
שבט בטבע
,  תוכניות, אגף תכנים

הכשרה והשתלמויות

פעילויות  אנו מציעים לכם " שבט בטבע: "לקראת חודש

לתופעה של שינוי האקלים ולבדוק  שמטרתן לעורר מודעות 

.  דרכים לצמצומה

שינוי אקלים
(לחינוך הממלכתי)

תן דעתך שלא  "
..."תקלקל

(דתי-לחינוך הממלכתי)

https://meyda.education.gov.il/files/noar/ten_daatcha.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/ten_daatcha.pdf


,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

שינוי אקלים
הקדמה

מובילהזווהכרה,אקליםשינוישלבעידןחייםשאנובעובדהמכירהבתקופתנוהחברה
,(קיימאברפיתוח)מקייםפיתוחשלחדשהחייםדרךשנדרשתבכךבינלאומיתלהסכמה

מענהלקבלהבאיםהדורותושלזהדורשלביכולתלפגועבליהנוכחיהדורלצורכיהעונה
.לצורכיהם

וכי,חברתיותבעיותגםהןבסביבההקשורותשבעיותלהביןעלינוהמשברעםלהתמודדכדי
.הבעיהעםלהתמודדותהנוערובניהילדיםאתובכללההחברהאתלרתוםיש

הפעילותמטרות 
.שבהולסכנותהארץכדורהתחממותלתופעתלהתוודע•
.לתופעההאדםשלבאחריותולדון•
החממהגזיפליטתולצמצוםהסביבהועלהטבעעללשמירהלאחריותלעורר•

.האקליםשינויעלשמשפיעים
,המשפחתי,האישיבמעגלהאקליםשינויבנושאולהשפיעלפעוללמשתתפיםגרום•

.והקהילתיהכיתתי

(כאןלחצו)הפעילותמהלך

:פעילויות נוספות לקיום יום עיון מלא בנושא לפי בחירת בית הספר
גם אנחנו יכולים לעשות שינוי

או לא להיותקניות 
טביעת הרגל האקולוגית

?מה אני יכול לעשות למען הסביבה

https://bit.ly/3QovPS7
https://meyda.education.gov.il/files/noar/barkayma8.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/barkayma9.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/barkayma10.pdf


פתיחה במליאהפעילות –' שלב א
:הפעילותלפתיחתאפשרויותשתילפניכם

סרטון

אישישאלון

(1אפשרות )סרטוןהקרנת 
:הסרטוניםאחדאתנקרין•

'אפרקגלובליתהתחממות•
האקליםמשברעללשאולהעזתםולאלדעתשרציתםמהכל•
.להםהתחדשומהבסרטוןהצפייהבעקבותהתלמידיםתחושתמהינברר•

(2אפשרות )אישישאלון 
.*שליהאקולוגיתהרגלטביעת:השאלוןעללענותמהמשתתפיםיבקשהמנחה•
התוצאותבעקבותתחושתםמהיאיתםנברר,"אקולוגימשוב"קיבלוהתלמידיםשכללאחר•

.התוצאותלשינויכלשהיבדרךלהשפיעחושביםהםואםשקיבלו

?אקולוגיתרגלטביעתמהי*
.הארץבכדוראקולוגיותלמערכותהאנושילביקושמדדהיאאקולוגיתרגלטביעת

הצרכיםאתלספקמנתעלהנדרשוהמיםהאדמהשטחאתכמדדולהגדירלכמתניסיוןזהו
(ויקיפדיה).נתוןחייםאורחבעלתאוכלוסייהשלהפסולתחומריאתולקלוט

,  תוכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

https://youtu.be/RoW4JcQCQt8
https://www.youtube.com/watch?v=YbXiDf1vaMk&t=13s
https://heschel.org.il/ecological-footprint/


בקבוצות  –' שלב ב

טוןמיליון5–כבארץמיוצריםשנהמדי.ומיידיתברורהסכנההיאהפסולתהצטברות,בישראלהסביבהעבור*
.4%–כשלבשיעורבישראלהפסולתייצורגדל,שנהמדי-מכךיותר.לאדםבממוצעפסולתג"ק660שהם,פסולת

ומיקרקעותלזיהוםהפסולתגורמתשם,הארץברחבילמטמנותדברשלבסופומגיעהפסולתשלהמכריערובה
יפהלישראלהמועצה:מתוך.נוספיםאקולוגייםונזקיםחייםבבעליפגיעה,תהום

. המשתתפים יתחלקו לשלוש או יותר קבוצות•
העדיפות  חמש השיטות מושג המתאר את : R-אחד מחמשת ה, כל קבוצה תקבל אחד הפתרונות לטיפול בפסולת•

. ביותר למניעת הצטברות פסולת

. Reduce-כמות הפסולת שאנחנו מייצרים הפחתת
.Reuse-בפריטים ככל שנוכל לפני החלפתם שימוש חוזר 

.Recycle-פריטים ככל שאפשר מחזור

.Refuse-למוצרים שאין בהם צורךסירוב 
.Recover-פסולת מתייחס לנוהג של הטמנת תיקון

קבוצתיתמשימה 
.חפשו מושג זה באתרים וברשתות חברתיות וציינו מה משמעותו•
.תנו דוגמות להיבטים שונים של מושג זה במציאות•
? יכולים לעשות כדי לסייע במימוש עיקרון זה, כבני נוער, מה אתם•
את המושג שבו עסקתם ואת הפעולות  , בדרכים יצירתיות, התכוננו להציג במליאה•

.לעשות כדי לממשושתוכלו 

http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=1186
http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=1186


במליאה–שלב ג 

המשתפים מוזמנים לשאול שאלות בירור את חברי , לאחר הצגת התוצרים הקבוצתיים•
.הקבוצות האחרות

:נציג בפני המשתתפים את המדרש•

דעתךתן 
ה  עָׁ שָׁ ִראשֹוןבְּ ם הָׁ דָׁ ת אָׁ רּוְך הּוא אֶׁ דֹוש בָׁ א ַהקָׁ רָׁ בָׁ שֶׁ

ן ֵני ַגן ֵעדֶׁ ל ִאילָׁ ֱחִזירֹו ַעל כָׁ הֶׁ לֹו וְּ טָׁ נְּ
ַמר לֹו אָׁ ה נִָׁאים : וְּ ֵאה ַמֲעַשי ַכמָׁ ִחיןרְּ שּובָׁ אִתי ּומְּ רָׁ בָׁ ה שֶׁ ל מָׁ כָׁ –ֵהן וְּ

אִתי רָׁ ָך בָׁ ִבילְּ ,ִבשְּ
ת עֹולִָׁמי ַתֲחִריב אֶׁ ֵקל וְּ ַקלְּ ֹּא תְּ ל ָך שֶׁ תְּ ,ַתן ַדעְּ

יָך ַתֵקן ַאֲחרֶׁ יְּ תָׁ ֵאין ִמי שֶׁ ַקלְּ ִאם ִקלְּ .שֶׁ
(קהלת רבה ז)

שאלות לדיון  
?  מה משמעותו לחיינו? כיצד אתם מבינים את המדרש•
".  עולמיתן דעתך שלא תקלקל ותחריב את ", "בשבילך בראתי–כל מה שבראתי "•

?דילמה זואפשר ליישב , לדעתכם, כיצד? שבין שני משפטים אלומהי הדילמה 
?מדוע לדעתכם הוא מופיע? "תן דעתך"מהי משמעות הביטוי •
?מה מוסיף המשפט האחרון במדרש לתביעה מהאדם•
, קבוצתית, משפחתית, אישית–כיצד בני נוער יכולים לקדם את מימוש עקרונות אלה •

?כיתתית וקהילתית



להמשךמשימה
:הפעילותלהמשךרעיונותיציעוהמשתתפים

אנשיםוהחתמתאלולעקרונותהתחייבותעלהמצהירהכיתתיתאמנההכנת•
.ועודבקהילה,במשפחה,הספרבבית–עליהנוספים

.לעשייהלהירתםולקהילהנוערלבניוהקוראהבעיהאתהמציגסרטוןיצירת•
Tik-Tokסרטונייצירת•
קירלוחיצירת•

חזרה


