
 'דשכבת  -תיקון עולם 
 וגמרה האנושות של וממצבה הארץ כדור של ממצבו מאוד מודאגת היתה אחת מדענית

 ניסויים וערכה הביתית מעבדתהב ישבה ולילות ימים. מדעי פתרון להם למצואאומר 

 .מסובכים

 ?"         לעזור יכולה אני, אמא: "ושאלה לחדרה נכנסה הקטנה ביתה, אחד יום

 ."עסוקה אני, "העייפה המדענית אליה חייכה" תודה לא"

 .הילדה התעניינה?" במה"

 .לקולה התגנב קל ויאוש האם הודתה" עולם בתיקון"

 .הילדה פסקה" לי משעמם אבל"

 ,שערכה החשוב הניסוי אתבאמצע  להפסיק לעצמה להרשות יכלה שלא, המדענית

 דף תלשה היא. האפשר ככל ארוך לזמן מאולתר במשחק הילדה את להעסיק החליטה

 .חתיכות להמון אותו וגזרה עליו הודפסה העולם שמפת מדעי ממגזין

 להרכיב אהבה היא, דבק-נייר וגליל הגזרים את לה הגישה כשאמה שמחה הילדה

 .תצרפים

 שיש כך, והארצות היבשות במיקום עדיין בקיאה אינה שביתה ידעה כי שמחה האם גם

 .הניסוי את לסיים זמן די כעת בידה

 .בחיוך אמרה ,"העולם את לתקן תצליחי אם נראה בואי"

 !"העולם את לתקן הצלחתי! סיימתי, אמא: "הילדה קראה אחדות דקות כעבור

 העולם מפת את מהירות בכזאת להרכיב יכולה קטנה ילדה איך, להאמין התקשתה האם

 הגזרים את והדביקה כהלכה אותה הבינה לא שהילדה בטוחה היתה היא. הכירה שבקושי

 .אקראי באופן

 .לראייה השולחן על מונחת היתה המתוקנת העולם מפת

 .במקומם הודבקו הגזרים כל, מושלמת המפה היתה, להפתעתה

 .הגאה ביתה את המדענית שאלה? הצלחת איך"

 של תמונה הופיעה מאחור. פניה על המפה את והפכה הילדה אמרה" זה בגלל הצלחתי"

 .אדם

, יבשותה כל במיקום עדיין בקיאה אינני כי התצרף פיסות את להרכיב התקשתי בהתחלה"

 ."להרכיב יודעת וקאוד אני אדם שתמונת גיליתי הגזרים את כשהפכתי אך

 . ההמומה האם מלמלה". העולם גם תוקן, ממילא, וכך האדם את תיקנת"

המקורות כולם משוחחים יש כאן סוגיה העוסקת בתיקון הסביבה ובמניעת פגיעה בה. למורה: 

יש צורך להפנות את התלמידים  .על שינוי קטן הנדרש גם מאיתנו, שינוי שיגרום לתיקון סביבתי

 למקורות שמופיעים כאן, זה חשוב לגיבוש עמדה/דעה/ערכים/רגשות וכד'.
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 נברא בשבילי לומר ואחד אחד כל חייב לפיכך"

 ז"ל ,'ד סנהדריןמסכת  "העולם

 

 

י ָלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָשּה, לֹא-ָתצּור ֶאל-כִּ ים ְלהִּ ים ַרבִּ יר ָימִּ -עִּ

ית ֶאת ְנֹדַח ָעָליו ַגְרֶזן-ַתְשחִּ ֶמּנּו תֹאֵכל, ְוֹאתֹו לֹא --ֵעָצּה לִּ י מִּ כִּ

ְכֹרת: ָפֶניָך ַבָמצֹור.  תִּ י ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה, ָלבֹא מִּ ַרק ֵעץ  כִּ

י-ֲאֶשר ית, ְוָכָרָת; --ֵעץ ַמֲאָכל הּוא-לֹא-ֵתַדע, כִּ ֹאתֹו ַתְשחִּ

יָת ָמצֹור, ַעל יר ֲאֶשר-ּוָבנִּ ְלָחָמה-ָהעִּ ְמָך מִּ וא ֹעָשה עִּ ַעד --הִּ

ְדָתּה.  'כ-ט"י', כ דברים רִּ

 

 

 " הללויה"

https://www.youtube.co

m/watch?v=C33kO3fvjkI 

  חלב ודבש

 שמרית אור: מילים
 שרתוובי א: קלחן

 
 ,הללויה לעולם

  הללויה ישירו כולם
  במילה אחת בודדה

  הלב מלא בהמון תודה
איזה עולם  -והולם גם הוא 

 . נפלא
 ,השירהללויה עם 

 ,הללויה על יום שמאיר
 ,הללויה על מה שהיה

  - ומה שעוד לא היה

 .הללויה
  ,הללויה לעולם

 ,הללויה ישירו כולם
  והענבלים הגדולים

  יהדהדו בהמון צלילים
 .ואתנו הם יאמרו, הללויה

"בשעה שברא הקב"ה את אדם 

הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן 

עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים 

ומשובחים הם, וכל מה שבראתי 

תן דעתך שלא בשבילך בראתי, 

  ."תקלקל ותחריב את עולמי

 , א''פרשה ז ,קהלת רבה

 יש התחממות גלובלית ובני האדם אשמים –זה רשמי עכשיו 

שבני האדם הם הסיבה המכריעה להתחממות  95% –ח האו"ם קובע "דו

ממשלתי לשינוי אקלים -ח של הפאנל הבין". דו50-הגלובלית החל משנות ה

של האו"ם, המתפרסם היום )שישי( בשטוקהולם בירת שוודיה, בחן את 

כי  ,ות הגלובלית. ראשית, טען הפאנלהעדויות הפיזיות מאחורי ההתחממ

ההוכחות לקיומו של התהליך ההרסני, על הקרקע, באוויר ובמים "אינן 

ודאית, בני -ניתנות להפרכה", ובהמשך, קבע הפאנל כי בסבירות כמעט

 .האדם הם שאחראים לו

הדוח מהווה אבן דרך מכריעה עבור אלה הטוענים כי בני האדם עומדים 

בסיסו עליית הטמפרטורה בכדור הארץ, שתביא מאחורי התהליך, שב

התדירות והעוצמה של אסונות לנסיגת קרחונים, עליית פני הים, הגדלת 

המשך הכחדת מינים. עשויות להיות לו השלכות הרות גורל על טבע ו

מדיניות וחקיקה סביבתית בעולם כולו, ועל כן גם השלכות כלכליות 

 2013בספטמבר  27, מערכת וואלה! חדשות רחבות היקף

 

 

 לבני משל: יוחאי בן שמעון רבי[ למד]= תני

 מקדח מהן אחד ונטל בספינה נתונין שהיו אדם

 למה: חבריו לו אמרו. תחתיו קודח והתחיל

 לא, לכם איכפת מה: להן אמר? כן עושה אתה

 מציף שאתה מפני: לו אמרו? קודח אני תחתי

 .הספינה את עלינו

 'ו, 'ד פרשה, רבה ויקרא

ר' חיים מצאנז היה אומר: בצעירותי בערה בי אש 

ייאשתי וחשבתי לתקן את כל העולם; לכשגדלתי נת

מלתקן את העולם וחשבתי לתקן את בני עירי; 

וכשנוכחתי לדעת שגם זה אינו אפשרי חשבתי לתקן 

את משפחתי; וכשזה לא עלה בידי הגעתי למסקנה 

ממילא  ,שעליי לתקן את עצמי. לכשעבדתי על עצמי

משפחתי הושפעה מכך, וממילא כל בני עירי וממילא 

 .כל העולם כולו

 מתוך אתר : "טבע עברי"/תיקון עולם/מקורות

http://www.tevaivri.org.il/Quotes-tags-80-

%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7

%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D 

 



 משימה 

 את מדגיש זה יום'. היהודי הארץ כדור שמירת יום' -כ בשבט ו"ט את לזהות מקובל האחרונות בשנים

 .הגלובלית ברמה הסביבה איכות על מאתנו ואחת אחד כל של האחריות

 ובו העולמית ברמה למתרחש לדאוג ניתן כיצד? מקומית לקיימות עולמית קיימות הקשר בין מה .1

 ? לשורשים, למקומיות קשוב להיות בזמן

 ?מכירים אתם" עולם תיקון" של סוגים אילו .2

 ערכו רשימה מדורגת ובדקו מה כתבו חבריכם לקבוצה. ?בעולם לתקן דחוף הכי מה .3

  לגרום לשינוי? הקטן אדםה מהי לדעתכם יכולתו של .4

מה יכול להיות חלקם של ילדים כמוכם במהלך הגדול של תיקון עולם? כמה כוח לשינוי יש לכם  .5

 ?המבוגריםלעומת 

קראו את דברי זו? יש האומרים שתיקון העולם מתחיל מתיקון האדם, מהי עמדתכם כלפי אמירה  .6

 והשיבו.ואת סיפור הרבי מצאנז 

חשבו על הפעולות  ?בעצמכם אתם יכולים לעשות קטנות" של תיקון עולםאיזה פעולות " .7

 היומיומיות שלכם ועל הפגיעה בסביבה הנגרמת מפעולות אלה.

 מה מלמדים אתכם המקורות שקראתם? מה אתם לוקחים מהם כדי לגבש את עמדתכם טוב יותר? .8

מה אתם למדים ממנו ומה הוא עושה  ידעי. איזה מידע הוא נותן לכם?מישנו מקור אחד  .9

 למחשבותיכם על תיקון עולם?

והקשיבו לתשובות של כל חברי הקבוצה. ספרו  התשובות לשאלות שעניתםדונו ביניכם בקבוצה על 

 זה לזה סיפורים דומים שאתם מכירים. מה חשבתם וכיצד התנהגתם אתם במקרים שאתם מתארים?

  האם אתם מזדהים עם הל? מה חשוב שמרית אור המילות השיר שכתבכיצד תסבירו את ?

 ?מילותיו

 בירור שערכתם עם עצמכם ועם קבוצת הלימוד. לסיכום הלימוד תארו בכתב ובקצרה את ה

למען תיקון הוסיפו מהי המסקנה והלקח שאתם לוקחים מהסיפור ותארו מה אתם תוכלו לעשות 

 .עולם

הספר ומצאו בו מילים, היגדים, כותרות וערכים הקשורים לדעתכם -בסיום הלימוד, פנו אל פרופיל בית

 ללימוד שערכתם כאן.

  הקשרים שגיליתם בין הלימוד לבין הפרופיל שלנו. הוסיפו גם את מה כתבו את מחשבותיכם על

 שאתם מרגישים וחשים לנוכח הקשרים הללו.

  כתבו מעט גם על החברה שאתם הייתם רוצים להיות חברים בה והסבירו מה היתרונות של

 חברה כזו ומה תוכלו לעשות כדי להשפיע עליה.

 

 


