא בחל בשום עבודה 
גופנית בשדה. בצד זאת כתב ופרסם מכתבים ומאמרים הגותיים, בין השאר על חשיבותה של עבודת הקרקע 
ועל היותה חלק בלתי נפרד מהציונות, ואף ראה בה אידיאל. החלוצים הצעירים שעלה איתם ראו בו מעין אב 
רוחני והרבו לשאול בעצתו. הוא נדד בארץ ועבד במקומות שונים, עד שגופו הכריעו ובערוב ימיו הוא השתקע 

בקיבוץ דגניה. בדגניה א הוקם "בית גורדון" לזכרו.

בקטע המובא בדף, גורדון מסב את תשומת הלב לפרדוקס בתרבות האנושית: דווקא ככל שהאדם נוטל מן 
הטבע לעצמו )כורת יותר יערות, שואב יותר נפט וכו'(, הוא מתרחק מן הטבע כי השימוש הזה במשאבי הטבע 

מבודד אותו מהטבע ומעודד אותו להיות שקוע יותר במעשי ידיו ופחות בטבע עצמו. 

הצעות להרחבה
תכננו עם התלמידים פעילות של חיבור לטבע. ארגנו יום טיול לאתר טבעי בסביבת בית הספר. גם אתרים מעשה 
ידי אדם שאין בהם חותם אנושי יתאימו )למשל חורש נטוע(. הציעו יחד פעילויות שתוכלו לעשות שם ושיגבירו 

את התחושה שאנו חלק מהטבע. 
הצעות לפעילויות: חקר בעלי החיים והצמחים בסביבה הטבעית, ספירת מגוון המינים, פרויקט צילום "עשרים 
גוונים של ירוק", פעילות "בזכות הטבע" – אילו דברים יש לנו בזכות הטבע שאנו יכולים להיווכח בהם בטיול ועוד.
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צער בעלי חיים

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 

3 כרטיסי מקור ומשימה 
מדבקות של חיות ודמויות

דף A3, ובו ריבועי קומיקס לצילום

עזרים נדרשים
עיפרון 

טושים צבעוניים

הכנה מקדימה
 יש לצלם את הדף כמספר התלמידים בתחנה. במדריך זה 

מצורף הדף בגודל A4 )עמ' 51(, לבחירתכם.
 יש לגזור דף של 48 מדבקות ל-4 רבעים, בכל אחד 6 

מדבקות של ילד או ילדה ו-6 מדבקות של אותה החיה.
אפשר להזמין עוד מדבקות בקרן תל"י.

מבנה הקבוצה
קבוצות של 4 תלמידים

פעילות הקומיקס נעשית בזוגות.

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושג המרכזי של התחנה: צער בעלי חיים.

הסבירו שנלמד על שלוש אמרות ביהדות המדריכות אותנו כיצד לנהוג בבעלי חיים. אפשר להקריא במליאה 
את האמרות שמובאות בראש הכרטיסים ולהסביר אותן.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

התלמידים יבחרו באחד מכרטיסי המקור ויקראו את המידע שבו. אפשר לקבוע לכל קבוצה על איזה כרטיס 
לעבוד, וכך תוכלו לעשות בסוף השיעור סיכום של כל המידע. בתחתית הכרטיס כתובה משימה: ליצור באמצעות 
המדבקות קומיקס המציג סיפור שקשור לנושא הדף. את המדבקות ידביקו התלמידים על הדף המצולם ויוסיפו 

בועות דיבור.
יכול ליצור סיפור מעניין,  אתגר: להציע לתלמידים לשלב בסיפור מילים מתוך רשימה. שילוב המילים האלה 

מצחיק ומקורי יותר. לצורך יצירת הקומיקס כדאי להתחלק לזוגות.

בסיכום הפעילות
בפעילות מומלץ לדאוג שכל אחד מהמקורות יילמד, ואז אפשר לערוך סיכום כיתתי המציג את המקורות השונים 

ואת הקומיקס שנוצר מהם. זוג תלמידים יציג את האמרה שלו ויקריא את הקומיקס שיצר.

רמה 3

1

עזרה לבעלי חיים במצוקה
אֹו  ׂ ַחת ַמָשּ ַתּ ַנֲאָך רֵֹבץ  י ִתְרֶאה ֲחמֹור שֹׂ ִכּ

ְוָחַדְלָתּ ֵמֲעֹזב לֹו ]לא תעזור לו?[ 
ֲעֹזב ִעּמֹו ]עזור לו[. ָעֹזב ַתּ

ספר שמות, פרק כ"ג, פסוק ה'

הפסוק מתאר מקרה שבו אתה רואה את החמור של השונא 
שלך נופל תחתיו מרוב מטען ומשא כבד. האם ראוי שתחדול, 
שתימנע מלעזור לו? תשובת התורה: לא, אתה חייב לעזור לו!

הפסוק הזה אינו קשור לחיים שלנו היום –
למי מאיתנו יש חמור?

זו רק דוגמה. הכוונה היא לכל בעל חיים במצוקה.

הבנתי. עלינו לעזור לכל בעל חיים שסובל, אפילו אם אנחנו 
לא אוהבים את הבעלים שלו. אין סיבה שבעל החיים יסבול 

רק כי אני לא מסתדרת עם עם הבעלים שלו!

משימה

מטבח, לונה פארק, תה, בלון, מלח, כיסא, בור, חבל, שקית, מקלחת

המציאו סיפור שקשור למסר שלמדנו מהפסוק. בעזרת המדבקות צרו על הדף המצולם קומיקס המציג 
את הסיפור מנקודת המבט של בעל החיים.

אתגר – שלבו בסיפור לפחות חמש מן המילים ברשימה:

רמה 3
צער בעלי חיים
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מידע והנחיות למורה

התחנה מתבססת על שלושה מקורות ביהדות הקשורים כולם לאיסור צער בעלי חיים. כל פסוק מתייחס לפן 
אחר של האיסור:

1. עזרה לבעל חיים במצוקה
ֲעֹזב ִעּמֹו ]עזור לו[ )שמות  אֹו ְוָחַדְלָתּ ֵמֲעֹזב לֹו ]לא תעזור לו?[  ָעֹזב ַתּ ׂ ַחת ַמָשּ ַנֲאָך רֵֹבץ ַתּ י ִתְרֶאה ֲחמֹור שֹׂ ִכּ
כג, ה( – התורה מבהירה שאם אתה רואה בעל חיים סובל והוא שייך לשונא שלך, עליך לעזור לו מפני שאין 
סיבה שבעל החיים יסבול רק בשל רגשותיך לבעליו. פסוק זה הוא המקור שעליו מבוסס האיסור על צער 

בעלי חיים.

2. התחשבות בבעלי חיים
ִדיׁשֹו )דברים כה, ד( – הפסוק מלמד אותנו שגם אם אנו משתמשים בבעלי החיים לצורכינו,  לֹא ַתְחסֹם ׁשֹור ְבּ
עלינו להתחשב בהם, לא להתעלל בהם או להציק להם. כאשר שור דש תבואה, אסור לחסום אותו ולמנוע ממנו 

לאכול ממנה כדי שלא לגרום לו סבל.

3. אחריות לבעלי החיים שברשותנו
ן ַמֲאָכל ִלְבֶהְמּתֹו )בבלי, מסכת גיטין סב, א(.  האמרה  ּתֵ ּיִ ַבר ָמה[ ַעד ׁשֶ ּיֹאַכל ּדְ לּום ]ׁשֶ ְטַעם ּכְ ּיִ ָאסּור לֹו ָלָאָדם ׁשֶ
התלמודית מלמדת אותנו כלל בסיסי בגידול בעלי חיים: אנו אחראים להם, ולכן מוטל עלינו לספק את כל צורכיהם. 
הדוגמה הזאת ממחישה כיצד לעשות זאת – להעדיף אותם בזמן הארוחה. לעצמנו אנחנו יודעים לספק אוכל, 
אך בעלי החיים אינם יודעים לעשות זאת. אם תמיד נדאג שהם יאכלו לפנינו, לא יקרה שאנחנו נהיה שבעים 

ונשכח את החיות הרעבות שלנו. 

השילוב של המקורות השונים ממחיש שמוטל עלינו להתחשב בכל בעל חיים בסביבתנו – בין שהוא שלנו ובין 
שהוא שייך לשונאנו, בין שהוא חיית מחמד ובין שהוא חיית עבודה. 

הצעות להרחבה
הציעו לכל הכיתה פעילות בית: עליהם להפיק סרטון קצרצר, עד דקה, על אחת האמירות. בסרטון אפשר לצלם 

בעלי חיים אמיתיים )בלי לגרום להם סבל כמובן( או להתחפש לחיות. 

כותרת הסיפור 

12

456

3

צער בעלי חיים
רמה 3
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האדם לעומת העולם

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 

כרטיס מקורות ומידע: מה מקומו של האדם ביחס לטבע?
3 כרטיסי דילמות

עזרים נדרשים
דף או מחברת

עפרונות

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בחלק של קריאת המאמרים יתחלקו 
התלמידים לזוגות או לשלשות.

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושגים ואת המקורות המרכזיים של התחנה: למעלה כתבו את כותרת התחנה, ותחתיה 

כתבו בצד אחד "בשבילי נברא העולם" ובצד האחר "יתוש קדמך".
הסבירו שנעסוק בגישות שונות ליחס שבין האדם לעולם הטבע: האם האדם הוא המין הנבחר ששולט בעולם? 
האם הוא שווה בחשיבותו ליצורים האחרים? או אולי לפעמים כך ולפעמים כך? אפשר לקרוא יחד את המקורות 

שבכרטיס ולהסביר אותם לפני תחילת הפעילות.
יהיו דומות לתגוביות )טוקבקים( שקוראים כותבים  הסבירו את המשימה של כתיבת תגובות – למעשה הן 

בתחתית כתבות באינטרנט.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

בשלב הראשון יקראו התלמידים את כרטיס המידע ויפגשו שלוש דמויות המציגות גישות שונות ליחסים שבין 
האדם לבין העולם הסובב אותו.

ויקרא את המאמר שמבטא אותה.  זוג יבחר דילמה  בשלב השני יתחלקו התלמידים לזוגות או לשלשות. כל 
בעקבות המאמר עליהם לכתוב תגובות קצרות בשם שתיים משלוש הדמויות שפגשו בכרטיס המידע. אפשר 

לקבוע לכל זוג תלמידים מראש איזה מאמר יקרא.

לסיכום הפעילות
בקשו משלושה תלמידים שונים לתמצת את הדילמה במאמר שקראו, להקריא את התגובות שכתבו ולומר בשם 

מי כתבו אותן.

היתושים מציקים לנו ועוקצים אותנו, אך מעבר לכך, הם 
מעבירים מחלות מסוכנות וקטלניות. מדענים שוקלים את 

האפשרות להכחיד אותם לחלוטין

על פי ג'נט פאנג, כתב העת Nature • 21 ביולי 2010

עולם ללא יתושים — 
האם זה אפשרי?

מ-200  יותר  ִמָמלְַריָה  נפגעים  שנה  מדי 
מיליון איש בעולם, ומיליונים מהם מתים מן 
המחלה  שבה  העיקרית  הדרך  המחלה. 
עוברת היא עקיצת נְֵקבַת היתוש, וכך עוד 
מחלות קטלניות רבות אחרות כמו הקדחת 
אם  יהיה  מה  ועוד.  ֶדנְגֵי  קדחת  הצהובה, 

נכחיד את היתושים לחלוטין? 
"היתושים קיימים יותר מ-100 מיליון שנה", 
אומרת חוקרת היתושים גִ'יָטאוָואִדי ֶמְרִפי", 
התלויים  רבים  מינים  התפתחו  ובצידם 
בקיומם. להכחיד את כל היתושים פירושו 
מזון  ללא  שלהם  הטורפים  את  להשאיר 
המסייעים  ַמֲאבִיִקים  ללא  רבים  וצמחים 

לְִהְתַרּבּוָתם". 

מנגד אומר ָהֵאקֹולֹוג ְסִטיוֶון ג'ּולִיָאנֹו: "גם ללא 
יתושים החיים יִיָמְׁשכּו כמו קודם, ואולי אף 
יותר  יותר, והעולם יהיה בטוח  יהיו טובים 
לבני אדם". לתפיסתו, את הֶחֶסר ביתושים 

ימלאו במהרה בעלי חיים אחרים.
ָהֵאקֹולֹוגִית דינה פֹונְֵסָקה מזכירה שגם בני 
האדם עלולים להפסיד בעולם ללא יתושים: 
"היתושים מאביקים עצים ְטרֹוִּפיִים כמו עצי 
הקקאו. בעקבות חיסולם נחיה בעולם בלי 

שוקולד".
דבריו של חוקר החרקים ג'ו קֹונְלֹון מסכמים 
היטב את הסוגיה: "אם נכחיד את היתושים, 
לא תישאר גּוְמָחה ֵאקֹולֹוגִית ריקה בטבע – 
יתפוס את  יותר  גרוע  או  יותר  משהו טוב 

מקומם, אך אנו לא נוכל לחזות זאת".  
אין לדעת אפוא אם האדם ירוויח או יפסיד 
מהכחדת היתושים. אולי השאלה הנכונה 
היא זו: האם במובן המוסרי ראוי ונכון לנסות 
■ ולעשות זאת? 

ִדילֵָמה

1

ומה דעתכם?
שלחו תגובות 

למערכת.

האדם לעומת העולם
רמה 3

רמה 3

במסורת היהודית עלתה השאלה: מה מקומו של האדם ביחס לטבע?

הבאנו את השאלה לפני שלושה אנשים: גילי בשבילי, ִשׂמחה ְקָדְמךָ 
וניסים כיסים. כל אחד מהם בחר במקור אחד מהמסורת היהודית 

שהוא מתחבר אליו והסביר לנו אותו:

מה מקומו של האדם ביחס לטבע?

גילי בשבילי

 האדם חכם כל כך! הוא יודע לבנות ולהמציא. 
לכן ברור שהוא חשוב מכל בעלי החיים בעולם 
ובטח מהצמחים ורשאי להשתמש בהם כרצונו.

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחָיּב לֹוַמר: ָכּ
ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם". ְשׁ "ִבּ

משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד', משנה ה' 

ניסים כיסים

אני מסכים עם המקור הזה 
המלמד שיש צורך באיזון – 

להכיר בערך האדם וביכולותיו, 
אך גם להיות ָענָיו בעולם. אפשר 
לבנות בתים ולאכול בעלי חיים, 

אך בלי להרוס ולהכחיד מיני 
צמחים ובעלי חיים.

יְסָחה:  ׁשִ ְמָחה ּבּוִנים ִמּפְ י ׂשִ ָאַמר ַרּבִ
ֵני  ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְצִריִכים ִלְהיֹות ׁשְ

ִכיס ֶאָחד  ֵעת ַהּצֶֹרְך: ּבְ ּמּוׁש ּבְ יִסים ְלׁשִ ּכִ
ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם"  ׁשְ תּוב: "ּבִ ִיְהֶיה ּכָ

]משנה, סנהדרין, פרק ד', משנה ה'[, 

יס ָהַאֵחר: "ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר" ּוַבּכִ
]ספר בראשית, פרק י"ח, פסוק כ"ז[.

על פי שיח שרפי קודש, חלק א', עמ' 50

ֵני ָמה? ]...[  ת ּוִמּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָאָדם ִנְבָרא ּבְ
ְעּתֹו ָעָליו ]יתגאה[  זּוַח ּדַ ִאם ּתָ ׁשֶ
ה  ַמֲעׁשֵ אֹוַמר לֹו: ַיּתּוׁש ְקָדְמָך ּבְ

ית ]בסיפור הבריאה[. ֵראׁשִ ּבְ
ָתלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ל"ח, עמוד ב' ִשׂמחה ְקָדְמך

על פי התורה, היתוש נברא לפני האדם. 
חכמי התלמוד למדו מכך שאיננו 

חשובים יותר מיתושים. אני מאמינה 
שכל היצורים שווים בחשיבותם.

האדם לעומת העולם
רמה 3
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מידע והנחיות למורה
האם האדם הוא היצור החשוב ביותר על כדור הארץ? האם הוא שקול בחשיבותו ליצורים האחרים? ואולי יש 
אפשרות שלישית? במסורת היהודית אין תשובה אחידה לשאלות האלה, ואפשרויות שונות מוצגות בשם אנשים 
שונים. בתחנה זו בחרנו להציג שלוש גישות, והתלמידים מוזמנים להכיר אותן ולהחליט עם איזו מהן הם מזדהים.

ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם )משנה, מסכת סנהדרין ד, ה( – גישה זו מציבה את האדם  ְשׁ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחָיּב לֹוַמר: ִבּ 1. ָכּ
במוקד היקום, התכלית האחרונה של הבריאה האלוהית. גם רבים ממי שאינם מאמינים בבריאה אלוהית רואים 
במין האנושי מרכז העולם, בגלל שכלו המפותח ויכולותיו הטכנולוגיות. לגישה זו תוצאות מוסריות שונות, החל 

בזכותנו לעשות בעולם ככל העולה על רוחנו וכלה באחריות המוחלטת שלנו לדאוג לשלמותו של העולם.

ה  ַמֲעׁשֵ ְעּתֹו ָעָליו ]יתגאה[ אֹוַמר לֹו: ַיּתּוׁש ְקָדְמָך ּבְ זּוַח ּדַ ִאם ּתָ ֵני ָמה? ]...[ ׁשֶ ת ּוִמּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ 2. ָאָדם ִנְבָרא ּבְ
ית ]בסיפור הבריאה[ )בבלי, סנהדרין לח, ב( – גישה זו מציבה את האדם במקום עניו יותר. אין הוא  ֵראׁשִ ּבְ

נעלה לעומת היצורים האחרים, וייתכן שהוא אף נחות מהם, שהרי אפילו היתוש נברא לפניו. 

ִכיס  ֵעת ַהּצֶֹרְך: ּבְ ּמּוׁש ּבְ יִסים ְלׁשִ ֵני ּכִ יְסָחה: ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְצִריִכים ִלְהיֹות ׁשְ ׁשִ ְמָחה ּבֹוִנים ִמּפְ י ׂשִ 3. ָאַמר ַרּבִ
ָוֵאֶפר"  ָעָפר  "ְוָאֹנִכי  ָהַאֵחר:  יס  ּוַבּכִ ִנְבָרא ָהעֹוָלם" ]משנה, סנהדרין ד, ה[,  ִביִלי  ׁשְ "ּבִ תּוב:  ּכָ ִיְהֶיה  ֶאָחד 
]בראשית יח, כז[ )על פי שיח שרפי קודש, חלק א', עמ' 50( – גישה זו, המובאת בשם אחד מגדולי החסידּות, 
דוגלת באיזון. לפי המקרה, האדם יכול לפעול ולשנות את העולם לטובתו או לנקוט ענווה ולצמצם את הפעולות 

שלו בעולם.   

הגישות אינן בהכרח סותרות זו את זו בפועל. למשל גם מי שמאמין שהעולם נברא בשביל האדם וגם מי שמאמין 
שהאדם שווה לכל הברואים או אף נחות מהם יכולים שניהם לנקוט עמדה דומה בסוגיה אקולוגית כמו שמירה 
על יערות העד. ההבדל בהצדקה: בגישה הראשונה – המין האנושי ייכחד אם לא יהיו יערות, ובגישה השנייה 

– אין לנו הזכות לפגוע בדבר שצמח באופן טבעי.
בפעילות כתיבת התגובות ודאו שהתלמידים אכן כותבים סיבה, הצדקה, לכל אחת מהתגובות המתאימה לגישה 
שבחרו להציג. המסקנה שאפשר להציג לפניהם היא שגם אנשים שהגישה שלהם שונה ומקוטבת יכולים להסכים 

על דרך פעולה דומה בכמה מהמקרים כמו הבנייה בעמק לבן.

הצעות להרחבה
חפשו בעיתונים מאמר אקטואלי העוסק בנושא אקולוגי. מומלץ שנושא המאמר יהיה קשור לתושבי המדינה 
)דוגמאות: קידוחי גז, הפקת אנרגייה מפצלי שמן, בנייה מסיבית באזור טבעי כמו הערבה או חולות אשדוד, ים 
המלח, החופים ועוד(. הביאו לתלמידים כמה כתבות העוסקות בנושא, ובקשו מהם להביע דעה מנקודות מבט 
שונות. כדאי לחלק את התלמידים לקבוצות ולערוך דיבייט בין נציגי הקבוצות השונות, לאחר שיבנו את טיעוניהם. 
בתוכנית אדמ"ה של קרן תל"י )נמצאת באתר של תל"י( יש עוד פעילויות להרחבה בנושא, ביחידות לכיתה ו, 

בשיעור הראשון: אחריות מבראשית.
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שמיטה

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות 

כרטיס מידע ומקורות: שמיטה: לתת מנוחה לאדמה
כרטיס הסבר למשחק שש שנים והשביעית

28 קלפי משחק

עזרים נדרשים
דף או מחברת

עפרונות
צבעים

מבנה הקבוצה
קבוצות של עד 4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את כותרת התחנה: שמיטה.

הסבירו בקצרה את פירוש המושג. אפשר לקרוא יחד את המידע הפותח את כרטיס המידע: הפסוק והמשפטים 
הפותחים. הסבירו שנלמד על הערך הסביבתי והחברתי של מצוות השמיטה.

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

בשלב הראשון יקראו התלמידים את דף המקורות והמידע על שנת שמיטה. בסיכומו יש פעילות יצירתית של 
המצאת סמל וסיסמה.

לאחר היצירה יוזמנו התלמידים לשחק להנאתם במשחק "שש שנים והשביעית" על פי ההסבר בדף.

בסיכום הפעילות
נוכל לעזור לאדמה  יכולים "לשמוט"? איך  יכולים ללמוד ממצוות השמיטה. מה אנחנו  חשבו יחד מה אנחנו 

שברשותנו )למשל גינת בית הספר( להתחדש? איך נוכל לקדם שוויון? ועוד.

מידע והנחיות למורה
שנת השמיטה היא מצווה מהתורה, והיא אחת המצוות התלויות בארץ, כלומר היא אינה נוהגת בחוץ לארץ. 

התורה ופרשניה נתנו כמה סיבות וטעמים למצוות השמיטה: ההכרה שהאדמה שייכת לאלוהים – "שבתה הארץ 
שבת לה'" )ויקרא כה, ב(; החובה לדאוג לעניים – "ואכלו אביוני עמך" )שמות כג, יא(; שוויון חברתי – "לך לעבדך 
ולאמתך" )ויקרא כה, ו(; שנת פנאי לעיסוק בתורה ובדברים רוחניים במקום באדמה, וכמובן שנת התחדשות 
האדמה. יש גם חובת שמיטת כספים, חובות )המלווה אינו דורש מהלווה את כספו(, והסיבה: "כי לא יהיה בך 

רמה 3

תרבויות רבות בעולם העתיק נהגו "לשמוט" את 
האדמה, להפסיק לעבוד אותה מדי כמה שנים. 

במקומות שונים בעולם יש עוד שיטות לשמור 
על פוריות האדמה. למשל זורעים בכל עונה 

שתילים מסוג אחר המשתמשים בחומרים 
אחרים מהאדמה או מוסיפים לאדמה דשן 

טבעי שיש בו חומרים מזינים. 

שמיטה: לתת מנוחה לאדמה
בּוָאָתּה.   ְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך ְוָאַסְפּתָ ֶאת ּתְ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ְוׁשֵ

ּה )לא תעבוד את  ּתָ ה ּוְנַטׁשְ ְמֶטּנָ ׁשְ ִביִעת ּתִ ְ ְוַהּשׁ
האדמה( ]...[.

ספר שמות, פרק כ"ג, פסוקים י'-י"א

על פי המסורת היהודית, פעם בשבע שנים יש להפסיק לעבוד את האדמה לגמרי. 
אין חורשים או זורעים, אין נוטעים או גוזמים. שנה זו נקראת שנת שמיטה – 

שומטים, עוזבים את האדמה. 

גם האדמה זקוקה למנוחה. כאשר אנחנו משתמשים באדמה ללא הרף, אנחנו 
מכלים את מקורות המזון שיש בה.

בשנת השמיטה האדמה מחדשת את מקורות המזון והמינרלים המגיעים אליה 
מהצמחים הנרקבים בה. בשנה שלאחר מכן אפשר שוב לעבוד את האדמה.

שמיטה
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אביון" )דברים טו, ד(. בראש ובראשונה עסקנו בנושא השמיטה כמקור להתחדשות האדמה, אף שטעם זה אינו 
מוזכר בתורה במפורש. הרעיון של מנוחת הקרקע מוכר בצורות שונות בתרבויות עתיקות, ויש לו אחיזה גם 
היום בֶּפרַמָקלצ'ר )חקלאות בת קיימה(. היו שנהגו לשתול במקטעי שדה שונים בכל פעם, במקומות אחרים 
נהגו לשתול לסירוגין חיטה וקטניות – שתיהן שיטות המאפשרות לחדש את המינרלים באדמה. אפשר להניח 
שהרעיון העברי העתיק של שנת שמיטה התבסס אף הוא על תפיסה חקלאית זו והוסיף לה הצדקות, חשובות 

וערכיות אף הן.

בחלק הראשון של דף המידע אנו עוסקים בפן החקלאי של השמיטה, ובחלק השני בפן החברתי שלה. בימינו, 
כאשר החקלאות היא עניין למעטים, ההצדקות הסביבתיות של השמיטה שונות, והן כתובות בצידו השני, החברתי, 

של דף המידע: הקטנת הצריכה והקטנת טביעת הרגל האקולוגית. 
בתוכנית אדמ"ה של קרן תל"י )נמצאת באתר של תל"י( יש פעילויות נוספות להרחבה בנושא, ביחידות לכיתה 

ה, בשיעור השביעי: שמיטה ורעיון חברת הצדק.
 

שנת שמיטה
שנה 6

שנה 5

שנה 4
שנה 3

שנה 2
שנה 1



5656

האדם ּכְֵעץ 

מה בתחנה
כרטיסיית פעילות

10 כרטיסי משימה

עזרים נדרשים
דף או מחברת

עפרונות

מבנה הקבוצה
קבוצות של 5-4 תלמידים

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את הביטוי המרכזי של הפעילות: "כי האדם עץ השדה".

בקשו מהתלמידים לומר מה הפסוק אומר להם. לאחר מכן הסבירו כי בפעילות נבחן את הדמיון בינינו לבין 
העצים, ונראה שתופעות טבע )צמיחה, מחזוריות, צורך בהזנה( מתחוללות גם אצל האדם והעץ אף על פי שהם 

שונים מאוד זה מזה.  

הנחיות לפעילות
על התלמידים לקרוא את ההנחיות שבכרטיסיית הפעילות.

כל תלמיד יבחר את המשימות המעניינות אותו ויענה עליהן בדף או במחברת.

לסיכום הפעילות
בקשו מתלמידים להקריא לפני אחרים דברים שהם כתבו ורוצים לחלוק. אפשר לתלות אותם על לוח גדול. אפשר 
להכין מראש דפים בצורת עלים, פרחים או פירות, ועליהם יכתבו התלמידים את תשובותיהם. לבסוף חברו ענף 

גדול לקיר והצמידו לו את תשובות התלמידים. כמובן הוסיפו את הכותרת "כי האדם עץ השדה".

מידע והנחיות למורה

המקור היהודי שהתחנה מבוססת עליו הוא המילים "ּכִי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה" )דברים כ, יט(. במקרא משמעות 
המילים שונה מהמשמעת שאנו משתמשים בה היום. הפסוקים אוסרים על עקירת עצי מאכל בזמן מלחמה 
ומעלים תמיהה: "כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור?" כלומר האם העץ הוא אדם, אויבך, ולכן גם הוא יסבול 
ויהיה במצור? זוהי שאלה רטורית שכוונתה לומר שאל לנו לפגוע בעץ משום שהוא נותן לנו פירות למאכל ואינו 

פוגע בנו.
עם זאת מכיוון שהפסוק אינו מובן לגמרי, הוא קיבל פרשנויות שונות במהלך השנים, ובימינו, בעקבות שירו של 
נתן זך כי האדם עץ השדה, התקבעה המשמעות של הדמיון בין האדם לעץ. השוואה כזו קיימת גם במקורות 

היהודיים.
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בתחנה מוצעים לתלמידים קווי דמיון בין בני האדם לעצים. התלמידים יוזמנו להוסיף קווי דמיון משלהם. המחשת 
הדמיון בין האדם והעץ מחזקת את התפיסה שאנחנו חלק בלתי נפרד מן הטבע ומדגישה שדאגה לסביבה היא 

דאגה לקיומנו אנו.
באתר "לבנה" של קרן תל"י יש כמה פעילויות ומקורות להרחבה בנושא:

"כי האדם עץ השדה" 
העץ הגדל

ברוש לבדו.

 

הציעו רעיון שונה, משלכם: 

במה העץ דומה לאדם?
10

לּו הייתם עץ, איזה סוג עץ הייתם? 

)לאיזה עץ אתם דומים?( הסבירו.
9

העץ זקוק לַמְׁשַאּבִים כדי לחיות, להתחזק ולצמוח: 

מים, אור השמש, ִמינֵָרלִים מהאדמה ועוד.

מה מעודד את הצמיחה אצלכם? מה מחזק אתכם? 

ִחשבו על דברים חֹוְמִריִים )דברים שאפשר לראות( 

וגם על דברים שאינם חֹוְמִריִים.

7

העץ מצמיח פרחים ַהְמיַיִּפים את הסביבה 

ונותן פירות – אלה התוצרים שלו, של גידולו.

ֵאילּו פרחים ופירות אתם מצמיחים )המעשים, הכישורים 

והיצירות שלכם(?

מדי פעם יש לגזום את ענפי העץ כדי 6

לאפשר לענפים חדשים לצמוח.

ִחשבו על משהו בחיים שלכם שהייתם צריכים להיפרד 

ממנו כדי לצמוח )חפצים, ֶהְרגֵלִים, התנהגויות, מקומות, 
אנשים ועוד(.

5
השורשים של העץ מחברים אותו לקרקע 
ומונעים מהרוחות החזקות לעקור אותו.  

אילו דברים מחברים אתכם לקרקע ומייצבים אתכם? 
)ִחשבו על אנשים מסוימים, חפצים מסוימים, מחשבות,

אמונות, תכונות שיש בכם ועוד.(

1
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ַקיָימּות

מה בתחנה
פעילות דיגיטלית

עזרים נדרשים
מחשב

חיבור לרשת

מבנה הקבוצה
התלמידים יעבדו לבד. מכיוון שהפעילות נעשית במחשב, כדאי שהתחנה תהיה בפורום כיתתי, בכיתת מחשבים. 
)חלקים מן התחנה אפשר להציג במליאה בלוח חכם.( אפשרות אחרת היא לשלוח לתחנה את התלמיד הראשון 

שסיים פעילות אחרת.

בפתיחת הפעילות
כתבו על הלוח את המושגים המרכזיים של הפעילות: קיימות, טביעת רגל אקולוגית, לדאוג לדורות הבאים.

הסבירו את המושגים, וספרו שבתחנה, בעקבות אגדת חז"ל המספרת על פעולה של אדם זקן למען הדורות 
שאחריו, נלמד מדוע חשוב לנו לפעול כך שלא נפגע בכדור הארץ – לא היום ולא בעתיד הרחוק. 

הנחיות לפעילות
יש להיכנס מראש לקישור https://nature.tali.org.il. על התלמידים לעשות את הפעילויות הדיגיטליות. בתחנה 

כמה עמודים, ואפשר לעבור מדף לדף באמצעות החץ בתחתית כל עמוד או באמצעות התפריט בצד ימין.
לאחר מילוי העמוד האחרון "מהמיטה לכיתה" ישמרו התלמידים את הדף שמילאו באמצעות שמירת מסך. את 

התמונה שהתקבלה ישמרו בשמם על שולחן העבודה או ידפיסו.

בסיכום הפעילות
התלמידים יקריאו פעולה אחת שרשמו ביומן ושהם יכולים לשנות כדי להקטין את טביעת הרגל האקולוגית 

שלהם ובכך לפעול לקיימות של כדור הארץ גם למען הדורות הבאים.

מידע והנחיות למורה
קיימות היא מונח חדש למדי שמשמעותו שמירה על הקיום של משאבי כדור הארץ לאורך זמן. אומנם המונח 
חדש, אך הנושא עתיק. בעבר לא היה חשש לקיומו של כדור הארץ, אך אנשים דאגו לקיום של צאצאיהם בצבירת 
נכסים, בחינוך הילדים או בנטיעת עצים כמו בסיפור. גם בימינו אנו דואגים לצאצאינו באמצעות תוכניות חיסכון 

למשל, אך בתחנה זו הרחבנו את הדאגה לדורות הבאים – דאגה לכלל האנושות ולמצבו של כדור הארץ.

הסיפור, מספרות המדרש שהיא חלק מספרות חז"ל, עוסק בדמות היסטורית – אדריינוס )או הדריינוס(, קיסר 
רומא במאה ה-2 לספירה, כאשר האימפריה הרומית שלטה גם בארץ ישראל. חיבור הסיפור לדמות חשובה כל 
כך נותן משנה תוקף למעשה המתואר בו. הלקח שאנו מפיקים מהסיפור הוא התלות של כל דור במעשי הדורות 
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הקודמים לו. לא עסקנו בעובדה המפתיעה של הסיפור – שהזקן אכן זכה בעצמו ליהנות מפירות נטיעתו – אלא 
בעובדה שמאמציו לא כוונו אך ורק אל עצמו.

התחנה מפנה את האצבע אלינו – מה אנו יכולים לעשות כדי לאפשר לכדור הארץ להתקיים גם למען הדורות 
הבאים?

הצעות להרחבה
את הפעילות "דף יומן: מהמיטה לכיתה" אפשר לעשות גם במליאה. בקשו מהתלמידים למלא דף כזה, ובו הצעות 

לפעולות קיימּות שהם יוכלו לעשות ביום-יום.
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זכויות יוצרים

קרן תל"י עשתה כל שביכולתה למצוא את בעלי הזכויות על התמונות והמאמרים המובאים בערכה לעובדה 
ולשומרה ולקבל את הסכמתם לפרסום היצירות בערכה זו. בעלי הזכויות המעטים שלא עלה בידינו למצוא 

מוזמנים לפנות אלינו כדי להסדיר את השימוש ביצירותיהם.

רמה 1

התבוננות והכרת הטוב  
Pixabay התמונות: האתר

שבעת המינים
תמונות: האתר Pixabay למעט התמונות האלה: שיטה מכחילה – ויקימדיה, צילום: H. Zell, רישיון CC BY-SA 3.0; חמציץ 
 ;CC BY 3.0 רישיון ,Octagon :שפן הסלעים – ויקימדיה, צילום ;CC BY-SA 4.0 רישיון ,MathKnight  :ויקימדיה, צילום –
חרדון מצוי, צבי ישראלי – ויקימדיה, צילום: מינוזיג – MinoZig, רישיון CC BY-SA 4.0; צפע ארץ ישראלי – ויקימדיה, 
צילום: Adam Matan, רישיון CC BY 3.0; מדוזה חוטית – צוות מחקר ימי בטכניון בראשות ד"ר תמר לוטן ©; דררת קרמר 

CC-BY-SA-3.0 רישיון ,Thomas Schoch :ויקימדיה, צילום –

רמה 2

לראות את הטוב ולהכיר תודה 
Pixabay התמונות: האתר

צרכנות נבונה 
CC BY-SA 4.0 רישיון ,Simon Wade :תמונת החנות של אפל בהאנגזו בסין – האתר ויקימדיה, צילום

גשם 
 Ynet, Walla News, Mako ,כותרות העיתונים: האתרים הארץ

Unsplash, Pixabay התמונות: האתרים
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רמה 3

קום, התהלך בארץ 
תמונות: האתר ויקימדיה: עץ אשל – צילום: Michael Baranovsky, רישיון CC BY-SA 3.0; מפל בנחל דוד – צילום: 
Erandabah, רישיון CC BY-SA 4.0; שושן צחור בנחל כלח – צילום: Zachi Evenor, רישיון CC BY 2.0; הר הכרמל – 
צילום: HofitKli, רישיון: CC BY-SA 4.0; קנה מצוי – צילום: Darkone, רישיון CC BY-SA 2.0; יעל נובי – צילום: עומר 
מרקובסקי, רישיון CC BY-SA 4.0; מכתש רמון – צילום: ברוריה קרני הדס, רישיון CC BY-SA 4.0; צבעוני החרמון – צילום: 
 ,Hagainativ :אלמוג בים סוף – צילום ;CC BY-SA 2.5 :הר החרמון – צילום: נעה, רישיון ;CC BY-SA 3.0 :ראובן קרפ, רישיון
רישיון CC BY-SA 3.0; חולות ניצנים – צילום: איציק מוזן, רישיון CC BY-SA 4.0; נופר בירקון – צילום: קתי שלוסר, רישיון 
 CC BY-SA רישיון ,Pmg :תפוח סדום – צילום ;CC BY-SA 3.0 רישיון ,Yoav Dothan :נחל הירקון – צילום ;CC BY-SA 2.5
CC BY-SA 4.0 רישיון ,Ayarchi1 אגמון החולה – אמיר ירחי ;CC BY-SA 4.0 :רישיון ,Amykill26 :3.0; ים המלח – צילום

CC BY 2.0 רישיון ,Zachi Evenor :הכינרת – צילום :Flickr תמונות: האתר

"לעובדה ולשומרה" – האחריות שלנו לעולם 
 ;CC BY 2.0 רישיון ,LCDR Eric Johnson, NOAA Corps :צילום ,NOAA Photo Library – אשפה  :Flickr תמונות: האתר
זיהום אוויר בדלהי – צילום:  Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier, רישיון  CC BY-SA 2.0; זיהום הנפט באלסקה – צילום: 

CC BY-SA 2.0 רישיון ,ARLIS Reference
Oliver Sjöström :יערות הגשם – צילום :Pexels תמונות: האתר

 ;girlart39 :קרחונים באנטארקטיקה – צילום ;jbjones27 :הצפות בארצות הברית – צילום :Pixabay תמונות: האתר
hhach :סירות דיג בסרי לנקה – צילום ;Tama66 :משאיות במכרה – צילום ;free photos :עצים במדבר – צילום

תמונות: ויקימדיה: הובלת מים בכדים במדבר טאר – צילום: LRBurdak, רישיון CC BY-SA 4.0; ים המלח – צילום: עידו 
אברמסקו, רישיון CC BY-SA 4.0; קואלה בשמורה באוסטרליה – צילום: DAVID ILIFF, רישיון CC BY-SA 3.0; פיל יער 
 ;CC BY 2.0 רישיון ,High Contrast :זיהום נהרות בסין, צילום ;CC BY 2.5 רישיון ,Thomas Breuer :אפריקני – צילום

Jack Dykinga :סחף קרקעות – צילום

צורך וצרכנות  
תמונות: יום שישי השחור – האתר theleaker.com; החדר של קאיה – צילום: James Mollison ©; מוזיאון הזבל בניו 

© Dylan Thuras :יורק – צילום

חיבור לטבע
תמונת א"ד גורדון – באדיבות מוזיאון בית גורדון, דגניה א

האדם לעומת העולם
 www.nature.com האתר ,Janet Fang, "Ecology: A World without Mosquitoes"i עולם ללא יתושים – על פי הכתבה

Nature © ,2010 21 ביולי
Pixabay תמונת יתוש: האתר

תעשיית מכירת הכלבים – על פי הכתבה: ליאור אוחנה, "הפנים האמיתיות של תעשיית מכירת הכלבים בישראל", ידיעות 
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