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  -רציונל
 ?!בשבט טו צריך מי

 בכל גדולים בטקסים שניטעו עצים של  אלפים אלפים לפני רואה אני' בשבט טו' שומע כשאני"

 חינוך קוראים אתם לזה. הוציאו לא שנתם את ואפילו, שעברו טיםבשב הטו במשך הארץ רחבי

 על עמדתי מאז? ביום בו אותם וזונחים שלמים יערות שותלים כאשר, לעץ וליחס העץ לאהבת

 לנטיעות מתנגד אני – בילדים נוטעים שהם הזלזול רגש ואת הללו העצים גורל את וראיתי דעתי

 ]...[בשבט בטו

 יער עצי. ועיקר כלל לנטיעה מתאים תאריך זה אין: מעיקרו מופרך – בשבט בטו הנטיעה עניין כל

 גשמי את לנצל שייטיבו כדי – הראשונים; כן לפני רב זמן נטועים להיות צריכים – שלכת ועצי

 עצים גם. וללבלב להשריש מוכנים להיות צריכים כבר הם זה שבמועד משום והאחרונים, החורף

 .]...[להינטע מועדם הגיע לא עדיין – הדר עצי כגון ,גושים או בפחים המועתקים

 גידולם במקום הצמחים את ונראה להר או לשדה נצא –? דווקא נטיעה הכרחית כי אמר מי

 נלך –" פורחת השקדיה" ולשיר בצנצנות להעמידם השקד ענפי את לשבור במקום. ובהתעוררותם

 וטו – כראוי לעשות ואפשר, לקלקל ראפש דבר כל. לשברו בלי ממנו ונהנה בו נסתכל, העץ אל

 ."שמח חג כראוי אנחנו נעשה. זה בכלל בשבט

 בן אריה בעריכת", וטקס טבע, ומנהג מקור – בשבט טו: "בתוך, אלון עזריה?", בשבט טו צריך מי"

 .1960, הבינקיבוצית החגים ועדת הוצאת, שוע וצבי גוריון

 

 ככתוב, לאילנות חג נהיה לא בשבט ו"שט ךבכ עצמנו את להאשים יכולים אנחנו לאחור במבט

 אחרי לשתיל שיקרה מה על מילה והשירים הפרסומים בכל ונחפש בואו. הנטיעות חג אלא, בשיר

 .הנטיעות אתר את שעזבנו לאחר לעץ שלנו המחויבות ועל, אותו שנטענו

, היישובים מן הפוטנציאליים הנטיעה שטחי התרחקות ועם הילדים מספר גידול עם, השנים במשך

: הטבע להגנת החברה אותו הציעה. לחג חדש תוכן ונתבקש, משמעותה את העצים נטיעת איבדה

 הקר החורף מן מעבר ראשית בו ראו אבותינו שכבר, זה יום. הטבע חג - השבוע וכל בשבט ו"ט

 פריחת, העצים לבלוב, רבתי פריחה של כראשית בטבע מתבטא, מחודשת צמיחה של לראשית

 , הטבע אל היציאה. אחרות תופעות ולשלל ולרבייה לקינון ציפורים מיני של עוררותהת, השקד

 

 

 אכילת של חביב נוהג כמובן מבטל זה אין. לחג חדש תוכן להיות הפכו, בו המתרחש עם פגישה

, נפש לכל שווה, חדשה להתייחסות פתח פותח הוא אבל, הנטיעה של משמעותה את לא וגם, פירות

 .הארץ טבע אל

-שיטים" של באתר מופיע. 1998, ח"תשנ בשבט ו"ט לקראת אלון עזריה של הרדיו תכנית תוךמ

 http://www.chagim.org.il/ListPages.aspx?catid=747 בכתובת" החגים מכון

 

 שהם, בשרשיו אלא - המפוארים ובפירות ובעלים בענפים מושרשת איננה העץ של תקומתו

 של חיים מים מקור על מתחזקים הם. שמה תגענה לא תוהסערו הרוחות אשר במקום מחוזקים

  לא הוא -, אותו כופפות אותו מנענעות, אותו תופסות שהסערות בזמן דואג איננו העץ. התחדשות
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 שהאילן נמצא כן ועל! תקומה לו תהיה היה, ממקומו נעקר לא שהוא זמן וכל, ממקומו זע ולא נע

 לשרשיו נצמד שהוא זמן כל. האדם הוא כן. מאבקב כוח החליף - ואדרבא, כלום הפסיד לא

 כח את תעוררנה הסערות, הוא ונהפוך. ממקומו אותו תעקור לא רוח שום - הרוחניים

 .ההתחדשות

, ואולם תחושת החג ובמיוחד טקסי הנטיעות ט"ו בשבט פוחתת והולכת משנה לשנה חשיבותו של 

בה הכמיהה לחוג אותו בבית ובשדה, בחוג מפעפעת ומתגברת. כל נפש מתעוררת לקראת יום זה, ור

)הרב שמעון רפאל הירש, במעגלי שנה,  ובקהילה.המשפחה וברוב עם, בכפר ובעיר, בבית הספר 

 ט"ו בשבט בני ברק, תשכ"ו(

 

מתוך התפיסה הערכית כי ט"ו בשבט הינו חג מציינים את המועד ט"ו בשבט בית ספר "גלים" ב

ומעשרות מן האילן, המשכו כחג  אשיתו כתאריך לענייני תרומותר שעבר גלגולים מגלגולים שונים.

ומשם, דרך "יום הנטיעות הציוני" עבר ט"ו בשבט לאוניברסלי, כשהוא של געגועים לארץ ישראל, 

 "נחגג " היום כמעין יום כדור הארץ יהודי.  

 

, לסביבה כבוד כבוד של מרכזי ערך עם יצאו הספר בית שבוגרי אישי חינוך של בדרך שואפים אנו

 ליצור צומחים הם בו תרבותיות הרב ומתוך חיים הם בו המקום אהבת והאדמה הארץ אהבת

 יהיו גלים כפר שבוגרי רוצים הינו הסביבה איכות דרך ליקום אוניברסלי כבוד מהו היודע בוגר

 בההסבי על  ושמירה מודעות ידי על אישית דוגמא ומהווים ולחברה לסביבה גבוהה מודעות בעלי

 .ואיכותה

 

כבוד לאדם לסביבה ולטבע כאשר נגזרים מערך הכבוד  -מטרת בית הספר לקדם את ערך הכבוד

 , ערבות הדדית, מצוינות אישית חברתית ,אחריות אישית וקהילתית. עולם קוןתי ערכי משנה כמו

 

 . יבההסב כלפי אלה. וחברו אדם כלפי רק לא הכבוד ערך את  המטפח התלמידים אצל ידע הקניית

 משאבים בצמצום הצורך את ופעולה לתודעה להביא כיצד יומיות יום מיומנויות ופיתוח הקנייה

 .ולסביבה לטבע וכבוד הבנה לסובלנות לפעולה ולהביא אישיים

 

 

 מודעות תוך.  והסביבה האדמה הקהילה החברה, המדינה את המכבד תלמיד של זהות לעצבו

 העברי בלוח בשבט טו למועד וציונית יהודית מודעות תוך .הסביבה לאיכות ואוניברסלית אזרחית

 סביבתי .–די , חג חברתי, חג ציוני לאומי, חג אוניברסלי חג יהו :לטו בשבט ארבעה מוטיבים
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 המוטיב היהודי:
 הקהילה החברה, המדינה את המכבד תלמיד של זהות לעצב זהות רהמקור הראשון שבו מוזכ

 יהודית מודעות תוך. הסביבה לאיכות ואוניברסלית אזרחית ודעותמ תוך.  והסביבה האדמה

 במשנה.הוא הילכתי -בהקשר חקלאיר ט"ו בשבט העברי בלוח בשבט טו למועד וציונית

 

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. מיום  למועד זה השלכות כמעט לכל המצוות התלויות בארץ.

 העץ. זה מתחילה שנה חדשה לצורך הפרשת מעשרות מפרי

 

 

ם" ִנים הֵׁ י שָּ אשֵׁ ה רָּ עָּ  .ַאְרבָּ

ִלים ְרגָּ ִכים ְולָּ ה ַלְמלָּ נָּ ן רֹאש ַהשָּ ד ְבִניסָּ  .ְבֶאחָּ

י ד ְבִתְשרֵׁ ר ְוַרִבי ִשְמעֹון אֹוְמִרים, ְבֶאחָּ זָּ ה. ַרִבי ֶאְלעָּ מָּ ה ְלַמְעַשר ְבהֵׁ נָּ ד ֶבֱאלּול רֹאש ַהשָּ  .ְבֶאחָּ

י רֹאש הַ  ד ְבִתְשרֵׁ קֹותְבֶאחָּ ה ְוַלְירָּ ִנים ְוַלְשִמִטין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְנִטּיעָּ ה ַלשָּ נָּ  .שָּ

ר בֹו שָּ ה עָּ ל אֹוְמִרים, ַבֲחִמשָּ ית ִהלֵׁ ית ַשַמאי. בֵׁ י בֵׁ ן, ְכִדְברֵׁ ִאילָּ ה לָּ נָּ ט, רֹאש ַהשָּ ד ִבְשבָּ  ".ְבֶאחָּ

 

 

 :סביבתי-המוטיב החברתי

ועוסקים בו הן בלימוד והן בפועל  אקולוגי,  גם ליום ציון הפך ט"ו בשבט  21-המאה ה  בתחילת

ורשות  החברה להגנת הטבע  בפעילות אקולוגית. גופים העוסקים בהגנה על החי והצומח, כגון

בדומה לכך כבר . הכריזו על ט"ו בשבט כחג שמירת הטבע משרד החינוך, יחד עם שמורות הטבע

 במדרש:נכתב 

ת האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: בשעה שברא הקדוש ברוך הוא א

"ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל 

 ."ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך

 

 עוז עמוס/  הטבע שמירת נגד: הארץ אהבת

 אינו" שמירה"  של האידיאל עצם. הטבע לשמירת מתנגד ניא. נורא וידוי  של תורו הגיע ועכשיו

:  דבר איזה לשמר או לשמור כדי לעולם באנו לא. החיים מתחומי תחום בשום כמעט עליי  מקובל

 אשר נפש הלך ובכל מסורת בכל עיוות איזה יש. תרבות מורשת או טבע, אבות מעשי, מצוות

 בסבלנות להסיר כדי לעולם באנו ולא, מוזיאון של יורשיו אנו אין". שימור של מעשה עומד במרכזו

 על הולכים מבקרים של להקות ולהוליך הזגוגיות את לצחצח כדי או מוצגים מעל האבק את

 או אבות מסורת:  לשמר כדי ורק אך קיימים אנו אין. חמדה לשכיית חמדה משכיית בהונותיהם

  גם. מוזיאון אינו העולם. פולחן לחיי נוחיי יהיו פן. קודש חפצי או ילדות זיכרונות, טבע פלאי
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 לשנות, להרחיק, לקרב, להזיז מותר! לגעת מותר, מוזיאון אינה התרבות גם. מוזיאון אינו הטבע

 .בזולת גע, בחי גע, באבן גע. אנו חותמנו את ולהטביע

 .באהבה:  אומר הייתי, אחת ובמילה אחת רגל על זאת לסכם צריך הייתי אם? לגעת כיצד

 

 אחים. וילדו הורה וכן. אהבתם דרך זה את זה משנים ואף בזה זה נוגעים באהבתם ואישה איש

 .מגוריו ובית אדם. אבותיו מורשת, ותרבותו אדם. וחברו אדם .ואחיות

 לך הקרובות הנפשות את משנה אתה בעוד": סטריים-דו, "הדדיים יהיו והשינוי שהנגיעה בתנאי

, העולם את מעצב אתה בעוד. ידם-על ולהשתנות להינגע מוכן יהה, נופיך את או סביבתך את או

 .אותך לעצב לעולם הנח

, חפץ או זולת שום. אלוהים של המוזיאון אינו מקום שום. אלוהים של המוזיאון אינה ישראל ארץ

 להינגע מוכן עצמך אתה עוד כל, לשנות ומותר לגעת מותר. פולחן של חפץ אינו, דומם או חי

 .ולהשתנות

, השל מכון' הוצ, בינשטיין רמי'ג", למחשבה מקום. "הטבע שמירת נגד - הארץ אהבת, עוז מוסע

2000 ,108-9. 

 

 הוא הטבע כי; הטבע בתוך תמיד להיות צריך, אדם הוא באשר האדם כי, ברור יוצא האמור מכל

 ךבתו הטבע של בבואתו להשתקפות רק לא כי.  לדג הם שהמים מה ממש והמכיר המרגיש לאדם

 שההוויה, שהטבע, והמאחדת המקפת ללחיצה, הטבע של לספירה הוא זקוק. האדם זקוק נפשו

 ולהיות אדם להיות, לחיות אותו ומכריחה ונפשו גופו מנקודות נקודה כל על לוחצת הסופית-אין

 ליניקה, הסופי-אין הטבע ובין שבינו והתמידי האמצעי בלתי לקשר הוא זקוק; עצמו בפני פרט

 זקוק; סוף-האין מן יונק ושכולו סופי-האין הטבע מן יונק ונפשו גופו מאטומי אחד שכל, הנעלמה

 .עולם לחיי הוא זקוק, ולהרגשה להכרה רק לא הוא

 

 הוא, הטבע מן יותר לוקח שהוא במידה האדם כי, אתה רואה. מזה ההפך ממש רואה אתה ובפועל

 לו ובונה הולך הוא ומתעמקים חביםמתר, מתעשרים שחייו במידה; ממנו ומתעלם ומתרחק הולך

 בתוך הזה כצב חומותיו בתוך ומתכווץ ומצטמצם הולך, הטבע ובין בינו עבה ויותר יותר חיץ

 ...לחוד וטבע לחוד חיים כי, ראשון למכשול לחשוב הורגל כבר כי עד שריונו

 והטבע האדם, מודע והבלתי ההכרה, גורדון ד.א

 

 

 

. 
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 :לאומי-המוטיב הציוני

 

ישראל העלו המתיישבים על נס את עבודת האדמה -בראשית תקופת ההתיישבות החלוצית בארץ

והחקלאות והחלו בפעולות ייעור כדי לגאול את הארץ מן השממה. המנהג של נטיעת עצים בט"ו 

אימצו אותו הקרן הקיימת לישראל ומערכת החינוך, ומאז נקבע  1908בשבט נפוץ בהדרגה, ובשנת 

שבט לחג הנטיעות שבו יוצאים התלמידים עם מוריהם ונוטעים שתילים ברחבי הארץ. יום ט"ו ב

  .טקסי הנטיעות מסמלים את התחדשות הקשר בין העם לארצו

( התקיימה בבניין הסוכנות היהודית בירושלים הישיבה 1949בפברואר  14בט"ו בשבט תש"ט )

-יומיים לאחר מושב הפתיחה החליטה האספה המכוננת כי בית .האספה המכוננת הראשונה של

וסדה מדי שנה בראש השנה יוייקרא "כנסת". הכנסת חוגגת את ה המחוקקים של מדינת ישראל

 .לאילנות, וביום זה חבריה נוהגים לצאת לטקסי נטיעות ברחבי הארץ

 

 ישראל בארץ בית חצי טוב: אומר היה שלי אבא ואילו

ה ויפים טובים בתים מהרבה ֶרס בחּוסָּ אָּ  .לָּ

 ,נבאלה בבית מחראות לנקות אותו שלחו לימים

 ,שתילים של לגומה מסביב טוריה או מכוש עם מקרטע היה לימים

 ,גוי של ריח העצים ומן האדמה מן להריח התחיל לימים

 ,גוי של שפה האנשים מן אליו לבוא התחילה לימים

 :לו אומר ופיוס ִקנטור של ברגעים ואני

הֶאּו ה ּוָּ בָּ  (,יוסף אדון נו נו) יוסף בָּ

 .ישראל ארץ ואיפה אתה ואיפה בפניך טלית הטילו

 

 'ב אולפראן אלקסקס, הנענע ספר, ביטון ארז

 

 :סביבתי-המוטיב האוניברסלי

 

שנה, עם ראשית ההתיישבות הציונית  100 -טו בשבט קיבל את משמעותו כחג הנטיעות לפני כ

שאחרי קום המדינה, עם תנופת הבנייה, הפיתוח, החקלאות בארץ ישראל. אך במשך השנים 

וההתיישבות, הלכו ופחתו השטחים שנשארו לנטיעות. במקביל בשנים האחרונות עם העלייה 

במודעות למשבר האקולוגי ההולך ומתגבר בעולם קבל טו בשבט תפנית והפך למעין "יום כדור 

  .הישראלי הארץ"
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ום של חשבון נפש סביבתי ביום זה אנו מזכירים לעצמנו כי המציאות טו בשבט יכול להיות לנו לי

כולה מורכבת מיחסי גומלין, וכי לאילנות יש תפקיד מרכזי בשמירת האיזון במערכת בה אנו חיים. 

  בחג זה האדם מתמודד עם היותו אחד מהברואים ועם החובה והצורך לשמור על הבריאה מהרס.

 

ל העולם, בו אנו מציינים את השאיפה לשמירה על האיזון שבין כך הפך ה"חג לאילנות" לחג ש

 .האדם והטבע ושאיפה לחיים בהרמוניה למעננו ולמען הדורות

יומית המתחשבת -המודעות ליכולתנו להשפיע באמצעות התנהלות יום  העלאת - יום כדור הארץ

ורלנו ועל גורל הדורות הבאים, ולהראות כי צריכת משאבים יעילה משפיעה על כל בסביבה, על ג

שעת כדור  במסגרת יום כדור הארץ תתקיים המערכת האקולוגית ועל איכות הסביבה.

 ות בישראל.בדיוק יתקיים כיבוי אורות משותף בערים מרכזי 20:00בשעה  הארץ

 

יום זה מיועד להעלות את המודעות הציבורית למאמצי הקהילה  - -שמירה על שכבת האוזון- 

  , שמירה על שכבת האוזון. מר את שכבת הגז החשובה באטמוספרההבינלאומית לש

 

אלפי מתנדבים משתתפים  .Ocean Conservancy  ביוזמת ארגון  - ניקיון החופים הבינלאומי-

יון, בכל החופים הבלתי מוכרזים בארץ. מתקיימים גם מבצעי ניקיון תת ימיים, במבצעי הניק

 .ועשרות שקי פסולת נאספים מקרקעית הים

 

 Clean Up the,הניקיון הבינלאומימובילה בארץ, את יום  קק"ל - יום הניקיון הבינלאומי -

World יבתי הגדול ביותר שנערך בישראלכפרויקט הסב . 

 

. מטרתו למחות נגד תרבות 1993מצוין בעולם החל משנת - היום הבינלאומי ללא קניות -  

דלדול משאבי הטבע ויצירת כמויות פסולת  -הצריכה, ולהראות מה המחיר הסביבתי שהוא גובה

 .סביבה ואוויר נקי יותר בישראל  יום הניקיון הבינלאומי שם דגש על ה.מתכל גדולות שחלקה לא

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.earthday.org/
http://www.earthhour.org/
http://www.earthhour.org/
http://www.kkl.org.il/kkl-jnf-and-the-community/clean-up-the-world/
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 "המרכזית "בשביל הסביבה הדילמה
 

 המימוש לבין הסביבה איכות ערך בין התנגשות. הסביבתי הצורך לבין האישי הצורך בין התנגשות 
 .העצמי

 .בסביבה הפגיעה לבין אישיים לצרכים שימוש בין התנגשות

  ". בין העבר ההווה לבין העתיד מתח בין המסורת לבים התחדשות.מתח בין "לעבדה " לבין "לשמרה

 
כיצד נביא לתודעה ולפעולה של באי בית ספר "גלים" את הצורך בצמצום : מובילההשאלה ה

  משאבים אישים למען תיקון עולם ומתן כבוד לטבע ?

 

ת  )השוואה, דיון, קריאה בקול( מיומנויות דיסציפלינריות : מיומנויות אורייניוידע בסיסי נדרש

טביעת רגל  –מדעים  היכרות עם מעגלי החיים, הטקסיות, המקורות, פיתוח חשיבה ביקורתית, הבעת

 .אקולוגית כדור הארץ טובע בפסולת

 

התנגשות בין ערכים אישיים ואוניברסלים בתחום החקיקה דילמות בהתנגשות בין  -אזרחות

 ות בדמוקרטיה טו בשט יום הולדת לכנסת , כנסת ירוקה.עקרונ

 

סביבה חקלאית בזמן מלחמה "כי האדם עץ השדה", צמחים ועצים  –דברים פרק כ'  -תנך

 במקרא.

 

 שירים בנושא. –ספרות 

 

 לימוד טקסטים בנושא אקולוגיה כולל השיר –אנגלית 

                                               

 דעה. פיסול סביבתי חומרים ממוחזרים –ת אומנו
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  יהודי / ציוני / אזרחי טקסטים / קטעי קריאה:
 

 הרשע וטורנוסרופוס עקיבא רבי

 של או הוא ברוך הקדוש של, נאים מעשים איזו: עקיבא רבי את הרשע טורנוסרופוס ששאל מעשה

 יכול והארץ השמים הרי: ורנוסרופוסט לו אמר. נאים ודם בשר של: לו אמר[? אדם בני] ודם בשר

 שאין הבריות מן למעלה שהוא בדבר לי תאמר לא: עקיבא רבי לו אמר?! בהם כיוצא לעשות אדם

 את מלים] מולין אתם למה: לו אמר. אדם בבני מצויין שהם דברים אמור אלא, עליו שולטין

 אתה זה דבר שעל יודע הייתי אני[: לטורנוסרופוס עקיבא רבי] לו אמר[? מילה בברית הבנים

 . הוא ברוך הקדוש משל נאים אדם בני שמעשה, לך ואמרתי הקדמתי ולכך, שואלני

    רבי] לו אמר[. לחמניות, מאפה מיני] וגלסקאות שיבולים עקיבא רבי[ לטורנוסרופוס] לו הביא 

 אלו ןאי: לו אמר. אדם ידי מעשה ואלו, הוא ברוך הקדוש מעשה אלו[: לטורנוסרופוס עקיבא 

 ?! השיבולים מן יותר נאים

 יוצא אינו למה[, נימול יהיה שהאדם רוצה] במילה חפץ[ אלוהים] הוא אם: טורנוסרופוס לו אמר

 והוא עמו יוצא[ הטבור חבל] שוררו ולמה: עקיבא רבי לו אמר? אמו ממעי מהול[ התינוק] הולד

 הוא ברוך הקדוש נתן שלא לפי, מהול יוצא אינו למה אומר שאתה ומה חותכו ואמו בבטנו תלוי

 טוב לאדם ויהיה ישתפר האדם שבאמצעותן כדי] בהם אותם לצרף אלא, לישראל המצוות את

 [.  יותר

  ה סימן, תזריע פרשת, תנחומא מדרש

    

 

 

ל ּוְנַהר ְפָרת ְנַהר ֵבין קֶׁ  ביאליק נחמן חיים /ִחדֶׁ

ין ת ְנַהר בֵׁ  ִחֶדֶקל ּוְנַהר ְפרָּ

ר-ַעל הָּ רִמַת  הָּ  .ֶדֶקל מֵׁ

ין, ּוַבֶדֶקל יו בֵׁ אָּ  ,ֳעפָּ

ן ּה-ִתְשכָּ ב דּוִכיַפת לָּ הָּ  .זָּ

  

ב ִצפֹור הָּ  ,חּוִגי, עּוִפי! זָּ

 ,זּוִגי-ֶבן ִלי ּוַבְקִשי ְצִאי

ִאיהּו ּוַבֲאֶשר  – ִתְמצָּ

 .ַוֲהִביִאיהּו אֹותֹו ִכְפִתי

 1908. עםה שירי: מתוך, חידקל ונהר פרת נהר בין, ביאליק נחמן חיים
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 בארצנו ובפרט ואיש איש כל ביד מצוי להיות, הזה הקדוש ספר להדפיס נפשי כלתה וגם נכספה

, שמו וחושבי' ה יראי רבים בו שנהגו, בשבט ו"ט סדר והוא, בה כל תחסר לא אשר ארץ, הקדושה

 בשבט ו"ט וםבי או בלילה, עם ורוב גדול קהל שיתקבצו: לוהים-א עליה יגן גאבס בעירנו ובכללם

 הארץ בהם נשתבחה אשר מינים שבעה יביאו אשר את שיכינו, לאילנות השנה ראש הנקרא

 מינים מתיקה ומיני וזירעונים פירות מיני ושאר, וגומר ושעורה חיטה ארץ ככתוב, הקדושה

 ברכתו ואחד אחד כל על ומברכים, לו השייך לימוד לומדים דבר כל אכילת וקודם, שונים ממינים

 ו"ט לימוד סדר בו" הדר עץ פרי" לספר מבוא, חורי חיים רבי. (ובנעימה ברורה בשפה, לו ויהרא

 ופרי. פרי לכל בשבט

 

 

 בפעלו - בשורשים גם מקביל ביטוי לה שיהיה לדאוג הוא צריך, מדרגה לאיזו מגיע אדם כאשר

 להיעקר אהו ועלול, משקלו שיווי ואת יציבותו את יאבד - כן יעשה לא אם. המעשה בעולם

 גדלים כולם - המתוקים ופירותיו הירוקים עליו, הארוכים ענפיו על - העץ של חלקיו כל. משורשו

 קבועים הם אך, טעימים ואינם מרהיבים אינם, לעין גלויים אינם השורשים. השורשים מכוח רק

, םשישנ ביותר החזקים הדברים אחד הם עץ של שורשים. אליה כולו העץ את ומחברים, בקרקע

 העצים מן ללמוד צריך אדם. פארם כל עם, לענפים אין הזה הכוח את; סלע כל לבקוע יכולים והם

, שלו המעשה חיי לבין, ושאיפותיו חלומותיו, חכמתו בין נכונה פרופורציה על תמיד ולשמור

 מנהיגי הם הענפים. בכללו העם לחיי בנוגע גם נכון זה עיקרון. בו ואחיזתו העולם בתוך פעולתו

 לילדים, העם של לקצוות דאגה ללא, שורשים שבלי לדעת צריכים והם, בראשו העומדים, העם

 - מעלה כלפי שיוצא ענף כל כנגד. העץ לצמרת קיום אין, המעשה בחיי אחיזה וללא, ולמסכנים

 .למטה שורש להוציא הפרטי האדם והן בכללו העם הן צריך

 

 129-135' עמ, שנה חיי: בתוך', השדה עץ האדם(, 'שטיינזלץ) ישראל אבן עדין הרב
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  -מושתת על ארבעה צירים  "סביבהמגלים "המוצר 

 כבוד הסביבה. אחריות למשאבי הטבע, סובלנות. כבוד.–ערך מוביל : ציר ערכי .1

 י"ב.-, ז'13-18כיתה  –: אוכלוסיית היעד ציר התפתחות התלמיד .2

 שבוע הסביבה. ט"ו בשבט. -עברימועד בלוח השנה ה: ציר הזמן הבית ספרי .3

 ייחודי לכל שכבה.: ציר תוכן .4
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ט"ו בשבט 

תלמידים בכיתות ז'-ח', עם התאמת רמת השאלות והתוכן. : קהל יעד

: מטרת השיעור

 הוראה של מושגים הקשורים למועד. .1
 .קישור המועד לעבודת השורשים בה עוסקים תלמידי שנתון ז' .2
 חיזוק תחושת האחריות של התלמידים לסביבה שלהם. .3

 

 :מהלך השיעור

"חג חקלאי הלכתי, בארץ ישראל, המצוין –נגדיר את משמעותו של התאריך ט"ו בשבט  .1
בלוח השנה העברי כראש השנה לאילנות. נהוג לאכול ביום זה משבעת המינים, הנמנים 

 1עם גידולי ארץ ישראל.
 בהקשר זה נשוחח על שורשים במספר מובנים: .2

  תוך יצירת קשר לעבודת השורשים.–שורשים אישיים  .א
  זריעה, צמיחה, פריחה.–שורשים בטבע  .ב

תלמידים ישתפו במליאה על דבר/חפץ כלשהו שעובר במשפחה. ישתפו מהו הערך הרגשי  .3
 שיש לחפץ זה ומהי המשמעות שלו עבור המשפחה/עבורו.

 נקרא יחד את סיפורו של חוני המעגל תוך התייחסות לשאלות מנחות. .4
 ספרו במילים שלכם את עיקרי הסיפור. .א
 למה ניתן להקביל את פרי החרוב המוזכר בסיפור? .ב
 אילו פירות אתם מרגישים שקיבלתם מההורים? מהסבים והסבתות? .ג
 אילו "נטיעות" הייתם רוצים לעשות עבור הבאים אחרינו? .ד
 הם יש "פירות" שלא ראוי שנשאיר? .ה
כאשר אנו חושבים על "פירות" שהיינו רוצים להשאיר, האם ישנן "פירות"  .ו

 לרווחת הסביבה או לרווחתנו האישית בלבד?
 מקום צמיחה, גובהו של העץ, תקופת פריחה, מקור –נבדוק יחד עובדות על עץ החרוב  .5

 שמו של העץ.

 

 2סיפורו של חוני המעגל ועץ החרוב

פעם הלך איש בשם חוני בדרכו ולפתע ראה אדם שנוטע עץ חרוב. החליט חוני לשאול אותו: 

"תגיד, מה אתה עושה?" 

ענה לו האיש: "אני נוטע עץ חרוב". 

אמר לו חוני: "אני רואה שאתה נוטע עץ חרוב. התכוונתי לשאול, מדוע אתה נוטע אותו?" 

לא הבין האיש את השאלה. שאל אותו חוני, במילים אחרות: "אני מתכוון בעצם לשאול, בתוך 

כמה שנים לדעתך יניב עץ החרוב הזה פירות?" 

ענה לו האיש: "הרבה מאד שנים. יכול להיות שאפילו שבעים שנים שלמות." 

שאל אותו חוני: "ובעוד שבעים שנים, אתה חושב שתוכל ליהנות מהפירות של העץ?" 

ענה לו האיש: "מה פתאום? אני כבר מבוגר. כנראה שבחיי לא אראה את פירותיו של העץ 

                                                           
  מתוך: ויקיפדיה1
   מתוך: אתר "בינה" – התנועה ליהדות חברתית.2
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 היחס לעולם הטבע- מער  שיעור בפילוסופיה לכבוד שבוע הסביבה

 המעוררים האפשריים: 

 תמונות שונות של פגיעה בטבע- של חיות הנכחדו, של הזיהום הסביבתי עוד... .1

 אני רוצה תמיד עיניים/ נתן ז  .2

י ִלְראֹות יַנִים ְכדֵׁ ִמיד עֵׁ  ֲאִני רֹוֶצה תָּ

עֹולָּם ּוְלַהלֵׁל ֶאת ַהֹּיִפי  ֶאת ְיִפי הָּ

ין בֹו ֹדִפי ּוְלַהלֵׁל ְפלָּא ַהֶ ה ֶשאֵׁ  ַהמ 

ה אֹותֹו יֶָּפה ְלַהלֵׁל שָּ  ֶאת ִמי ֶשעָּ

לֵׁא, ֹיִפי ל-כָּ  מָּ לֵׁא, כָּ  .ּומָּ

 

ר ִליִפי יֶנִני רֹוֶצה ְלעֹולָּם ִלְהיֹות ִעּוֵׁ  ְואֵׁ

ר ל עֹוד ֲאִני ַחי. ֲאִני ֲאַותֵׁ עֹולָּם כָּ  הָּ

ל  א ֹאַמר ַדי ִרים ֲאבָּ ִרים ֲאחֵׁ  ַעל ְדבָּ

 ִלְראֹות ֶאת ַהֹּיִפי ַהֶ ה ֶשבֹו ֲאִני ַחי

ַדי ְמַהְלכֹות ְכמֹו ֳאִנּיֹות ְוחֹוְשבֹות  ְוֶשבֹו יָּ

חֹות  ְועֹושֹות ֶאת ַחַּיי ְבֹאֶמץ, ְו א פָּ

נּות ְבִלי ַדי נּות, ַסְבלָּ ן, ְבַסְבלָּ  .ִמכֵׁ

 

ן, ְלַהלֵׁל  א ֶאְחַדל ל. כֵׁ ַהלֵׁ  .ְו א ֶאְחַדל מֵׁ

 ּוְכֶשֶאֹפל עֹוד  קּום – ְולּו ַרק ְלֶרַגע – ֶש א ֹיאְמרּו

ם עֹוד ְלֶרַגע ְלַהלֵׁל  הּוא נַָּפל. ֶאלָּא הּוא קָּ

יַנִים  ֲחרֹונֹות  ְבעֵׁ

 .ֶאת ֶשְלַהלֵׁל  א ֶיְחַדל

 דייוויד אור/  "מתו : "חינו  לשם מהקטע מאמר  .3

אור טיעון פשוט: הידע בימינו מנותק מיחס ערכי לנושא אותו הוא חוקר. לכן, ידע תקציר- ל

, אינם מהווים סייג או מניע מפני אסונות. אור מציע (בקיאות, למדנות ,עובדות ונתונים)והשכלה 
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? הקשר מה-  וקיימות ציונות

 נוער תנועות, נוער בני: יעד קהל

 וחצי כשעה: זמן משך

 טיוטא דפי(, רשות )שונים בצבעים פלסטלינה גושי שני, אשפה שקיות כמה :עזרים
-רב דבק, כתיבה כלי, ממוחזר' קיימות 'ושלט ממוחזר' ציונות 'שלט, ממוחזרים

 מאמרו מתוך קצר קריאה קטע, אלתרמן נתן של' בוקר שיר 'השיר הקלטת, פעמי
 נסו וצילומים נייר בזבוז למנוע כדי' )הציונות של ההבנה חוסר 'קינן עמוס של

 שלטים(. משתתפים שני לכל דף חצי ולחלק אחד דף על פעמיים הקטע את לדחוס
', היהודי לעם קבע בית', 'הארץ גאולת', 'מופת חברת', 'עולם תיקון - 'ממוחזרים

. כתיבה מכשירי

: הפעילות מטרות

. ציונות לבין קיימות בין הקשר הבנת. א

 חברה ליצור מנת-על, הציונית מהתפיסה כחלק הקיימות חשיבות עם היכרות. ב
 יצרו' – זה את עשו-'ש אנשים של דוגמאות עם והיכרות ישראל בארץ קיימא ברת

. קיימא ברת ציונות

 אשפה תחרות- פתיחה' א חלק

. לקבוצות למשפר יתחלקו החניכים •

 ומהסביבה מועדון/ קן/מהסניף אשפה ותאסוף אשפה שקית תקבל קבוצה כל •
. הקרובה

 פחים לרוקן אסור )מנצחת –האשפה שקית את ראשונה שממלאת הקבוצה •
...( השקית לתוך קיימים

. דקות עשרים בערך, המשימה למילוי קצוב זמן הקציבו •

? מתחבר זה אי  – וציונות קיימות' – ב חלק

 – 1 אפשרות

. קיימות ושלט ציונות שלט: שלטים שני בסניף תולה המדריך •

? ביניהם הקשר מה - ישאל המדריך •

 – 2 אפשרות

 צבעים בשני קטנים פלסטלינה גושי שני מהחניכים אחד לכל יחלק המדריך •
 סביבה איכות את מסמל השני הצבע ואילו ציונות מסמל אחד צבע: שונים

. והקיימות

 שהוא כפי המושגים שני בין הקשר את המייצג, קטן פסל ליצור יתבקש חניך כל •
 כדורים להכין, צבע מעל צבע לשים, הצבעים שני את לערבב: לדוגמא. אותו מבין

'. וכד לזה זה קשורים שאינם נפרדים

 - 3 אפשרות

. לזוגות יתחלקו החניכים •

. הקיימות את מייצג השני הזוג ובן הציונות את מייצג הזוג מבני אחד •
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 בסביבה בשבט טו

 כשעתיים: הזמן משך

 הקשורים רעיונות ועליהם עצים חצאי בצורת כרטיסיות, כתיבה כלי, ממוחזרות פתקאות :עזרים
, לטבע ליחס

 רציונאל

.  ישראל ולארץ לאדמה וקשר נטיעות, הטבע אל ליציאה הקשור  פופולארי חג הינו בשבט טו
.  והסביבה הטבע על שמירה של סביבתי מימד גם לחג נוסף האחרונות בשנים

(, מוסר, תועלת )לכך ובמניעים העולם על לשמור החיוני בצורך להתמקד בחרנו בשבט לטו בתכנית
 בפיתוח הצורך; והסביבה הטבע על משמירה לעיתים שנובעת הבעייתיות עם התמודדות עם יחד

 לרווחת חיוניים תהליכים לעצור עלולה הסביבה על שמירה כאשר בעיות ליצור עלול  ובקידמה
. האדם

? ביניהם לאזן ניתן כיצד? הללו הצרכים שני בין לאזן צורך יש האם

 בצרכים התחשבות תוך הסביבה על השמירה האם - שסביבו העולם בבניית האדם של תפקידו מה
?  כוללת עולם מהשקפת חלק היא נוספים

. ולגלות להתנסות, לטעום סקרנות עם יחד ודחפים יצרים של מטען עם לעולם בא האדם

 זה מטען. הקיים את ולשנות לקדם וגם שסביבו העולם את ולהכיר ללמוד אותו מביאים אלה כל
 ביקוע: ולחורבן להרס סכנה גם בו קיימת אך, עולמנו ולשיכלול לשיפור הבטחה בחובו טומן

.  והרסניות גדולות סכנות עם בבד בד לאדם עזרה המביא לגילוי דוגמא הוא, האטום

 המודרנית בתקופה במיוחד, הקידמה וכלפי הטבע כלפי שונות לגישות הביאו אלה שונים כיוונים
 והיו ופשטות תום של אידיאל ובעבר בטבע שראו היו; דראסטיים הינם הטכנולוגים השינויים בה

 האדם את משרתים והחידושים רעב קיים לא שבו אידיאלי עולם ובקידמה בטכנולוגיה שראו
.  החיים תחומי בכל אותו ומקדמים

:   שונות שאלות מעלים בסביבה והפגיעה הטכנולוגית הקידמה, התיעוש

? המציאות מחויבי הינם אלה שינויים האם

? הסביבה על לשמור הצורך לבין האדם של הרבים צרכיו בין לאזן ניתן האם

, חיינו על אלה שינויים השלכות ועם המשתנה עולמנו עם להתמודד ננסה זו ביחידה

. זו במורכבות העוסקים יהודים מקורות עם היכרות תוך

: הפעילות מטרות

. הסביבה שמירת לבין וקידמה פיתוח בין הקונפליקט עם היכרות.    א

. הפיתוח או/ו השמירה לפעולת אותנו המניעים הערכים של ורעיוני ערכי בירור.    ב

. השונים בצרכים התחשבות תוך שכזה לקונפליקט מענה למתן ניסיון.    ג

' וכבשוה בארץ רדו'

 פתיחה'  - א חלק

 הצורך ואת בשבט טו של היחודית משמעותו את המנחה בעזרת לברר המשתתפים ינסו בפתיחה
 אך, השנה ימות בכל החשובים, שונים לנושאים מיוחדים ציון ימי לעצמה לקבוע תרבות כל של

. לב-תשומת יתר להם ומקדישים בהם מעמיקים מסוים בתאריך

, שלהם במשפחה מיוחדת משמעות בעל מסוים תאריך לציין מהמשתתפים יבקש המנחה    •
'(. וכד ספורט טורניר, הולדת יום- כמו )בכיתה או בחברה

. בעיניהם חשיבותו את ולהסביר, תאריך לתאר משתתפים של מצומצם ממספר יבקש המנחה    •
: לתאריך שקשור בזיכרון להתמקד יש

? זה בתאריך זוכרים אתם מה     •
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 עץ נטיעת טקס

  עץ לנטיעת משמעותי טקס להכנסת הצעה

: הטקס מנחה – פתיחה

 לאדם משול העץ ך'בתנ. קדושתה ועל הבריאה יפי על ולהודות להשתתף היום כאן התכנסנו
יָּה': ה בדרכי ההולך, הצדיק, הטוב ץ ְוהָּ תּול ְכעֵׁ י ַעל שָּ ִים ַפְלגֵׁ ן ִפְריוֹ  ֲאֶשר מָּ לֵׁהּו ְבִעתוֹ  ִיתֵׁ  ִיבֹול  א ְועָּ
 יכולים אנו, יחד כאן עומדים כשאנו, כעת(. ג פסוק, א פרק, תהילים )ַיְצִליחַ  ַיֲעֶשה ֲאֶשר ְוֹכל

. בנטיעות לעסוק היכולת ועל מים פלגי על השתול צדיק כאותו להיות האפשרות על להודות
: אותנו מלמד המדרש

:  לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר'; מאכל עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו וכי'

... בנטיעות זהירים הוו אלא, נטע ולא נשב: תאמרו לא, טוב כל מלאה אותה שתמצאו פי על אף
: אדם יאמר שלא, לבניכם נוטעים היו אתם אף, אחרים שנטעו נטיעות ומצאתם שנכנסתם כשם
!...  מת אני למחר? לאחרים ומתיגע עומד אני מה, חי אני שנים כמה, זקן אני

. זקן יהיה אפילו, ויטע יוסיף עוד - שמצא כשם אלא, הנטיעות מן אדם יבטל לא לפיכך

( קדושים פרשת, תנחומא מדרש)

': א משתת 

 עולם. ומכיל עדין, מורכב עולם זהו. להבנתנו מעל שהם וארגון סדר לו יש אלוהים שברא העולם
 יותר ועמיד חזק, ביותר הגבוהה מהמגדל עמוק, מחשב מכל ערוך לאין ומסובך מורכב שהוא

ְרִכי. ביותר המתוחכם מהנשק ַדְלתָּ  ֱא ַהי' ה' ה ֶאת ַנְפִשי בָּ ר הֹוד ְמֹאד  ָּ דָּ ְשתָּ  ְוהָּ בָּ  מזמור, תהילים )לָּ
( קד

: ביחד המשתתפים

. אליו מחוברים, שלנו לעולם שייכים חשים אנו, יחד כולנו כאן עמודים כשאנו, כך רק

 ':ב משתת 

 כשליטים לא בעולם פועלים אנו. אותו ולעבד לשמור כדי אלא, כנגדו לפעול לא לנו ניתן העולם
. העולם על לשמור –חובתנו גם וזו ייעודנו זהו. כשומרים אלא

: ביחד המשתתפים

 קשר מהווים אנו, מהיקום חלק אנו שכן, עצמנו על שומרים אנו, העולם על שומרים כשאנו, כך רק
. הבריאה של הרבים חלקיה בין

': ג משתת 

 בשמיים, בגנים, בעלים, הפריחה של נתפס הבלתי ביופי, בבריאה אלוהים את לחוש יכולים אנו
 יכולתנו על נברך. ממנה חלק אנו. לה מחוצה ולא הבריאה בתוך עומדים שאנו נזכור. הכחולים

. חדשות נטיעות לנטוע, לבריאה לסייע

: המנחה

? האישה מיהי? האיש הוא מי

: ביחד המשתתפים 

 את להשלים מחויבים, העולם שמירת על מופקדים, מהמלאכים מעט נמוכים והאישה האיש
 בבריאה קטנה חתיכה הוא מאלו אחד  כל – איש, אישה, המים זרימת, הפרח. הבריאה עבודת

. לזה זה קשורים כולנו. הגדולה

': ד משתת 

 ראה: לו ואמר, עדן גן אילני כל על והחזירו נטלו, הראשון אדם את הוא ברוך הקדוש שברא בשעה
 ותחריב תקלקל שלא דעתך תן, בראתי בשבילך שבראתי מה וכל, הן ומשובחין נאים כמה מעשי

(. א, ז רבה קהלת מדרש" )אחריך שיתקן מי אין קלקלת שאם עולמי את
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 .  ."              " -"            "                            

https://www.youtube.com/watch?v=6u2fgugHG8M 

 

 . )     (                  

 :דף עבודה לצפייה בפרק "משחקים במספרים" מתוך הסדרה "אחרינו המבול"

 השאלות בחלק זה:  4חלק א': ענו על שתיים מתו  

 

 הגדירו : .1

 קפיטליזם .א

 כלכלה סביבתית .ב

בסביבה, ובאיזה אופן רעיון הכלכלה הסביבתית  כתבו: מדוע הכלכלה הקפיטליסטית פוגעת .ג

 מציע להקטין פגיעה זו?

 

 תרבות הצריכה: .2

 מתוך הצפייה בפרק, הגדירו מה היא תרבות הצריכה? .א

 מה הבעיות הסביבתיות שמייצרת תרבות הצריכה? .ב

 הציעו פתרון, כיצד ניתן למתן את תרבות הצריכה? .ג

 

 תקשורת וצריכה: מתוך הצפייה בפרק, ענו: .3

 משרתת התקשורת את תרבות הצריכה? כיצד .א

 כיצד ניתן להקטין את השירות שמספקת התקשורת לתרבות הצריכה? .ב

 

 

טביעת רגל אקולוגית: מתוך הצפייה בפרק ומחיפוש באינטרנט, הגדירו את המושג. מה הבעיות  .4

 משעלה מושג זה?
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 חלק ב':

 

הנזקים הסביבתיים של תרבות הציעו שלושה רעיונות לחוקים שתחוקק המדינה על מנת לצמצם את 

 הצריכה. התייחסו בהצעות לתחום הפרסום בתקשורת. 

 

 חלק ג': הרחבה לתיכון

 הצג את המושג "מעורבות פוליטית" והסבר כיצד הוא מתקשר לפרק שראית. 

 הצג את המושג "הזכות לבקר ולפקח על השלטון" וכיצד בא המושג לביטוי בסרט. 

 

 מן השניים המוצגים לפני  וענה על השאלות בהמש . בחר אירוע אחד  -שאלת עמדה

 

בעוד מחקרים קובעים שצריכה מוגברת של סוכר מזיקה לבריאות, הרי שבישראל צריכת הסוכר לנפש היא 

 .מהגבוהות בעולם

יש הטוענים כי על המדינה להטיל מס מיוחד על חברות המייצרות ומשווקות מוצרים עתירי סוכר, ואילו 

 .ם לכךאחרים מתנגדי

במסגרתם כל אדם יכול לשמש  ,(UBER דוגמת) במדינות שונות בעולם פועלים שירותי תחבורה שיתופית 

 .בתשלום. חלק מן המדינות אוסרות זאת בעוד אחרות מאפשרות -כנהג הסעות מזדמן 

ואילו אחרים מבקשים להתיר  -יש הסבורים כי על המדינה לאסור שירותי תחבורה שיתופית בישראל  

 .לשירותים אלו לפעול

 :הנחיות 

 .הבע את עמדתך בעניין בבירור - הצג את טענתך .א

ומתבסס על מושגים, אינטרסים, ערכים או נושאים  ב. הצג נימוק אחד מרכזי התומך בעמדתך

 .מתחום האזרחות

ומתבסס על מושגים, אינטרסים, ערכים  ג. הצג נימוק אחד מרכזי התומך בעמדה הפוכה לעמדתך

 .ושאים מתחום האזרחותאו נ

 .ד. הסבר מדוע בחרת לבסס את עמדתכם על הנימוק הראשון ולא על הנימוק השני*

הסתמך בתשובתך על פרשנות של מציאות, ערכים בהם אתה מאמין, העדפות אישיות בתחום )

 .(הרגשי אישי
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 תן דעת  שלא תקלקל ותחריב את עולמי": שיעור חינו  לט"ו בשבט"

 צוות תכנית בארי

  | 

ט"ו בשבט, הידוע גם כראש השנה לאילנות, הוא הזדמנות מצוינת לדון ביחסים הראויים בין האדם לטבע. 

עיון במקורות יהודיים מהמקרא בשיעור שלפנינו נדון בשני צדדים של יחסי האדם והסביבה, באמצעות 

 .ומהמדרש

  

 "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"  נושא השיעור 

 

 חטיבה עליונה  שכבות גיל  

 שיעור חינוך לט"ו בשבט  מיקום בתכנית הלימודים 

 דקות 45  משך הפעילות 

 דיון ביחסים הראויים שבין האדם והסביבה.. 1 מטרות הפעילות 

. עיון בשני סיפורי הבריאה בבראשית א ובבראשית ב, 2

 והשוואה ביניהם.

. הצגת המתח בין הצורך לנצל את משאבי הטבע לבין 3

 החובה לשמור על הסביבה באמצעות מקור מקהלת רבה.

 . קריאה לתלמידים לקחת אחריות על שימור הסביבה.4

 73ערכים במועדם, עמ'  ספרי לימוד

  

  

 חלק א: פתיחה 

 

  

בפתיחת השיעור נצפה בסרטון המתאר את יחסי האדם והסביבה בצורה סאטירית 

  .והומוריסטית, ולאחר מכן נקיים דיון כיתתי

  

 :לאחר הצפייה בסרטון נדון במליאה בשאלות הבאות

 ?איזו ביקורת על האדם מעלה הסרטון .1

 ?שנים 100איך לדעתכם ייראה העולם שלנו בעוד  .2

 ?על מה הייתם מוכנים לוותר למען שימור הסביבה .3

 

 

 

  

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95572857&sSelectedTab=tdBookInfo#74.0.4.fitwidth
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 חלק ב: האדם בסיפור הבריאה 

 

  

נקרא שני מקורות המופיעים בסיפורי הבריאה בפרקים הראשונים של ספר בראשית.  כעת

-מקורות אלו מתאימים ללימוד כיתתי במליאה, או ללימוד בחברותא )קבוצות קטנות של שניים

 .שלושה תלמידים(

מטרת הלימוד היא להשוות בין שתי גישות שונות ביחס הראוי שבין האדם לבין הטבע, 

 .פן שבו מתואר האדם ביחס לבריאה בכללותה בכל אחד מהמקורותהנובעות מהאו

 

  שם נאמר שהאדם נברא "בצלם  –על פי המקור הראשון, המופיע בבראשית א

 .אלוהים", האדם הוא אדון לטבע, וזכותו לנצל את משאביו לצרכיו

 

  שבו מתואר כיצד האדם נוצר "עפר מן האדמה",  –לעומת זאת, על פי המקור השני

 .ינו אדון לבריאה אלא חלק ממנה, ומתפקידו לשמור על הסביבההאדם א

 

 :כח - בראשית א, כז 

ים ֶאת ְבָרא ֱאֹלהִּ ים ָבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא ֹאָתם. ַוְיָבֶרְך ֹאָתם -ַויִּ ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלהִּ

ְלאּו ֶאת ים ְפרּו ּוְרבּו ּומִּ ים ַויֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלהִּ ם -ֱאֹלהִּ ְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמיִּ ָה ּוְרדּו בִּ ְבשֻׁ ָהָאֶרץ ְוכִּ

 .ָהָאֶרץ-ַחָיה ָהֹרֶמֶשת ַעל-ּוְבָכל

 

 :" פירוש ר' שבתי דונלו לביטוי "צלם אלהים 

כמו שהאלוהים יודע ומבין, כן … כן האדם… כמו שהאלוהים עליון ומושל באדם ובכל העולם...

וכמו שהבורא עשה בניין העולם ומוסדות הארץ, ונטיית הרקיע … אדם שנתן לו חכמה לידע

 …ולזרוע ולצמוח, ולנטוע ולעשות… האדם יכול לבנות, לייסד ומקווה המים, כן

 :" פירוש רמב"ן לביטוי "וכבשוה

נתן להם כוח וממשלה בארץ לעשות כרצונם בבהמות ובשרצים וכל זוחלי עפר, ולבנות, ולעקור 

 .נטוע, ומהרריה לחצוב נחושת, וכיוצא בזה

   

 :טו -בראשית ב, ז 

ים ֶאת יֶצר ְיהָוה ֱאֹלהִּ ן-ַויִּ י ָהָאָדם ְלֶנֶפש -ָהָאָדם ָעָפר מִּ ים ַוְיהִּ ְשַמת ַחיִּ ַפח ְבַאָפיו נִּ ָהֲאָדָמה ַויִּ

ים ַגן ַטע ְיהָוה ֱאֹלהִּ ֶקֶדם ַוָיֶשם ָשם ֶאת-ַחָיה. ַויִּ ים, -ְבֵעֶדן מִּ ַקח ְיהָוה ֱאֹלהִּ ָהָאָדם ֲאֶשר ָיָצר... ַויִּ

ֵחהּו ְבַגן-ֶאת  .ן, ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּהֵעדֶ -ָהָאָדם; ַוַינִּ

 

 :"פירוש הרב יונתן זקס לביטוי "לעבדה ולשמרה 

 -האדם הראשון מוצב גן עדן ל"עבדה ולשומרה". שני הפעלים הללו רבי משמעות. "לעבדה" 

כלומר לשרת אותה. האדם הוא אדון הטבע אבל גם משרתו. ואילו הפועל "שמר" משמש 

את אחריותו של מי שמפקידים בהשגחתו רכוש  בהמשך התורה, בפרשת משפטים, לתאר

שאינו שייך לו. עליו להקפיד על ערנות ומוטלת עליו האחריות לנזקים שאירעו בשל רשלנותו. 

צמד המילים "לעבדה ולשמרה" הוא אולי ההגדרה הקולעת ביותר לאחריותו של האדם כלפי 

' הארץ ומלואה" אנחנו רק הטבע לפי תפיסתה של התורה. אנחנו איננו הבעלים של הטבע "לה

  .בשמו של אלוהים שיצר אותו ושהוא בעליו, ולמען דורות העתיד -נאמניו 
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 :שאלות מנחות ללימוד 

בבראשית א נאמר שהאדם נברא "בצלם אלהים", בעוד שבבראשית ב נאמר שהאדם  .1

נוצר "עפר מן האדמה". מהו היחס בין האדם לבין הטבע והסביבה בכל אחד 

 ?מהמקורות

מהו הייעוד של האדם על פי כל אחד מהמקורות הללו? בססו תשובתכם באמצעות  .2

 .ציטוט מהפסוקים

האם החברה הישראלית מתייחסת לסביבה בצורה המתאימה לתיאור האדם  .3

 ?בבראשית א, או בצורה המתאימה לתיאור האדם בבראשית ב

 

 "מי שיתקן חלק ג: "אם קלקלת אין  

  

מצד אחד,  .מדרש, המציג את המורכבות שביחסי האדם והסביבהלסיום השיעור, נלמד  

המדרש מכיר בכך שהאדם הוא אדון לטבע, ושעומדת לו הזכות לעשות שימוש במשאבי טבע 

לצרכיו. אך באותו הזמן, מדרש זה גם מצביע על האחריות שמוטלת על האדם, להתייחס 

להימנע מקלקול רוחני, ולא הערה: מדרש זה יכול להתפרש גם כקריאה ) בכבוד לסביבתו

 גשמי, של העולם. 

 

 ,בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן

 ,ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן

 ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי

 ,תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי

 .שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך

 א(מדרש רבה, קהלת ז, )

  

  

   דיון מסכם חלק ד:  

 :לסיכום, נערוך דיון בשאלות הבאות 

  ולמנוע את קלקולה וזיהומהעל מי מוטלת האחריות לשמור על הסביבה? 

 האם אתם מכירים ארגונים או אנשים שפועלים לשמירה על איכות הסביבה?  

 באיזה אופן תוכלו לשמור על הסביבה בעצמכם? 

 

 

 דף המקורות.מצורף 
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