
 

שמירה על הטבע ועל , התייחסות לאיכות הסביבהמשמעות נוספת בבשנים האחרונות  קיבל ,חג האילנות - בשבט ו"ט

 .הניקיון

ובנורמות לשמירה על הניקיון במסגרת הכיתה והשיעורים , כבר בהתנהלות הכיתתית יכולה להתחיל איכות הסביבה

 .השונים

עם התלמידים מהי סביבת  ןובוח, מלוכלכת ומבולגנתיה ומסודרת לבין כיתה ישיעור זה עוסק בהבחנה בין כיתה נק

בלתי אפשרי ללמוד בסביבה שאין בה את  .רובד זה חשוב מבחינה מעשית וראשונית. הלמידה הטובה והנעימה יותר

 .תנאי הניקיון הבסיסיים

 .הנתינה –חינוכי וערכי  ,ביכולתנו להוסיף על גביו רובד נוסף

 

  :מציב את החסד כבסיס לכינונו של העולם' פסוק ג ט"פמזמור תהילים דוד המלך ב

ֶנה" י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ י ָאַמְרּתִ  ".ּכִ

 .לבניית כיתה באופן חיוביגם חסד ונתינה הינם התשתית , בדומה לעולם

כלפי , אכפתיות וחסד זה כלפי זה, על נתינה, מידיםחשוב לבסס את הנורמות וההרגלים של התל', בכיתה א בייחוד

 .המורה וכלפי בית הספר בכללו

 .עלינו לעודד את התלמידים לקחת על עצמם משימות ותפקידים במסגרת הכיתתית

 .של חסד ונתינה יש מרכיב', איסוף ציוד וכדו, הרמת הכיסאות, מחיקת הלוח, סדר, כל משימת ניקיוןב

ביכולתנו לחבר משימות אלו לעולם . ים לראות במשימות אלו מטלות מעיקות ומכבידותהתלמידים הצעירים עלול

 .ולהעניק משמעות ערכית וחינוכית למטלות יומיומית, של נתינה וחסד

 

 . המבול וסדום: אלא להחריבה, ה שאין למציאות תקנה"התורה מלמדת אותנו על שני מקרים בהם החליט הקב

 .חוסר נתינה –ה משותף לשני אירועים קשים אלו מכנ

לא נחתם גזר דינם  -כי מלאה הארץ חמס " :'א בסנהדרין קחראת הגמ י"מביא רש, בהסבר חטאם של דור המבול

 ".אלא על הגזל

התנהגות כזו מחריבה את . גם מה שלא היה שייך להם, הם לקחו –במקום לתת . דור המבול התאפיין באנטי נתינה

 .ולא ממוקד במה שהוא יכול לתת, אין לחברה יכולת קיום כשכל אחד חושב מה הוא יכול לקבל ולהרוויח. החברה

הושקעה יצירתיות רבה בבניית חברה בה . החוק בסדום מנע מתושבי העיר לתת זה לזה או לעני. כך היה גם בסדום

, כל אחד שנתן מטבע לענימתארים מציאות כואבת בה ) 'ו' מט(ית רבה המדרשים בבראש. אין נתינה והחסד אסור

בא כל אחד ולקח , לאחר שמת העני ברעב. כיוון שידע שבעלי המכולות לא יאפשרו לו לקנות דבר, כתב את שמו עליו

ה תפסו אותה ודנו אות, יתה בחורה צעירה שנתנה מעט קמח לענייכשגילו אנשי סדום שה. את המטבע שלו בחזרה

 .למוות

 .שלא נותר אלא להחריבה, אי הנתינה הפך את סדום להיות עיר חסרת תקנה

ְסדֹם ָהִיינוּ " על סף החורבן הנביא מעביר ביקורת על עם ישראל ִמינוּ , ּכִ יה מעם ישראל יהציפ ).'ט ,'ישעיהו א(" ַלֲעֹמָרה ּדָ

 .תחרב ירושלים, ללא תשתית זו. להיות נותנים וגומלי חסדים –היא להיות הפך סדום 

 

 . הם התחלה לחינוך לנתינה, כמו שותפות בשמירה על הסדר והניקיון בכיתה "קטנים"עשים מ

ותאלץ  על המנקה שתיכנס לכיתה, על התלמיד שעתיד להשתמש בציוד אחריהם .התלמידים יתרגלו לחשוב על הזולת

על כספי הציבור , ציודעל המורה שתבזבז זמן יקר במחיקת הלוח או בסידור ה, להתמודד עם כיסאות שאינם מורמים

, על מנת ליצור סביבה טובה יותר, ויחד יצרו אווירה של הושטת יד ונתינה. וכן הלאה, המושחתים מחוסר תשומת לב

 .והן בעולם הערכים המאפיין את הכיתה והחברה שאנו יוצרים יחד, הן בניקיון הפיזי

 למעבר לשיעור יש ללחוץ כאן

 

 

 

 

 
 :הקדמה לשיעור, מפתח הלב מתוך אמונה
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