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 המוצר רציונל

 

הינו מוצר מארגי שמטרתו העיקרית הינה להטמיע את ערך הכבוד  "סביבה מקיימת זהות"

כבוד זה יחזק את תחושת השייכות למקום ויצמיח מחויבות ואחריות . לסביבה בה אנו חיים

מטרת המוצר . ת ויוזמה ויצמיחו אזרחים המוכנים לפעול למען סביבתםאשר יטפחו מעורבו

הינה לזמן לתלמידנו מפגש מעמיק וחווייתי המאפשר בירור זהות אישי וקולקטיבי ביחס 

 שלושת .דמוקרטיים-ציוניים ואזרחיים, בחיבור למקורות יהודיים ערכיות–לסוגיות סביבתיות

אותם נבחן בנקודות זמן שונות , עוגן מרכזי במוצר המקורות המוצגים בפתיחת מסמך זה יהוו

 (יצורפו מקורות נוספים לעיון בנספחים. )של התקדמות המוצר ובמהלך ההתנסויות השונות

נדגיש את הלמידה , מבין שלל הפעולות הלימודיות שעל התלמיד ללמוד באמצעות מוצר זה

ערכיות הניצבות בין באמצעות דילמה בשל היותה מחדדת ומזקקת היטב את השאלות ה

מוסר האדם לבין סביבתו ומשום כך נחשבת כמכוננת ומעצבת זהות פנימית וזהות 

את התלמיד לנקוט עמדה הנובעת  מחייבתלמידה באמצעות דילמות . קולקטיבית כאחד

עמדתו של התלמיד נבחנת גם מול האחר . מוסרי העומד למבחן בעת הלימוד-מעולם ערכי

מתערערת ובונה עצמה מחדש לאור , מתבררת, שם היא נשקלתו, ומול קבוצת השווים

 .החשיפה למקורות והלמידה החדשה שהתלמיד קנה במהלך הדיון

יחל עם סיום חופשת חנוכה ועד לשבוע , ציר הזמן בו המוצר ישתלב בשגרת חיי בית הספר

בטים למגוון הי' ט -ו' ח', במהלך תקופה זו ייחשפו תלמידי שכבות ז. ו בשבט"השיא בט

. דמוקרטיים-ציוניים ואזרחיים, סביבתיים מנקודות מבט שונות ובהתבסס על מקורות יהודיים

יביאו , במהלך שבוע השיא. אלה יהוו תשתית לקיום חשיבה ודיאלוג ביחס לסוגיות שנעלה

 .התלמידים לידי ביטוי את התובנות שגיבשו ואימצו כחלק מזהותם האישית

 :פ החלוקה הבאה"ע, רכל שכבת גיל תתמקד בהיבט אח

 .חיוניותם של העצים בחיינו -צומח   –' שכבה ז

 .זהותם של בעלי החיים -חי   –' שכבה ח

הצומח והפיתוח , השפעת האדם על החי והצומח ויחסי הגומלין בין החי –דומם  –' שכבה ט

 י האדם"הדומם מתייחס לכל תהליכי הבנייה והפיתוח אשר מקודמים ע. )י האדם"שנעשה ע

 "( . טביעת רגל אקולוגית"המגולמים ברעיון 
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 (.ט"פסוק י', דברים פרק כ)" כי האדם עץ השדה" :'שכבה ז

בראשית תהליך הלמידה נקיים שני מפגשים במסגרת שיעורי  - למידה באמצעות דילמה

בסביבה  בהקשר של עצים "שימור מול פיתוח": מדעים אשר יעסקו בדילמה בנושא

 .שיפה של עמדות אישיות ביחס לדילמה זוונאפשר ח, אורבאנית

תעביר יום שיא חווייתי ' כיתת מנהיגות סביבתית ח – למידת עמיתים -" צומחים לגובה"

צומחים "ובו תחנות פעילות בנושא העצים וחשיפת התלמידים לפרויקט ' לכל שכבה ז

 ".לגובה

 .מנהיגות, חינוך, עיםמד, עברית, גיאוגרפיה – עת שוניםעיסוק רוחבי בנושא זה בתחומי ד

יכול להתחבר גם למוצר )שיח זהות באמצעות מבנה העץ וחלקיו השונים  – חינוך

 "(.שורשים"

במסגרת שיעורי מדעים יקדמו התלמידים עבודות  -  עבודת חקר בנושא עצים מקומיים

א ביום שי .דמוקרטיים-ציוניים ואזרחיים, חקר סביב עצים מקומיים בחיבור למקורות יהודים

אפשרות להרחיב את היצירות ישנה . )יוצגו העבודות בשילוב דוכני מזון בהתאם לעץ הנחקר

אשר אינם )יצירות שונות מחלקים שונים של העץ : של התלמידים להיבטי אמנות נוספים

מובייל , צמידים, עגילים; מקלעת מחוטרים ומנצרים; קליפת הגזע; עלים(: פוגעים בו

צילום ; מיחוי עלים; איור באמצעות הצבע/צבע מהעלים וציור מיצוי; ושרשראות מזרעים

ראיון רחוב על חשיבות העצים בסביבה האורבאנית והקרנתו ביום ; לבן-אמנותי בשחור

 (.ס"תר ביהכיתה או באיצירת מצגת של עצים דומים ברחבי העולם והצגתה ב; השיא

 .צוות מדעים (:עבודת חקר)צוות מנחה בשלב העשייה 

 (.'פסוק י, ב"פרק י, ספר משלי" )יודע צדיק נפש בהמתו" :'שכבה ח

בראשית תהליך הלמידה נקיים שני מפגשים במסגרת שיעורי מדעים אשר  - ותעיסוק בדילמ

ניסויים בבעלי חיים אל מול חקר הרפואה ופיתוח תרופות להצלת : יעסקו בדילמה בנושא

 .נאפשר חשיפה של עמדות אישיות ביחס לדילמה זו, חיים

שיוקרן ויעבור בשיעור  סרט טבע ישראלי ראשון": ארץ בראשית" –סרט טבע שכבתי 

שאם לא , סיפור על עולם הולך ונעלם. סיפור על בעלי חיים בסכנת הכחדה. גאוגרפיה

צפייה בסרט באולם מופת ומפגש עם הצלם . נתעורר בזמן נוכל לראות את יופיו רק על המסך

 .ויוצר הסרט משה אלפרט
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 .מנהיגות, חינוך, קולנוע, מדעים, עברית – עת שוניםרוחבי בנושא זה בתחומי ד עיסוק

מטרת המפגש להבין בצורה מעמיקה יותר את חשיבותם  – מפגש והרצאה עם וטרינר

 .דרכי הטיפול בבעלי חיים ועוד, ח לאדם"הערכית של בע

צא כיתת ת" יום מעשים טובים"במסגרת  – ...מעלים את המודעות – כיתת מנהיגות

ידי תלמידי מגמת -יום הפעילות יתועד ויוסרט על. המנהיגות ליום התנדבות בכלביית רעננה

יעבירו תלמידי כיתת מנהיגות פעילות קצרה , בעקבות יום זה(. שבכיתת המנהיגות)קולנוע 

 .להעלאת המודעות והחשיבות באימוץ בעל חיים' בכיתות ח

יחשפו לנושא של בעלי חיים מנקודות מבט י' לאחר שתלמידי שכבה ח – "המסר שלנו"

קבוצתית שגיבשו /שונות הם יתבקשו לכתוב טקסט טיעוני המתבסס על העמדה האישית

במהלך הלמידה ביחס לדילמות שהועלו בתחילת הפעילות מכל כיתה ייבחר טקסט טיעוני 

 .TEDאשר יהווה בסיס להרצאה בפורמט 

 .צוות עברית (:ראשונים TED+טקסט טיעוני )צוות מנחה בשלב העשייה 

שאם תקלקל אין מי , תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי" :'שכבה ט

 (.ח"כ', ז, קהלת רבה) שיתקן אחריך

נתמקד ביחסי הגומלין שבין תהליכי הפיתוח שמקדם האדם וההתנהלות ' בשכבה ט

-ניים ואזרחייםציו, זאת נעשה באמצעות טקסטים יהודיים. לבין החי והצומח, היומיומית שלו

והמשמעויות ההתנהגותיות  טביעת כף רגל אקולוגית: ושימוש במושג דמוקרטיים

 .הנגזרות ממנווהזהותיות 

הכרות עם המונח . שיח זהות בנושא טביעת כף הרגל האקולוגית שלי - שיעורי מדעים

 .וברור זהות באמצעות שאלון" טביעת כף רגל אקולוגית"

מפגשים במסגרת שיעורי  שניתהליך הלמידה נקיים  הלךמב - למידה באמצעות דילמות

וכיצד , ות בהקשר של תרבות הצריכה וההתנהלות היומיומית שלנומדעים אשר יעסקו בדילמ

 .הצומח וסביבת חיינו, היא משפיעה על החי

 .המחדד את הסוגיות הרבות סביב מערכת יחסים זו –סרט שכבתי 

 .מורשת,חינוך, מדעים:  יםעת שונעיסוק רוחבי בנושא זה בתחומי ד

משחקי רצפה בנושא של טביעת  1פיתוח  – טביעת כף רגל אקולוגית באמצעות משחקים

 .המשחקים יועברו בשיעורי חינוך. כף רגל אקולוגית להטמעת המושג והבנה מעמיקה שלו
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 : ועידה שכבתית שכותרתהיהיה למעשה ' התוצר בשכבה ט – "ועידה שכבתית"

נציג מכל כיתה ינאם  ".סים דרך לצמצום טביעת כף הרגל האקולוגיתהראשונים מפל"

 .בוועידה שתתקיים בהשתתפות כל השכבה

 

 דילמה מרכזית

 (. יגאל אלון)  "ההווה בו הוא חי דל ועתידו לוט בערפל, עם שאינו מכבד את עברו"

 .תלווה את המוצר לאורך כל הדרך הדילמה של שימור מול פיתוח ושיקום 

 ?העבר או לפתח ולשקם את ההווה לשמר את

 :שאלה מרכזית 

 ?כיצד מודעות ומעורבות סביבתית מייצרת תחושת שייכות ואחריות למקום/ האם 

 :רכיב זהות

 "פועלים מקומי חושבים עולמי" עולמית, מדינית, חיבור למקום ברמה העירונית -מקום

  ציר ערכי

העבודה היא שהטמעת ערך זה בצורה  הנחת. ערך מוביל במוצר הינו כבוד והוקרה לסביבה

חווייתית תאפשר לנו להצמיח בקרב תלמידנו תחושת שייכות חזקה יותר למקום ומשם 

 .תצמח גם מעורבות סביבתית וחברתית למען המקום בו הם חיים

 ציר התפתחות התלמיד

 .תכנית ספירלית. 'וט' ח', ז: המוצר יועבר באותה נקודת זמן בשלוש שכבות הגיל

בכל , החטיבה יחווה את המפגש עם סביבה מעצבת זהות לאורך שלוש שנות הלימודים בוגר

 .פעם המפגש יהיה עם נושא אחר בהקשר של סביבה

 ציר הזמן הבית ספרי

 .על מנת לייצר נוכחות משמעותית ועיסוק אינטנסיבי, המוצר יועבר באותה נקודת זמן

שבט עצמו יהווה נקודת שיא בשלוש ו ב"ט. ו בשבט"מחנוכה ועד ט: נקודת הזמן המוצעת

 .שכבות הגיל
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 ציר התוכן

 ספרות וחינוך גופני, גיאוגרפיה, מדעים: תחומי הדעת בהם נעמיק בהקשר למוצר

 עצים: 'שכבה ז

 בעלי חיים: 'שכבה ח

 צומח ודומם, השפעת האדם על החי והצומח ויחסי הגומלין בין החי: 'שכבה ט
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 דילמה סביבתית ערכית –' כבת זשיעור לש

 ש"ש 2

 מטרות השיעור

 ערכית המציבה את הדילמה –סביבתית לאתגר את התלמידים בעיסוק בדילמה

שניהם למעשה )שימור מול פיתוח ושיקום הווה : המרכזית של המוצר המארגי

 (.מכוונים למען הדורות הבאים

 בהקשר של  רטייםדמוק-ציוניים ואזרחיים, חשיפה והעמקה בטקסטים יהודיים

 .משאב העצים וחשיבותם בהיבטים שונים

 גיבוש עמדה אישית וקבוצתית ביחס לדילמות. 

 

 לארציונ

 

, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ה את אדם הראשון"בשעה שברא הקב"

וכל מה שבראתי בשבילך , ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם: ואמר לו

שאם תקלקל אין מי שיתקן , יב את עולמיתן דעתך שלא תקלקל ותחר. בראתי

   "אחריך

 ח"כ', ז, קהלת רבה

באמצעות העיסוק בדילמה של שימור העבר מול פיתוח , מטרתנו להביא את התלמידים

עיסוק בסוגיה  ; למודעות עצמית ביחס להשפעה שלי כאדם על משאב העצים, ושיקום ההווה

וכיצד ניתן להעצים את ערך ? זה האישית שלי כלפי משאב חשובהאחריות מהי ביחס ל

 ?כלפי משאב זה הכבוד

ערכית מתרחש לאחר למידת העמיתים שהתקיימה בהנחיית –העיסוק בדילמה סביבתית

במסגרתה רכשו התלמידים את בסיס הידע ', שכבה זלתלמידי ( 'ח)תלמידי כיתת מנהיגות 

תהליך , םתהליכי רבייה בעצי, מבנה העץ, לגבי חשיבותם הסביבתית של העצים

פרויקט פורץ דרך  –הפוטוסינתזה וחשיפה לפרויקט משתלת העצים למען נחלת הכלל 

 .לקידום תפיסת עולם הקיימות בעיר הוד השרון
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 1שיעור  –מהלך הפעילות 

 

 (.ב מצגת מלווה לשלב זה"מצ)הנחיות לגבי תהליך ניתוח דילמה  –' שלב א

 
להסביר את  –ה והטקסטים הנלווים תיאור סיפור הדילמ – הצגת הדילמה – 'שלב ב

 .דמוקרטיים-ציוניים ואזרחיים, ההבחנה בין טקסטים יהודיים

 :עובדים עם דילמהכיצד לתלמידים מהי ו הסבר

 ....לכל בעיה יש פתרון ודילמה היא, לכל שאלה יש תשובה

ים מצויים שיקולים מוסרי. מצב שבו עומדות בפני האדם שתי דרכי פעולה אפשריות -הגדרה 

ועל כן כל פעולה אשר יבחר לעשות , אך השיקולים הללו מתנגשים ביניהם, המצדיקים את שתיהן

  ).9111, דושניק)כרוכה לדעתו בעשיית רע 

 :להסביר לתלמידים

 .ולעמוד היטב על מודל לימוד הדילמה המופיע במצגת המשותף להגדרות אלה

 
 : ילמהמענה על השאלות הנלוות לד – עבודה אישית – 'שלב ג

 נסה להסביר אותם במלים ? אלו ערכים מרכזיים מתנגשים בדילמה המוצגת

  .שלך

 מהי עמדתך ביחס לדילמה המוצגת ? 

 

 (חלוקה מראש לקבוצות הטרוגניות) עבודה קבוצתית – 'שלב ד

אם לתשובות שכתבתם בעבודה האישית וגבשו דונו בשאלות הנלוות לדילמה בהת. 9

הטיעונים על ידע קיים ועל הטקסטים הנלווים המוצגים את  ובסס .תשובות משותפות

 .בהמשך

ת בית הספר ביחס לדילמה בהתבסס על טקסטים /מנהל/ נסחו את עמדת ראש העיר . 1

הסבירו את הטקסטים שבחרתם להתמקד בהם וכיצד הם  .שבחרתם להתמקד בהם

 .מחזקים את עמדתכם

מגבשים להצגה במליאה של  חשוב להנחות את הקבוצות להכין את הצגת העמדה שהם

 (.או כרזה/ניתן להיעזר במצגת ו)כלל הכיתה 
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 2שיעור  –מהלך הפעילות 

כל קבוצה תציג את עמדתה ביחס לדילמה תוך הצגת הטקסטים שבחרו  - ' אשלב 

 (.דקות לכל קבוצה 0-6. )להתבסס עליהם ולהיעזר בהם להצגת עמדתם

 דרך דיון או, משאב העצים – "מול פיתוחשימור "סיכום העיסוק בדילמה  -' שלב ב 

העיסוק  בעקבות "פיתוח או שימור" בנושא התלמיד מציג את עמדתו. כתיבה

 .בדילמה

 

מבחינה השפעתו חשובה לשנים רבות הן , גורם משמעותי ביותר בנוף ובסביבהנו יהעץ ה"

, יחה ופריפר, שלכת, העץ מקשט את סביבתו במופעי עלווה. סביבתיתמבחינה אסטטית והן 

לעץ תרומה , בנוסף. םנט בולט בנוף ובעל מופעים עונתייהעץ מהווה אלמ. שלד ענפים

פליטת חמצן  ,םקליטת מזהמי, טמפרטורה ועומס חוםה הפחתתמשמעותית לסביבה על ידי 

 (. CO2) וקליטת דו תחמוצת הפחמן

בפחמן דו  שכל העולם עוסק בהקטנת התחממות כדור הארץ ובהקטנת הזיהוםכבימים אלו 

 וותיקיםעצים . תיקים וגדולים והגנה עליהםוחשיבות רבה לשמירה על עצים ו נהיש ,חמצני

  .םולכן חשוב להגן ולשמור עליה, ריםתורמים לאיכות הסביבה לאין ערוך מעשרות עצים צעי

פקודת  :שני חוקים משמעותיים יכולים לסייע לנו לשמור על העצים -החוק עומד לצדנו 

לחוק התכנון והבנייה המאפשר הגנה  81ותיקון  (אילנות מוגניםאכרזה על )היערות 

פ פקודת היערות ישנה רשימת "ע .משמעותית על רוב העצים כבר בתהליכי פיתוח ובנייה

אשר  ת היערותהתקבל תיקון לפקוד 1591בינואר . אילנות מוגנים בכל שטח מדינה ישראל

   .משדרג באופן משמעותי חוק זה

כל  .עציםמשאב הבהגנה על  ו בשבט מזמנים לנו זכות לעסוק"ט וחג האילנות טחודש שב

בקיבוץ , בבית הפרטי והמשותף, ברשות המקומית, בשכונה, אחד במקומו בקרבת ביתו

בנטיעת עצים צעירים ובאכילת  ?להסתפק אין .םושב בצידי הדרכים ובשטחים הפתוחיובמ

  ."ההגנה על עצים מנת להעצים את תהליךעל כל אמצעי שתבחרו יש לקדם אלא , פירות

אסופת חומרים ללימוד ועשייה בנושא  –" ו בשבט"עושים ט" -טבע עברי  :מתוך המקורות

עצים בסביבה  –" אמץ עץ"ו .עינט קרמר ומיכל ברגמן –יהדות וסביבה והגנה על עצים 

 .משרד החקלאות ופיתוח הכפר –עירונית 
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 :פני התלמידיםשאלות למחשבה שמומלץ להציף ב

 ?ה יכול לתרום בתהליך שימור משאב העצים/מה אני כנער. 9

 ?ה בכוח שלי להשפיע ולהוביל שינוי בהקשר לשימור משאב העצים/האם אני מאמין. 1

 

אם הם יתחנכו שאין . הם העתיד -דאגו לחנך את הצעירים והנוער : אחד המסרים המרכזיים

כאזרחים בוגרים עוד . ראה אחרתיהעתיד י -מר ששומרים על עצים מכל מש, כורתים עצים

הפעילו לחץ על  .ויתחשבו יותר בעצים, מספר שנים וכמקבלי החלטות הם יפעלו אחרת

לא רק שיינטעו עצים צעירים . שישקמו אותם, שישמרו על עצים קיימים, מקבלי ההחלטות

 .אלא שישמרו ויטפחו את הקיים, דהשנה יעשו את העבו 35-15שעוד 
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 מצגת המציגה את הדילמה

 

 

של    הער היא  לגלות  מחדש  את   - קיימות

,   האוויר  והמים הנקיים :הדברים  המקיימים  אותנו

השקט  של  המדבר והמגוון  של  החורש  הים   

שכונה  בה  ילדים  משחקים  בחוץ   , תיכוני

או  קהילה  בה קשיש  הזקוק  לעזרה   ,  בבטחה

להבין שיש לפעול  . יכול  למצוא  שכן  הנכון לעזור

,  ר ליה אטינגר"ד)  דרך שיתופי פעולה ולא דרך תחרות

(מרכז השל

                

:תיאור מקרה

אשר , שנה שכונה חדשה לזוגות צעירים 15נבנתה לפני כ , בעיר השוכנת בשרון

שבו נטועים עצי  , דונמים 90במרכזה הוקם פארק ירוק המשתרע על שטח ציבורי של 

,  (נוף אשר נעלם כמעט כליל מאזור זה)פקאן ואבוקדו , חרוב, עצי הדר: פרי ותיקים כגון

קיבל יזם  , שנים 95–לפני כ . גן משחקים גדול ואף שטח המוקצה לכלבים, מדשאות

מרכז אשר עשויי  . אישור לתוכנית הקמת מרכז מסחרי כחלק ממתחם המגורים, פרטי

יסייעו  , הגדלת היקף המסים שהעירייה תגבה מיזמי התוכנית. לתרום לפיתוח העיר

.תיקון כבישים ועוד, שיפור מרכזי התרבות, לעירייה בהקמת בתי ספר חדשים

השטחים הפתוחים   - פיתוח

,  בישראל הולכים ומצטמצמים

ומצויים תחת לחץ מתמיד ואיומים  

בלתי פוסקים על ערכי הטבע והנוף  

על ידי גורמי יזמות , המצויים בהם

.ופיתוח שונים

שמירת מצב קיים  , פעולה לשחזור ושיקום שימור

(ויקיפדיה. )או מניעת נזק עתידי
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שימור מול פיתוח
    ' תיאור מ רה מס

בזכות חורשת האלונים הקטנה שהייתה , בית ספר הישן בשכונה בדרום מרכז הארץ היה מעין שמורת טבע

לתלמידים הגיע שמועה כי  . הספר -כחלק מחצר בית, בהפסקות היו התלמידים יוצאים לשחק שם. צמודה אליו

והחורשה בקרוב תיעקר ובמקומה יוקם בית ספר מקיף גדול וחדיש , ס"מהנדסים מנהלים שיחות עם מנהל ביה

תושבי המקום יוכלו לקיים בו חוגים  , בנוסף. הכולל מעבדות משוכללות ואולם ספורט מפואר לרווחת התלמידים

לא . הבנייה תשמיד לגמרי את העצים ואת פרחי הבר  בחורשה הזאת למדנו טבע יותר מאשר מעבדה. "צ"אחה

יש  . "קטע אותה אבנר, "איזה מזל שהם לא התייעצו איתך. "התייפחה רינת". יישאר בשכונה שלנו שטח ירוק

שפיתוח והקמה חייבים  , ברור. ורוצים רק לשמר את הישן שהם רגילים אליו, אנשים שמפחדים מכל דבר חדש

,  נראה מה תגידי בעוד שנה? עד מתי נלמד במבנה הרעוע הזה" אבל חשוב לעשות זאת, לפגוע בנוף הטבעי

".הספר החדש והמפואר שיבנו כאן-כשתעברי ללמוד בבית

                   
                                         

          
                              
                                           
     השי ולי  השוני  המנ י  את מ בלי

    היזמי   העירייה הה ל ות 

                              
                     

                   
                                

                     
                         

       
                                 

           
     השיקולים השונים המנחים

,  העירייה)את מקבלי ההחלטות 

...(היזמים
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טקסטים נלווים

ו   ת  יום ההו   ת עיני  

וה  ת היי      תו  עיני ה  ע

-וי עת  ו  ית  הם  ת ת ונת 

 כי    ע      ת

התע  ת    כי  התע     ה  ע

  ע   

 

 כי ה  ם      הו    ם 

   י   היות ת י   תו  ה  ע

     ה -כי ה  ע הו     ם ה   י  וה כי 

  ה ים הם    

כי        ה ת  ות   ו תו    ה  ע  תו   

     ו  הו     ע    ה  ע  נ  ו   ו  ה  ם

 ההוויה   -   י ה ה   ת וה    ת  ה  ע

 ו ית  ו  ת ע  כ  נ ו ה  נ ו ות  ו ו  -ה ין

  היות   ם  ו כ י ה  ותו   יות  ונ  ו

 היות       ני ע  ו"

גורדון. ד.מכתבי א  האדם והטבע : מתוך
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ת ל   ע     ו ה י ה    י  מ י  -  ל ג י-לע     ר   ר  -א ה  ו ע ל  --   ע    י       א   

רו כ    י   ל ה -ל א     'תהילי   ר  א       י צ ל יי ע   

ת  דעת  שלא ת ריב ות ל ל    וכל מה שבראתי בשביל  בראתי 

   שא   ל לת אי  מי שית   א רי   את עולמי
    מהדורת וילנה  רשה ז  מדרש  הלת רבה 

צ ר א ל-  י  -א ת תת     י- א  יה  ל ת      ע ל  י מ י  ר   י  ל ה       ר ע י-ת 

ז    ל נ    ע צ   כ ר  א   ו א ת   לת אכ    י מ      --   ע ל יו   ר    ע    י ה  ד      תת 

ד ה  צ ר     מ   נ י  א ל ב    ה   
      סו  י'  דברי   ר  כ 
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      -                   

                                             
                                        

                                            
                                        
                                      

                         

הדואג לשנים נוטע , חיטים הדואג לימים זורע"

יאנוש  ." )הדואג לדורות מחנך אנשים, עצים

 (אק'קורצ
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טקסטים נלווים

                –                              
                                                   
          

                                                    
                       

                                                    
                                                 

                                                  
                

                                                
                                   ". 

       -                         . 
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חוקים בנושא שימור עצים–נספחים 

שמירה על עצי    -   '  ו  תי ו  מס ו         -   ת    נו    

 הת ם  תי ון י     ן  ת  י     תכנית    ל ו  התכנו  והבניה

 ת כ  הע ים ה ו  ים     ניתן  הו י   כו ה הית   ניה    ו  ת

   ת ו ה

  ודת היערות  

     ו ה ה  ה  ה ן ע  היע ות ו י ו  ו נה    ו ות  יו  ים  יע ות

הת    תי ון    ו ה             ו ן    עותי  ו         ינו   

 ה
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'עבודת   ר בנושא עצי  לשכבת ז –ו בשב      

 

 מערך שיעור לפני עיסוק בעבודת חקר עצמה

ֵעץ" תו ל ַעל, ְוָהָיה כ ְ ָ ְלֵגי-ש  ַ ְריו  : ָמִים-פ  ִ ר פ  ֶׁ ו  , ֲאש  ִעת  ן ב ְ ֵ -ְוָעֵלהו  ל א--ִית 

ל ו  ר; ִיב  ֶׁ ה ַיְצִליחַ -ְוכ ל ֲאש  ('  ו   '  תהי ים      )" .ַיֲעש ֶׁ  

שמו את המקור הבא במחברותיכם וכתבו מהי המשמעות הראשונה הנגלית לכם ר

 .ממנו

 מחבר ספר  רצהמה ? אילו מחשבות מתעוררות בכם בעקבות קריאת המקור

 ?למה התכוון ?פסוק זהבתהילים לכתוב 

 . איסוף של המחשבות וההרהורים ללוח

 :בהמשך

  אבל בוחר להשתמש באנלוגיה לעולם הצומח, ודם-בשר על אדם" משוחח"המקור .

 ? איזו דעה יש לכם על השוואה זו? מה הקווים המשותפים שאתם מוצאים? מדוע

 תוך כדי שימוש באותה , נסו לחבר היגד משלכם המאחל ברכה והצלחה לאדם

תוכלו להשתמש בתופעות שונות מעולם הצומח ככל העולה על רוחכם . אנלוגיה

 (.'העמקת שורשים וכד, צמיחה, לבלוב, פריחה)

. במיוחד באזור העירוני, בעולם ובישראל הולכת וגוברת המודעות לחשיבותם של העצים

-קולטים את הפחמן הדו, הם מייצרים חמצן לנשימה ,משמעותם של העצים לחיינו היא רבה

דול מהווים בית גי, מצלים ומקררים את הסביבה בימי הקיץ החמים, חמצני מהאוויר

רובנו חולפים , למרות זאת  .לפרפרים וליצורים אחרים ומייפים את הנוף העירוני, לציפורים

על פניהם מדי יום מבלי להבחין בהם ממש ולהבין את גודל חשיבותם לחיינו ואת האחריות 

 .המוטלת עלינו בטיפול בהם ובהגנה עליהם

מה יש באדמה  –ם אנו נטועים ו בשבט מזמין אותנו לעצור לרגע ולהביט על המקומות בה"ט

איזה ? מה היא התרבות המייחדת אותנו? מה הם השורשים שלנו? שטיפחה אותנו כאדם

כשהם יכתבו , לאלו מקומות נבקש להביא את צאצאינו ?נוף ואיזו סביבה הם חלק מזהותנו

התרבותיים והגיאוגרפים , אך לא רק שורשינו הרוחניים ?את עבודת השורשים שלהם

המשנה מתארת את שורשינו דווקא כביטוי . ם לנו יציבות ויכולת התחדשות מתמדתמעניקי

הוא  למה, כל שמעשיו מרובין מחכמתו": מפרקי אבות. של ערכינו בעולם המעשה
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, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו, מעטין לאילן שענפיו מרבין ושרשיו, דומה

לאילן שענפיו מעטין ושרשיו , למה הוא דומה, אבל כל שמעשיו מרבין מחכמתו

, לו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומוישאפ, מרבין

, על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חם והיה כעץ שתול, שנאמר

  ."(ולא ימיש מעשות פרי, ובשנת בצרת לא ידאג, והיה עלהו רענן

 .(המקור לתלמידיםתווך )

הבינו את חשיבות ( לספירה 115 -נחתמה ב)העובדה שכבר בימי המשנה  להסביר את

 . השמירה על הצומח ועסקו בחשיבותו לאדם וממילא השוו אותו ממש לאדם

עלינו לממש , עלינו לגבות את חוכמתנו במעשים, אם נרצה להידמות לאותו עץ רענן ושורשי

בט כיום העמקת שורשי העשייה ו בש"ביכולתנו לקבוע את ט, מתוך כך. את ערכינו בפועל

להימנעות , בין אם נבחר להעמיק את מחויבותנו לנטיעת עצים ולשימורם. הסביבתית שלנו

להעמיק את קשרי הקהילה והחיבור למקום , מבזבוז יתר שיוביל לדלדול משאבי הטבע

 גם, הרי שמעבר להעמקת השורשים -או כל עשייה אחרת לתיקון עולם , הפיסי בו אנו חיים

 .('טבע עברי'מנהלת , עינט קרמר)" נזכה ליהנות מפירות אמיתיים של סביבה נעימה ובטוחה

לחנך ולהעריך את חשיבות העצים , ללמוד, ו בשבט הנו מועד משמעותי ביותר לשווק"ט

יש  ,אך זה אינו מספיק. ן"והגנה עליהם מפני כריתה בלתי מבוקרת על ידי גורמי פיתוח ונדל

זה . את העצים הוותיקים כדי שישרדו מאות שנים ויתרמו לסביבה ולציבורצורך לטפל ולטפח 

מניעת , טיפול בפצעים, תמיכה, מחייב מודעות לטיפול בעצים והשקעת משאבים בגיזום

 .ועוד ,מניעת עבודות פיתוח וחיתוך שורשים, שבר

 ,חרותוחלקם הובאו מארצות א, חלקם היו כאן מאז ומתמיד .בארצנו יש מיני עצים רבים

מספר עצים ותרו נ ,בעיר הוד השרון בה אנו מתגוררים. א"לפעמים מצידו השני של כדוה

ישנם עוד כמה עצים , בנוסף. שני עצי אלון ,  91  -שהיו חלק מצביונה של העיר במאה ה 

, פקאן, רימון, אשכולית וקלמנטינה, עצי הדרים בעיקר התפוזשקיימים בהוד השרון כמו 

 . תמרו אבוקדו
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 לימוד סביב   ע מ ור  ר  עבודת ה  ר

 

בשבילך  –וכל מה שבראתי , ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הם"

שאם קלקלת אין , תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. בראתי

 ..."מי שיתקן אחריך

  (   ה     ה ו ת וי נה        ה ת   ה)

 

 ת הוא מזמין אותך לשאולאיזה שאלו? מה הוא מרמז לך? מה אומר לך הטקסט ?

 ?איזה רגשות הוא מעלה מעולמך הפנימי? מה הוא מעורר בך

 

  מה אתה חש כאשר אתה מחזיק בידיך טקסט שנכתב לפני כל כך הרבה שנים

איזו ? המצדד בשמירה על הטבע כפי שאתה לומד בדפים אלו...( משנה, ך"תנ)

מה אתה ? ה ולעתידהלחיי החבר? לחייך? משמעות יש לטקסט הזה לימיך עכשיו

" מישהו שר את זה קודם"יכול להסיק על מורשת ישראל ותרבותה לאור העובדה ש

 ?לפנינו
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 :המשימה

 

  עץ שגדל במדינת ישראל או , הוד השרון - כםעץ הגדל בעיר מגורי)בחרו עץ מאכל

 .עליו תרצו לחקור ולדעת יותר( עץ עולמי שגדל בחוץ לארץ

 אנציקלופדיות, ויקיפדיה: יעזרו במקורות מידע אינטרנטיים כגוןה, אספו עליו מידע ,

  (.6' בעמ ברשימת המקורות המצורפת ועזריה)' ספרים וכד, כתבי עת

 

 פרטי זהות  -' חלק א

 :י הסעיפים הבאים"עפ, לעץ( פרטי זהות)הכינו תעודת זהות 

 שם משפחה, שם העץ: כותרת. 

  ירוק עד/נשיר: סוג. 

  העולם וסמן בה את מיקומו של העץ/ הארץ/את מפת העיר צרף –מיקום העץ. 

 בנספח בסוף העבודההעזר )' מנוצה וכד, מחטי, מפורץ, משונן, פשוט: סוג העלה – 

 (95' בעמ סוגי עלים

  מועד פריחתו של העץ, גודל, מספר עלי כותרת, צבע –הפרח. 

  טעמו וכד, שימושים, סימנים מיוחדים, צבעו, גודלו –הפרי'. 

 (רחב/צר)קוטר הצמרת והיקף גזע , גובה הצמרת: די העץמימ. 

  (אל מינית/ מינית )דרך רבייה. 

 תרומתו לסביבהו שימושים עיקריים הנעשים מעץ זה. 

 "מראה העץ" –' חלק ב

 שם העץ: כותרת. 

 ענפים, עלים: צילום העץ או חלקים שנשרו מהעץ כגון, תמונה צבעונית של העץ ,

 .'דוכ ,זרעים, פרחים, פירות
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 (העץ שלך במקורות השונים)דף ספרותי  -"סיפורו של עץ" –' חלק ג

 צרף או כתוב אותו במילים שלך, אם כן? האם יש לעץ שבחרת סיפור מיוחד. 

 אם ? ציוני או אזרחי , מקור יהודי? האם העץ שבחרת לחקור מופיע במקורות השונים

 . כן צרף אותם

  האם יש  .?סיבות נטיעתו של העץ שבחרתמהם נ?אם ידוע לך כתוב מי שתל אותו

 כתוב בעבודתך? מהם נסיבות היעלמותו? לו היסטוריה

 משל אודות העץ שבחרת/סיפור/צרף שיר. 

 

 "סביבת העץ" –' חלק ד

  האם העץ שבחרת נמצא בודד בסביבתו או ( בעיר מגוריך)במידה ובחרת עץ מקומי

 ?בחברת עצים נוספים

  העץ שבחרת בפרטבכלל ואויבי  בי העץאוימי הם? 

 רשום יתרונות וחסרונות של העץ שבחרת לסביבתו. 

 

 

   :חלק אומנותי - 'הלק ח

 :על התלמיד לבחור באחת מהדרכים הבאות להציג את עבודתו

 צרף ול. "יום שיא"ב הכיתהעבור  'סלט וכד, מאפה, שתיה, עוגה: הכנת פריט מזון

 .ן לפי בחירתכםכמויות ואופן הכנה של פריט מזו, מתכון עם חומרים

 עלים(: אשר אינם פוגעים בו)מחלקים שונים של העץ  ז'תמונת קולא: יצירת אומנות ;

מובייל ושרשראות , צמידים, עגילים/מקלעת מחוטרים ומנצרים /; קליפת הגזע

  .איור באמצעות הצבע/מיצוי צבע מהעלים וציור /מזרעים

 לבן-צילום אמנותי בשחור.  

 עצים בסביבה האורבאנית והקרנתו ביום השיאראיון רחוב על חשיבות ה.  

 ס"יצירת מצגת של עצים דומים ברחבי העולם והצגתה בכיתה או באתר ביה. 
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 (רפלקציה)משוב  –' חלק ו

 מורה, כיתה, שם: כל תלמיד יגיש באופן אישי ויכתוב

 מדוע בחרתם דווקא בעץ זה? 

 אילו פרטים חדשים נוספו לך אודות העץ וחלקיו השונים ? 

 אמונות אתה מגלה בתוכך לאור הלמידה החדשה/דעות/מחשבות/איזה עמדות ?

 ?האם תוכל להצביע על שינוי שחל באחד מההיבטים הללו בעקבות הלמידה

 איזה ? כיצד תוכל להשפיע על הסביבה האנושית שלך לאור למידתך החדשה

מהו לדעתך שיא השיאים של ? לנו/עד כמה זה חשוב לך? מהלכים תוכל לעשות

 ?ללמד לאחרים/מה היית בוחר להעביר? הלמידה בדפים אלו

 מהן אמות ההתנהגות והמוסר ? איזה עולם נשקף מתוך הלמידה שערכנו בדפים אלו

מה לא לימדנו אותך ואתה חושב שאתה רוצה ? הרצויות כלפי הצומח לאור הלימוד

 ?ללמד את כולנו על היבטי השמירה על הצומח

 :אופן הגשת העבודה

 . בודה יוגשו מודפסים בגופן אחיד ובכותרות מובלטות גם כן בגודל אחידחלקי הע

יש לדאוג לכלים . יוכן מראש עבור תלמידי הכיתה, ('חלק ה)פריט המזון התואם את המתכון 

 .ם להגשה ובכמות מספקתיחד פעמי

. 'דמפיות וכ, רצוי לדאוג למפה. כל קבוצה תערוך שולחן קבוצתי בו תציג את תוצריה לטעימה

 .יש לערוך את השולחן באופן אסתטי ומזמין

חברי הקבוצה יציגו את המידע והתוצרים לפי סבב בפני חבריהם לכיתה ויעשירו אחד את 

אפשרות שכל קבוצה תציג במצגת  .השני במידע השונה שצברו במהלך עבודת החקר

 מתמצתת את הלימוד שלה

 

 !בהצלחה

 צוות מדעים 
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 :קורות מידעמ

 אסופת חומרים ללימוד ועשייה בנושא יהדות  –" ו בשבט"עושים ט" - טבע עברי

 .עינט קרמר ומיכל ברגמן –וסביבה והגנה על עצים 

 "משרד החקלאות ופיתוח הכפר –עצים בסביבה עירונית  –" אמץ עץ. 

 יערון, יער: כתבי עת. 

 1599-הושק ב ל"האתר עצים וצמחים ביערות קק. 
 "1599ת עצים בראי התכנון גיליון כתב ע" העץ בגינון בר קיימא. 

 משרד החקלאות, מאת ישראל גלון ויוסי בן שחר, מדריך לזיהוי עצים: עצי ארצנו ,

1595. 

 הוצאת מודן, מאת ישראל גלון ויונה זילברמן, מדריך העצים בישראל לילדים ונוער ,

1551. 

 1558, הוצאת המחבר, מאת ניסים פינס, עצי נוי בישראל. 

 הוצאת , בתיה פרידלנדר, אביגיל הלר, מאת יצחק יפה, נוי ודקל לוח בחירת עצי

אתר חוקרים  (אביגיל הלר: עריכה 1555, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מ"שה

  (.עמותה לקידום החינוך החקלאי בגליל: חקלאות

  11-10' עמ, עם עובד, מגדיר חדש לצמחי ארץ ישראל, זהרי. מ . 

 11-99' עמ, האוניברסיטה הפתוחה, מורפולוגיה: נספח -צומח וצמחים . 

 החברה להגנת הטבע, משרד החינוך', קובץ א. ה.ל.פ, תצלומי שמש. 

 ך"ספר תנ 
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 :נספח
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  רי ריוני  שוני  ל לו ת עלי    ' איור מס

             -                    22-22 
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 שו י  ומורכבי עלי   
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 דילמה בשיעור  ינו  -בעלי  יי  –' כיתה  

 

               
               

תיאור המקרה

  1:55לקראת . לבקר חברים וחברות, ג בעומר הסתובבו מספר חברים בין המדורות"במהלך אירועי מדורות ל

כיוון  , לנסות להעביר את הזמן, כשכבר עייפו מההסתובבות התיישבו להם באחד מגני המשחקים בעיר, בלילה

במהלך שהותם בגינה חלפה לידם חתולה  . שקבעו בינם לבין עצמם שהשנה הם יישארו ערים עד לפנות בוקר

הרצת   לאטלאט . מי שהוביל זאת היה עודד, החבורה החלה להריץ קטעים ביחס לחתולה. והתיישבה לצידם

ניסה להסיט את  , חברו הטוב של עודד, טל. האמירות המילוליות החלו לעבור להצקות פיסיות בחתולה

פנה לעודד וביקש ממנו  , טל. ממוקדת בהתעסקות בחתולה היתהאך החבורה כולה , השיחה לכיוון אחר

טל החליט לעזוב את החבורה  . אך עודד התעלם ואף הקניט את טל שהוא הורס את כל האווירה, להפסיק

מחנכי הכיתות ערכו שיחות עם התלמידים בנושא של התעללות בבעלי  , למחרת בבית הספר. ולחזור לביתו

טל התלבט קשות האם עליו  . ג בעומר"במהלך ל, חיים וחשפו אותם למספר מקרים שהתרחשו ערב קודם

אך אולי יוכל למנוע מקרי התעללות  , לדווח על עודד וחבורתו ולמעשה לשבור את נאמנותו החברית אליו

.עזרו לעודד להחליט על דרך פעולתו? נוספים

                         
                                              

                    ך
                   ך                           

                                             ך
                                            

                                              

רגע לפני שאתם דנים  

בדילמה בהתאם 

אנא  , לשאלות המנחות

קראו את הטקסטים  

הנלווים ובססו את 

עמדתכם  על טקסטים  

...אלו                   –                               

             

                  –                              

,     1 ד"התשנ, (הגנה על בעלי חיים)חוק צער בעלי חיים 

קובע מהן ההתנהגויות האסורות כלפי בעלי חיים וקובע עונשי  

מאז שנת  . בגין כל התנהגות אסורה כאמור ווקנסותמאסר 

ובבסיס  , נחקקו חוקים נוספים המגנים על בעלי חיים    1

כי יש לשמור על רווחת בעלי החיים ולהגן  כולם עומדת ההכרה 
(המשרד להגנת הסביבה, www.sviva.gov.il: מתוך). עליהם

ופקחת ביום ההוא את עיניך"

והצצת היישר אל תוך עיני הטבע

-וידעת, וראית בהם את תמונתך

.כי אל עצמך שבת
"התעלמת מעצמך, כי בהתעלמך מהטבע

.כי האדם באשר הוא אדם

.צריך להיות תמיד בתוך הטבע

ממש מה שהמים  -כי הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר
.הם לדג

כי לא רק להשתקפות בבואתו של הטבע בתוך נפשו  

ללחיצה , זקוק הוא למגע של הטבע, זקוק האדם

סופית  -שההוויה האין -המקפת והמאחדת שהטבע

ומכריחה  , לוחצת על כל נקודה מנקודות גופו ונפשו

,להיות אדם, אותו לחיות

להיות פרט בפני עצמו"

גורדון. ד.מכתבי א  האדם והטבע : מתוך 

תן דעתך שלא תחריב  , וכל מה שבראתי בשבילך בראתי"

"  שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך, ותקלקל את עולמי

(. מהדורת וילנה פרשה ז, מדרש קהלת רבה)

ובכל חית  , בעוף בבהמה, ואת כל הנפש החיה אשר אתכם"

ויאמר  ...לכל חית הארץ, הארץ אתכם מכל יוצאי התיבה

זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל  : אלוהים

(ב"י, י:בראשית ט)נפש חיה אשר אתכם לדורות עולם 

               
               

 



  

 

35 

 

                  –                              

אלא  , חברה נאורה נמדדת לא רק ביחסה לבני האדם"

(.מהטמה גנדי" )ביחסה אל בעלי החיים שבתוכה

יום זכויות בעלי חיים בכנסת–2. 2

הרי  , כי אם מחויב אני שלא לעשות כל רע לרעי, אכן, נראה"

אלא בעיקר משום  , אין זה דווקא משום שהוא בעל תבונה
,  המשותפת לחיה ולאדם, ותכונה זו ;שהוא יצור בעל תחושה

שלא להיות מטרה  , מן הראוי לפחות שתיתן לחיה זכות

(.   1, רוסו)להתעללות סתמית מידיו 

א -  י" ת מ    ח  ך  ר ב ץ    מ ר   נ א  ר א ה ח  ע ז ב ל    ,ת  ד ל    מ  ו ח 

ע ז ב ע  ו ('פסוק ה ,ג"כשמות)" ע ז ב   

ן י נ ח   ע  י       ת ל מ  יע  ב  יך   ב   ם ה    ע    ה מ  ע    ים    ת י מ      

ך  ו ה   ר ת  ן א מ  מ ר ך  ו י   פ      .  ר ך  ו ח 

('פסוק י ,ג"שמות כ          (

('ב פסוק י"יפרק, משלי)" יודע צדיק נפש בהמתו"

               
               

             

פי יחסו לבעלי  -אנו יכולים לשפוט את לבו של אדם על""

(.עמנואל קאנט" )חיים
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 'לכיתה  -מער  שיעור בעברית- מלה כל י בעלי  יי 

 

 :מטרות השיעור

 וישכנע אחרים  חמלה כלפי בעלי חיים מול חברות: התלמיד ינקוט עמדה בנושא

 .בצידקתו

 התלמיד יתרגל כתיבת טקסט טיעוני. 

 

 מהלך השיעור

 .טקסטים מהמקורות העוסקים ביחס כלפי בעלי חיים המורה יציג מספר .9

 (.כאן יש להוסיף טקסטים מקובץ הדילמה)

כיצד אנו נדרשים להתייחס לבעלי ? מה המסר של טקסטים אלה: יערך דיון קצר

 ?חיים על פי הטקסטים

כאן יש להוסיף את תיאור .)התלמידים יתבקשו לקרוא את תיאור המקרה  .1

 (המקרה

 :בות תיאור המקרהמשימת כתיבה בעק  .3

 ?מה לדעתכם צריך טל לעשות

בססו את עמדתכם על .  נמקו והביאו דוגמות מניסיונכם, כתבו את דעתכם

 .הטקסטים שהוצגו בכיתה

 :במידת הצורך המורה יזכיר את מבנה פיסקת הטיעון .3

 הצגת הנושא –פתיח 

 טיעון 

 נימוקים

 דוגמא להמחשה

 .םמסקנה מכל הנימוקים והמלצה שלכ –סיום 

לאחר סיום תהליך הכתיבה המורה יבחר שני טקסטים המציגים את שתי  .0

 .י הכותבים בפני הכיתה"העמדות והם יוקראו ע
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ת" ֶׁ ש  ֵ ה ָיִמים ש  ֲעש ֶׁ ַ יךָ  ת  ם ַמֲעש ֶׁ ַבי ו  ִביִעי ו  ְ ב  ת ַהש   ְ ש   ְלַמַען ת ִ

ְרךָ  ָינו חַ  ו  ךָ  ש  ֵפש   ַוֲחמ רֶׁ ן ְוִינ ָ ֶׁ ר ֲאָמְתךָ  ב   ."ְוַהג ֵ

 (' י פסוק ,ג"כ שמות          (

 

 

 

ר ַתֲחר ש   ל א" ו  ש  ו ו ַבֲחמ ר ב ְ  "ַיְחד ָ

 ('י פסוק ,ב"כ דברים)

 

 "בדישו שור תחסום לא"

 ('ד פסוק ,ה"כ דברים)

 

 חיה בהמה  )לקחת) ליקח רשאי אדם אין"

 "מזונות להן התקין כן אם אלא ועוף

 )ח הלכה ,ד פרק ,כתובות מסכת ,ירושלמי תלמוד)

 
 פי פסוקים -כיצד באה לידי ביטוי ההתחשבות בבעלי החיים העובדים על. 1

 ?אלה
 

 ?בחקלאות  החיים -בעלי ניצול את התורה מגבילה לדעתכם מדוע. 3
 

 בחקלאות המשמשים חיים-בבעלי להתחשב החובה

 

 ?ולחמור לשור גם מנוחה לאפשר התורה מצווה לדעתכם מדוע  .9



  

 

38 

 

 במצוקה חיים-לבעל לעזור החובה

י" ה-כ ִ ר ִתְראֶׁ ַחת ר ֵבץ ש  ַנֲאךָ  ֲחמו  ַ או   ת  ָ  ֵמֲעז ב ְוָחַדְלת ָ  ,ַמש  

ֲעז ב ָעז ב  )מזה והתעלמת) לו   ַ  ,ביניכם השנאה את ( ת 

ו )המשא את ותפרוק  ('ה פסוק ,ג"כ שמות.       ( "ִעמ 

 

ה ל א" ת ִתְראֶׁ ר אֶׁ רו   או   ָאִחיךָ  ֲחמו  ו  ךְ  נ ְפִלים ש  רֶׁ ד ֶׁ ַ  ב 

ְמת ָ  ַ ם ְוִהְתַעל  ִקים ָהֵקם ֵמהֶׁ ָ ו   ת         " ִעמ 

 ('ד פסוק ,ב"כ דברים)

 

 
 ?מה משמעות המצוות הללו 

 

 במאה נכתב ,ימינו עד ההלכה ספרי מחשובי ,"ערוך שולחן" הספר
 לעזור החובה בעניין .מצפת קארו יוסף הרב ידי על עשרה-השש
 :כותב הוא במצוקה חיים-לבעלי

 

 כל להציל חייב ,ואדרבא ,חי בעל כל לצער התורה מן אסור"

 ואפילו  )בעלים ללא) הפקר של אפילו ,מצער חי בעל

  "נוכרי של

 ('   עיף , "      ,ע ו   ן ו   י ו (

 

 

 צער מצוות את לקיים יש שבו למקרה קארו שנותן נוספת דוגמא
 :זו היא ,חיים-בעלי

 ואינן ,גבוה להר או מקולקל למקום והגיעו ,בעגלה המושכים סוסים"
 בעלי צער משום לנוכרי אף לעזור מצווה ,עזר בלי למשוך יכולים

 מאשר יותר למשוך רבה מכה הנוכרי אותם יכה שלא ,חיים
 ".בכוחם
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 ( מכוניות ידי-על לרוב הוחלפו כבר כשסוסים) לימינו יותר מתאימה דוגמא תנו

 .חיים-לבעלי לעזור החובה את הממחישה

 

 

 

 של בעלי חיים" רכושם הטבעי"לקיחת 

 

 רכושם"  מכנה שהוא מה ללקיחת מתייחס קוק הרב •
  .למשל החלב או הצמר" החיים-בעלי של הטבעי

 המוסר ברגש פגיעה הוא זה שימוש שגם קובע הוא
 : שכן ,הטבעי

 

 הפרה אל ִנגש ,גבול כל העוברת ,עצמו אהבת בחולשת האדם"

 יכולה שאינה ,(האילמת) הנאלמה  )כבשה) הרחל ואל היהעני

  ."צמרה את ומזאת ,חלבה את מזאת ונוטל ,בשפתנו לדבר

 

 :ש ,קוק הרב מבהיר זאת עם יחד

 

 לבעל שגם בשעה ,מהכבש הצמר יוקח אם ,סרימו פגם כאן אין"

 יצר לא פנים כל ועל ,משאו זה ידי על יקל ,עצמו הכבש ,הצמר

 בשעה ,להנאתו אותו כשנוטל הוא מגונה אבל .לו יזיק ולא לו

 ראוי אז .לו צריך ,עצמו הכבש ,הטבעיים האמתיים שהבעלים

 על התקיף יד מתגרת רק הבא ,משפט גזל בתור הדבר להכיר

  ."לשהח

 

 

 

 



  

 

41 

 

 

 יחס האדם לבעלי חיים

 

 שבויים פידיון מצוות מקיים זוסיא רבי
 

 ,שבויים פדיון עבור (םכספי) מעות לקבץ רגליו הצדיק נשא אחת פעם
 וראה .בביתו היה לא ,הפונדקאי ,הבית ובעל אחד למלון ובא

 לפרוח הוא ומגמתם ,ניצודים שהם איך ,ציפורים כלוב שם הצדיק
  .דרור צפור להיות בעםכט העולם באוויר

 פדיון עבור מעות להשיג רגלי מכתת אני " :ואמר עליהם רחמיו ונכמרו
 הצפרים להתיר מזה גדול שבויים פדיון אין והנה ,שבויים

  .לדרכם הצפרים וברחו הקן ופתח כן ועשה ".ממאסרם

 .אינן והציפורים פתוח שהקן וראה לביתו בית-הבעל בא כך-ואחר
 לי שעשה זה הוא מי"  :ביתו לבני ואמר ,זהמ מאוד לו והיצר
 עינינו למראה אשר איש כאן יש"  :לו ואמרו"   ?הגדולה הרעה

  ".הרע המעשה עשה הוא ,משוגע הוא

 הרשה איך) לבך מלאך איך ,המשוגע אתה"   :לצדיק בית-הבעל אמר
 ,שלי הציפורים את להבריח ,הרע המעשה לעשות  )ליבך לך

 לו אמר                 . "עבורם ששילמתי הרבה ממון לי והפסדת
 ונכמרו ,9 )קמה תהילים '( מעשיו כל על ורחמיו' כתוב"  :הצדיק
 מכות לצדיק בית-הבעל והיכה  ."ממסגרותם להוציאם רחמי

  .אכזריות
 ' 76-77 )עמ ,קינדר יעקב ליקט ,נוראים סיפורים)

 
 ?זוסיא 'ר לעומתו אותן אהרו וכיצד הציפורים את הפונדקאי הבית-בעל רואה כיצד (9

 
 .זוסיא 'ר של מעשהו ונגד בעד נימוקים ציינו (1

 

 
 ?עת באותה המקורית שליחותו למטרת זוסיא 'ר של מעשהו בין הקשר מה (3

 
 ?אדם-בבני לפגיעה מובילה חיים-בבעלי פגיעה כי לדעתכם הסיפור רומז האם (3

 

 
 ?( הביצים עשייתבת תרנגולות למשל) בכלוב ציפורים לכלוא מוצדק לדעתכם האם (5

 

 

 

 

 



  

 

41 

 

 

 

 

 

 הידף צ י - אר  בראשית  סר  ה

 

 שעה 1:11-משך זמן הסרט

 בעלי חיים: הנושא

   -2:מספר השעורים

 :לפני צפייה בסרט

" ארץ בראשית" רשום את כל המילים והמושגים שעולים לך בראש לגבי שם הסרט  .1
 .במחברת

 ?"ארץ בראשית"אילו נושאים לדעתך יופיעו בסרט  .2

 

 :ך צפייהבמהל 

 3הסרט לוקח אותנו במסע לאורכה ולרוחבה של ישראל הנמצאת במפגש בין  .1
 .יבשות

 .רשום את שמות אזורי הארץ המוזכרים בסרט.א

-מפת עולם או מפת המזרח התיכון–העזר באטלס )בין אילו יבשות גובלת ישראל .ב
 ?(פיזית 

     (סאזורי אקלים באטל-מפת ישראלעזר בה)אזורי אקלים נמצאת ישראל  3ילו בין א.ג           

גומלין  יחס)ץ ישראל לסביבת המחיה שלהם מהו הקשר בין חיות הבר והצומח באר.ד          
 ?(בין האדם לטבע

קבוצות יונקים החיים באזורים גיאוגרפיים   -הסיפור המובא בסרט מתמקד ב  . 2     
האישי של קבוצת יונקים לאורך  רשום בקצרה את סיפורה. השנה עונות   לאורך , שונים

 :השנה התייחס ל

 .הלידה והטיפול בצאצאים. ג   ההמתנה לדור החדש . ב   עונת החיזור. א             

 .או אזרחי, ציוני, רשום ליד כל משפט האם הוא מתקשר להיבט יהודי.        

 (.בראשית א " ) את השמים ואת הארץ, בראשית ברא אלוהים . " א             

 .להתאהב מחדש בארץ ישראל. ב             

 .המשכיות ומאבק קיומי בלתי פוסק. ג             
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 ...."פרו ורבו  ומלאו את הארץ. " ד             

מתוך הזרעים , ה מתרבההצמחי. היא מתחדשת כל הזמן, הבריאה איננה חד פעמית. ה
 .שמצויים  בה 

 .החיות והאדם מתרבים מכוח הזרע שמצוי בהם, הדגים,העופות . ו    

, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ, הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני הארץ" . ז
 ".לכם יהיה לאכלה :זורע זרע

 :לאחר צפייה  

 ?נמק מדוע? מה הכי אהבת בסרט. 1      

   שאלות שהיית רוצה לקבל תשובות עליהן מהסרט בו צפית 1נסח  .2      

  דברים חדשים שלמדת בעקבות הסרט 3רשום  .        

   כי אהבת האם וחנינתה על , אין הבדל בין צער האדם ובין צער שאר בעלי החיים. "  
 "עלי החיים כמציאותו באדם המדמה המצוי ברוב ב. הבן היא פעולת הכוח

 (.ם "הרמב "פע)

ם הבדל בין בני האדם לשאר היצורים "אין לדעת הרמב, אם אכן, באיזה תחום  .א
 ?החיים

  הבא דוגמה אחת לפחות מהסרט .ב

 

                                                                   

                                                                          -1 -

 

ללמוד ולשתף -לדוגמה) מה ניתן לעשות כדי לצמצם את הפגיעה בבעלי חיים    .5
 ?.......(במידע

 .לפניך מספר משפטים העוסקים החמלה לבעלי חיים אשר חלקם הופיעו בסרט.  6       

 ?נמק מדוע ! קרא וסמן רק את המשפטים שאתה בעד חמלה לבעלי חיים

 (.ם "הרמב)אדם בכך ובין צער שאר בעלי חיים כי אין הבדל בין צער ה" .א

ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמוריך "  .ב
 (.ב "פסוק  י, ג "שמות כ)וינפש בן אמתך והגר           

 (.פסוק י , ב "דברים כ" )לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו "  .ג

 (.ד פסןק , ה "דברים כ" ) לא תחסום שור בדישו "  .ד

 .החובה להתחשב בבעלי חיים המשמשים בחקלאות .ה
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לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים " החובה לעזור לבעלי חיים במצוקה   .ו
 (.פסוק ד , ג "דברים כ" ) הקם תקים עמו , בדרך והתעלמת מהם

חייב , ואדרבא, אסור מן התורה לצער כל בעל חיים" החובה להציל  בעלי חיים   .ז
מתוך שולחן " ) אפילו של הפקר ואפילו של נוכרי , חיים מצער להציל כל בעל 

 ( ערוך 

 ?"ארץ בראשית " מטרת הצפייה בסרט , מהי לדעתך . 1         

 : לסיום           

על קו האופק נפגשים ארץ ושמים באותו , התחלה נוגעת בסוף, סוף נוגע בהתחלה
סופי זה אולי גם אנחנו נוכל אולי במעגל האינ, חדש ישן של בראשית מעשה בריאה

 ".שלא יגמר  לברוא את היופי הפשוט
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 בנושא מגוו  המיני  –' שיעור מדעי  לכיתה  

 

 :רציונל 

 .אנו חיים בסביבות חיים בהם בעלי החיים נוטלים חלק נכבד במערכת האקולוגית 

יחוו את חשיבותם של בעלי החיים  למינהם ותרומתם במסגרת תוכנית זו התלמידים 

 . למערכת האקולוגית

היות וקיימים מינים רבים של בעלי חיים פותחה שיטה למיין את בעלי החיים על פי תכונות 

 'התנהגות וכו, אופייניות משותפות המתבססות על מבנה גופם

 .ן העדןכמו כן גם בתורה מוזכרים מינים שונים של בעלי החיים כבר בג

הכרת הסממנים האופיניים של כל מחלקה ומשפחה של בעלי החיים מסייעת לתלמיד 

להבחין בין המינים השונים ובכך לקרב את התלמידים לאהבת בעלי החיים והרצון לשמור 

 . 'התעללות וכו, עליהם מהכחדה 

 

 (בתחומי התוכן והמיומנויות)מטרות  

 

, ם לקבוצת מיון כלשהי יש מאפיינים משותפיםהתלמידים ידעו כי לכל היצורים השייכי  4

 ;  המבדילים אותם מקבוצות אחרות

, חיידקים, צמחים, בעלי חיים: התלמידים יכירו את עקרונות המיון לממלכות העיקריות  2

 ;פטריות

 ;תאיים-תאיים לרב-התלמידים יבדילו בין חד  3

 ;התלמידים יבדילו בין חסרי חוליות לבעלי חוליות  1

ו את המאפיינים העיקריים של חסרי החוליות המשתייכים למערכת פרוקי התלמידים יכיר  3

 ;הרגליים ולמחלקת החרקים

: התלמידים יכירו את המאפיינים העיקריים של המחלקות השונות של בעלי החוליות  2

 .העופות והיונקים, הזוחלים, חיים-הדו, הדגים

 .התלמידים ישוו  בין קבוצות של בעלי חיים ויגיעו להכללות  6

 .התלמיד יכיר את נושא מגוון המינים במקורות היהודיים  8
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 :פעילות לתלמיד

 מיון יצורים חיים: משימה

: ב"שבאתר אופק חט" מידעון בעלי חיים"בפעילות הבאה היעזרו ב

http://www.cet.ac.il/hatav/science  םובמקורות מידע נוספי. 

 : בחרו ארבעה בעלי חיים השייכים לאחת מן המחלקות הבאות של בעלי החוליות   

 .עופות או יונקים, זוחלים, חיים-דו, דגים

 .מלאו את הטבלה על פי בעלי החיים שבחרתם   

 (מחלקת העופות: לדוגמה)_________  ה ממחלקת חיים בעלי להשוואת טבלה

 שמות

 

 תכונות

 :1בעל חיים 

 

 ____ברכייה_        

 :2בעל חיים 

 

____________ 

 : בעל חיים 

 

____________ 

 : בעל חיים 

 

____________ 

    נוצות כיסוי עור

מספר 

 גפיים 

 :ארבע גפיים

 זוג רגליים

 וזוג כנפיים

   

איבר 

 נשימה

    ריאות

 צורת תנועה
, שחייה, הליכה

 מעוף

   

    מקווי  מים סביבת חיים

התאמות 

 לסביבה

ת הרגליים אצבעו

מחוברות ביניהן 

, בקרומי שחייה

המסייעים לה 

 .בשחייתה במים

   

    הטלת ביצים צורת רבייה

    כול-אוכל תזונה

    בעל מקורמאפיינים 

http://www.cet.ac.il/hatav/science/
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 נוספים

 

 

 

 ? מהן התכונות המשותפות למחלקה שבחרתם: סכמו. ג

 מיון יונקים: משימה

 . ייכים למחלקת היונקיםהמשפטים הבאים מתארים תכונות של בעלי חיים המשת

או שהיא קיימת גם בבעלי חיים ממחלקות , האם התכונה ייחודית רק ליונקים: סמנו בטבלה

 . אחרות

 

תיאור של תכונה או 
 התנהגות

מאפיין רק את 
 היונקים

קיים גם בבעלי חיים 
הביאו . ממחלקות אחרות

 .דוגמה

   הפרה מיניקה את צאצאיה

   לעכבר יש אפרכסות אוזניים 

   האריה הוא טורף

העז נושאת את העובר בבטן 
 שלה

  

   לעכבר יש פרוות שיער

   הארנבת חיה בשדה

   לכבשה יש ארבע רגליים

   האדם נושם בעזרת ריאות

טמפרטורת הגוף של האדם 
 קבועה

  

 
 

 .סכמו את המאפיינים הייחודיים ליונקים, על פי הטבלה  4

 .נמקו תשובתכם? יך למחלקת היונקיםהאם הוא משתי. צבחפשו מידע על   2

 .נמקו תשובתכם? האם הוא משתייך למחלקת היונקים. דולפיןחפשו מידע על   3
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פיון של המחלקות השונות של בעלי החוליות: משימה   א 

 

 :מה המשותף לכל בעלי החיים הבאים  4

 אמנון, צלופח, כריש, קרפיון: הדגים ; 

 למנדרהס, קרפדה, אילנית, צפרדע: חיים-הדו ; 

 תנין, נחש, לטאה, צב: הזוחלים ; 

 נשר, חסידה, דרור, ברווז: העופות ; 

 לווייתן, אדם, פרה, חתול, כלב: היונקים . 

 .ציינו לפחות שני מאפיינים  ייחודיים לכל אחת מן המחלקות של בעלי החוליות  2

 :וענה ' קרא בספר בראשית פרק ב  3

 .ים והעתק אותו למחברתךמצא את הפסוק המלמד אותנו על מיון בעלי החי .א

בספר ' מדוע לדעתך למיין את בעלי החיים ולתת להם שמות על פי הכתוב בפרק ב .ב

 . בראשית  שמות לבעלי החיים

 :וענה' קרא בספר בראשית פרק ז   1

 .י נוח"העתק את הפסוק בו מדובר על הכנסת בעלי חיים לתיבה ע .א

 ?מהי החשיבות של הכנסת זכר ונקבה מכל מין .ב
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 'לכיתות   –ביעת כף רגל א ולוגית  

 

נטלו והחזירו על כל אילני , ה את אדם הראשון"בשעה שברא הקב"

וכל מה , ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם: ואמר לו, גן עדן

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את . שבראתי בשבילך בראתי

 (ח"כ', ז, קהלת רבה) "שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך, עולמי

 

פקחת ביום ההוא את עיניך והצצת היישר אל תוך עיני הטבע וראית בהם את ו"

. התעלמת מעצמך, כי בהתעלמך מהטבע. כי אל עצמך שבת -וידעת , תמונתך

כי הטבע הוא לאדם . צריך להיות תמיד בתוך הטבע, כי האדם באשר הוא אדם

ו של כי לא רק להשתקפות בבואת. ממש מה שהמים הם לדג -המרגיש והמכיר 

ללחיצה המקפת , זקוק הוא למגע של הטבע, הטבע בתוך נפשו זקוק האדם

לוחצת על כל נקודה מנקודות גופו , סופית-שההוויה האין -והמאחדת שהטבע 

    " להיות פרט בפני עצמו, להיות אדם, ומכריחה אותו לחיות, ונפשו

 גורדון. ד.מכתבי א/  "האדם והטבע"

 

ח ְיהָוה ֱאל ִהים ק ַ ת, ַוי ִ ֵחהו  ְבַגן; ָהָאָדם-אֶׁ נ ִ ן-ַוי ַ ְלָעְבָדה  , ֵעדֶׁ

ְמָרה   ָ  (טו , בראשית ב).  ו ְלש 

 

                                              ;                    

         ;                                                       

 סמינר הקיבוצים, נמרוד אלוני' פרופ
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מ רו  אֶׁ " ְ ש  יעַ , ת ֻחק  ַתי ת ִ ָך ל א ַתְרב ִ ְמת ְ הֶׁ ְלַאִים ב ְ ְדָך ל א  ,כ ִ ש ָ

ְלָאִים ִתְזַרע  (יט , ויקרא יט)   "כ ִ

 

 ,ברך והתפלל, למדני אלוהי"
 ..."על נוגה פרי בשל, על סוד עלה קמל

 לאה גולדברג    
 

 ?למי שייכת רשות הרבים

ד יכול היה לגשת אל החוף ולהשתכשך בין כל אח: הים היה שייך לכולם, כשהיינו ילדים

את הקונים . הפרסומות הופיעו בין דפי העיתונים ומעל גלי האתר, כשהיינו ילדים. הגלים

שהוצגו בהם , הפוטנציאליים נהוג היה לפתות באמצעות חלונות ראווה יפים ומסוגננים

. היו נקיים מפרסומותהגינות ואתרי הבילוי , הבניינים, הרחובות. מוצרים המיועדים למכירה

, כמעט בלי שנשים לב. השתנה הנוף, לא ביום אחד, לאט. וזו אינה רק נוסטלגיה דביקה]...[ 

שאפשר להיכנס , מישהו ארגן לעצמו חוף. מישהו ָגַדר לו חוף פרטי. מישהו תחם את הים

ות הפרסומ, בלי שנשים לב. מישהו אחר קיבל זיכיון לכביש פרטי. אליו רק תמורת תשלום

על , על תחנות הדלק, על הבניינים, על החלונות, על המדרכות, השתלטו על הכבישים

האנטנות של החברות הסלולריות היו לחלק בלתי נפרד ]...[ ; על המסיבות הציבוריות, הגינות

הבעיה . ניים"בעיקר נדל, לשבוי בידי גורמים כלכליים -והנוף העירוני ; מן הנוף העירוני

אם אנחנו , את הציבור, ת כל ההתרחשויות האלה היא שלא שאלו אותנוהיחידה שמעוררו

השתלטו על רכוש ועל זכויות , בלי לשאול אותנו לדעתנו, וכך. החליטו בשבילנו. מסכימים

  .של הציבור, של הקולקטיב, של הרבים -שהם שלנו 

 

 ( 1550,ארץ אחרת', למי שייכת רשות הרבים, 'במבי שלג)
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 "An  Inconvenient  Truth" -   האמת מ ריד 

 סרטו של אל גור אודות בעיית ההתחממות הגלובלית

 

 :לפני הצפייה בסרט התייחסו לשאלות הבאות

 (על מנת לענות היעזרו במקורות מידע מצורפים)

 ?מהי התחממות גלובלית .9

 ? מה ידוע לך על ההתחממות הגלובלית בעולם .1

 ?נמק, האם המצב הקיים בעייתי לדעתך .3

 ?ה יכול לתרום לשינוי המצב/ה אתמ .3

 

 :לאחר הצפייה בסרט ענו על השאלות הבאות

 ?מה הבעיה העולה בסרט .0

 ?בפני אלו דילמות עומד האדם .5

 ?מהן הדרכים לפתרון המוצגים בסרט .6

 ?חווה דעתך לפתרון המועדף עליך .8

 . הוסיפו פתרון שלדעתכם נעדר מן הסרט .1

י שימוש "נמקו את דעתכם ע? ס"ביה כיצד תוכלו לקשור בין הסרט לבין פרופיל.95

 .בציטוטים מתוך הפרופיל

 

 

 

 

 

 

כל אחד מאיתנו הוא הגורם להתחממות העולמית וכל אחד מאיתנו יכול "

 (ציטוט מתוך הספר) "להפוך לחלק מהפתרון
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כיצד אתם רואים ציטוט זה כרלוונטי לחייכם היום ? מהי עמדתכם כלפי הציטוט הזה .9

 ?ובעתיד

 

 1556זוכה פרס נובל לשלום בשנת , סגן נשיא ארצות הברית, ט יצר אל גוראת הספר והסר

 .1555וזוכה פרס האוסקר לסרט התעודה הטוב ביותר בשנת 

 

בתשובתכם התייחסו למעמדו ולכוחו הפוליטי של ? מה מלמדים אתכם נתונים אלה .1

היו , האם רעיונות דומים של אדם אנונימי: חשבו. ב ובעולם בכלל"בארה, גור

 ?מתקבלים ומפורסמים בעולם

 

יש הטוענים כי תיאוריית ההתחממות הגלובלית היא שגויה מיסודה : חקרו ובדקו .3

. והם אינם קשורים לפעילות האדם, והשינויים האקלימיים היו בעבר ויהיו גם בעתיד

הביאו טענות של המתנגדים לתיאוריה זו משני מקורות שונים והסבירו על איזה 

בסיום הכתיבה הביעו את . סביבתיות הם מתבססים-ברתיותח-עובדות מדעיות

הוסיפו מעט על תהליך גיבוש ? במה אתם מצדדים? לאיזה צד אתם נוטים: עמדתכם

 .העמדה שלכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקורות מידע -נספח
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 תריסר הקטלניים 

מתרחבים אזורי המחיה של , בגלל העלייה בטמפרטורה, בשנים האחרונות

וכתוצאה מכך , מכרסמים וקרציות, כמו יתושים, ת שונותנושאי מחלות מידבקו

לפגיעה . ואף בני אדם, חיות בית ,נפגעים ממחלות אלה יותר ויותר חיות בר

המאיימת בעיקר על ענפי הגידול , הבריאותית מתלווה גם פגיעה כלכלית

ההתפרצות של מחלת , לדוגמה. צאן ועופות, בקר –והמסחר של חיות המשק 

-גרמה לנזק של כ, של המאה העשרים 15-באמצע שנות ה, שפעת העופות

מומחי בריאות מהאגודה העולמית  .מיליארדי דולרים ברחבי העולם 955

לשימור בעלי החיים ומהאקדמיה למדעים של ארצות הברית פרסמו רשימה של 

כדי . מחלות העלולות להתפשט לאזורים חדשים כתוצאה משינויי האקלים 91

נאסף , קת להתפשטותן של מחלות אלה ולהיערך לטיפול בהןלקבל תחזית מדוי

מידע על המצב הבריאותי של חיות הבר ועל התפוצה של  –מידע משני תחומים 

ומידע מטאורולוגי על שינויי אקלים ועל תופעות מזג אוויר , נושאי המחלות

הצלַבת המידע משני התחומים מאפשרת לאֵת ר אזורים שבהם רמת . חריגות

 .למחלות מסוימות היא גבוהה הסיכון

גילוי מוקדם של קופים החולים בקדחת , למשל, היערכות כזאת אפשרה

באזורים מסוימים בברזיל ) מחלה המועברת על ידי יתושים(הצהובה 

בעקבות גילוי המחלה בקרב הקופים חוסנו תושבי האזורים האלה . ובארגנטינה

 .נגד מחלת הקדחת הצהובה

 (יתוח תוכניות לימודיםפ ,אתר משרד החינוך)
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ַֹּתי-ִאם: גויקרא כו   ֻחק  לֵּכו  , ב ְּ ֵּ ֶאת; ת  ו ֹּ -וְּ וו  ִמצְּ מְּ ְׁמְּ יֶתם אָֹּתם, ַתי ת ִ ד   .ַוֲעְׁ ִ

יֶכם מֵּ י ִגְׁמְּ ָנַתת ִ ם, וְּ ָ ִעת  בו ָלה  ; ב ְּ ָנה ָהָאֶוץ יְּ ָנתְּ יוֹּ , וְּ וְּ ִ ן פ  ֵּ ֶדה ִית  ָ ץ ַהְׁ   עֵּ יג   .וְּ ִ ִהְׁ   ה וְּ

ִיְׁמ ֶאת צִ -ָלֶכם ד ַ יג ֶאת, יוב ָ ִ ַֹּבע; ָזַוע-ו ָבִציו ַיְׁ   ֶכם ָלְׁ  מְּ ם ַלחְּ ֶ ת  ם , ַוֲאַכלְּ ֶ ת  בְּ ִויְׁמַ

ֶכם צְּ ַאוְּ ָאֶוץ  .ָלֶבַטח ב ְּ ם ב ָ לוֹּ י ְׁמָ ָנַתת ִ  ...ו וְּ

 

 

 

. כל תוצרי הטבע הם מרכיבים במערכת המורכבת הזו. תבניות ותוכניות בטבע הן מחזוריות

מהעונות החקלאיות , ממערכת החגים, נואנו מכירים את המחזוריות ממעגל החיים של

העולם האנושי   אז בואו נשכיל לבנות גם את שאר מערכות חיינו במחזוריות -השזורות בהן 

אנו חיים על פני כדור הארץ . להשתמש בידע זה. אך לא משכיל, יודע לתכנן תכנון מחזורי

 .גומליןהמחזוריות הכרחית ומובילה אותנו הישר ליחסי . שהוא מערכת סגורה

ההבנה שהכל קשור זה לזה מדגישה את . רישות היא עקרון בסיסי בטבע -הכל קשור לכל

ההשלכות יכולות להיות מרחיקות . יצירה ואמירה שלנו, העובדה שיש השלכות לכל מעשה

מבלי , הבנת הקשרים מדגישה את הרעיון של מקור אחד המשותף לנו בתוכנית העל. לכת

אמא אדמה או כל , כוח עליון, הרוח הגדולה, או גאיה' שיהיה ה, להגדיר בדיוק מיהו ומהו

 ...ואם הכל קשור אז. אולי כך גם נגביר את המודעות לגורל משותף. התייחסות אחרת

צריך לראות את . כמו הטבע המכיר רק מערכות יחסי גומלין. בוא נעבוד יחד -שיתוף פעולה 

 . זה לא עובד אחרת. ר אותו בכל הזדמנותהאירועים בהם ניתן לקיים שיתוף פעולה ולאפש

רבים מהצרכים האנושיים נפתרו כבר מזמן על ידי . לא נגדו, ללכת עם הטבע -דרך ארץ  

, צבע, כמו דבק, למה להמציא כימיקלים שאינם קיימים בטבע ואינם מתפרקים בו. הטבע

צריך רק לשמור על  ?אם יש חומר ביולוגי טבעי שעושה אותו דבר, חומרי ניקוי ורבים אחרים

 ....      המינים שבטבע אשר אחראים להמצאות הללו

 -אורן מסעי   – 
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עולמי של כדור -חוקרים רבים סבורים כי אנו נמצאים כיום בעיצומו של תהליך התחממות כלל

על פי ההערכות עלתה . המתבטא בעליית הטמפרטורה הממוצעת באטמוספרה, הארץ

החוקרים בוחנים . במאה השנים האחרונות בכחצי מעלת צלזיוסהטמפרטורה הממוצעת 

וביניהם פעולות אנושיות , גורמים אפשריים שמשפיעים על הרכב האטמוספרה והתחממותה

 .נפט וגז טבעי, פחם, כמו שריפת דלק

חמצני הוא אחד מגזי החממה באטמוספרה וריכוזו באטמוספרה מושפע מפעולות -פחמן דו

מתוך נתוני מדידות , חמצני באטמוספרה-ר את ריכוז הפחמן הדוהגרף מתא. אנושיות

  .9116 -  9101בשנים , בתחנה בהוואי

  

 

  

 

 

 (מתוך האתר לפיתוח תוכניות לימודים)
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 .חממה היא מבנה העשוי מזכוכית ובתוכו צמחים

 .הזכוכית השקופה מאפשרת כניסת קרינת שמש לתוך החממה

בצמחים בתוך החממה ( פוטוסינתזה)עה קרינת השמש מאפשרת את ההטמ

אבל . אדומה-החום הינו קרינה תת -ובנוסף היא יוצרת אפקט של חימום

כלואה בתוך ( חום)אדומה -הזכוכית אטומה לקרינה זו ולכן הקרינה התת

 .החממה

פירושו של דבר שאפקט החממה הינו תהליך טבעי המתרחש מעל ראשינו ללא 

 .(רונה יחסית לאחר המהפכה התעשייתיתעד לתקופה האח)תלות במעשנו 

הוא חיוני לשמירת טמפרטורה שמעל   נהפוך הוא, אפקט החממה אינו דבר רע

מעלות  35לנקודת הקפיאה של המים ובלעדיו כדור הארץ היה קר במעל 

רוצה לומר שלולא אפקט . מעלות 90מהטמפרטורה הממוצעת היום שהיא 

מעלות  98-ר הארץ הייתה בערך החממה הטמפרטורה הממוצעת על פני כדו

טמפרטורה זו לא הייתה מאפשרת קיום צמחים או חיים דומים למה . צלסיוס

 .שמוכר לנו כיום

 .עד כאן הכול טוב ויפה

הבעיה שבמאה שנים האחרונות האדם משחרר גזי חממה רבים לאטמוספרה 

נפט ותוצריהם וכן מתאן הנפלט בכמויות גדולות , בעקבות שרפה של פחם

כתוצאה מכך אפקט החממה הנורמאלי נעשה . מערכת העיכול של מעלי גרהמ

 .והטמפרטורה עולה לאט לאט" יעיל יותר"

 ר מאיר ברק"ד 

 מחלקה לביולוגיה מבנית

 מכון ויצמן למדע
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 שי  זהות בנושא  ביעת כף הרגל הא ולוגית שלי -שיעורי מדעי  

 

 הקדמה ורציונל

נבחן באמצעות  ,"טביעת הרגל האקולוגית"במערך שיעורים זה נעסוק בהיכרות עם המונח 

, האם יש בידנו לפעול אחרת ונחשוב -שאלון את טביעת הרגל האקולוגית האישית שלנו

כך שנוכל להתקיים בעולמנו מבלי לגרום נזק  ולפלס את דרכנו אחריות אישיתלקחת 

לחברה , שניתן לעצמנו ולסביבתנומהכבוד ההדדי ו מהמעורבות החברתיתכחלק , לסביבה

 .בה אנו חיים ולדור ההמשך שיבוא אחרינו

קשור לרכיבי זהות פנימיים של כולנו , "בטביעת הרגל האקולוגית"בירור השאלות הכרוכות 

תפקידנו כפורצי דרך ראשונים הוא (. 'עמדות וכד, הנעות, אמונות, ערכים, דעות, מחשבות)

לאחר שאנו עצמנו מבינים , לייצר השפעה לצמצום טביעת הרגל האקולוגית שלנו ושל זולתנו

 .את משמעותה ואת השלכותיה

 

 

 :מטרות השיעורים

 ". טביעת רגל אקולוגית: "ת המונחהתלמידים יכירו א .9

 ".טביעת הרגל האקולוגית"התלמידים יערכו בירור זהות עצמית בנושא באמצעות השאלון . 1

טביעת הרגל "כדי להביא לצמצום " לפילוס הדרך"התלמידים יעלו רעיונות ודרכים . 3

 .שלהם ושל סביבתם" האקולוגית

תוביל לטיפוח ערך האחריות והכבוד , הבנת חשיבותה של הסביבה כמקיימת את האדם. 3

 . לסביבה

העמקה בערך האחריות תעודד בקרב התלמידים את ערך אהבת הארץ ותייצר מעגלי . 0

 .השפעה נוספים

 

 הזמן הדרוש

 .שני שיעורים נפרדים
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ניתן להפריד לשני שיעורים , הכולל ועידה כיתתית 3את שיעור מספר . )שיעור נוסף כפול

 (בודדים

 

אמת "לאחר מכן צפייה שכבתית בסרט , עורים הראשונים מועברים בתחילת הנושאשני השי

שני שיעורי עיסוק בדילמות סביב הנושא ואז שיעור מספר שלוש שהוא סיכום , " מטרידה

 .והפקת תוצר של הנושא

 

הראשונים מפלסים דרך לצמצום טביעת כף : "את היחידה תסיים ועידה שכבתית שכותרתה

 "תהרגל האקולוגי

 

 

 האביזרים הדרושים

 ('ספח אנ) כרזה  .9

 . דף שאלות מנחות לעבודה עם הכרזה

 ( 'נספח ב". )טביעת רגל אקולוגית"  שאלון .1

 ".טביעת רגל אקולוגית"שאלון מכוון  .3

 .חישוב טביעת הרגל האקולוגית לשאלון .3

 .כתב התחייבות אישי מודפס על מגנט לכל תלמיד .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0542/P0542-c1.pdf
http://www.amalnet.k12.il/Sustainability/Design/טביעת+רגל+אקולוגית/שאלון/
http://www.amalnet.k12.il/Sustainability/Design/טביעת+רגל+אקולוגית/שאלון/
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   ביעת כף רגל א ולוגית הכרת המושג   1שיעור מס ר 

 

, "רגל", "טביעת רגל: "בו במחברותיהם רעיונות המתקשרים למיליםהתלמידים יכת .9

 .למושגים על הלוח" שמש אסוציאציות"המורה יכתוב , "צעד" ,"כף רגל"

 

 .הצגת הכרזה על גבי הלוח .1

ויבקש תגובות מהירות ( מבלי לרשום דבר)המורה ישאל שאלות מעוררות 

עוררות של הנושא בקרב  על מנת ליצור)ואינטואיטיביות ולא תשובות מושכלות 

 (.התלמידים

 ?מי בכלל צריך את זה -

 ?מה עבר בראש של האנשים שיצרו את זה -

 ?מה הקשר ביני לבין זה -

 ?מה זה נוגע לי -

 ?שטחי המרעה? היערות? איך קשור אליי בכלל הדייג -           

 

 

 (חמישה תלמידים בקבוצה)התלמידים יתחלקו לקבוצות  .3

     ודף שאלות מנחות " טביעת רגל אקולוגית"עותק של הכרזה  כל קבוצה תקבל  

 .לעבודה עם הכרזה

 (דף שאלות זה מצורף בסוף המערך)  

 

תשובות ,  1אפשרי להיעזר בנספח מספר . )דיווח עבודה קבוצתית ודיון במליאה .3

 (לשאלות שניתנו לקבוצות
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 שאלות מנחות לעבודה עם הכרזה – 1נספח מספר 

 

 

 ?"טביעת רגל אקולוגית"מהי , פי הכרזה-לע .9

 ?"טביעת רגל אקולוגית"מדוע יש צורך בהגדרה מדויקת של  -על פי הכרזה .1

 ? על מנת לתאר מונח זה" טביעת רגל אקולוגית"מדוע משתמשים במילים  .3

 ? מהו הפתרון שקיים בכרזה .3

שאלות וקראו את ה, התמונות המסודרות לאורך בצד ימין של הּכרזה 3-התבוננו ב .0

? הספר-איך אנחנו מגיעים לבית? האם אנחנו חוסכים בחשמל)שמתחת לכל תמונה 

 (. ?כיצד אנחנו חוסכים במים

  ?נסו לחשוב למה מכוונות שאלות אלו
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 תשובות לשאלות מנחות לעבודה על הכרזה – 2נספח מספר 

 ? "טביעת רגל אקולוגית"מהי , פי הכרזה-על .א

ת חישוב שבודקת עד כמה אנו צורכים משאבים ומייצרים פסולת בהשוואה שיט: תשובה

לקצב התחדשותם הטבעית וליכולת של הטבע לקלוט את , לכמות המשאבים שיש בטבע

 .הפסולת שלנו

 ?"טביעת רגל אקולוגית"מדוע יש צורך בהגדרה מדויקת של  -על פי הכרזה .ב

זאת משום שיש בעיה והיא  .על מנת לבדוק אם אנחנו צורכים יותר מדי: תשובה

משאב טבע שכ ותו )= במשאבים מתכליםשבמקרים רבים אנחנו משתמשים יותר מדי 

ולכן , מוגבלת והוא אינו יכול להתחדש או שקצב התחדשותו איטי ביותר בעולם סופית

משאבים או צורכים  )כמו נפט, השימוש בו מפחית את כ ותו והוא יכול להיגמר

ע שכ ותו בעולם אינה קבועה והוא ממשיך להיווצר או להתחדש משאב טב)= מתחדשים

אם צורכים אותו בקצב גדול יותר מקצב התחדשותו אפשר לפגוע באיכותו . בקצב מסוים

וכך אנו במו ידינו גורמים . בקצב מהיר יותר מקצב התחדשותם( כמו מים, או לכלות אותו

 .להתמעטות המשאבים בעולם

 ? על מנת לתאר מונח זה" ביעת רגל אקולוגיתט"מדוע משתמשים במילים  .ג

 

 :רעיונות לשיח

 .כמה זמן נשאר רישומה של טביעת רגל*

תלוי בחומר שעליו או )הקשר בין אופי המקום שעליו הולכים לבין טביעת הרגל שמוטבעת * 

 (.בוץ לעומת אדמה יבשה: כמו – בתוכו הולכים

 .רגל שמוטבעתמה הקשר בין האופן שבו הולכים לבין טביעת ה* 

 

 ? מהו הפתרון שקיים בכרזה. ד

. מחפשים דרך לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלנו? מה עושים: תשובה

משתדלים לנהל אורח חיים שיוכל להתקיים למשך זמן רב בלי לדלדל את משאבי כדור 

. כדי שגם למי שיחיה אחרינו יהיה מה שיש לנו .הארץ ובלי לגרום נזק חמור לסביבה

 .קיי ותרך זו קוראים לד
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 שאלו  אישי ל ביעת כף הרגל הא ולוגית שלנו –  שיעור מס ר 

 

 ?איך כל אחד מאתנו משפיע על טביעת כף הרגל האקולוגית

 

;  צע       ע          ח        ן    כ   ע   : ח     צ            '  

 כ   כח     ע  ; ע     כ ג                  ן     ע     ח        ן       

 כ       ע         גע          ;  ג                ח        ן       ח  

       כ  ,   כ ע     ע  עצ            ח       ע   כ .  ע       ן    עצ  

 .    ע           כ   ע    כ   

 

את אורח החיים נדרש כדי לקיים " טבע"האם שאלתם את עצמכם כמה  :הקדמה לשאלון

 .ל לקבל תשובה לכךנוכ הבא השאלון באמצעות ?הנוכחי שלכם

 

בחדר )התלמידים נכנסים באמצעות סמארטפונים או לחילופין באמצעות מחשבים  .9

 .לשאלון מכוון ועונים על השאלות( מחשבים

כדאי להקרין )בדיקה אישית של תוצאות כל תלמיד לפי חישוב המוצג בעמוד הבא  .1

 (ותאת מיפוי התוצאות ולתת לכל תלמיד אפשרות למצוא עצמו במפת התוצא

גרפים וטבלאות שנגזרים מתשובות ) בדיקה סטטיסטית של התוצאות הכיתתיות  .3

 (התלמידים

 .דיון מסכם .3

 

- (אפשר בקבוצות ולאחר מכן לדיון במליאה)שאלות לדיון 

 ? מה היו התוצאות שלכם -שתפו .א

 ?מה למדתם על עצמכם ועל טביעת הרגל האקולוגית האישית שלכם ממילוי השאלון .ב

 ?ו לכם חשובות ורלוונטיות לאורח החיים שלכםאילו שאלות נרא .ג

 ?מה זה אומר עלינו ? האם לדעתכם התוצאות בכיתה מהוות מדגם מייצג .ד

ניתן לקחת ומה כל אחד מאתנו יכול לעשות על מנת לצמצם את טביעת  אחריות אישיתאיזו  .ה

 ? הרגל האקולוגית האישית שלכם

? על מה הייתם מוותרים? תם מדגישיםמה היי? מה הייתם מוסיפים: לו אתם מעצבי הפוסטר .ו

מנו דובר אחד שיציג את השינויים המוצעים ונמקו אותם , ערכו דיון קבוצתי בשאלות אלו

 .בהקשרים של סביבה ואחריות סביבתית

 

http://www.amalnet.k12.il/Sustainability/Design/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA+%D7%A8%D7%92%D7%9C+%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/
http://www.amalnet.k12.il/Sustainability/Design/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA+%D7%A8%D7%92%D7%9C+%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/
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 חישוב טביעת הרגל האקולוגית לשאלון -  נספח מספר 

 

 

 טביעת רגל אקולוגית –שאלון 
 

 ?כדי לקיים את רמת החיים שלך נדרש" טבע"האם שאלת את עצמך כמה 

 

אנא בחרו את התשובה . זה לענות על השאלות להלן, כל מה שעליך לעשות, כדי לבדוק זאת

לאחר מכן בדקו את הניקוד שקיבלתם . המתארת בצורה הקרובה ביותר את המצב בביתכם

אך מאפשרים לקבל תמונה , יודגש כי החישובים אינם מדויקים. )על פי הטבלה בסוף

 (.לליתכ

 .יש להקיף בעיגול תשובה אחת בלבד בכל שאלה

 

 (מוצרי חלב, ביצים, דגים, עוף, בשר)? ת מן החי ה אוכל באיזה תדירות את .1

 

         אף פעם 

    'נק95 

(מוצרי חלב/ת מדי פעם ביצים/אוכל, ת בשר ועוף/לא אוכל-ת/צמחוני.)לעיתים רחוקות

 'נק 15 

   (מוצרי חלב כמעט כל יום/ציםבי, לרוב בלי בשר ועוף.)לפעמים

 'נק 35 

     (בשר פעם או פעמיים בשבוע)בדרך כלל 

 'נק 35 

       (בשר כל יום)פעם ביום

 'נק 05 

     (מוצרי חלב/בשר וביצים)כמעט בכל ארוחה

 'נק 65 

 ?ארוז או מיובא, ה הוא אוכל מעובד כמה מן האוכל שאת .2

 לא ארוז ומגודל בישראל , מעובד ת הוא לא/רוב האוכל שאני אוכל. מעט מאוד

 'נק 15 

         כרבע

 'נק 05 

         כמחצית

 'נק 955 

         3/3 –כ 

 'נק 905 

    ארוז ומגיע מרחוק, ת הוא מעובד/רוב האוכל שאני אוכל

 'נק 155 

 ?ת מחוץ לבית ה אוכל כמה פעמים בשבוע את . 

        לעתים רחוקות

 'נק 5 

         פעם בשבוע

 'נק 95 
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        שלוש בשבוע-פעמיים

 'נק 15 

         כל יום

 'נק 35 

 ?עד כמה האוכל באכילה בחוץ מתבסס על מזון מעובד או מיובא . 

  (סביח, פלאפל, חומוס, למשל)ת בעיקר אוכל מקומי לא מעובד /אוכל

 'נק 5 

     ת לעתים רחוקות במסעדות מסוגים שונים/אוכל

 'נק 15 

     ות ארוחות במסעדות יוקרהת לעתים קרוב/אוכל

 'נק 35 

  (מקדונלדס, למשל)ת לעתים קרובות במזללות של מזון מהיר /אוכל

 'נק 05 

 ?ת אשפה ה ממחזר האם את .5

         כלל לא

 'נק 85 

       רק פלסטיק לכלובים ברחוב

 'נק 55 

   פלסטיק לכלובים ומחזירה בקבוקים לחנות או למרכז המחזור

 'נק 35 

  וכן בטריות, לכלובים ומחזירה בקבוקים לחנות או למרכז המחזור פלסטיק

 'נק 35 

      בטריות, נייר, ת פלסטיק/ממחזר

 'נק 15 

      ה זבל אורגני לקומפוסט/מפריד

 'נק 95 

   בטריות, נייר, ה זבל אורגני לקומפוסט וממחזרת פלסטיק/מפריד

 'נק 5 

 ?ת חשמל ה חוסך האם את .6

    ובידוד הבית, הן בצרכנות נבונההן בהתנהגות ו, כן

 'נק 95 

ת את הבית/מחממת או מקרר/לא מחמם, בהתנהגות האישית למשל מכבה אורות, כן

 'נק 15 

 מעבר למידה סבירה

      ת לבידוד טוב של הבית/דואג, כן

 'נק 35 

       קונה מכשירי חשמל יעילים, כן

 'נק 35 

          לא

 'נק 85 

 ?יםת מ ה חוסך האם את .1

    בהתנהגות היומיומית וגם אביזרי חסכון בבית, כן

 'נק 95 

       בהתנהגות היומיומית, כן

 'נק 35 
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          לא

 'נק 65 

 ?ללימודים ה לעבודה ה מגיע מהו אמצעי התחבורה שבו את . 

        ברגל או באופניים

 'נק 5 

      בתחבורה ציבורית או הסעות מאורגנות

 'נק 35 

      או במונית עם עוד אנשיםברכב פרטי 

 'נק 05 

       ברכב פרטי או במונית לבד

 'נק 955 

 ?ת ברכב פרטי במשך שבוע ימים ה נוסע מה המרחק שאת, בממוצע . 

         מ"ק 5

 'נק 5 

         מ"ק 05-95

 'נק 95 

         מ"ק 905-05

 מ"ק 35 

        מ"ק 355-905

 'נק 55 

        מ"ק 055-355

 'נק 915 

        מ ויותר"ק 055

 'נק 155 

 ?האם יש ברשותך רכב .11

      אין ברשותי כלי רכב ממונע כלשהו

 'נק 5 

         אופנוע

 'נק 15 

        מכונית קטנה

 'נק 05 

        מכונית משפחתית

 'נק 85 

        מכונית גדולה

 'נק 915 

         רכב שטח

 'נק 955 

 ?במהלך שנה אחת ה ה טס כמה שעות את, בממוצע .11

         שעות 5

 'נק 5 

         שעות 0

 'נק 35 

         שעות 95

 'נק 55 

         שעות 10

 'נק 905 
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         שעות 05

 'נק 355 

 ?ת ברכב יחד עם אדם אחר ה נוסע כמה זמן את, בממוצע .12

         בדרך כלל

 'נק 5 

       (מהזמן 60%)כמעט תמיד 

 'נק 15 

         חצי מהזמן

 'נק 05 

        (מהזמן 10%)לעתים 

 'נק 85 

        בדרך כלל לא

 'נק 955 

 ?ת ה מתגורר באיזו קטגוריה נמצא סוג הדיור שבו את . 1

        בית צמוד קרקע

 'נק 955 

     דירות 3משפחתי או דירה בבניין עם -בית דו

 'נק 05 

       דירה בבניין רב קומות

 'נק 15 

 ?ךמהו הגודל של בית . 1

        ר או פחות"מ 35

 'נק 95 

         ר"מ 55-35

 'נק 15 

         ר"מ 955-55

 'נק 35 

        ר"מ 905-955

 'נק 35 

        ר"מ 155-905

 'נק 05 

        ר או יותר"מ 155

 'נק 85 

 ?ת לקנות דברים שאינם באמת נחוצים לך ה נוהג האם את .15

         אף פעם לא

 'נק 5 

        ותלעתים רחוק

 'נק 15 

        לעתים קרובות

 'נק 85 

    הארונות שלי מלאים בדברים שאיני משתמשת בהם

 ' נק 955 

 

 "(הרשת הירוקה"השאלון לקוח מתוך אתר )
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 :טביעת הרגל האקולוגית שלך

 דונמים גלובליים נקודות' מס

 דונמים 35-ל 35בין  330 - 141

 05-ל 35בין  550 - 331

 65-ל 05בין  1000 - 551

 65-יותר מ ומעלה 1000
 

כמה כדורי ארץ היו נחוצים כדי לקיים 
  את החיים

האנושיים לו כולם היו חיים באותה 
 ?רמת חיים כמוך

 כדורי ארץ נקודות' מס

80 - 140   

141 - 330 1.5 

331 - 550 3-2 

551 - 1000 4-3 

 3-למעלה מ ומעלה 1000
 

 

דונם  98בעוד שכדור הארץ מעמיד לרשותנו רק , דונם לנפש 13הממוצע העולמי הוא 
  .לנפש
אנחנו . בכל שנה האנושות משתמשת במה שלוקח לטבע ליצר שנה וארבעה חודשים, כלומר

 .על חשבון הדורות הבאים –חיים באוברדרפט 
 

טביעת הרגל של הישראלי הממוצע . חלקנו ביצירת הנזק גדול ביחס לגודל של אוכלוסיתנו
אילו כל תושבי העולם היו חיים כמו הישראלים היו נדרשים עוד כשני כדורי . דונם 35היא 

לקלוט את הפסולת ולקיים את שאר התהליכים תומכי , ארץ על מנת לספק את משאבים
חיים לא רק על חשבון הדורות הבאים כי אם גם על חשבון , הישראלים, מכאן שאנו. החיים

 ת בפחות מהממוצע העולמיהמדינות המתפתחות המסתפקו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

67 

 

  מה נית  לעשות    3שיעור מס ר 

 

 

 

מושג חדש שהגיתי המכיר בידיים : "ענבל בן ברית כהןמאת  "טביעת כף יד אקולוגית"

אם טביעת כף רגל  .כייצוג של בניה ויצירה ואשר מתבסס על יסוד טביעת הרגל האקולוגית

טביעת כף היד , אנו צורכים בכדי לנהל את חיינו אקולוגית בוחנת כמה טבע ומשאבים

ת אחריות אישית סביבתית ומעורבות חברתית /האקולוגית בוחנת היכן ועד כמה אני לוקח

 .מהי מידת האקטיביזם שלי. קהילתית מקיימת

 : כחמשת אצבעות כף היד, חמישה שלבים בלקיחת אחריות אישית סביבתית מקיימת

 לימוד ועשייה קהילתית .5 יישום במעגל המשפחתי .4 נסותהת .3 למידה .2 מודעות. 9

, על ידי התקדמות ממודעות דרך למידה והתנסות ועד לימוד ועשייה קהילתית רחבה, כך

נקטין את טביעת הרגל האקולוגית שלנו ונזרז את , נגדיל את טביעת כף היד האקולוגית שלנו

 "(.טבע עברי"מתוך אתר ) "התיקון שלנו

 

 

 

שאילת . ם התלמידים שאלות נוספות לשאלון המתאימות לאורח חייהםנבנה  ע .9

 .השאלות תאפשר הרהור אישי לגבי אפשרויות הצמצום של הפרט

ידי התלמידים המורה יערוך קשר בין כל פעולה צרכנית -תוך כדי העלאת השאלות על

תרבות "המתוארת כאן לבין השמירה על הסביבה ולהסביר עוד את ההתנגשות בין 

 .לבין התכלות משאבים סביבתיים בכל ההיבטים" שפעה

 

את השאלות והתשובות האפשריות שיעלו התלמידים יערכו נציגים מהכיתה לשאלון  .1

 .שיועבר לכל תלמידי הכיתה והתשובות ירוכזו ויפורסמו
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 :דוגמאות לשאלות

בגדים חדשים , ייםקונים חולצה או שת) ?לחודש -אבזרים , הנעלה, כמה מוציאים על ביגוד- 

 )מתעדכנים בחידושי האופנה, בגדים חדשים לעתים קרובות יותר, מדי חודש

, מדי פעם בפעם, לעתים רחוקות, נדיר) ?לשנה -טים קונים 'כמה ציוד אלקטרוני וגדג -

 .)לעתים קרובות

 (הכל, הרוב, קצת, כלום) ?קרטון ופלסטיק ממחזרים, כמה מהנייר -

 ?כל שבוע לפח האשפה בחוץ בהשוואה למה שזורקים השכניםכמה פסולת זורקים ב -

 )פחות, אותה כמות בערך, הרבה יותר, מעט יותר, לא יודע: תשובות אפשריות)

בניין בבנייה , בית דירות משותף, משפחתי-דו, בית צמוד קרקע בודד) ?באיזה דיור גרים -

 )ירוקה

 )0-יותר מ, 0, 3, 3, 1)? כמה אנשים גרים בבית -

כמה חדרים יש : או )ר"מ 05, ר"מ 955, ר"מ 905, ר"מ 105-155) ?מה שטח הבית -

 )0-יותר מ, 0, 3, 3, 1)? בבית

בהסעת תלמידים ; (רולר בליידס)באופניים או בגלגיליות , בהליכה) ?איך מגיע לבית הספר -

במכונית של הוריי ; בחלוקת הסעות משותפת עם ילדים אחרים; או בתחבורה ציבורית

 )סיעים רק אותישמ

 95-כ, דקות 90-כ, דקות 35-15, יותר מחצי שעה) ?כמה זמן לוקח לי להגיע לבית הספר -

 )דקות או פחות 0  ,דקות

  ?כמה שעות ביליתי בטיסה בשנה האחרונה  -

רק , פעמים בשנה 0-3, פעם בחודש) ?באיזו תדירות יוצאים לארוחה משפחתית במסעדה -

 )ולדתבאירועים מיוחדים כימי ה

  

ניתן לקחת ומה כל אחד מאתנו יכול לעשות על מנת לצמצם את  אחריות אישיתאיזו  .3

 ? טביעת הרגל האקולוגית האישית שלו 

 

ספרי -כל קבוצה תקבל את משימת הסיכום הבאה שתחבר בין הנלמד לבין הפרופיל הבית

 "(.וניםהראש"ב "גרעיני מומחיות של חט=גורם מארגן ונוסחת עבודה, חזון, ערכים)
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  ביעת כף הרגל הא ולוגית שלנו  משימה מסכמת

 

מילים הקשורים /ערכים/היגדים/אמירות/ס ומצאו בו ביטויים"פנו לפרופיל ביה .9

ערכו לכם רשימה של ההקשרים שאתם מזהים . לדעתכם ללימוד שערכנו כאן

 .והוסיפו כמה מילות הסבר שיכולות להבין את הקשר

מה הם מבקשים ? מה הם מרמזים לכם: שיצרתם וכתבו הביטו על רשימת הנושאים .1

 ?מה החידוש שבהם? מכם

איזו : כתבו, ס"לאורך הלימוד כולו ולאור התרגיל האחרון שערכנו מול פרופיל ביה .3

? ערכיים משדרת חברה כזו-איזה מסרים מוסריים? חברה משתקפת מתוך הדברים

ותארו בכתיבתכם מה אתם הביעו מספר מחשבות ועמדות על אפיוניה של חברה כזו 

 .אוהבים בה

מה התחדש ? הארץ-כיצד אתם רואים את עצמכם כשותפים לשימוש במשאבי כדור .3

 ?מה אתם דוחים ומה אתם מקבלים על עצמכם לעשות? מה הקסים אתכם? לכם

-ראשי, נשיאים, מלכים, ועידות בינלאומיות רבות עוסקות בהיבטים סביבתיים .0

קיבלתם . ופן קבוע במפגשים סביב נושא הקיימותממשלות ועמותות משתתפים בא

משדר מסרים , משכנע, מוחץ, כתבו נאום קצר: את תפקיד הנואם המרכזי בכנס הבא

; נסחו מסרים קצרים וקליטים: זכרו. ערכיים ושמביע את מחשבותיכם ועמדותיכם

הכל נסו להשתמש במניפולציות רגשיות ועשו ; היו מקוריים; הציגו רעיונות יצירתיים

 . כדי שהמילים שלכם יובילו למעשים

ידי הקבוצות -בא ישמעו כל הנאומים שנכתבו על" ועידה כיתתית"כל כיתה תערוך  .5

 .ויבחר הנאום המשכנע ביותר לוועידה הבית ספרית

 : ספרית שכותרתה-לסיכום הנושא תערך ועידה בית .6

 "הראשונים מפלסים דרך לצמצום טביעת כף הרגל האקולוגית" .א

 .כל כיתה ינאם בוועידה שתתקיים בהשתתפות כל השכבהנציג מ .ב
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