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להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט, בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, אין לשכפל, 

אסור בהחלט  בתכנית זו. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול תכנית זוכל חלק שהוא מן החומר שב –מכני או אחר 

 אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.
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 יהדותהקורות מ רךדקולוגיה א: אדמ"התכנית 

 אחריות וקיימות': וכיתה 

 

 

 הקדמה לתכנית השנתית

עומדים בפתחו של גיל ההתבגרות. עיניהם נפקחות להתבונן בעצמם ובסביבתם באופן שונה  'תלמידי כיתה ו

. שאלות של זהות ושייכות עולות בגיל זה. אנו מעוניינים לעודד את התלמידים לבחון את חלקם כהנהגו עד שמ

יהדות, דת לטבע לאור המקורות היהודיים. -סביבה הטבעית. בשיעורים נדון ביחסי אדםכלפי החריותם אאת ו

 כלפי הטבעאמירה ברורה על אחריותו של האדם כלפי הטבע. תפקידו של האדם בעולם יש חקלאית, שבמקורה 

  הוא לעבוד ולשמור את האדמה. אנו נלמד על תפקיד זה.

 

לעשות את הפעילויות שנציע . נכנה את מקום הפעילות "מרחב חקלאי" או "גינה" ,במדריך למורההערה: כאן, 

 אפשר להתאים לכל סוג של גינה, חורשה או פינת חי.במרחב הזה 

 

 

 החלוקה הפנימית של השיעורים

 בכל שיעור שלושה חלקים:

)או כמה  דיללימודי הסביבה והטבע בעקבות מקור יהוהחלק המרכזי של השיעור מתמקד בנושא הקשור  .א

 מקורות( הקשור לנושא. 

לקראת סוף כל שיעור נבדוק את ההקבלות בין הטבע ועצמנו, וננצל זאת ללימוד "שיעורי חיים". חלק זה  .ב

 "."האדם עץ השדהשל התכנית נקרא 

ונציע כיצד לחבר את הנושא הנלמד לעבודת  )או בגינה( עבודה במרחב החקלאיבסוף כל שיעור נכוון ל .ג

 האדמה. 

 

 

 ופי הלימודא

לפי הדגם המוצע בתכנית, הלימוד יתחלק בין שיעורים עיוניים בכיתה לבין שיעורים במרחב החקלאי. לאחר כל 

שיעור עיוני יתקיימו שניים או שלושה שיעורים במרחב החקלאי. כאשר יוצאים למרחב החקלאי המורה תזכיר 

אפשר כמובן לפעול לפי  שהם עומדים לעשות.לתלמידים את מה שלמדו בשיעור ותחבר את מה שלמדו לפעילות 

 דגמים אחרים. 

חשוב מאוד להסביר לתלמידים בתחילת השנה את מבנה השיעורים ולתאם ציפיות. השיעורים כתובים כמערכי 

 שיעור למורה וכוללים דפי עבודה לתלמידים לצילום.
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 בהם במהלך השנהנעסוק שהנושאים 

 ממנההאם האדם שווה לכלל הבריאה או נעלה  – מבראשית אחריות: ראשון שיעור?  

  תהליכים ארוכים ומתמשכים הנדרשים לשמירה על הסביבה  – התמדה וקיימות: שנישיעור 

  חזורעל הפחתה בשימוש, שימוש מחדש ומ   – "בל תשחית": שלישישיעור 

  :צורךלעומת צרכנות  – "לא תחמוד"שיעור רביעי 

 סביבתיתהחברתית והאחריות המזון ובעניין הסוגיות שונות  – שיעור חמישי: מזון צדק 

  שימור לעומת: פיתוח שישישיעור 

 שיעור שביעי: פליאה והודיה 

 

 שנת לימוד מוצלחת ומבורכת!
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 מבראשית אחריות: ראשון שיעור

 האם האדם שווה לכלל הבריאה או נעלה ממנה?

 

 הערה

כדי שהנלמד יהיה  שלא יהיה מרווח זמן גדול בין השעותמומלץ , ושתי שעות לימודעל  שמתפר השיעור הראשון

  (.', שלב ב')חלק ב וואחרי"המשפט" לפני  :לחלק את השיעור כדאי מידים.כרון התליטרי בז

 

 רציונל

כלפי הטבע דרך התוודעות לתפקיד הראשוני שניתן לאדם האדם  אחריותב  השיעור הראשון ימקד את השיח

יעשה תוך הצגת שני הצדדים בדבר מעמדו של האדם ילעבוד את האדמה ולשמרה. הלימוד  – בסיפור הבריאה

 .בריאהנזר הבריאה או שווה ל – ביחס לטבע

 

 מטרות

  למעמדו של האדם ביחס לטבע: נזר הבריאה )מטרת הבריאה באשר התלמידים יתוודעו לשתי התפיסות

 ביותר( ושווה לבריאה )אינו שונה מהבריאה במעמדו ורק תפקידו שונה(. נעלהוה

  בסיפור הבריאה: לעבדה ולשמרה.התלמידים ילמדו על אחריותו של האדם כלפי הטבע כפי שצווה 

  טבע.להתלמידים יקשרו בין הסיפור המקראי למצבה של החברה האנושית היום וליחסם האישי 

 

 אביזרים

 ('דף עבודה )נספח א

 (')נספח בבארבעה עותקים מקורות מודפסים לפחות דפי 

 מעטפותלתליית הדבק נייר ו או ניילוניות מעטפות שתים עשרה

 

 מבנה השיעור

ַיתוש או אורח הכבוד?: 'ק אחל  פחות מ 

 בית משפט בתיק האדם והטבע: 'חלק ב

 "לעבדה ולשמרה": 'חלק ג
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 מהלך השיעור

 פחות ִמַיתוש או אורח הכבוד? :'חלק א

 שואלים את התלמידים: 

  ,מהם?חשוב סביבה או שהוא לבעלי החיים ולהאם לדעתכם האדם שווה לטבע 

 אחרותהחיות בין הין שוני מהותי בינו למבעלי החיים או שא האם האדם שונה ? 

  חשוב יותר? ?טוב יותרהוא שוני הבזכות במה הוא שונה? האם  –לטוענים שהוא שונה 

 

עולם. ביום הראשון הפריד אלוהים את האור באחר  מרכיבמזכירים בקצרה את סיפור הבריאה: בכל יום נברא 

( לתחתונים )מקווי מים(. ביום השלישי חשף את היבשה מהחושך. ביום השני הבדיל בין המים העליונים )שמים

את וברא את הצמחים. ביום הרביעי ברא את המאורות: השמש, הירח והכוכבים. ביום החמישי ברא את הדגים ו

החיות ואת האדם. אחרי בריאת האדם שבת )פסק( אלוהים ממלאכתו וקידש שאר העופות. ביום השישי ברא את 

 את יום השבת.

 :את התלמידיםשואלים 

 ם על פי המתואר בתורה האדם נברא אחרון, בסוף הבריאה?כתלמה לדע 

 

לשאלה מדוע תשובות (. מסבירים שבמקור זה מובאות שתי 1, חלק 'לומדים במליאה קטע מהתלמוד )נספח א

 נברא האדם אחרון:

 

 [...] ומפני מה? – אדם נברא בערב שבת"

 [...] יתוש קדמך במעשה בראשית – ר לואומ [יתגאה בעצמו]שאם תזוח דעתו עליו 

 : כדי שיכנס לסעודה מיד. [הסבר נוסף]דבר אחר 

 ."משל למלך שבנה ארמון והכין סעודה ואחר כך הכניס אורחים

 ('עמוד א ,ח"דף ל ,סנהדרין ,)על פי תלמוד בבלי

 

 
יחד את שתי  . מנסים להביןבבריאה )"בערב שבת"( ע האדם נברא אחרוןמוד שואל את השאלה מדוהתל

 התשובות שהתלמוד מביא:

יוזכר  – הטבעמ האר הבריאה. אם יחוש נעלשהאדם נברא אחרון כדי שלא יתגאה ויחשוב שהוא נעלה מ .1

 .כךועל כן אין לו סיבה לחוש  ,לו שאפילו יתוש נברא לפניו

אורחיו,  ןלמעאדם והוא אורח הכבוד. משל למלך שבנה ארמון והכין סעודה, כל זה הנבנה למען העולם  .2

 ולכן האורח מגיע אחרון.

 שואלים את התלמידים:

 יתוש או שהוא אורח הכבוד מעם איזו גישה הם מזדהים? האם האדם לא נעלה אפילו  – בעקבות הלימוד

 כתר, מטרת הבריאה(? – שהוא נזר הבריאה )נזר ם שווה לשאר הבריאה אובבריאה? האם האד

 .בה תומכיםהם שעה דלפי התלמידים להרים ידיים מנחים את ה
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 בית משפט בתיק האדם והטבע :'חלק ב

אחרת וקבוצה  ,לטבע שווה. קבוצה אחת תייצג את הדעה שהאדם למדי מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות שוות

ומי  ,מהטבע. מאפשרים לתלמידים לבחור את הקבוצה שעמה הם מזדהים יותר נעלהתייצג את הדעה שהאדם 

 חלקו בין הקבוצות כך שיהיה ביניהן איזון.שאין להם דעה ברורה ית

אחד  עותקים של מקור כמהאו ניילונית יהיו בכל מעטפה  עטפות או ניילוניות.תולים מעל הלוח וברחבי הכיתה 

המעטפה עצמה. המקורות ודבק גם על יהמקור עטפות, עותק של אם משתמשים במ(. 'נספח בראו מקורות ב)

 , וכמה מהםומכים בדעה אחת באופן מובהקכמה מקורות תטבע. יחס לבעוסקים בשאלת מעמדו של האדם 

  אפשר לפרש לכאן ולכאן.

בו כל צד יביא את נימוקיו שבית משפט להעמיד פני התלמידים את המשך מהלך השיעור: אנו הולכים למציגים 

 המקורות.טבע. כל צד יצטרך להביא חיזוקים לדעתו באמצעות ביחס לדעתו בדבר מעמדו של האדם את ו

השתמש מומלץ ל המורה. – פני השופטלבשלב המשפט כל קבוצה תשלח את הנציגים שלה שישמשו עדים 

 עדויות מול הקבוצה השנייה.די , כדי שיהיו רבים ככל האפשר במקורות

. ניתן גם אחד המקורותעל  כל אחתזוגות שיעבדו לאו  קטנות להתחלק בתוך הקבוצה הגדולה לקבוצות מומלץ

 נציג )עורך דין( לכל קבוצה שיהיה אחראי על התנהלות הקבוצה ויקרא לעדים בעת המשפט. לקבוע

 

 ההכנה למשפט –: עיון במקורות 'שלב א

הם שלמצוא את המקורות המתאימים לשיטתם ולבחור את המקור  ,מזמינים את הילדים להסתובב בכיתה

יעשה על פי שלוש שאלות מנחות שיהיו כתובות ירוצים ללמוד בקבוצה הקטנה. לימוד המקורות בקבוצה הקטנה 

בו המקורות תומכים שבירור האופן בעל הלוח. מסתובבים בין התלמידים ועוזרים להם בהבנת המקורות ו

 בדעתם.

 שלוש השאלות שיהיו כתובות על הלוח:

  במילים שלכםהסבירו מה כתוב במקור. 

  כיצד?האחרתגם את הדעה צג יכול לייהוא לדעתכם איזו דעה המקור מחזק? כיצד? האם ? 

 .מה דעתכם על מה שנאמר במקור? פרטו ונמקו את דעתכם 

 

 שלב ב': המשפט

( ייתן רך דיןקבוצה )עוכל אליו יוזמנו העדים. נציג שלאחר סיום העבודה בקבוצות מציבים שולחן בראש הכיתה 

תלמיד אחר מהקבוצה להסביר מקור כל פעם בנאום קצר ויסביר את הדעה של הקבוצה. לחלופין יזמינו הנציגים 

 אחד שתומך בדעתו.

משמעית -אם כל המקורות הציגו דעה חדה :אותםכיתה ושואלים תלמידי אחרי שהוצגו שתי הדעות, פונים ל

 האם היו מקורות ששתי הקבוצות השתמשו בהם? ?לכיוון אחד

של האדם. גם אם האדם נעלה  , המשותף להן היא אחריותושונותשנדמה לנו שאלו שתי דעות כנראה שאפילו 

 שווה לטבע, יש לו אחריות בשמירה על הטבע. אהטבע וגם אם הומ
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 "לעבדה ולשמרה" :'ג חלק

 (:2חלק , 'חוזרים ולומדים במליאה את המדרש שניתן במקורות בחלק הקודם )נספח א

 

ִראשֹון" ם הָׁ ת ָאדָׁ רּוְך הּוא אֶׁ דֹוש בָׁ א ַהקָׁ רָׁ בָׁ ה שֶׁ עָׁ שָׁ ל, בְּ טָׁ ןנְּ ֵני ַגן ֵעדֶׁ ל ִאילָׁ ֱחִזירֹו ַעל כָׁ הֶׁ ָאַמר לוֹ  ֹו וְּ  : וְּ

ִחין ֵהן שּובָׁ ה נִָׁאים ּומְּ ֵאה ַמֲעַשי ַכמָׁ אִתי ,רְּ רָׁ בָׁ ה שֶׁ ל מָׁ כָׁ אִתי – וְּ רָׁ ָך בָׁ ִבילְּ ֹּלא . ִבשְּ ָך שֶׁ תְּ  ֵתן ַדעְּ

ִמי ת עֹולָׁ ַתֲחִריב אֶׁ ֵקל וְּ ַקלְּ תַ , תְּ יְּ תָׁ ֵאין ִמי שֶׁ ַקלְּ ִאם ִקלְּ יָךשֶׁ   ."ֵקן ַאֲחרֶׁ

  , י"ג('מדרש  קהלת רבה,  פרשה ז)

 

 

 :את התלמידים שואלים

  אדם מטיל על המהו התפקיד שאלוהים

 לפי מדרש זה?

  אדם מטיל על הבסיפור הבריאה אלוהים

"לעבדה ולשמרה".  – תפקיד כלפי הטבע

מה משמעות התפקיד? איך אתם מבינים 

בכך )אפשר לראות  את המילים הללו?

לעבוד את האדמה למען  –יד כפול תפק

לא שיוציא אוכל ממנה ולשמור עליה כדי 

 (.להרוס את הבריאה

  איך לדעתכם ניתן לקיים את התפקיד

תחומים בחיינו הוא  לוהזה היום? באי

ם רק ארק עבודת אדמה? ה והאם ז: נוגע

שמירה על  לכלפי בעלי החיים? מה ע

המים? שימוש בפלסטיק? שימוש 

 בחשמל?

 את ממלאים אופנים אתם  לובאי

 התפקיד "לעבדה ולשמרה"?

  לדעתכם האדם "מקלקל" את כיצד

 העולם?

 

 סיכום

וא שהמעמדו של האדם נעלה מהטבע ובין שבין 

זו גאווה שהעולם נברא למענו ובין ששווה לו, בין 

לחשוב כך, המסורת היהודית אוחזת בדעה 

מוטלת עליו  לפי הטבע.כשלאדם יש תפקיד 

אחריותו של האדם נובעת מהעובדה שהוא היצור בעל היכולות בעלי החיים. על על הטבע ו מורלשהאחריות 

 ולכן המחויבות שלו כפולה. –לבנות וליצור וגם להרוס  –הגדולות ביותר 

שלשאלת מעמדו ונראה  ,בהם מתבטאת האחריות של האדם כלפי הטבעשלמד על תחומים שונים נבהמשך השנה 

 

 

 בשני מקומות שונים בספרבריאת האדם מתוארת 

בראשית, בפרק א' ובפרק ב'. המפרשים עמדו על 

או כמה מהם רההבדלים בין שני תיאורי הבריאה. 

, וכמה מהם בשני הפרקים תיאור של סיפור אחד

שתי גישות בהם חילקו בין הפרקים וטענו שמתוארות 

לכך אנו יכולים למצוא  האדם. דוגמלבריאת ה

 אדם.מטיל על האלוהים שבתפקיד 

ואילו בפרק ב' תפקיד האדם הוא "לעבדה ולשמרה", 

בפרק א' נאמר שתפקיד האדם יהיה "לכבוש ולרדות" 

 פירושן שלטון.בבעלי החיים. כבישה ורדייה 

ים אּו ֶאת ָהָאֶרץ : "ַויֹּאֶמר ָלֶהם ֱאֹלה  לְּ בּו ּומ  רּו ּורְּ פְּ

דּוו   ָה ּור  שֻׁ ָכל ַחָיה  ִכב  ם ּובְּ ף ַהָשַמי  עוֹּ ַגת ַהָים ּובְּ דְּ ב 

ֶמֶשת ַעל ָהָאֶרץ"  .ח(", כ')בראשית א ָהרֹּ

ַגן ֵחהּו בְּ ים ֶאת ָהָאָדם, ַוַינ  ַקח ה' ֱאֹלה  ָדּה ֵעֶדן  "ַוי  ָעב  ל 

ָרּה ָשמ   .ו("" )בראשית ב', טּול 

דל של בהכללה ניתן לומר שפרק א' מתאר יחס מוב

האדם מהטבע ועל כן גם תפקידו הוא שלטוני. פרק 

ב' מתאר יחס הרמוני של האדם עם הטבע ועל כן 

אנו מכירים את  .יוולשמור עלאותו לעבוד מוטל עליו 

ם. יש פעמים ישני התפקידים גם מחיינו המודרני

שמעשי האדם מכוונים לטובתו בלבד והוא משתמש 

מטרתם דם בטבע לצרכיו, ויש פעמים שמעשי הא

 ועבודת הטבע. ת הטבעשמיר

 

 

 העשרה למורה 
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 בתחומים אלו. של האדם יש השפעה גם

 

 האדם עץ השדה

לכן חשוב לקרב , ושאלה גדולה ורחוקהלהיראות שאלת מעמדו של האדם ואחריותו כלפי הטבע יכולה 

בהם אחריותו כלפי הסביבה שיום -את הנושא לחיי התלמידים עצמם. כל אחד מהם נתקל במצבים ביום

נו חש חמלה כלפי חתולי הרחוב? מי עומדת בסימן שאלה. איך אנחנו מרגישים ברגעים כאלה? מי מאת

 יעזור להשקות צמח נבול?

, חשוב על מעשה אחד קטן שהוא יכול לעשות למען הסביבהתלמיד ללסיום השיעור ניתן להציע לכל 

מים בזמן צחצוח שימוש בלהיות לשים קערת מים בחוץ לבעלי החיים בימים חמים, לחסוך ב למשל

 כל פעולה יש משמעות.להשיניים. 

 

 מרחב החקלאיב

  במרחב החקלאי ניתן להתעמק במשמעות של "לעבדה ולשמרה" כלפי הגינה או בעלי החיים. אפשר

. את ולשמור עליו המרחב החקלאי אתלפתח כדי  יםנדרש יםוגדול יםאחריות קטנתחומי לו לדון אי

  .עליהיחתמו שכולם לרשום על בריסטול רחב שישמש כ"אמנה" ולגבש בכתב אפשר הרעיונות 

 רכי המרחב החקלאי.וצלטפל בכדי  כל שבועאו מתחלפים ב כמו כן ניתן למנות אחראים קבועים 
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 מקום האדם בטבע

 

 פחות מיתוש או אורח הכבוד? .1

 : כרונכםירעננו את ז

  ?מתי נברא האדם לפי סיפור הבריאה? באיזה יום 

  אחריו?נברא מי קדם לו ומי 

 האדם בסדר הבריאה? איזו משמעות יכולה להיות לכך?  יש משמעות למיקום יצירתו של לדעתכם האם 

 

 קראו את המקור:
 

 ה?י מָׁ נֵ פְּ מִ ּו – תבָׁ ב שַ רֶׁ עֶׁ א בְּ רָׁ בְּ ם נִ דָׁ ָא"

 [....] יתאשִ רֵ ה בְּ שֵ עֲ מַ בְּ  ָךמְּ דָׁ קְּ  שּותיַ  :לוֹ  יםִר מְּ אוֹ  [האֶׁ גָׁ תְּ ם יִ אִ ]יו לָׁ עָׁ  וֹ תעְּ דַ  חַ זּום תָׁ אִ שֶׁ 

 ."יםחִ רְּ יס אוֹ נִ כְּ הִ  ְךר כָׁ חַ ַאה וְּ דָׁ עּוין סְּ כִ הֵ ן וְּ מוֹ רְּ ה ַאנָׁ בָׁ שֶׁ  ְךלֶׁ מֶׁ ל לְּ שָׁ ד. מָׁ יָׁ ה מִ דָׁ עּוסְּ ס לַ נֵ כָׁ יִ י שֶׁ דֵ כְּ  :רחֵ ר ַאבֵ סְּ הֶׁ 

 ('אעמוד  ,ח"לדף  ,סנהדריןמסכת  ,על פי תלמוד בבלי)

 

 שמביא התלמוד לשאלה מדוע נברא האדם בערב שבת?תשובות מהן שתי ה 

 ריות עם איזו גישה אתם מזדהים? 

 

 היזהר שלא לקלקל .2

 :קראו את הפסוק מסיפור הבריאה ואת המדרש שבעקבותיו וענו על השאלות
 

ַגן ם, ַוַיִנֵחהּו בְּ ָאדָׁ ת הָׁ ּה "ַוִיַקח ה' ֱאֹלִהים אֶׁ רָׁ מְּ שָׁ ּה ּולְּ דָׁ בְּ עָׁ ן לְּ  .ו(")בראשית ב', ט "ֵעדֶׁ

ר" דֹוש בָׁ א ַהקָׁ רָׁ בָׁ ה שֶׁ עָׁ שָׁ ִראשוֹ בְּ ם הָׁ ת ָאדָׁ  ן,ּוְך הּוא אֶׁ

ָאַמר לֹו:  ן וְּ ֵני ַגן ֵעדֶׁ ל ִאילָׁ ֱחִזירֹו ַעל כָׁ הֶׁ לֹו וְּ טָׁ  נְּ

ש   ה נִָׁאים ּומְּ ֵאה ַמֲעַשי ַכמָׁ אִתי רְּ רָׁ בָׁ ה שֶׁ ל מָׁ כָׁ ִחין ֵהן, וְּ אִתי.  –בָׁ רָׁ ָך בָׁ ִבילְּ  ִבשְּ

ִמי,  ת עֹולָׁ ַתֲחִריב אֶׁ ֵקל וְּ ַקלְּ ֹּלא תְּ ָך שֶׁ תְּ  ֵתן ַדעְּ

תָׁ ֵאין ִמי ַקלְּ ִאם ִקלְּ יָך שֶׁ ַתֵקן ַאֲחרֶׁ יְּ   ."שֶׁ

 , י"ג( ')מדרש קהלת רבה, פרשה ז

 

  אדם לפי מדרש זה?על האלוהים מטיל תפקיד איזה 

  לעבדה ולשמרה". מה משמעות התפקיד?  – אדם תפקיד כלפי הטבעמטיל על הבסיפור הבריאה אלוהים"

 איך אתם מבינים את המילים הללו?

 אדם קודם לכן בסיפור הוטל על השה ולשמרה" מהתפקיד : במה שונה התפקיד של "לעבדשאלת העמקה

ָכל ַחָיה  ַויֹּאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים" הבריאה: עוֹּף ַהָשַמִים ּוב  ַגת ַהָים ּוב  דּו ִבד  ָה ּור  שֻׁ ִכב  אּו ֶאת ָהָאֶרץ ו  בּו ּוִמל  רּו ּור  פ 

ֶמֶשת ַעל ָהָאֶרץ"    ידי ביטוי בחיינו היום?כיצד תפקידים אלו באים ל ?(ח", כ')בראשית אָהרֹּ

 'נספח א
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 מקורות ל"משפט"

 אחד יודבק על המעטפות מבחוץ. ועותק, לפחותבארבעה עותקים יש להדפיס את דפי המקורות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב'נספח 

ָה" – לבריאההיום השישי   "ִמלְאּו ֶאת ָהָאֶרץ וְִכְבשֻׁ

 

ִהי ֵכן. ַוַיַעש ּה ַויְּ ִמינָׁ ץ לְּ רֶׁ תֹו אֶׁ ַחיְּ ש וְּ מֶׁ רֶׁ ה וָׁ ֵהמָׁ ּה בְּ ִמינָׁ ש ַחיָׁה לְּ ץ נֶׁפֶׁ ָארֶׁ ר ֱאֹלִהים תֹוֵצא הָׁ  ַוֹיאמֶׁ

א ֱאֹלִהים ִכי ֱאֹלהִ  ִמיֵנהּו ַוַירְּ ה לְּ מָׁ ֲאדָׁ ש הָׁ מֶׁ ל רֶׁ ֵאת כָׁ ּה וְּ ִמינָׁ ה לְּ ֵהמָׁ ת ַהבְּ אֶׁ ּה וְּ ִמינָׁ ץ לְּ ָארֶׁ ת ַחַית הָׁ ים אֶׁ

ֵהמָׁ  ַמִים ּוַבבְּ עֹוף ַהשָׁ ַגת ַהיָׁם ּובְּ דּו ִבדְּ ִירְּ מּוֵתנּו וְּ ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ ם בְּ ה ָאדָׁ ר ֱאֹלִהים ַנֲעשֶׁ לטֹוב. ַוֹיאמֶׁ כָׁ  ה ּובְּ

ץ.  ָארֶׁ ֹרֵמש ַעל הָׁ ש הָׁ מֶׁ רֶׁ ל הָׁ כָׁ ץ ּובְּ ָארֶׁ א ֹאתֹו הָׁ רָׁ לֶׁם ֱאֹלִהים בָׁ צֶׁ מֹו בְּ ַצלְּ ם בְּ ָאדָׁ ת הָׁ א ֱאֹלִהים אֶׁ רָׁ ַוִיבְּ

ש   ִכבְּ ץ וְּ ָארֶׁ ת הָׁ אּו אֶׁ בּו ּוִמלְּ רּו ּורְּ ם ֱאֹלִהים פְּ הֶׁ ר לָׁ ם ֱאֹלִהים ַוֹיאמֶׁ ְך ֹאתָׁ רֶׁ בָׁ ם. ַויְּ א ֹאתָׁ רָׁ ה בָׁ ֵקבָׁ ר ּונְּ כָׁ הָׁ זָׁ

ץּורְּ  ָארֶׁ ת ַעל הָׁ שֶׁ ֹרמֶׁ ל ַחיָׁה הָׁ כָׁ ַמִים ּובְּ עֹוף ַהשָׁ ַגת ַהיָׁם ּובְּ  .דּו ִבדְּ

 כ"ח-', כ"דא בראשית

 

  בבראשית מתאר את בריאת בעלי החיים ולאחר מכן את בריאת האדם בדמות  'בפרק א הבריאהסיפור

 .הםת )לשלוט( בולרדואת בעלי החיים לכבוש  את בני האדם. אלוהים מברך את האדם ומצווה אלוהים

 

 "לְָעְבָדּה ּולְָשְמָרּה" –אדם בגן עדן 

 

רֶׁ  ה טֶׁ דֶׁ ֹכל ִשיַח ַהשָׁ ִים. וְּ מָׁ שָׁ ץ וְּ רֶׁ יֹום ֲעשֹות ה' ֱאֹלִהים אֶׁ ָאם בְּ רְּ ִהבָׁ ץ בְּ ָארֶׁ הָׁ ַמִים וְּ דֹות ַהשָׁ ה תֹולְּ ם ֵאלֶׁ

טִ  ח. ִכי ֹלא ִהמְּ מָׁ ם ִיצְּ רֶׁ ה טֶׁ דֶׁ ב ַהשָׁ ל ֵעשֶׁ כָׁ ץ וְּ ָארֶׁ יֶׁה בָׁ ת ִיהְּ ם ַאִין ַלֲעֹבד אֶׁ ָאדָׁ ץ וְּ ָארֶׁ יר ה' ֱאֹלִהים ַעל הָׁ

ר ִמן  פָׁ ם עָׁ ָאדָׁ ת הָׁ ר ה' ֱאֹלִהים אֶׁ ה. ַוִייצֶׁ מָׁ ֲאדָׁ ֵני הָׁ ל פְּ ת כָׁ ה אֶׁ קָׁ ִהשְּ ץ וְּ ָארֶׁ ה ִמן הָׁ ֵאד ַיֲעלֶׁ ה. וְּ מָׁ ֲאדָׁ הָׁ

ה. וַ  ש ַחיָׁ פֶׁ נֶׁ ם לְּ ָאדָׁ ִהי הָׁ ַמת ַחִיים. ַויְּ יו ִנשְּ ַאפָׁ ה ַוִיַפח בְּ מָׁ ֲאדָׁ ם הָׁ ם ַויָׁשֶׁ דֶׁ ן ִמקֶׁ ֵעדֶׁ ִיַטע ה' ֱאֹלִהים ַגן בְּ

ת ם אֶׁ ר. ]...[   שָׁ צָׁ ר יָׁ ם ֲאשֶׁ ָאדָׁ ַגןהָׁ ם ַוַיִנֵחהּו בְּ ָאדָׁ ת הָׁ ּה-ַוִיַקח ה' ֱאֹלִהים אֶׁ רָׁ מְּ שָׁ ּה ּולְּ דָׁ בְּ עָׁ ן לְּ  .ֵעדֶׁ

 ח', ט"ו-'בראשית ב', ד

 

 האדם מקבל תפקיד מאלוהים: בבראשית מתאר את בריאת האדם מהאדמה.  'סיפור הבריאה בפרק ב

 לעבוד ולשמור את גן עדן.
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 "ֶשֹּלא ְתַקלְֵקל ֶאת עֹולִָמי"

 

ָאַמר  ן וְּ ֵני ַגן ֵעדֶׁ ל ִאילָׁ ֱחִזירֹו ַעל כָׁ הֶׁ לֹו וְּ טָׁ ִראשֹון, נְּ ם הָׁ ת ָאדָׁ רּוְך הּוא אֶׁ דֹוש בָׁ א ַהקָׁ רָׁ בָׁ ה שֶׁ עָׁ שָׁ לֹו: בְּ

ש   ִאים ּומְּ ה נָׁ ֵאה ַמֲעַשי ַכמָׁ אִתי בָׁ רְּ רָׁ בָׁ ה שֶׁ ל מָׁ כָׁ ֵקל  –ִחין ֵהן, וְּ ַקלְּ ֹּלא תְּ ָך שֶׁ תְּ אִתי. ֵתן ַדעְּ רָׁ ָך בָׁ ִבילְּ ִבשְּ

יָך. ַתֵקן ַאֲחרֶׁ יְּ תָׁ ֵאין ִמי שֶׁ ַקלְּ ִאם ִקלְּ ִמי, שֶׁ ת עֹולָׁ ַתֲחִריב אֶׁ  וְּ

 מדרש  קהלת רבה,  פרשה ז, י"ג

  לעבדה ולשמרה" )בראשית ב',  –אדם אחרי שנברא בגן עדן שהוטל על ההמדרש מסביר את התפקיד"

 יקלקל את העולם. שלאאלוהים מטייל עם האדם בגן עדן ומזהיר אותו  ,ט"ו(. על פי המדרש

 

 בחכמה ברא אלוהים את האדם

בּוי בִ ם רַ שֵ בְּ  אנָׁ הּוב ר רַ מַ ָא ְך יו תָׁ נוֹ זוֹ מְּ י כֵ רְּ א צָׁ רָׁ בָׁ )את האדם(, שֶׁ  אוֹ רָׁ ת בְּ עַ דַ בְּ : ַאיְּ ַאַחר כָׁ  [...] אוֹ רָׁ בְּ וְּ

 ?  אּורְּ בְּ ה נִ מָׁ ם לְּ יָׁ י הַ גֵ דְּ ם ּויִ מַ שָׁ י הַ רֵ וֹ פ? צִ אּורְּ בְּ ה נִ מָׁ ר לְּ קָׁ בָׁ אן ּוצֹ 

ללֵ ל מָׁ דָׁ גְּ מִ  ה לוֹ יָׁ הָׁ , שֶׁ ְךלֶׁ מֶׁ לְּ  לשָׁ מָׁ  ת אֹו )אֶׁ לְּ מִ שֶׁ  ְךלֶׁ מֶׁ לַ  שה יֵ ָאנָׁ ה הֲ מָׁ  .יםחִ רְּ אוֹ  ין לוֹ אֵ וְּ  ,טּוב א כָׁ

 ב(?!ל טּוכָׁ ל בְּ דָׁ גְּ מִ הַ 

 פרשה ח ,בראשית רבה מדרשעל פי 

 

  קודם ברא אלוהים את המזון של האדם ואחר במחשבה תחילההמדרש מסביר שבריאת האדם נעשתה .

האדם. המשל מספר על מלך שמילא את ביתו בכל טוב, אבל למען כך את האדם. הציפורים והדגים נבראו 

 .מטוב הבריאהת הנוינברא להוא האורח ש האדם ,בנמשלהנו מהטוב. ילו אורחים שילא היו 

 

 הברואים נוצרו לשם עצמם

ר ַאשְּ א שֶׁ לָׁ ד. אֶׁ בַ לְּ ם בִ דָׁ ָאי הָׁ נֵ פְּ ם מִ ים הֵ מִ יָׁ קַ ים הַ ִר בָׁ דְּ ר הַ ַאשְּ ים ּויִ חַ י הַ לֵ עֲ ם בַ ּויִק ב שֶׁ שֹ חְּ ם לַ דָׁ ָאל לָׁ ַא

 ר. חֵ ר ַאבָׁ י דָׁ נֵ פְּ מִ  אֹל, וְּ )קיימים בזכות עצמם( םמָׁ צְּ עַ ים לְּ נִ ּוָׁ כ  ם מְּ לָׁ ים כ  מִ יָׁ קַ ים הַ ִר בָׁ דְּ הַ 

 12-ספרד, המאה ה –, חלק ג מורה נבוכיםרמב"ם, על פי 
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 " וְיְִרּדּו ִבְדַגת ַהיָם"

 

מּוֵתנּו ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ ם בְּ ה ָאדָׁ ר ֱאֹלִהים ַנֲעשֶׁ ל .ַוֹיאמֶׁ כָׁ ה ּובְּ ֵהמָׁ ַמִים ּוַבבְּ עֹוף ַהשָׁ ַגת ַהיָׁם ּובְּ דּו ִבדְּ ִירְּ  וְּ

ל כָׁ ץ ּובְּ ָארֶׁ רֶׁ  הָׁ ֹרֵמש ַעלהָׁ ש הָׁ ץ מֶׁ ָארֶׁ  .הָׁ

 ו", כ'בראשית א

 

  פרשנים פירשו פסוק זה: כמה 

 

ם"(: 12-רמב"ן )ספרד, המאה ה ה ָאדָׁ ר ֱאֹלִהים ַנֲעשֶׁ רם דָׁ ָאת הָׁ יַ ִש עֲ ד בַ חֵ יַ תְּ נִ  – "ַוֹיאמֶׁ )יש  ַמֲאמָׁ

, תוֹ לָׁ עֲ ל מַ דֶׁ ר גֹ בּועֲ בַ יצירת בעלי החיים ביום השישי(  לעאמירה מיוחדת על יצירת האדם, נוסף 

 . ם לוֹ דֵ וֹ קר הַ מָׁ אֲ מַ א בַ רָׁ ר בָׁ שֶׁ ה אֲ מָׁ הֵ בְּ הַ ה וְּ יָׁ חַ ע הַ בַ טֶׁ כְּ  עוֹ בְּ ין טִ י אֵ כִ 

 ולכן הוא נברא באמירה נפרדת מהחיות שנבראו גם הן ביום השישי ,לאדם יש חשיבות רבה. 

 

 ם. דָׁ ָא מוֹ שְּ י שֶׁ ִת רְּ צַ יָׁ ה שֶׁ יָׁ חַ  שפֶׁ י נֶׁ ינֵ מִ ין מִ מִ  – םדָׁ ָא (:16-ספורנו )איטליה, המאה ה

  מיני החיות.בהאדם הוא מין אחד  

 

ם יהֶׁ נֵ פְּ ד לִ רּוה יָׁ שֶׁ עֲ נַ  – הכָׁ א זָׁ ת, ֹלמוֹ הֵ בְּ ת ּווֹ יחַ ה )שולט( בְּ דֶׁ רוֹ  – הכָׁ זָׁ (: 11-רש"י )צרפת, המאה ה

 .וֹ ת בלֶׁ שֶׁ ה מוֹ יָׁ חַ הַ וְּ 

  הוא שולט בבעלי החיים.  ,ממנומתנהג כראוי וכמצופה אם האדם  :את המילה "וירדו"כך רש"י מפרש

 ובעלי החיים שולטים בו.  ,ת מהםהוא נעשה ירוד, פחּו ,מתנהג שלא כראויאם הוא 

 

 בא מן האדמה –האדם  
 

ר כֹ זְּ ן יִ עַ מַ ה, לְּ ם זֶׁ ם שֵ דָׁ ָאלָׁ  ן לוֹ תַ ר נָׁ שֶׁ א אֲ ה' הּוי. וְּ צִ רְּ ַאר הָׁ מַ לוֹ ה, כְּ מָׁ דָׁ אֲ ן הָׁ ה מִ ָאבָׁ  "םדָׁ ָא"ה לָׁ מִ הַ 

 .האֶׁ גָׁ תְּ א יִ ֹלי וְּ צִ רְּ ַאהָׁ  רוֹ קוֹ ת מְּ אֶׁ יד מִ תָׁ 

 19-גרמניה, המאה ה –רבי דוד צבי הופמן 
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 העולם נברא בשבילי

 

 .םלָׁ עוֹ א הָׁ רָׁ בְּ י נִ ילִ בִ שְּ ר בִ מַ ב לוֹ יָׁ ד חַ חָׁ אֶׁ ד וְּ חָׁ ל אֶׁ כָׁ 

 עמוד א' ,ז"לדף  ,סנהדריןמסכת  ,תלמוד בבלי

------------------------------------- 

 תיקון עולם

 

ן רוֹ סְּ חֶׁ  תאוֹ לְּ מַ לְּ ּום. לָׁ עוֹ ן הָׁ ּוקִת ת בְּ ל עֵ כָׁ ן בְּ יֵ עַ לְּ ת ּואוֹ רְּ י לִ נִ אֲ  יְךִר י, צָׁ ילִ בִ שְּ א בִ רָׁ בְּ ם נִ לָׁ עוֹ הָׁ שֶׁ א כְּ צָׁ מְּ נִ 

 ם.רָׁ בּועֲ ל בַ לֵ פַ תְּ הִ לְּ ם ּולָׁ עוֹ הָׁ 

 18-אוקראינה, המאה ה –  א', תורה ה' ליקוטי מוהר"ן, נחמן מברסלב 'ר

  לפי הנאמר בתלמוד, יש לאדם מחויבות לעסוק ב"תיקון עולם"  ,האדםמען למכיוון שהעולם נברא– 

 .בשיפורו ובדאגה לברואים

 

 

 

 
 בעבור האדם

 

ל מָׁ  כָׁ ֵאה שֶׁ ם, ֹבא ּורְּ עֹולָׁ ִאים בָׁ ֹלא ִנרְּ ִמים וְּ ַקיְּ לֹו ִמתְּ לָׁ ם ִבגְּ כ לָׁ ם, וְּ ָאדָׁ ִביל הָׁ א ִבשְּ לָׁ ם ֵאינֹו אֶׁ עֹולָׁ בָׁ ה שֶׁ

ַעכְּ  ם ִהתְּ כ לָׁ ם. זֶׁהּווְּ א ָאדָׁ רָׁ ִנקְּ יָֹׁבא אֹותֹו שֶׁ כָׁ  בּו ַעד שֶׁ תּוב )בראשית ב', ה'( וְּ כָׁ ם שֶׁ רֶׁ ה טֶׁ דֶׁ ל ִשיַח ַהשָׁ

יֶׁה בָׁ  ץ.ִיהְּ  ָארֶׁ

 13-ספרד, המאה ה –ע"א  ,תזריע מ"ח ,תרגום מהזוהר

 ים. שום דבר לא התקי ,שעד שלא נברא האדם , על פי הנאמר בפרק ב' של חומש בראשית, הזוהר מסביר

 .נברא בשבילו ,מכאן הוא מבין שכל מה שנברא

 

 

 

 

 

ה ֵהמָׁ ם ִמן ַהבְּ ָאדָׁ  .ָאִין )כלום( – מֹוַתר )יתרון( הָׁ
 ט", י'קהלת ג

------------------------------------- 

ֵצל עֹוֵבר יו כְּ ה יָׁמָׁ מָׁ ל דָׁ בֶׁ ם ַלהֶׁ  .ָאדָׁ
 'ד, ד"לים קמתה
 

 שאין לו קיום ממשי ,הם כמו צל חייודבר חולף וחסר קיום.  – האדם דומה להבל. 

------------------------------------- 

ן ה ּובֶׁ ה ֱאנֹוש ִרמָׁ ם תֹוֵלעָׁ  .ָאדָׁ

 'ה, ו"איוב כ

 לאחר מותו, האדם גוף תולעת. הרימות והתולעים יאכלו את ול )זחלים( שווה לרימה ,אדםה ,האנוש

 .באדמה
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 נאמני הטבע

 

ּה"ן דֶׁ ן עֵ גַ בְּ  בצָׁ ן מ  וֹ אשִר ם הָׁ דָׁ ָאהָׁ  רָׁ מְּ שָׁ ּה ּולְּ דָׁ בְּ עָׁ ּה". "לְּ דָׁ בְּ עָׁ  נּוחְּ נַ .  ]...[ אֲ ּהתָׁ ת אוֹ רֵ שָׁ ר לְּ מַ לוֹ כְּ  –" לְּ

א הּושֶׁ וְּ  תוֹ ר אוֹ צַ יָׁ ים שֶׁ הִ לוֹ ל אֱ שֶׁ  מוֹ שְּ בִ  – יו )האחראים(נָׁ מָׁ אֱ ק נֶׁ רַ  נּוחְּ נַ ע, אֲ בַ טֶׁ ל הַ ים שֶׁ לִ עָׁ בְּ הַ  ּונינֶׁ אֵ 

 יד.ִת עָׁ ת הֶׁ רוֹ וֹ ן דעַ מַ לְּ יו, ּולָׁ עָׁ בְּ 

 21-אנגליה, המאה ה – 142 ', עמלכבוד השוניהרב יונתן זקס, 

 

 

 

 

  ה'אדם ובהמה תושיע 

 

ת ה אֶׁ ָארָׁ ד וְּ רַ ה, יָׁ בָׁ תֵ ן הַ טֶׁ בֶׁ ת בְּ וֹ ישִק נְּ  חַ ע נֹ מַ ת שָׁ חַ ם ַאעַ ן. פַ טָׁ ם קָׁ לָׁ עוֹ  – חַ ת נֹ בַ : תֵ ינּותֵ וֹ ברַ  רּומְּ ָא

ן זוֹ מָׁ י )נמאס לי( בַ ִש פְּ ה נַ צָׁ ר: קָׁ קָׁ נַ הַ  ר לוֹ מַ ? ָאיָךשֶׁ עֲ ה מַ : מָׁ חַ נֹ  ר לוֹ מַ ה, ָאבָׁ תֵ ת הַ פַ צְּ ִר ר בְּ קֵ נַ ר מְּ קָׁ נַ הַ 

ִחִכי. ָאזוֹ י מָׁ נִ אֲ  שפֵ חַ מְּ יל ּוגִ רָׁ הָׁ  ֵרב לְּ ת ה אֶׁ תָׁ אַ  יעַ בִ טְּ מַ  יָךשֶׁ עֲ מַ ת! בְּ חַ ה ַאירָׁ סִ בְּ  נּולָׁ : כ  חַ נֹ  ר לוֹ מַ ן עָׁ

 !ּהלָׁ ה כ  בָׁ תֵ הַ 

ת וֹ יחַ יו הַ נָׁ פָׁ לְּ  אּות. בָׁ רוֹ הָׁ נְּ יר ּווִ ם אֲ הֵ זַ מְּ ת ּווֹ יל חַ כֵ אוֹ ים וְּ צִ ת עֵ רֵ וֹ ל כחֵ ה הֵ בָׁ תֵ הַ מֵ  חַ א נֹ צָׁ יָׁ ר שֶׁ חַ ַאלְּ 

 יָךשֶׁ עֲ מַ ת! בְּ חַ ה ַאירָׁ סִ בְּ  נּולָׁ : כ  לוֹ  רּומְּ י, ָאיַ ת חַ י אֶׁ נִ ר אֲ פֵ שַ ם: מְּ הֶׁ ר לָׁ מַ ? ָאיָךשֶׁ עֲ ה מַ , מָׁ חַ : נֹ לוֹ  רּומְּ ָאוְּ 

 ץ!רֶׁ ָאר הָׁ ּודת כַ ה אֶׁ תָׁ יב אַ ִר חֲ מַ 

 21-ישראל, המאה ה – מדרש מודרני, "החוג לבישול" ישיבת עתניאל
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 התמדה וקיימות: שנישיעור 

 תהליכים ארוכים ומתמשכים הנדרשים לשמירה על הסביבה

 

 רציונל

מערכת בת קיימא. ללא העשייה שבשגרה והמחויבות בבניית השיעור השני לכיתה ו' יתמקד בחשיבות ההתמדה 

כל האחריות היא נרחבת ונמשכת קבלת ר לאורך זמן. לקיים דבנוכל לא שהתחלנו, להמשיך ולהתמיד במה שלנו 

 .חיינו

 

 מטרות

 .התלמידים יבינו שמערכות גדולות ומעשים גדולים תלויים בהרבה פרטים קטנים 

 .התלמידים ילמדו על חשיבות ההתמדה במערכת בת קיימא 

 

 אביזרים

 מקרן ומחשב

 ('דף עבודה )נספח א

 (, טושים'פח בראו נס)יש להכין מראש, טבלה גדולה על בריסטול 

 

 מבנה השיעור

 מערכת בת קיימא: 'חלק א

 כוחה של התמדה: 'חלק ב

 "בשכבך ובקומך" :'חלק ג
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 מהלך השיעור

 מערכת בת קיימא :'חלק א

מישהו שהם מעריכים,  – להם לכתוב על הפתק שלהם דמות השראהמנחים אתם ו ,מחלקים לתלמידים פתקים

 וב למען העולם ולכן משמש השראה בשבילם.שהשפיע על חייהם או עשה משהו חש

. אם רוב התלמידים בחרו דמות השראה להרים יד מוכר או מי שכתב שם של מישהו מפורסם מכלמבקשים 

מפורסמת, שואלים אותם למה לא בחרו דמויות אחרות כמו מי שאוסף את הזבל, מי שמחלק עיתונים או אפילו 

 .האחים והאחיות שלהם

 תורמים לעולם? אינםים האם האנשים הפשוט

 מה החשיבות של האנשים הרגילים בתוך החברה?

 

 :להלן שתי אפשרויות .סרטון על נמלים מקרינים בכיתה

  של אולפני  "עבודת נמלים"הסרט קטע מתוךDreamWorks את. יש להשיג את הסרט עם כתוביות או 

הסרטון מתוך הסרט "עבודת נמלים" מציג  .מדובב ולהציג לתלמידים את הקטע הנראה בקישורהסרט ה

 מרוצה מתפקידה הקטן בתוך המערכת הגדולה. ששמה זי ושאינה נמלה עובדת אחת 

 כךיר ולהסב יש להקרין ללא קול – מחקר על נמלים: 

מורכבת וענקית  "עיר"והמדענים חשפו  יבו שפכו מלט לפתח קן נמלים ענקשהסרטון מציג מחקר מדעי 

המדענים מלט עד שפכו עצום. במשך שלושה ימים  יתהפתח הקן היאל  ךמתחת לאדמה. כמות המלט שנשפ

ן. העיר הענקית קרקעית התמלאה. אחרי חודש של חפירה סביב הקן החל גילוי הק-אשר עיר הנמלים התת

חדרים ואזורים  ,מחלפים ,מסדרונותהיו בו . קן הנמלים היה עצום. במלואה רק אחרי כמה שבועות התגלתה

את הקן בנו  למעשהבידי אדריכל. כמובן  הכאילו עוצבהמתוחכמת עיר השונים וביניהם חיבורים מסועפים. 

. ים רבים המרכיבים כביכול יצור אחד גדול()כלומר יצור על-כל הנמלים במושבה. זוהי יצירה של אורגניזם

טון  ארבעיםהנמלים פינו  ,. כדי לבנות את הקןיםמטר שמונה הועומק ,מטר רבועחמישים הוא  "העיר"גודל 

 הארבעשגדולה ממנה פי אדמה כמות של בכל פעם על גבה כל נמלה  במלאכת הקמת הקן סחבהאדמה. 

 קט העצום של בניית חומת סין. זהו פלא של הטבע.לאורך קילומטר. מורכבות העיר דומה לפרוי

 

 :מערכת בת קיימאמונח את המציגים לאחר הצפייה 

שהיא מקיימת את עצמה ולכן היא מערכת  ,זו מערכת שיש לה קיום, המשכיות, שהיא פועלת בצורה טובה כל כך

את עצמו בצורה הטובה למערכת כזאת היא חברת הנמלים. כל קן פועל באופן עצמאי ומקיים  החזקה. דוגמ

 ביותר למען המטרה של שרידה והתרבות.

א גידול הילדים ומימוש עצמי של ימשפחה ההשל  המטרה המערכות שונות יכולות להציב מטרות שונות. לדוגמ

תנאי החיים בה. מערכת יכולה להיות גם גינה או יער. על אזרחיה ולהגן על כל פרט בה. מערכת של מדינה תרצה 

 זקה של המערכת ולקיומה.ובעית כל החלקים בעלי משמעות וחשיבות. כל פרט תורם משהו לחבמערכת ט

שיתוף בלי אבל  לא חשובים,מדברים על כך שכל דבר גדול מבוסס על הרבה רגעים, מעשים ואנשים שנראים לנו 

  של כל פרט במערכת, המערכת לא תהיה חזקה והיא תקרוס.השתתפות עבודה קשה ו ,פעולה

ההצלחה שלהם לא הגיעה בדרך כלל בבת אחת  –התלמידים על הפתקים רשמו ההשראה שדמויות ם עם כך ג

יומי, התמדה, שגרה של עשייה, -םעל אימון יו – ללא שום תהליך. ההצלחה נשענת על הרבה דברים קטנים

מחזקים  ,תומכיםהאלה , למידה וגם כל האנשים שתמכו בדרך. הדברים הקטנים חוזרים ונשניםניסיונות 

 .ומקרבים להצלחה

https://www.youtube.com/watch?v=q2w-qiFJuO4
https://www.youtube.com/watch?v=lFg21x2sj-M
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 כוחה של התמדה :'חלק ב

ד או בזוגות לב ל דף העבודהיעבדו ע התלמידים(. 1, חלק 'אח קוראים מדרש מאבות דרבי נתן על רבי עקיבא )נספ

 במליאה.יסכמו ואחר כך 

 

יָבא?" ָלתוֹּ ֶשל ר' ֲעק  ח  ָתה תְּ  ָמה ָהיְּ

ֹל ים ָשָנה ָהָיה וְּ ָבע  רּו: ֶבן ַארְּ לּוםָאמְּ  .[עוד לא למד תורה] א ָשָנה כְּ

ֹלד, ֵאר בְּ י ַהבְּ ֵמד ַעל פ   ַפַעם ַאַחת ָהָיה עוֹּ

? י ָחַקק ֶאֶבן זוֹּ  ָאַמר: מ 

ֵרא  י ַאָתה קוֹּ יָבא, א  : ֲעק  רּו לוֹּ ם" [האם אין אתה מכיר את הפסוק שאומר]ָאמְּ ים ָשֲחקּו ַמי   [ט"ד, י"איוב י] ?"ֲאָבנ 

פְּ  –  ם, ֶשנוֹּ יר ַהַמי  ים ָעֶליָה ָתד  כָ  [תמיד]ל   .[הם שחקקו באבן]ל יוֹּם בְּ

ָרה. ן ַהתוֹּ ַמד ָפָרָשה ַאַחת מ  ֶאלְּ י ָקֶשה ֵמָהֶאֶבן? ֵאֵלְך וְּ ב  י ל  כ  יָבא: וְּ  ָאַמר ר' ֲעק 

. נוֹּ לּוַח הּוא ּובְּ ֵרא בְּ יל קוֹּ ח  תְּ ה   ָהַלְך לוֹּ ֶאל ֵבית ַהֵסֶפר וְּ

רֹּאש הַ  יָבא בְּ רֹּאש ַהלּוַח.ָאַחז ר' ֲעק  נוֹּ בְּ  לּוַח ּובְּ

ָמָדּה. –ָאֶלף ֵבית  ָכַתב לוֹּ   ּולְּ

ָמָדּה, –ָאֶלף ָתיו   ּולְּ

ֲהנ   ַרת כֹּ ָמָדּה. –  [ספר ויקרא] יםתוֹּ  ּולְּ

ָרה כָֻּלּה ֵלְך ַעד ֶשָלַמד ָכל ַהתוֹּ הוֹּ ֵמד וְּ  ."ָהָיה לוֹּ

 (', ו'נתן, נוסח א בי)אבות דר

 

 שאלות ההבנה שבדף העבודה וממשיכים לדיון: עוברים עם התלמידים על

  את רבי עקיבא שגם בגילו יוכל להתחיל ללמוד? השחוקה כיצד שכנע מראה האבן 

 לו ישינוי הזה? אלחולל את הלו תנאים הצליחו ירבי עקיבא עבר שינוי עצום שנראה בתחילה לא אפשרי. א

 תכונות היו נדרשות לו?

 האם זה היה קל?  .יתם לעשות )בעצמכם, בחדר שלכם, במשפחה(לשינוי כלשהו שניס החשבו על דוגמ

 קשה? למה?  

  בהם התאמצתם בלי לראות שינוי?שהאם היה קל לראות את השינוי מההתחלה או שהיו זמנים  

 רואים תוצאות מיד? איןמה יכול לעזור למישהו להתמיד ולהתאמץ גם כש  

 אחר יום.  חשבו על מצבים שונים בחיים הדורשים התמדה של יום 

 

 "בשכבך ובקומך" :'חלק ג

כדי לזכור משהו ולהפוך אותו להרגל חיים, צריך די בכך. לתלמידים שגם אחרי שלומדים משהו, לא מסבירים 

 התנהגות הטבעית שלנו.נעשים לההרגלים שלנו  – יום. "הרגל נעשה טבע"-לחזור עליו שוב ושוב, יום

 למידה חוזרת של דברים., ינוןבשלכן במסורת היהודית יש דגש גדול 

 ,מפרשת שמע) ננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך"ילומדים את הפסוק "וש

סבירים את משמעותו בהקשר של לימוד תורה. ומ ,(2חלק  ',א חספנ –תפילה הנאמרת שלוש פעמים ביום 

 ללמדו כראוי.כדי מדברים על חשיבות ההתמדה והכנסת הלימוד לכל פן בחיים 

 שאלות לדיון:
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  מהן?  ,ללמוד בהזדמנויות שונות ביוםלחזור והפסוק מורה שיש 

  בלכתך בדרך"? גם "פעם אחת ביום, למשל בבית? למה צריך די ללמוד למה לא 

  גם "בשכבך" וגם "בקומך"?יש צורך לשנן למה 

 

ומית יכולה לתרום להגשמתה. חושבים י-למטרה אחת ששגרה יום הלימוד התורה הוא דוגמבמסורת היהודית, 

 הפעילות במרחב החקלאי. תקבל עליה במסגרת כיתה כולה בכיתה על מטרה אחת משותפת שה

 ורטטת על בריסטול גדול.ס( שמ'כעת תולים את הטבלה להגשמת מטרות )נספח ג

יפים את ומוס ,בהם ניתן לממש את המטרה המשותפתשממלאים את הטבלה יחד. חושבים יחד על זמנים 

הזמנים בשורות הריקות. מנסים לחשוב על מעשים רבים ככל האפשר התואמים את הזמנים בטבלה ויתרמו 

 למימוש המטרה.

 

 ה:להלן דוגמ

 מטרה: לשמור את המרחב החקלאי נקי ומטופחה

 מעשים זמן

 מה נשתל בגינה המצייניםלהכין שלטים  בשבתך בביתך

 לאסוף זרעים לשתילה בלכתך בדרך

 לקרוא לפני השינה ספרים העוסקים באיכות הסביבה כבךבש

 להניח בתיק בגדים המתאימים לעבודה בגינה בקומך

 לשמור על ניקיון הגינה בהפסקה

 לחפש מידע נוסף על טיפוח הגינה בגלישתך באינטרנט

  ועוד

 

  – כיתתית לפרויקט אישיאת הבריסטול ניתן לתלות בפינה המיועדת לפרויקט הכיתתי. ניתן להפוך את המטרה ה

 את המטרה הכיתתית. םהמקדתלמיד יקבל עליו תפקיד אחד כל 

 

 סיכום

למציאות אותם להפוך היא שתעזור ההתמדה  שאנחנו רוצים להגשים, ש לנו רעיון שחשוב לנו או מטרהיכאשר 

חוזרים על יומיים, ש-םהדברים שמחזיקים מערכת בת קיימא הם דווקא המעשים הקטנים, היו בת קיימא.

, גם לוותורמים על העולם משפיעים העצמם. התמדה מתבטאת בחזרה על פעולות קטנות לאורך זמן. האנשים 

 והם חלק ממערכת גדולה ושגרתית שמאפשרת זאת. ,הם לא עשו זאת בבת אחת

 

 האדם עץ השדה

לק ממסגרת מציאות של שגרה שאינה מחדשת והיות ח בניסיון להתמיד:לעלות עלולים שני קשיים 

ויש אנשים שזה עול שהשגרה והמערכתיות טובות להם, בה לאדם יש תפקיד קטן. יש אנשים שגדולה 

של השגרה והמערכתיות בחיינו ולתת לשני הקולות  ןגדול בשבילם. כדאי להעלות לדיון את מקומ

 שמע. למי זה טוב? למי קשה עם זה? איך מתמודדים עם זה?ילה
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 במרחב החקלאי

 לנוכח  ,כולה התמדה ושגרה. במרחב החקלאי רצוי לדבר על הצפוי בהמשך השנההיא קלאית עבודה ח

יצירה שלא כמו על אחריות דווקא בצורה של התמדה, ולדבר הכניסה לשגרה. כמו כן זה המקום לפתוח 

 כדי להניבכמה שנים זקוק לעץ הרות מיד. ואי אפשר לראות פֵ  ,של דבר גדול. צמחים גדלים בקצב שלהם

   פעולה החוזרת על עצמה ולעולם אינה מסתיימת. הוארות בשלים. עישוב פֵ 

 עם קושי זה. ותהתמודדלאפשר לשוחח על הקושי שבעבודה השגרתית ולהעלות רעיונות 

 אות לתלמידים מוצגים מהמרחב החקלאי שנוצרו לאורך זמן או לאפשר להם לזהות בעצמם מה ניתן להר

היא רקבובית שהאדמה עצמה  ים, אבנים,טרמיטעץ אכול  – מדהבמרחב החקלאי הוא תוצר של הת

אפשר להציע לתלמידים עצמם לחפש במרחב החקלאי דברים שהם תוצר מתמשכת, ערמת הקומפוסט. 

של התמדה. לחלופין אפשר להציג לפניהם דברים שהמורה אספה. כל התלמידים יתבוננו בדברים 

 ה שהם?כיצד נוצרו ונהיו מ –שנבחרו וינסו להבין 
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 דף עבודה –התמדה וקיימות 

 

 "ֲאָבנִים ָשֲחקּו ַמיִם"
 

ראו את הסיפור המבוסס על   .מדרש וענו על השאלותהק 

 

יָבא? ָלתוֹּ ֶשל ר' ֲעק  ח  ָתה תְּ  ָמה ָהיְּ

ֹלא ָשָנה ים ָשָנה ָהָיה וְּ ָבע  רּו: ֶבן ַארְּ לּום ָאמְּ  .[עוד לא למד תורה] כְּ

מֵ  ֹלד,ַפַעם ַאַחת ָהָיה עוֹּ ֵאר בְּ י ַהבְּ  ד ַעל פ 

? י ָחַקק ֶאֶבן זוֹּ  ָאַמר: מ 

ֵרא  י ַאָתה קוֹּ יָבא, א  : ֲעק  רּו לוֹּ ם" [האם אין אתה מכיר את הפסוק שאומר]ָאמְּ ים ָשֲחקּו ַמי   [ט"ד, י"איוב י] ?"ֲאָבנ 

יר  – ים ָעֶליָה ָתד  ל  פְּ ם, ֶשנוֹּ כָ  [תמיד]ַהַמי   .[הם שחקקו באבן]ל יוֹּם בְּ

ָרה.ָאמַ  ן ַהתוֹּ ַמד ָפָרָשה ַאַחת מ  ֶאלְּ י ָקֶשה ֵמָהֶאֶבן? ֵאֵלְך וְּ ב  י ל  כ  יָבא: וְּ  ר ר' ֲעק 

. נוֹּ לּוַח הּוא ּובְּ ֵרא בְּ יל קוֹּ ח  תְּ ה   ָהַלְך לוֹּ ֶאל ֵבית ַהֵסֶפר וְּ

רֹּאש ַהלּוַח. נוֹּ בְּ רֹּאש ַהלּוַח ּובְּ יָבא בְּ  ָאַחז ר' ֲעק 

ָמָדּה.ּו –ָאֶלף ֵבית  ָכַתב לוֹּ   לְּ

ָמָדּה, –ָאֶלף ָתיו   ּולְּ

ֲהנ   ַרת כֹּ ָמָדּה. –  [ספר ויקרא]  יםתוֹּ  ּולְּ

ָרה כָֻּלּה. ֵלְך ַעד ֶשָלַמד ָכל ַהתוֹּ הוֹּ ֵמד וְּ  ָהָיה לוֹּ

 ('ופרק , 'נתן, נוסח א בי)אבות דר

 

 ?מה ראה עקיבא בבאר המים 
  אבנים שחקו מים"? הביטוימה פירוש" 

  התבוננות באבנים?המ על עצמומה למד עקיבא 

 ?איזה ערך נלמד מסיפור זה? מהו מוסר ההשכל  
 

 "ְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך"
 

 

ָתם  ַננְּ ש  ָך  [את דברי התורה]וְּ בְּ ָשכְּ ָך ַבֶדֶרְך ּובְּ תְּ ֶלכְּ ֵביֶתָך ּובְּ ָך בְּ תְּ בְּ ש  ָת ָבם בְּ ַברְּ ד  ָבֶניָך וְּ קּוֶמָך  [לישון]לְּ ּובְּ

 [.משינה]

 ', ז'דברים ו

 

  ָתםמילה "במה הכוונה ַננְּ ש   "?וְּ

 ?באילו המצבים יש "לדבר" בדברי התורה? ומה הכוונה 
 

 'נספח א
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 .שיעורלקראת הרטט טבלה גדולה על בריסטול סיש ל: למורה

 

 טבלה להגשמת מטרות

 ______________________________מטרה:______ה

 

 מעשים זמן

  בשבתך בביתך

  בלכתך בדרך

  בשכבך

  בקומך

  

  

  

 

 

 

 ב'נספח 
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 "בל תשחית": שלישישיעור 

 חזורעל הפחתה בשימוש, שימוש מחדש ומ  

 

 רציונל

השיעור השלישי יעסוק בכבוד למשאבים הקיימים בטבע ולכל אשר נוצר מהם. נשוחח על הוקרת השפע והטוב 

ונקשור את  ,רהונלמד על החשיבות בשמירה על שפע זה. נכיר את את הציווי "בל תשחית" בתו ,מהטבע יםהמגיע

יים חסכניים יותר באמצעות לחיות חציווי לעקרון השמירה על הטבע ומשאביו. נחשוב כיצד אנו יכולים ה

חזור.  הפחתה, שימוש מחודש ומ 

 

 מטרות

 משאבי הטבעושמקורו היישר מ התלמידים יזהו את השפע הקיים בחייהם. 

 התלמידים יבינו שמשאבים אלו הם מוגבלים ויש לשמור עליהם. 

  רעיון שלוש היכירו את התלמידים-R.חזור  : הפחתה, שימוש מחודש ומ 

  קרון "בל תשחית".יעההתלמידים ילמדו את הגישה היהודית העומדת מאחורי 

 

 אביזרים

 אמצעי הקרנה למשחק הכרטיסיות )מומלץ(

 השאלון המודפסמחשבים למילוי השאלון או  – שאלון "טביעת רגל אקולוגית"

 נייר דבקל, צבעים, מדבקות או פתקים עם שמיניות בריסטו

 

 מבנה השיעור

 : טביעת רגל אקולוגית 'חלק א

 "בל תשחית": 'חלק ב

 R-: שלוש ה'חלק ג
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 מהלך השיעור

 : טביעת רגל אקולוגית 'חלק א

 לתלמידים: אלותשבמתחילים את השיעור 

 יוצרים מחומרים שמקורם מה מהדברים שברשותכם )בגדים, תיק, חפצים בתוך התיק, אוכל וכדומה( מ

 טבע? ב

  מלאכותי, מעשה ידי אדם( טבעיאינו מה מהדברים שברשותכם מיוצרים מחומרים שהמקור שלהם(? 

  טבע.אינו בדברים שמיוצרים מחומרים שהמקור שלהם סביבכם נסו למצוא 

 

ם מעובדים כמו ל מגיע מהטבע ואולי יחשבו שחפציוידעו לענות שהכהם יאולי : רות שונותעהילדים יעלו הש

 טבעי.אינו וזכוכית, המקור שלהם , טלפון נייד פלסטיק

מסבירים שכל מה שקיים בעולם עשוי מחומרים שקיימים בטבע. יש דברים שהם מעובדים, ששינו אותם על ידי 

מציגים  טבע.בלחץ או מיני שיטות כימיות, עד כדי כך שאנחנו שוכחים שהמקור שלהם הוא  ,טמפרטורה

 .משחק כרטיסיותבאמצעות  דוגמאות כמה לתלמידים

לתוצר נהפך חומר טבעי  –חפצים ייצור הפה לתהליך -, מביאים דוגמאות בעלאין מחשבים או אמצעי הקרנהאם 

  :עזר בתמונות מודפסות או בחפצים עצמם(ימעובד )רצוי לה

 .דפי מחברת נוצרים מסיבי עץ שהודבקו יחד בדבק שהוא פלסטיק שהמקור שלו הוא נפט 

 ככל הנראה  ,חומר שנוצר בעומק האדמה הואכל פלסטיק אחר. נפט כך סטיק לעיסה עשוי מנפט, וגם מ

 .משרידי יצורים חיים

 מצמר בעלי חיים או מצמחים.שנוצר אבל גם בד , סטיקיש פלבגדים רבים ב 

  גבוהחול שחומם בחום צרת מנוזכוכית . 

  בטבע הוא כמובןכל סוגי המתכות מקורן של. 

 

הם לכל מקורות הטבע קוראים משאבי הטבע. ממשאבי הטבע מייצרים את כל מה שקיים בעולם. משאבי טבע 

 ה, מתכות וחומרי גלם. ימים, אדמה, מינרלים, בעלי חיים, צמחי

פט ומתכות. ויש משאבים שהם מתחדשים, נוצרים שוב ושוב, , כמו נשעלולים להתכלותיש משאבים מוגבלים 

 כמו עצים ואדמה.

 

את משאבי הטבע  כלותשמר מלילהעלינו בעולם מגיע ממשאבי הטבע, לחיות שכל מה שמאפשר לנו מכיוון 

 שהוא מהיר מקצב ההתחדשות שלהם.במשאבים המתחדשים בקצב משימוש מנע יהמתכלים ולה

בני האדם במשאבים המתכלים בקצב שאפשר לטבע להתחדש. אבל אז התחלנו משו השת שנהחמישים עד לפני כ

מהיר שהוא לייצר יותר ויותר ולהשתמש יותר ויותר בטבע, עד שהיום אנחנו משתמשים במשאבי הטבע בקצב 

 משאבים.ההתחדשות של המקצב 

 עת רגל אקולוגית".אחת הדרכים להבין את המשמעות של שימוש הֶיתר בכדור הארץ היא שאלון של "טבי

 

 . משאלון דומה( 4-7)המתאימים או להדפיס את העמודים  באתר של מרכז השל ברשתלמלא את השאלון אפשר 

חיים. אורח יחיה כפי שאנו בעולם אדם לאנושות אם כל יידרשו בלת היא כמה "כדורי ארץ" התוצאה המתק

 את המשאבים של כדור הארץ. שמכלהזהו אורח חיים כלומר , החיים בישראל מצריך לפחות שני כדורי ארץ

https://www.playbuzz.com/kvetpr10/10-31-2016-10-54-43-am
https://www.playbuzz.com/kvetpr10/10-31-2016-10-54-43-am
http://www.heschel.org.il/heschel-media-story-136349
http://meyda.education.gov.il/files/noar/401.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/401.pdf
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ם לפני חודשי ארבעהאת המשאבים של כדור הארץ מכלים "חוב" כלפי כדור הארץ. אנחנו יש לאנושות יום כ

 !הולך וגדללהתחדש, והחוב הדרוש להם הזמן 

אפשרת למערכת החיים של העולם להמשיך לפעול לאורך זמן. מהיא אין צורת החיים שלנו אינה בת קיימא. 

 להביא על עצמה כיליון. עלולהבעתיד הקרוב היא 

 

 "בל תשחית": 'חלק ב

ור להשחית )לפגוע( עצי פרי בעת מלחמה. איס – ר דבריםבספאיסור "בל תשחית" שמקורו הביהדות קיים 

 מקריאים את הפסוק:

ָשּה " ָתפְּ ָלֵחם ָעֶליָה לְּ ה  ים לְּ ים ַרב  יר ָימ  י ָתצּור ֶאל ע  ִחית ֶאת ֵעָצּהכ  ֶזן.  ֹלא ַתש  ַח ָעָליו ַגרְּ דֹּ נְּ  ל 

רֹּת כְּ תוֹּ ֹלא ת  אֹּ אֵכל וְּ ֶמנּו תֹּ י מ   .ט(", י')דברים כ" כ 

 

 :את התלמידים שואלים

 עץ שאינו נושא פרי למאכל אדם?בין התורה מבדילה בין עץ מאכל שראוי למאכל אדם ל לדעתכם מדוע 

 

 האיסור על השחתת עצי הפרי לאיסור על כל סוג של השחתה של דבר שיש בו צורך.החכמים הרחיבו את 

ית ֶאת ֵעָצּה"" הציווי כך מסביר רמב"ם את ח   :ֹלא ַתשְּ

 

בַ " לְּ יָלנוֹּת ב  ֹלא ָהא  ַאֵבד ַמֲאָכלוֹּת ֶדֶרְך וְּ ָין, ּומְּ ֵתם ַמעְּ סוֹּ ָין, וְּ נְּ ֵרס ב  הוֹּ ים, וְּ ָגד  ֵרַע בְּ קוֹּ ים, וְּ ַשֵבר ֵכל  ד, ֵאָלא ָכל ַהמְּ

ָחָתה ֵבר בְּ , ַהשְּ ית ֹלא'עוֹּ ח   .(לכה י'ה ,רק ו'פ ,הלכות מלכים ,משנה תורה)רמב"ם, '" ַתשְּ

 

 ומקריאים להם את דברי רמב"ם. ,תשחית"איסור "בל המסבירים לתלמידים את הרעיון של 

 :אותם שואלים

  בתורה?" הכתובה בל תשחית" האיסורבמה רמב"ם מרחיב את 

 לפגוע בדברים שיש בהם שימוש?דברים או מנע מלהרוס ילמה לדעתכם צריך לה 

 ?מי עוד משתמש במשאבי הטבע חוץ מהאדם 

 האם לדעתכם צריך לשמור רק על מה שיש בו שימוש לאדם? למה? 

 

 בתחום אחד: היום-חשוב על דוגמאות של בזבוז בחיי היוםתכל קבוצה לוש קבוצות. מחלקים את הכיתה לש

 רעיונות כיצד ניתן למנוע בזבוז זה. יעלו בעולם. אחרי שחשבו על דוגמאות של בזבוז, ו בבית, בבית הספר, במדינה

 

 מסכמים

כדור הארץ. אם לא נשמור על על על הטבע ושפעה הטביעת הרגל האקולוגית מלמדת אותנו שלמעשים שלנו יש 

להפרה של האיזון האקולוגי ומכאן גם נגרום , במישריןמשמשים אותנו המשאבים שאינם משאבי הטבע, גם 

ל מטיב עם ואיסור "בל תשחית" למעשה מורה על שמירה על כל מה שקיים בעולם, מאחר שהכהפגיעה בנו. ל

 ע.האדם בעצם קיומו ועם כל עולם הטב

 

 .'מקורות נוספים לחלק זה בנספח א
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 R-: שלוש ה'חלק ג

נוכל לצמצם במידה ניכרת את טביעת  ,( הם שלוש פעולות שאם נתמיד בהןthe three R's)מאנגלית:   R-שלוש ה

 השחתת המשאבים של הטבע.את הרגל האקולוגית שלנו ו

רים ומשאבים. זוהי הפעולה הטובה ביותר פעולות המכוונות מלכתחילה לשימוש בפחות מוצ (:Reduceהפחתה )

, כאשר אין צורך במים : קנייה רק של מה שצריך, סגירת ברז המיםפעולות של הפחתהדוגמאות לביותר. והיעילה 

 .וכו'ולא יותר הסועדים לפי מספר הכנת מזון 

 ביעילותההשנייה  הפעולה וממנו. זהפקת המרב שימוש מחודש במוצר קיים ושל פעולות  (:Reuseשימוש חוזר )

חברים, לאחים או ם שהיו שייכים לפעולות של שימוש חוזר: לבישת בגדידוגמאות ללשמירה על משאבי טבע. 

 בשקיות מהסופר ועוד. חוזר לילדים אחרים, שימוש שאין בהם עוד שימוש מתן צעצועים ישנים 

חזור השבה של חומר משומש לצורתו הגולמית ויצירה של מ (:Recycleִמחזור ) הפעולה הוא וצר חדש מהחומר. מ 

חזור יש להשתמש השמירה על משאבי בהכי פחות יעילה  רוב במשאבי טבע נוספים על פי טבע משום שלצורך מ 

חזור(.  חזור: פלסטיק, נייר, זכוכית דוגמאות לחומרים ל)כגון חשמל ומים למכונות המ  אלקטרוניקה. גם ומ 

חזורהוא קומפוסט   ן.מזו ותשל שארי ,מ 

 

ומבקשים  ,דוגמאותנותנים ומסבירים מהי כל אחת מהפעולות.  ,כותבים את שמות שלוש הפעולות על הלוח

 מהתלמידים דוגמאות נוספות מחייהם.

יחשבו . התלמידים R-את שלוש ה ןעליה, והם יכתבו (נייר דבקמחלקים לתלמידים מדבקות )או פתקי נייר עם 

חזור, מחשב – : פח הזבלדוגמאותחפצים והדברים הנמצאים בכיתה. בלעשות אפשר  R-שלוש המאיזו פעולה   – מ 

להיות יצירתיים וישתדלו את הפתקים על החפצים ידביקו שימוש מחדש. התלמידים  –יבשים הפחתה, טושים 

 .ידביקו אותם על החפצים שכבר בחרו חבריהםולא 

שימוש מחדש ל ,להפחתהיש להם רעיונות . אילו את הפתקים שלהם ולמההדביקו שואלים את התלמידים איפה 

חזולו  ר?מ 

 

 משימת בית

התלמידים יבחרו דבר אחד בחייהם שהם נוהגים לצרוך בדרך קבע )חטיף מסוים, בגדים ועוד( ושהם מוכנים 

 לא לבקש מההורים לקנות משהו שהם רצו,שלהחליט  ה:שבועיים הקרובים. דוגמ-בשבועאת צריכתו להפחית 

 וכדומה. ש מתנה משותפת ליום ההולדת לבק

התלמידים על תוצאות ההחלטה שלהם, יספרו במפגש הבא 

 האם התמידו בה ואיך הרגישו.

 

 סיכום

כאשר אנו מודעים לטוב ולשפע שהטבע מעניק לנו ומכבדים 

ומוקירים את כל הקיים, אנו משתדלים לשמור עליו. אם לא 

נחנו שאמפני  לפגיעה גם בנונגרום נשמור על משאבי הטבע, 

של המטרה תלויים בטבע בדיוק כמו שהוא מושפע ממעשינו. 

. עליוולשמור את מה שקיים א לכבד יאיסור "בל תשחית" הה

הפחתה, שימוש אפוא הן שלוש פעולות שאנו יכולים לעשות 

חזור.  מחדש ומ 

 

 

 משתתפים בתי ספר רבים בקרן תל"י

התלמידים מגיעים לשדות  – בפרויקט לקט 

שהיו מתקלקלים ת וקוטפים ֵפרות וירקו

נזקקים. לנמסר . והיבול היו נקטפיםלולא 

המתמקד לימוד עיוני מקדים פעילות את ה

 .צדקהבו "בל תשחיתב"

 

 העשרה למורה 
 

 

http://www.tali.org.il/books/leket
http://www.tali.org.il/books/leket
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 האדם עץ השדה

ברים מדויקים ד תאמיר , למשליל בתחומים שונים של החייםחהתנהגות לא בזבזנית היא ערך שניתן לה

 של ש"י עגנון: תהילהמתואר בסיפור וכך בלבד ושמירת המילים. 

 

כשהייתי תינוקת פטפטנית הייתי. ממש מקימה ועד לשכיבה לא פסק פטפוט מפי. היה זקן אחד "

בשכנותי. אמר לאותם שהיו שמחים על פטפוטי, חבל על תינוקת זו, אם היא מבזבזת על דבריה בילדותה, 

שתייר לה לזקנתה. נפל עלי פחד ויראתי שמא למחר אני אילמת. לימים ירדתי לסוף דעתו של הזקן, מה י

שלא יוציא אדם בזמן מועט מה שנקצב לו לכל ימי חייו. הרגלתי עצמי לבדוק כל מלה אם צריכה 

כו לי שתיאמר ונהגתי קימוץ בדיבור. ומתוך שנהגתי קימוץ בדיבור נשתייר לי אוצר של דיבורים. הארי

 .(13 , עמ'1995שוקן, תל אביב  ,תהלהשי עגנון, ) "שנותי עד שאגמור אותם הדברים שקצובין לי

 

 :את התלמידים שואלים

 מה זה גורם לנו לעשות? , כיצד זה משפיע עלינוכאשר אנחנו בוררים את המילים שלנו ? 

 חשוב להגיד? דברים באמת ילומנע מלהגיד? אידברים נ ילואיך זה משנה את מה שנגיד? א 

 )בכעס? בדאגה? באשמה?( .עוד תחומים אנחנו יכולים לצמצם דנים באילו

 

 

 במרחב החקלאי

 מפני  בכך שלפעולות שלנו יש חשיבות רבה. עלינו מוטלת האחריותגורם לנו להכיר קרון "בל תשחית" יעה

פשר לספר את האגדה בפתיחת הפעילות במרחב החקלאי א .מעשים שלנו נשמור על הטבע או נהרוס אותושב

 ( ולהעלות שאלות: ')נספח ב בידך הדבר

 אילו תחושות זה מעורר? חשש? אשמה? כל כךכוח חזק בידיכם יש כיצד אתם מרגישים כשאתם מבינים ש ?

אילו פעולות קטנות  לא להשתמש בטעות בכוח שלנו בצורה מזיקה?שמה ניתן לעשות כדי  טחון?יאחריות? ב

 די לשמור על הטבע?יום ניתן לעשות כ-םביו

  חזור להראותכדאי טפטפות  –הפחתה  :דוגמאות חיות ל"בל תשחית" בצורה של הפחתה, שימוש מחדש ומ 

חומרי גלם אחרים לבניית גדר, סכך בענפי עצים שנפלו או בשימוש  –שימוש מחדש  ;ומערכות השקיה אחרות

חזור  ;ויצירות בגינה  מזון לדשן. ותארישהופך שקומפוסט  –מ 

 הם פסולת של ארץ. השימוש בחומרים המקיימים את הגינה שהכדור דגם קטן של מרחב החקלאי הוא מעין ה

שאבים ממקורות חיצוניים. אם ולא במבחומרי הגלם הקיימים המשתמשת מערכת ל הדוגמהוא הגינה 

 אחרים.מעין כדור ארץ קטן, נוכל לבדוק עד כמה נדרש למלא את המשאבים ממקורות אל נתייחס לגינה כ

 למדנו בשיעור השני.ועל כך מערכת שמקיימת את עצמה ללא תלות חיצונית נקראת מערכת בת קיימא, 

  חזור ולהסביר ברצוי להתעכב על דוגמאות רבות הן כיצד מידת האפשר לפעולות של הפחתה, שימוש מחדש ומ 

 גינה למרחב בר קיימא.הופכות את ה
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 "בל תשחית"לאיסור  מקורות – "ֹלא ַתְשִחית ֶאת ֵעָצּה"

  האלה נוסף על המקורות שבשיעור או במקומם.במקורות ניתן להשתמש 

--------------------------------- 

בכל אבדון והשחתה שיראו, ואם יוכלו להציל  [יצטערו]"ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם, ויצר עליהם 

 בכל כחם". [מהשחתה]יצילו כל דבר מהשחית 

 (ט"מצוה תקכ ,חינוךספר ה)

כמו גרגר מאוד איסור "בל תשחית" מכוון לכל סוג של השחתה, אפילו של דבר קטן ה ,ספר החינוךעל פי 

 למנוע השחתה.לפעול כדי יש , וחרדל

--------------------------------- 

  :הרב אריה לוין

ייחס חשיבות לכל צמח ולכל יצור חי צעד עם הרב קוק בשדה ודרך התנהגותו למד לכיצד הרב אריה לוין מספר 

 ואף לדומם:

"בדרך קטפתי איזה עשב או פרח. הזדעזע רבנו, ואמר לי בנחת: האמן תאמין לי שמימי נזהרתי לבלתי קטוף בלי 

 תועלת עשב או פרח, שיכול לגדול או לצמוח.

ומרת שירה. הדברים שיצאו א [כל דבר שנברא]]...[ כל ציץ עשב אומר דבר, כל אבן לוחשת איזה סוד, כל בריה 

 מלב טהור וקדוש, נחקקו עמוק בליבי ומאז התחלתי להרגיש ביותר את מידת החמלה על כל דבר".

 ( 74 , עמ'1978ש' זק, ירושלים , איש צדיק היה )שמחה רז,

--------------------------------- 

 :הרב שמשון רפאל הירש

לאדם: אל ינצל לרעה את מעמדו בעולם כדי להשחית דברים מתוך האמור כאן הוא אזהרה מקיפה  'לא תשחית'"

את עולמו לרגלי האדם כדי שישתמש בו  [שם]מצב רוח, תאווה או אפילו רק מתוך חוסר מחשבה. ה' שת 

 . "בחכמה

 ( ט"י ',בפירושו על התורה, דברים כ, הרב שמשון רפאל הירש)

--------------------------------- 

 ':הפרופ' נחמה ליבוביץ

על הטבע על מנת לשנותו לצרכי האדם ולטובתו, לא נאסרה עלינו עבודה  [התנפלות]"לא נאסרה כאן הסתערות 

 ".נאסרה עלינו רק עבודת השחתה לשם השחתה – של תרבות בונה, וגם הורסת לשם בנייה

 (192-191עמ' אלינר, ירושלים תשנ"ד, , עיונים בספר דברים ,נחמה ליבוביץ)

למנוע מהאדם ליצור דברים מטרתו אינה תשחית"  נחמה ליבוביץ' מסבירה שהאיסור "בל 'פרופה

לבנות עולם טוב יותר. ההשחתה וכדי ולהתפתח. מותר להשתמש בטבע כאשר הדבר נעשה לטובת האדם 

 .ותכלית היא שנאסרהשנעשית ללא סיבה 

 

 

 'נספח א
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 :'שד"ל על דברים כ

מפירותיו, וזה אמנם כדי להרחיק את האדם ממידת כפוי טובה,  "עיקר המצוה הוא, שלא יכרות העץ אחר שאכל

  ."ממנו עוד תועלת יקווה ]לקבל[ולהרגילו שיאהב את המיטיב לו, ולא ישליכנו אחר גבו בזמן שלא 

 (112עמ'  2015)פירוש שד"ל לספר דברים, כרמל, ירושלים 

לאהוב ולהוקיר את מי יתרגל וכפוי טובה מטרתו שהאדם לא יהיה בל תשחית" האיסור "שד"ל אומר ש

 כך לא יזרוק את מה שהועיל לו אחרי שאין לו בו עוד שימוש. .שעשה עמו טוב

 

--------------------------------- 

 : םרמב"

ולא יפסיד את הכלים וישליכם לחבלה, מוטב לתתם לעניים ואל  [הורס]"מלמדין את האדם שלא יהא חבלן 

 ישליכם לרמה ותולעה".

  (ד"כהלכה ד, "י , פרקהלכות אבל, משנה תורהם, רמב")

לא לזרוק דברים, אלא להעביר אותם למי שזקוק ש"בל תשחית" מלמד את האדם על פי רמב"ם, האיסור 

 עניים.למשל להם, 

 

--------------------------------- 

 

 הרב רונן לוביץ:

עולם, ומשתדלים לתקן את מידותינו ואת "המושג 'תיקון' ספוג כולו בנשמה יהודית. אנו מבקשים לתקן 

התנהגותנו. ר' ישראל מסלנט למד מהסנדלר שכל זמן שהנר דולק ניתן לתקן, ואנו צריכים להוסיף שכל עוד ניתן 

 ."הנר דולק. אם נזרוק הכול ולא נתקן, דבר לא יישאר –לתקן 

 הרב רונן לוביץ במאמר "ירוקים לדבר השם"

 (ישיבת מעלה גלבוע, ערב ר"ח ניסן תשע"ג ,יהודהזאת למתוך )האתר טבע עברי, 
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 בידך הדבר

 

 היה היה תלמיד שהיה לו מורה שידע לראות את הנסתר.

 רצה התלמיד להתחכם לו. 

 :תפס פרפר וחשב לעצמו

 .אשאל את המורה מה יש לי בכף ידי

 .אשאל אותו אם הוא חי או מת ,אם יגיד שזה פרפר

 אמחץ את הפרפר,  –אם יגיד חי 

 אם יגיד מת אשלח את הפרפר לחופשי. 

 הגיע אותו תלמיד אל המורה ושאל "מה יש לי בכף ידי?" 

 "פרפר".  – אמר המורה

 שאל התלמיד "האם הוא חי או מת?"

 :המורה הסתכל עליו בחיוך ואמר

 ".בידך הדבר"

 )סיפור עממי(

 

 

 

 

 

 ב'נספח 
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 "לא תחמוד"שיעור רביעי: 

 צורך לעומת צרכנות 

 

 רציונל

קרית לכילוי משאבי יהשיעור הרביעי יעסוק בסיבה העוהשלישי עסק במשאבי הטבע ההולכים וכלים,  השיעור

ונחשוב  ,צרכנות. נראה כיצד התורה מעודדת מידתיותבין הצרכנות. בשיעור נלמד על ההבדל בין צורך ל – הטבע

ומה ניתן לעשות כדי  ,צמנואיסור "לא תחמוד". כיצד התאווה והחמדנות משפיעים על הטבע ועל עהמדוע ניתן 

? אנו חיים בחברה צרכנית, ואיננו מבקשים לחנך לסגפנות אלא למודעות וערנות להשתחרר מצרכנות מוגזמת

 לצרכנות המוגזמת.

 

 מטרות

 צרכנות.בין התלמידים יבינו את ההבדל בין צורך ל 

  מן במדבר.ההתלמידים ילמדו על רעיון המידתיות כפי שהוא בא לידי ביטוי בתיאור פרשת 

  יחשבו כיצד יצר החמדנות משפיע על חייהם ועל הטבע וינסו  ,איסור "לא תחמוד"ההתלמידים יכירו את

 פתרונות. להציע

 

 אביזרים

 ('דף מקורות )נספח א

 מקרן וחיבור למחשב

 בכיתה התיק עם חפצים להצג

 

 מבנה השיעור

 צורךלעומת צרכנות : 'חלק א

 ל במידהוהכ – : פרשת המן'חלק ב

 מה כן?ו – לא תחמוד"": 'חלק ג



32 

 

 

 מהלך השיעור

 צורך לעומתצרכנות : 'חלק א

בהם צורך קיומי. בחלק זה נעמוד על ההבדל בין שאין דברים ת צרכנות היא תופעה חברתית מודרנית של רכיש

 .צורךו צרכנותשני המושגים 

 

 פעילות פתיחה

. לילד שוקולדיחזיק ה, לחמנייה וכדומה( והאחר )או פית מזמינים שלושה ילדים. ילד אחד יחזיק כיכר לחם

מהם לקנות. הילד יגיש  איזהלבחור שמחיר הלחם והשוקולד שווה ועליו ואומרים לו  ,השלישי נותנים שטר כסף

הכיתה מה הם חושבים על הבחירה של תלמידי הוא מעדיף לקנות. שואלים את שאת הכסף לתלמיד שאוחז בדבר 

 .ים לקנותהתלמיד, מה הם היו בוחר

כיכר הלחם. התלמיד לעומת משהו בעל ערך כספי גבוה יותר, כמו ספר,  שוקולדאחר כך נותנים לתלמיד שהחזיק 

 מבקשים מתלמידי הכיתה לומר את דעתם בקצרה.ושוב  ,למי לתת את השטרשוב השלישי יבחר 

 , אך לא חיוני, ללחםיותר חפץ בעל ערך כספי גבוהמשווים כל פעם בעושים חמישה סבבים עם חפצים שונים, 

 (.', ראי, אוזניות וכוטלפון נייד אפנתיות, )משחק קלפים, נעליים

לבסוף שואלים באילו מצבים היו מעדיפים בכל זאת את 

, כשהם רעבים)בהם בחרו  שהםחפצים מהכיכר הלחם 

 בטבע וכדומה(.כשהם 

מסבירים שבעבר הלא רחוק לא היה ספק שאנשים היו 

 :חפצים האחרים. שואליםולא בבוחרים במזון 

 מה שונה היום  ?ם זה היה המצבכלמה לדעת

 מבעבר?

 

כותבים משני צדי הלוח את המילים "צורך" ו"צרכנות". 

מבקשים מהתלמידים להסביר את משמעות כל אחת 

מההגדרות ואת ההבדלים ביניהן. מסבירים שצורך הוא 

קנייה של דברים היא דבר שהכרחי לקיום וצרכנות 

 נם הכרחיים.שאי

שיהיו שסביר בו חפצים שונים ו ,מכינים בעוד מועד תיק

חפץ -כיתה. מוציאים חפץללהציג , כדי בתיק לבית הספר

צורך או הוא ממלא אם , והתלמידים יחליטו מהתיק

צרכנות. רושמים תחת המילים "צורך" שהוא חפץ 

ו"צרכנות" את החפצים שהוצאו מהתיק. לבסוף בודקים 

. מבקשים מכל תלמיד למצוא יותר ארוכההיכן הרשימה 

 ציגולהזקוק לו באמת אינו הוא בר אחד שבתיק שלו ד

 יתה.לכאותו 

 

 . אפשר לדון בשאלה:בה הצרכנות גוברת על הצורךשמדברים על כך שאנחנו חיים היום במציאות 

 ?האם זה שלילי או לא לדעתכם? ומדוע 

 

 

תה מאז ומעולם חלק טבעי יצריכת משאבי טבע הי

נשמר והכרחי של יחסי האדם עם הטבע. כל עוד 

הטבע ושימוש האדם איזון בין התחדשות משאבי ה

צרכיו הקיומיים לסיפוק בהם, היו די משאבים 

ם של האדם. נקודת המפנה הגיעה עם יוהתרבותי

המהפכה התעשייתית שאפשרה לעשות פעולות 

באמצעות מכונות שבעבר נדרש האדם לעשות בגופו. 

עבודה באמצעות מכונות מהירה מבעבר והותירה ה

הביאה  והיא, זמן פנוי. כך נולדה "תרבות הפנאי"

, צרכנות – סוג חדש של שימוש במשאבי הטבעעמה 

לקיום האדם ייצור חפצים חסרי תועלת כלומר 

גם מאפשרות שממלאים את הזמן הפנוי. המכונות ו

מפרסמים עמלים הייצור רב של חפצים מבעבר. כיום 

וכסף רב  ,צורךהם מוצריהם לשכנע אותנו ש

צריכה  שלביצירת תודעה  יםותעשייה שלמה מושקע

מוגזמת. במרכז תודעה זו עומדת התפיסה שהאדם 

איננו שלם ללא מוצר כזה או אחר ולכן הוא צורך 

 .לו קיומי

 

 

 העשרה למורה 
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לנו, תמיד אנחנו רוצים עוד, וכך אנחנו לעולם לא מסופקים.  לעולם לא די –בדיון חשוב שיעלה עניין החמדנות 

בעצם שבין  ,לפגיעה הגדולה ביותר במשאבי הטבעצרכנות יתר היא הסיבה  –לחמדנות יש קשר לאקולוגיה 

סופית שמזהמת את -ןבפסולת האישה ובין יבתהליך הייצור שדורש אנרגישהשימוש המוגבר במשאבים בין 

 המשאבים.

 משתמשים בטבע בעיקר לצרכנות. בטבע בעיקר לצורך, ואילו היום אדם הבני  השתמשובעבר 

 

 

 ל במידהוהכ – : פרשת המן'חלק ב

 (:'אכלו בני ישראל במדבר )נספח אשאת הפסוקים המתארים את המן  יקראוהתלמידים 

 

ַבת הַ "]...[  כְּ יב ַלַמֲחֶנה. ַוַתַעל ש  ַבת ַהַטל ָסב  כְּ ָתה ש  ֵנה ַעלּוַבבֶֹּקר ָהיְּ ה  ָפס ָטל וְּ סְּ חֻּ ָבר ַדק מְּ דְּ ֵני ַהמ  ר ַעל פְּ פֹּ ָהָאֶרץ.  ַדק ַככְּ

ֵני אּו בְּ רְּ יש ֶאל ַוי  רּו א  ָרֵאל ַויֹּאמְּ שְּ יו ָמן הּוא י  עּו ַמה ָאח  י ֹלא ָידְּ ֶשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶלֶחם ֲאֶשר ָנַתן  כ   ה'הּוא ַויֹּאֶמר מֹּ

ָלה. ֶזה ַהָדבָ  ָאכְּ ָּוה ָלֶכם לְּ ֶלת  ה'ר ֲאֶשר צ  גֹּ ֶמר ַלגֻּלְּ לוֹּ עֹּ י ָאכְּ פ  יש לְּ ֶמנּו א  טּו מ  קְּ שֵֹּתיֶכם [אמת מידה לאדם]ל  ַפר ַנפְּ סְּ  מ 

ָקחּו. ַוַיֲעשּו ָאֳהלוֹּ ת  יש ַלֲאֶשר בְּ ֶמר א  דּו ָבעֹּ יט. ַוָימֹּ ע  ַהַממְּ ֶבה וְּ טּו ַהַמרְּ קְּ לְּ ָרֵאל ַוי  שְּ ֵני י  ֹלא ֶהעְּ  ֵכן בְּ ֶבה וְּ יף ַהַמרְּ ד 

י פ  יש לְּ יר  א  ס  יט ֹלא ֶהחְּ ע  ַהַממְּ יש ַאל וְּ ֶשה ֲאֵלֶהם א  לוֹּ ָלָקטּו. ַויֹּאֶמר מֹּ ֵתר  ָאכְּ ֶמנּו ַעד [ישאיר]יוֹּ ֹלא מ  עּו ֶאל בֶֹּקר. וְּ  ָשמְּ

ֶמנּו ַעד ים מ  רּו ֲאָנש  ת  ֶשה ַויוֹּ ַאש מֹּ בְּ ים ַוי  ָלע  ם תוֹּ  ]...[". בֶֹּקר ַוָירֻּ

 כ'(-)שמות ט"ז, י"ג

 

 מסבירים במליאה את הפסוקים:

המן היה מזון פלאי שניתן על פי התורה לבני ישראל במדבר. משה מצווה את העם ללקוט את המן "איש לפי 

אוכלו". משמע, על פי הכמות הנדרשת לכל אדם. הוא מבהיר שהכמות הנדרשת לאדם אחד )לגולגולת( היא עומר 

 )אמת מידה קדומה(.

מגלים שגם מי שהרבה ללקט וגם מי  הם ,לאחר שהם מודדים את מה שאספוו ,ןי ישראל מלקטים את המבנ

לא להותיר, המן שקיבלו את המידה הנכונה. מי שהשאיר מהמן ליום שלמחרת, למרות הציווי של משה  שהפחית

 העלה תולעים והתקלקל.שלו 

 

 :את התלמידים שואלים

 שראל בכמות המן שמותר להם לקחת?משה את בני י הגביל למה לדעתכם 

הדרושה ליום כל יום את הכמות ביתה חובה ללקוט ילמה לדעתכם נאסר לשמור את המן ליום המחרת וה 

 ?הזה

 

 ז:"על פסוק ט ( 19-)פרשן מהמאה ה מקריאים את דברי מלבי"ם

. וכן ילמדו דורות שלא ילקטו ממנו יותר מן הצורך, לעשות ממנו אוצרות וסחורה. רק לקטו איש לפי אכלו"

נו טחוֹּ עּוט ב    ."הבאים, שאין ראוי לאדם לאסוף ולכנוס יותר מן הצורך שזה ממ 

 )מלבי"ם, פירוש לשמות, פרק ט"ז, פסוק ט"ז(

נו" טחוֹּ עּוט ב  . ואפשר להבין זאת הבנה כללית יותר: באלוהים שיהיה לו די גם בעתיד טחוןישאין לאדם ב –" ממ 

 יד יהיה לו מה שהוא זקוק לו.שאין לאדם ביטחון שבעת
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 – ישתמשו במן לצורך שלשמו ניתןשבני ישראל יתה יכמות המן ההגבלת  המטרה שלים, מלב"התורה  לפי פרשן

כלומר שיצברו מעבר  ,וסחורה)כלומר דברים ששומרים( אוצרות  :אחריםדברים שישתמשו בו למזון. החשש היה 

 לא לאגור דברים מיותרים.שתנו מבקש ללמד אודרש נהמן יותר מהלא ללקוט משמכאן שהציווי  .לנדרש לקיומם

 :את התלמידים שואלים

  מצד אחד סחורה היא כמובן דרך צורך או צרכנות? )ניתן לעודד דיון בנושא הםהאם אוצרות וסחורה :

  (מקובלת להתפרנס, ומצד אחר השאלה היא אם המטרה היא לחיות בנוחות או לצבור כסף ורכוש.

 ם חושב שהדורות הבאים צריכים ללמוד מההגבלה על ליקוט המן?מה מלבי" 

 אין טחון. במה או במי לדעתכם יבהוא אדם שאין לו  מלבי"ם אומר שאדם שאוסף דברים שלא צורך

 )אלוהים? הטבע? העתיד?(   ון?טחילאדם כזה ב

 

המידתיות ביחס למשאבי  חשיבותעל הציווי ללקוט מזון על פי המידה שהאדם זקוק לה בכל יום מלמד אותנו 

שאין לנו שימוש בהם פסולת ומוצרים  יהיו ברשותנו הרבהא זקוקים לו, לטבע. אם נשתמש רק במה שאנו באמת 

 יום המחרת.במן המבאיש כמו המן קצר לאחר קנייתם, ז

חד צורך ולא מתוך פעל פי הרכינו רק אם נשתמש במשאביו וטחון בטבע שימשיך לספק לנו את כל ציבנחוש ב

 .ר יחסרשמח

 

 ומה כן? –: "לא תחמוד" 'חלק ג

 איסור "לא תחמוד":ההדיבר העשירי בעשרת הדיברות הוא 

ֵרֶעָך" ל ֲאֶשר לְּ כֹּ רוֹּ וְּ רוֹּ ַוֲחמֹּ שוֹּ דוֹּ ַוֲאָמתוֹּ וְּ ַעבְּ ד ֵאֶשת ֵרֶעָך וְּ מֹּ ד ֵבית ֵרֶעָך ֹלא ַתחְּ מֹּ  ".ֹלא ַתחְּ

 )שמות כ', י"ג(

 

ונה המאפיינת את הציווי "לא תחמוד" מלמד על תכ

לרצות את מה שלא שלו. התאווה לעוד או  – האדם

אחרים לעשות מעשים עלולה לגרום לו למה שיש לאחר 

שאסורים על פי התורה כגון גזל, הונאה ואף פגיעה 

 .באחרפיזית 

 ,איסור "לא תחמוד"המלמדים את התלמידים את 

ומסבירים שהחמדנות והתאוותנות הן תכונות שליליות 

 תורה.לפי ה

 ם אלו תכונות לא טובות?כלמה לדעת 

 

, יש לשים לב "לא תחמוד"איסור השמלמדים את כ

תיהן צרכנות. אמנם שבין להבדלים בין חמדנות ל

אין אבל  – הצורך בקניין – מאותו צורך אנושי ותנובע

התורה מזהירה מפני מעשים לא הכרח שהן יהיו זהות. 

ומכאן  ,מתכונת החמדנותנבוע העלולים למוסריים 

 ."לא תחמוד"איסור הנובע 

 

 

 

רבי אליעזר הקפר אומר, הקנאה והתאווה "

  ."והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם

 א(", כ')מסכת אבות, ד

ית ממשמציאות שאמרה זו מהמשנה מניתן להבין 

בה מעשים הנובעים מתוך קנאה, תאווה וכבוד ש

ברוב קנאתם יוצרים מציאות חיים לא מאוזנת. 

ותאוותם, אנשים עלולים להזניח את כללי 

הבריאות )למשל לאכול אוכל לא בריא שהם 

מתאווים לו, לעבוד קשה מדי ולא לישון טוב כדי 

 שאחרים יעריכו אותם וכדומה(.

ישור הפסיכולוגי. להבין אמרה זו במעוד אפשר 

תאווה לאדם שמחשבותיו נתונות כל העת לקנאה, 

מסוגל לחיות את החיים במלואם אינו  כבודלו

הנות מהם. מחשבותיו נמצאות "מחוץ לעולם" יול

 והוא אינו שמח במה שיש לו. ,הזה

 

 

 העשרה למורה 
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 .שואלים את התלמידים אם לדעתם אפשר לשלוט בתחושת החמדנות

 

להתמודד עם יצר אבל אפשר רגשות שלנו. העובדה שלא תמיד אנחנו יכולים לשלוט באנחנו צריכים לקבל את 

 יר עליו תודה.כלהתמקד במה שכן טוב בחיינו ולהלמשל  ,החמדנות

 יוביות הפוכות לחמדנות ולתאווההתנהגויות ח אילו?  

 :כותבים על הלוח את המשנה 

יר "  ?"ֵאיֶזהּו ָעש  קוֹּ ֶחלְּ  ַהָשֵמַח בְּ

 .)אבות ד', א'(

  עשיר? באיזו מובן הוא עשיר? מה גורם לו להרגיש עשיר?הוא למה מי ששמח בחלקו 

 ברים גם על הלוח.הם שמחים בהם. רושמים את הדשמבקשים מהתלמידים לחשוב על דברים שיש להם ו

 

 :את התלמידים שואלים

  חמדנות יכולה להשפיע עלינו כאשר אנו עושים קניות?הכיצד 

  חמדנות בצרכנות משפיעה על הטבע?הכיצד 

 ?אילו פעולות הפוכות לחמדנות אנו יכולים לעשות כדי לשמור על הטבע 

 

בשיעור כפי שלמדנו יד שנייה. מים הפוכה מצרכנות מוגזמת היא שימוש בחפצ פעולהלמעשים המעודדים  הדוגמ

כדי לממש ולהמחיש את שתי הדרכים היעילות ביותר לשמירת משאבי הטבע.  םהפחתה ושימוש מחדש ה ,הקודם

כל תלמיד יביא חפצים שכבר אין לו  –תן -ניתן להקדיש שיעור אחד או הפסקה לשוק קחמה שנלמד בכיתה, 

 קחת אותם.שימוש בהם ויניח אותם כך שמי שירצה יוכל ל

 

 סיכום

צריכה של חפצים וחוויות שאין לנו צורך  – אחד הגורמים המשפיעים ביותר על כילוי משאבי טבע הוא הצרכנות

איסור "לא תחמוד" ה. על כן לנותאווה למה שאין החמדנות והקיומי בהם. המניע העיקרי לקנייה מוגזמת הוא 

לנהוג שת המן ללקוט "איש כפי אוכלו" מלמד אותנו יכול להוות מעצור המגן עלינו מעצמנו. הציווי בפר

ך את מה שבאמת נחוץ ומידתיות. על הציר בין צורך לצרכנות אנו יכולים להפעיל שיקולים של מידתיות ולצרב

יהיה עלינו להיות יותר  ,לוותר כליל על כל צרכנות שהיא, אבל כדי לשמור על הטבעפירושו של דבר לנו. אין 

 מתיים שלנו ולא לחרוג מהם יותר מדי.מודעים לצרכים הא

 

 האדם עץ השדה

השמח בחלקו" מלמדת אותנו לשמוח במה שיש לנו כעת ולא לשאת עיניים למקומות  ?המשנה "איזהו עשיר

אחרים ולרצות את מה שאין לנו. פעמים רבות מה שיש בידנו הוא נפלא ונהדר והמחשבה שאולי יש משהו 

 ית השמחה במה שיש לנו באותו רגע.יחווהיא שהורסת את  יותר אחר טוב

  קוראים סיפור עם המבטא רעיון זה:

 מעשה באדם אחד שהיה הולך על המזח וראה דייג אחד דג דגים להנאתו ולמחייתו.

וכך תוכל לדוג יותר דגים  ,לי, אינך רוצה להרוויח יותר כסף? קנה לך סירה גדולה יותר"אמור שאל אותו: 

 ".ולהרוויח יותר כסף

 "יצא לי מזה?ימה , "שאל אותו הדייג "ואז?"



36 

 

תוכל לקנות לך ספינה גדולה יותר, תוכל להיכנס עמוק יותר אל  ,יהיה לך כסף רב יותר"כש אמר לו האיש:

 ."תוך הים ולדוג יותר דגים. וכך תוכל להרוויח יותר כסף

 "?בכל הכסף הזה מה אעשה, "ושאל אותו הדייג "נו?"

וכך לדוג יותר דגים בזמן קצר יותר  ,נות ספינה עוד יותר גדולה ולשכור פועליםתוכל לק" אמר לו האיש:

 ."ולהרוויח יותר כסף

 שאל אותו בתמימות הדייג. "כסף הזה מה אעשה?בו"

האם אינך רוצה שיהיו לך ספינות גדולות ועובדים רבים ותוכל לדוג הרבה יותר דגים " אמר לו האיש:

 "ולהרוויח יותר כסף?

 "כסף הרב?במה אעשה , "אל אותו הדייגש "ואז?"

ואתה תוכל לשבת לך בשקט ופועליך,  עסקיך ,כל ספינותיך והוא ינהל את ,שכור לך איש טוב" אמר לו האיש:

 ."ולדוג דגים להנאתך

 "עכשיו!כבר טיפש שבעולם, הרי זה מה שאני עושה "אמר לו הדייג: 

 

 ?יכול לשמוח בהם כמו שהםדברים יש לכל אחד שהוא דנים עם התלמידים: אילו 

, ולחשוב מה מסב להם אושר בדברים האלה שיש להם עשרה דבריםשל  המבקשים מהתלמידים לכתוב רשימ

 צורך.להם מה הם באמת צריכים ובמה אין 

 

 במרחב החקלאי

  גידול בשדות קטנים או גידול עצמי שאינם לצורך לבין משוחחים על ההבדל בין גידול חקלאי מונוקלטורי

גידול שהוא רק ולעומתו יש ליון, ירווח. בגידול התעשייתי הרבה נזרק ומשתמשים במשאבים רבים עד כ

 הוא מידתי.בו לצורך ולא לרווח כלכלי, ולכן השימוש במשאבים 

 חשיבות של את הסכנה שבתאווה והממחיש את ה( 'ניתן לקרוא את סיפורו של המלך מידאס )נספח ב

המידתיות בשימוש בקרקע ובמשאבים עניין ש. אפשר לקשור את הסיפור לעל מה שיוהודיה הטוב כרת ה

 לצורך גידול תעשייתי. האם הכסף חשוב יותר מכל דבר? על אילו דברים לא נוותר למען עוד כסף?
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 המן במדבר –צרכנות לעומת צורך 

 

ה. ַוַתַעל ִשכְּ "]...[  ִביב ַלַמֲחנֶׁ ַבת ַהַטל סָׁ ה ִשכְּ תָׁ יְּ ר הָׁ ִהֵנה ַעלּוַבֹבקֶׁ ל וְּ ס ַבת ַהטָׁ פָׁ סְּ ח  ר ַדק מְּ בָׁ ֵני ַהִמדְּ ֹפר  פְּ ַדק ַככְּ

ֵני ַעל אּו בְּ ץ. ַוִירְּ ָארֶׁ ל הָׁ רּו ִאיש אֶׁ ֵאל ַוֹיאמְּ רָׁ ן הּוא ִישְּ עּו ַמה ָאִחיו מָׁ דְּ ם הּוא  ִכי ֹלא יָׁ ה ֲאֵלהֶׁ ר ֹמשֶׁ הּוא ַוֹיאמֶׁ

ַתן  ר נָׁ ם ֲאשֶׁ חֶׁ ה הַ  ה'ַהלֶׁ ה. זֶׁ לָׁ ָאכְּ ם לְּ כֶׁ ה לָׁ ר ִצּוָׁ ר ֲאשֶׁ בָׁ ֹגלֶׁת  ה'דָׁ ר ַלג לְּ לֹו ֹעמֶׁ ִפי ָאכְּ נּו ִאיש לְּ טּו ִממֶׁ אמת ]ִלקְּ

ֹשֵתיכֶׁם [מידה לאדם ַפר ַנפְּ חּו. ַוַיֲעשּו ִמסְּ ָאֳהלֹו ִתקָׁ ר בְּ ִעיט.  ִאיש ַלֲאשֶׁ ַהַממְּ ה וְּ בֶׁ טּו ַהַמרְּ קְּ ֵאל ַוִילְּ רָׁ ֵני ִישְּ ֵכן בְּ

ר ֹעמֶׁ ֹמדּו בָׁ ֹל ַויָׁ ִפיוְּ ִסיר  ִאיש לְּ חְּ ִעיט ֹלא הֶׁ ַהַממְּ ה וְּ בֶׁ ִדיף ַהַמרְּ עְּ ם ִאיש ַאל א הֶׁ ה ֲאֵלהֶׁ ר ֹמשֶׁ טּו. ַוֹיאמֶׁ קָׁ לֹו לָׁ  ָאכְּ

נּו ַעד [ישאיר]יֹוֵתר  ֹלא ִממֶׁ ר. וְּ ל ֹבקֶׁ עּו אֶׁ מְּ נּו ַעד שָׁ ִשים ִממֶׁ ה ַויֹוִתרּו ֲאנָׁ ַאש ֹמשֶׁ ִעים ַוִיבְּ ם תֹולָׁ ר  ר ַויָׁ  ...[".] ֹבקֶׁ

 כ'(-)שמות ט"ז, י"ג

 

 מה הכוונה בציווי "לקטו איש לפי אוכלו"? .1

 מה קרה למי שליקט יותר ממה שהיה צריך או שליקט פחות משהיה צריך? .2

 

 ז:"עזר בפירוש רש"י לפסוק יילה אפשר

יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט וכשבאו לביתם ומדדו בעומר איש איש מה  –"המרבה והממעיט" 

ו שהמרבה ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת אשר באהלו והממעיט ללקוט לא מצא חסר שלקטו ומצא

 .מעומר לגולגולת

 כמות המן שמותר ללקוט? תסיבות יכולות להיות להגבל אילו .3

 

 ז:"מלבי"ם בפירוש לפסוק ט

 

מדו שלא ילקטו ממנו יותר מן הצורך, לעשות ממנו אוצרות וסחורה. רק לקטו איש לפי אכלו. וכן יל

 . דורות הבאים, שאין ראוי לאדם לאסוף ולכנוס יותר מן הצורך שזה מִמעּוט ִבטחֹונו

כללית יותר: הבנה  זאתאפשר להבין ו .טחון באלוהים שיהיה לו די גם בעתידישאין לאדם ב – "מעוט בטחונו"

 .שהוא זקוק לומה  וביטחון שבעתיד יהיה לשאין לאדם 

 

 לה?מהי הסיבה שמביא מלבי"ם להגב .4

 'נספח א
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 מגע הזהב של המלך מידאס

 

בארמונו . המלך מידאס אהב לארח שמו מידאס, לפני שנים רבות בממלכה קטנה ביבשת אסיה חי מלך

מבקרים שהגיעו מרחוק ולשמוע מהם סיפורים על מסעותיהם. הוא נהנה מחברתם של אנשים ותמיד 

 רצה בקרבתם.

את דרכו ולא מצא עה בתוך הגן תמלך מידאס. הוא נכנס בטעות אל גן הוורדים של ה זקןיום אחד אדם 

פני המלך. ל הוזקן והביאוהונרדם. משרתי המלך מידאס מצאו את תחתיו נשכב . לבסוף התייאש, החוצה

 המלך שמח באורחו ובמשך עשרה ימים אירח ברוב כבוד והדר את אורחו הפשוט.

פרד מעליו, פנה אליו האיש הזקן יבתום עשרה ימים, כאשר עמד המלך ללוות את אורחו לשלום ולה

 ואמר לו:

ואירחת אותי ברוב כבוד והדר במשך עשרה ימים. עשית כל זאת אף  ,המלך מידאס, היית נדיב אתי"

וכעת כאשר  ,ך אדם פשוט. אך למעשה אינני אדם פשוט כלל וכלל, יש לי כוחות פלאייםישאני הייתי בעינ

 ותה אקיים".לבקש בקשה אחת ואתוכל  ,אנו נפרדים לשלום

 ולכן ביקש מיד: ,מאז מעולם נודעה חיבתו לזהבשכן המלך מידאס לא היסס, 

 "הפך לזהב!יגע בו יאכל אשר "

זהב. מיהר , ומיד נהפך המקל למקל ידו למקלואת האורח הנהן ברצון ונעלם. בהתרגשות הושיט המלך 

 ירות הבית וכל חפציו היו לזהב.אל המטבח והפך כל כלי וכלי לזהב. כך הסתובב ברחבי הארמון, עד שק

כאשר סיים חש עייפות מהמאמץ לגעת בכל דבר ודבר בביתו. אז ביקש ממשרתיו שיביאו לו דבר מה 

היא וכל מה שבתוכה לזהב. המלך מידאס הושיט  ופכנה נהלאכול. אך אבוי! רק נגע בקערת המרק, וה

לזהב. לפתע נכנסה לחדר בתו  םגם ה ולזהב. הושיט ידו למים, והיהפכה וגם היא  –ידו לפרוסה את 

הפכה גם בתו של נבין שתי ידיו  !את אביה בצערו ורצה לחבקו. כמה נוראהבת האהובה של המלך. ראתה 

 המלך מידאס לזהב.

היה זה . המלך מידאס הצטער ובכה, אבל לא יכול לנגב את דמעותיו בממחטה. אז נשמעה דפיקה בדלת

 מגע הזהב. רח שנתן למלך מידאס אתואותו א

 למלך: ישאיני מעוניין עוד בזהב כלל". אמר הא" התחנן המלך מידאס, ,בבקשה ממך""

לשכוח שדי לך בחברת אנשים. גרמה לך איש טוב אתה, המלך מידאס. מארח ונדיב. אבל אהבתך לזהב "

 אדם, בוודאי תבין שמה שיש בידך כבר עכשיו הוא זהב אמתי".שום שאינך יכול להתקרב לכ ,כעת

 : תהילה סולטנה שפר(תולוגיה היווניתי)עיבוד לסיפור מהמ

 

 ב'נספח 
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 שיעור חמישי: מזון צדק

 סוגיות שונות בעניין המזון והאחריות החברתית והסביבתית

 

 רציונל

השיעור החמישי יעסוק בסוגיות של מזון צדק דרך רעיון הכשרות האקולוגית. מזון צדק הוא שם מאגד למגוון 

צדק ועוולות חברתיות, סביבתיות ואישיות. הכשרות -זון שאנו צורכים לתופעות של אינושאים הקושרים בין המ

אלא גם במדדים כמו  האקולוגית היא גישה שלפיה כשרות המזון אמורה להימדד לא רק במונחים הלכתיים

תפיסת השפעה סביבתית וחברתית. בשיעור יתוודעו התלמידים למונחים אלו ולכמה סוגיות מייצגות ויכירו את 

 היהדות היום ובעבר בדבר אחריותו של האדם על מזונו.

 

 מטרות

 .התלמידים יתוודעו לסוגיות של מזון צדק 

 .התלמידים יכירו את רעיון הכשרות האקולוגית ואת ביסוסו על מצוות חברתיות וסביבתיות מהתורה 

 .התלמידים ילמדו על בזבוז עודפי מזון ויבינו את חשיבות הדאגה לאחר 

 

 ריםאביז

 מקרן

 מחשב

 מצולמים נספחים

 מצולמות כרטיסיות

 

 מבנה השיעור

 חלק א': כשרות וכשרות אקולוגית

 חלק ב': מזון צדק
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 מהלך השיעור

 ': כשרות וכשרות אקולוגיתחלק א

 

ים. )המחשב יהיה מחובר למקרן, " לפני התלמידשעון המזון העולמימתחילים את השיעור בפתיחת האתר "

מהרגע שהאתר נפתח, הוא סופר כמה מזון מיוצר בעולם, כמה מזון  והתלמידים יראו את רגע פתיחת האתר.(

נצרך וכמה מזון מבוזבז. בעמודה השמאלית מוצגת כמות המזון שמיוצר בכל שנייה שחלפה מאז פותחים את 

צרך, ובימנית מוצגת כמות המזון המתבזבז. בסוף השיעור האתר )בטונות(, באמצעית מוצגת כמות המזון הנ

 חוזרים אל השעון ובודקים כמה מזון בוזבז בזמן השיעור. 

מסבירים שהשיעור יעסוק במזון וביחס שלנו אל המזון בהקשר של המשאבים המבוזבזים שדיברנו עליהם 

 בשיעורים הקודמים.

צוות ביהדות, או איזו מצווה עיקרית, אנחנו מכירים שואלים: איפה ביהדות יש התייחסות למזון? אילו מ

 שקשורות לאוכל שאוכלים?

 

 מצוות הכשרות  הן קבוצת מצוות מרכזיות ביהדות שמלמדות שהאדם מוגבל במזון שהוא מכניס לפיו. 

מסבירים שיש גישה שאומרת שעניין הכשרות הוא המודעות למה שמה אוכלים. אפשר לכתוב זאת על הלוח כדי 

 גיש את האמירה, ואז שואלים:להד

  ?למה לדעתכם חשוב לקבוע כללים שיאמרו לנו מה לאכול ומה לא לאכול 

 ?אילו מאכלים ראוי לדעתכם להימנע מלאכול או שנכון לאכול 

 

על כל דף כתוב כלל לאוכל שנשתדל שלא לאכול: אוכל לא בריא, אוכל שפוגע באנשים  –תולים דפים בכיתה 

 ם, אוכל שמזהם את הסביבה, אוכל לא טעים, אוכל שלא נראה טוב.אחרים או בבעלי חיי

 התלמידים יסתובבו בכיתה ויכתבו על הדפים מאכלים שלדעתם מתאימים לכללים שכתובים בהם.

בודקים עם התלמידים עד כמה אנחנו מודעים למאכלים שייצורם פוגע באחרים. האם ציינו מאכלים כאלה 

 א שלדעתם אין מאכלים כאלה, או שאין להם די מידע בנושא?ברשימה? אם לא, האם הסיבה הי

  

שלומי על רעיון הכשרות האקולוגית )נספח א'(. את השאלות המובאות -קוראים את דבריו של הרב זלמן שחטר

התלמידים אליהן לאור מה  בקטע מעלים להצבעה. בהמשך השיעור ניתן לחזור לשאלות אלו ולבחון את תשובות

 שלמדו.

 

]...[ היהודים תמיד בדקו חוקי הכשרות סובבים סביב השאלה מאין הגיע המזון שאנו עומדים להכניס לפינו. רוב "

 מה הם עומדים להכניס לפה. לכן פיתחה החברה היהודית את מושג ההשגחה על הכשרות.

ניס אל פינו הוא ]היום[ אנחנו מגלים שלא די עוד באמות המידה הישנות וכי עלינו לברר אם מה שאנו עומדים להכ

 כדי להמחיש את דברי אציג בפניכם שורת שאלות: על פי תפיסת הקיום החדשה. 'כשר'אומנם 

  ?האם מזון שרוסס בחומרי הדברה, המרעילים את האדמה ואת מקורות המים, הוא כשר 

  ?האם מותר לאכול ביצים מתרנגולות החיות חיי סבל בלולים 

 ועלים העובדים בתנאים נוראים? האם מותר לאכול מזון שגודל בידי פ 

  ?האם ג'אנק פוד הוא כשר 

http://worldfoodclock.com/
http://worldfoodclock.com/
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 ?האם מסעדה שאינה ממחזרת את האשפה שלה היא כשרה 

 ?האם כוס עשוייה קלקר היא כשרה 

אלו שאלות שלא נשאלו באופן כזה עד לשנים האחרונות. קבוצות שונות בעולם היהודי ובישראל עובדות על 

 חברתית.-אקולוגית פיתוח הרעיון של הענקת תעודת כשרות

 (216-212, עמ' 2006, משכל, תל אביב קרבת אלוהיםשלומי ורות גן קגן, -)הרב זלמן שחטר

 

כמו התו החברתי או התו הסביבתי, שניתנים לעסקים ששומרים על מעין תעודות, מסבירים שהיום יש "תווים", 

ות או ללא קשר לתעודת הכשרות. הרב כללים חברתיים וסביבתיים. תעודות אלו ניתנות נוסף על תעודת הכשר

שלומי פיתח רעיון של נתינת תעודת "כשרות אקולוגית" לעסקים ששומרים על הסביבה, על בעלי -זלמן שחטר

 החיים ועל האנשים שקשורים לייצור המזון.

 

 

 מזון צדק  :'חלק ב

 

כה בשיעור על הכללים שאנו קובעים באשר למזון שאנחנו אוכלים, נכיר לתלמידים שלושה מתוך הנלמד עד 

דברים שראוי או לא ראוי לעשות כדי שלא  –היבטים של מזון צדק. מסבירים בקצרה שאלו כללים מוסריים 

 שנובעים מהדרך שבה אנחנו מגדלים וצורכים היום מזון. –לפגוע במישהו 

 

 

תחת הגדרה זו  אופן צריכת המזון בתקופתנו.שעניינם למגוון נושאים מוסריים כולל שם הוא מזון צדק 

מפותחות; ביסוס  מדינותבשביל ון במדינות מתפתחות ידול מזעולים לדיון ולפעולה חברתית עניינים כגון ג

תעשיית המזון המקומית על גבם של החלשים בחברה; זיהום האדמה ופגיעה בבעלי חיים בתהליך ייצור 

טחון תזונתי; בריאות יאוקונומי; ב-המזון ושינועו; פערים בין איכות המזון הנצרכת על פי מעמד סציו

 יתי ועוד.לקויה ממזון המיוצר באופן תעשי

ועלת ברחבי העולם להנגשת מזון בריא ומוסרי באופן שוויוני לכלל ( פFood Justice"מזון צדק" ) התנועה

 ,שיטות גידול של מזון בקנה מידה קטן בגינות קהילתיות ובבתי ספר ותת העולם. בין היתר נלמדיאוכלוסי

 מחנכים לצריכה נבונה ולא בזבזנית של מזון.ו

 

 

 

 העשרה למורה

 

 

 כשרות) "כשרות-אקו" המושג את הברית תמארצו שלומי-שחטר זלמן הרב טבע 70-ה שנות באמצע

 .הכשרות שמירת בעקרון ואת מרכיב האחריות החברתית ההסביב שמירת מרכיב את שיבטא( אקולוגית

 אוכלשל ייצור  המודרני העידן של מוסר בסוגיות להתחשב חייבות בזמננו הכשרות הלכות, לתפיסתו

 שימוש על איסור כגון סביבתיים שיקולים גם ללושיככך  כשרותה הלכות את להרחיב ראוי לפיכך. ואכילה

 המקיימות מחברות מוצרים קניית עידוד, חזורמ   על הקפדה, חופש ממשקמזון  אכילה, פעמיים-חד בכלים

 .עובדים זכויות על שמירהו הוגן סחר חוקי

 התו" תדוגמ ,מוסריות מידה אמות פי על מוצריםלו לעסקים הניתניםמעין אלו " תווים" כמה יש בארץ

 .הכשרות לנושא אלו תווים בין ישיר קשר אין, הברית ארצותשלא כמו ב אבל". הסביבתי התו"ו" החברתי

 

 

 

 העשרה למורה
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ג יקבל כרטיסייה וילמד אותה יחד ולאחר מכן יישאל עליה שאלות בכיתה. יש שלוש מתחלקים לזוגות. כל זו

 בכל כרטיסייה מוצגת סוגיה אחת של מזון צדק. כרטיסיות, כל שליש כיתה יקבל את אותה כרטיסייה )נספח ב'(.

 

 שלוש הסוגיות בכרטיסיות:

 "לפגוע העלולים נע ממעשים מילשמור על החיים ולה מצווה מהתורה – "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

 בכרטיסייה זו עולות שאלות על מזון שמזיק לבריאותנו.  בחיים.

 "איסור מהתורה לבזבז דבר שיש לו שימוש. בכרטיסייה זו עולה סוגיית בזבוז המזון  – "בל תשחית

 והשמדת המזון בתעשיית המזון ואצלנו בבתים, הרס של הסביבה ושימוש במשאבי הטבע בתעשייה.

 מצווה מהתורה לאהוב ולדאוג לאחר. בכרטיסייה זו עולות סוגיות של פגיעה  –" בת לרעך כמוך"ואה

 בזכויותיהם של בני אדם ושל בעלי חיים למען ייצור מזון.

 

להציג בקצרה את התלמידים יעשו את הפעילות בכרטיסייה שבידם. לאחר מכן נותנים לשלושה זוגות תלמידים 

חותמות שעיצבו. ניתן לחזור לשאלות ולהצבעה וגם לדפים עם הכללים מהחלק מה שלמדו מהכרטיסיות ואת ה

 הקודם, ולראות אם עולים רעיונות חדשים בנושא.

 

 הערה: יש להחליט אם לתת לתלמידים לעצב חותמות או להציג להם את התמונות להלן בשל הגבלת זמן.

 

". דיוקנאות של משפחות בעולם -עולם רעב "מקרינים תמונות מסדרת תמונות שצילם הצלם פיטר מנזל בספרו 

 מנזל צילם משפחות מכל העולם עם כמות המזון השבועית שהם צורכים.

 :מציגים שתי תמונות מהפרויקט

 מארצות הברית משפחת רוויסשל  אומגרמניה  משפחת מלאנדראת תמונתה של 

מסודן )החיים במחנה פליטים  משפחת אבובכארשל  אומאקוודור  משפחת איימהאת תמונתה של ולעומתה 

 צ'אד(.ב

מבקשים מהתלמידים לחשוב, בעקבות מה שלמדו בכרטיסיות, אילו שאלות אפשר להעלות להשוואה בין 

סוג המזון שאוכלים במקומות האלה? )איפה אוכלים יותר בריא? פחות מזון מעובד? יותר טרי?(  מהו: התמונות

ון שיש להם? מי יזרוק יותר? מי למי יש יותר? האם זה אומר שהם רעבים פחות? האם הם צריכים את כמות המז

לא יבזבז? מי אוכל מזון שיותר אנשים ובעלי חיים נפגעו בתהליך הייצור שלו? האם יש מישהו שאוכל מזון 

 שייצורו לא פגע באיש?

 

התמונות מציגות את הפערים בין המשפחות השונות בעולם, אבל הפערים האלה קיימים גם בין אנשים שחיים 

ים שיש להם גישה למזון בריא ודי מזון לפי צורכיהם, ויש אנשים שאין להם די מזון. העוול בעיר אחת. יש אנש

 הגדול הוא שיש אנשים שאין להם מזון, אבל מזון בכל העולם נזרק ומתבזבז.

 שואלים את התלמידים אם הם יכולים לחשוב על סיבות לכך שמזון נזרק.

 מה אפשר לעשות כדי שמזון לא ייזרק?

 מה כל אחד מאתנו יכול לעשות כדי למנוע בזבוז מזון?

מזכירים את הפרויקט "לקט ישראל" שבו אוספים עודפים של תוצרת חקלאית משדות ומחלקים אותם לנזקקים 

 ואת הפרויקט "משולחן לשולחן" שבו אוספים עודפי מזון ממסעדות ומאירועים.

http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I00005VBYEjWRqVw/C0000k7JgEHhEq0w
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I00005VBYEjWRqVw/C0000k7JgEHhEq0w
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I0000MKg0bMaCq6Y/C0000k7JgEHhEq0w
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I0000MKg0bMaCq6Y/C0000k7JgEHhEq0w
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I0000k1asqBIfJec/C0000k7JgEHhEq0w
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I0000k1asqBIfJec/C0000k7JgEHhEq0w
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I0000o7KnJxnBF9o/C0000k7JgEHhEq0w
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I0000o7KnJxnBF9o/C0000k7JgEHhEq0w
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לא לשים בצלחת יותר ממה שאנחנו צריכים כדי שלא יום: -כמובן מדגישים את חשיבות המעשים שלנו ביום

כך המזון העודף חוזר  –נזרוק, להציע לחברים אוכל שלא נאכל, לא לזרוק שאריות אוכל לפח, אלא לקומפוסט 

 ועוד רעיונות שהתלמידים מעלים. –לשימוש באדמה ואינו נרקב ומזהם 

 

 בתחילת השיעור ובודקים את הנתונים. לסיום השיעור מסתכלים באתר "שעון המזון העולמי" שפתחנו

 

 סיכום 

היהדות מתייחסת למזון דרך מערכת החוקים של הכשרות. מרעיון הכשרות אנו מבינים שיש הגבלות למה מה 

שאנחנו אוכלים ולא אוכלים. רעיון הכשרות האקולוגית מרחיב תפיסה זו, וכולל חוקים על מזונות שפוגעים בנו, 

חיים אחרים. יש בעיות רבות במזון שאנחנו אוכלים היום, מבזבוז ועד פגיעה בפועלים בסביבה ובאנשים ובעלי 

המייצרים את המזון וייצור מזון שאינו בריא. כל הסוגיות האלה, שנקראות "מזון צדק", מבקשות ללמד אותו 

מו לא לבזבז שעלינו לחשוב על מה שאנחנו אוכלים ולהיות מודעים. בעזרת המודעות נוכל למצוא פתרונות, כ

מזון. די בכך שלא נבקש יותר ממה שאנחנו צריכים, נימנע ממאכלים שאינם בריאים לנו ונשתף אחרים באוכל 

 כך נוכל להשפיע על סביבתנו הקרובה. –שיש לנו 

כמו כן יש "תווים" הניתנים לעסקים ששומרים על כללים חברתיים וסביבתיים, ובעזרתם נוכל להחליט איפה 

 לאכול.

 

 דם עץ השדההא

מרחיבים את הדיבור על האחריות שלנו כלפי האחר. לצורך כך מספרים אגדת העם המלמדת על 

 ערבות הדדית )נספח ג'(:

אדם אחד הגיע בסוף חייו לעולם הבא. בשערי העולם הבא חיכה לו מלאך ובישר לו שבזכות מעשיו 

דן, אבל הדרך לגן עדן עברה דרך שערי הטובים זכה להגיע לגן עדן. המלאך הוביל את אותו אדם אל גן ע

הגיהינום. הציץ האדם פנימה לראות כיצד נראה הגיהינום וממה ניצל, וראה אולם גדול ושולחן גדול, 

ועליו מסודרת סעודה גדולה. מאכלים טעימים ועשירים בכל טוב היו על השולחן וליד השולחן ישבו 

 האנשים שנידונו לגיהינום.

לאך מדוע מקום זה נחשב גיהינום. סעודה גדולה וטובה אינה סוג הייסורים תהה האדם ושאל את המ

 שציפה שיהיו בגיהינום.

 הצביע המלאך על האוכלים ועל המזלגות שבהם סעדו.

אז הבחין האדם שהמזלגות ביד הסועדים ארוכים מאוד. כל כך ארוכים, שאם ינסו להכניס לפיהם דבר 

 אנשי הגיהינום מול המאכלים הטובים ולא יכלו לאכלם. מאכל, יפצעו את פרצופיהם. כך נותרו

אולם  –המשיכו המלאך והאדם ונכנסו בשערי גן עדן. להפתעת האדם גן עדן נראה בדיוק כמו גיהינום 

גדול ושולחן גדול, ועליו מסודרת סעודה גדולה. מאכלים טעימים ועשירים בכל טוב היו על השולחן, וליד 

 ונו לגן עדן.השולחן ישבו האנשים שניד

 תהה האדם, והמלאך הצביע לפניו על האוכלים ועל המזלגות שבהם סעדו.

אז הבחין האדם שאמנם המזלגות בגן עדן זהים למזלגות בגיהינום, אבל בגן עדן מושיט כל אדם את 

 מזלגו הארוך לחברו ומאכיל אותו. כך לא נותר אדם רעב בגן עדן, וכולם נהנים זה מחברתו של זה.

 עם, מיוחסת בין היתר לרבי חיים מרומשישק( )אגדת
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 שואלים את התלמידים:

לא מצאו את הפתרון שמצאו אנשי גן עדן? מה הניע את  םמדוע לדעתכם האנשים בגיהינו -

 שלא להאכיל את היושבים לידם? םאנשי גיהינו

 מה הניע את אנשי גן עדן להאכיל את היושבים לידם? האם רק הרצון לאכול בעצמם? -

 אנחנו לומדים מסיפור זה על האופן שבו עלינו להתנהג עם המזון שלנו ביחס לאחרים?מה  -

איך אתם מרגישים כאשר מבקשים מכם לחלוק את האוכל שלכם עם ילדים אחרים? האם  -

 קל לעשות זאת? אילו דברים יכולים לגרום לכם שלא להסכים או לא לרצות לחלוק?

 צבים לא נכון לחלוק?האם תמיד נכון לחלוק עם כולם? באילו מ -

 

 במרחב החקלאי

  ניתן לפתח במרחב החקלאי את נושא הערבות ההדדית והאחריות האישית. כל אחד מאתנו אחראי

כאשר זורקים אוכל לפח כדי לפנות מקום  –בדרכו שלו על הכמות המצטברת של המזון שמושלך לאשפה 

 צריכים או לא חולקים עם אחרים. לאוכל אחר חדש יותר או כאשר מלכתחילה לוקחים יותר ממה ש

 מקום. אפשר ללמד הנבטה של עדשים )השריה  גידול מזון גם במרחב עירוני הוא פשוט וניתן למימוש בכל

במים, שפיכת המים וכיסוי בבד( ולהתנסות בכך בפעילות כיתתית. אפשר לגדל עלים למאכל מתחתית של 

די הטמנת תפוחי אדמה באדנית בבית ועוד שיטות חסה, ראש סלק וכדומה, לגדל עוד תפוחי אדמה על י

 רבות של גידול מזון טרי בבית.

  נלמד להימנע מבזבוז מזון בזריקת מזון בגלל צורתו או גודלו. בעת איסוף הגידולים שלנו ניווכח איך

בגדלים שונים, בצבעים שונים, לא כמו הֵפרות האחידים בתעשיית המזון.  –הירקות גדלים בצורה טבעית 

נדגיש את החשיבות שלא לבזבז את המזון שטרחנו לגדל ולא לזרוק ירק טוב רק משום שהוא לא נאה. 

 את זאת כדאי לעשות גם בבית.

ניתן לאסוף מהמכולת ֵפרות שאמורים להיזרק או לבקש מהתלמידים להביא ֵפרות שהם פגומים או פחות 

נות ממזון שהיה אמור להיות מושלך לפח רק יפים. מהֵפרות אפשר להכין יחד ריבה, גלידה או שייק וליה

בגלל מראה לא נאה אבל אפשר להשתמש בו. לפעולה זו קוראים "הצלת מזון". בישראל יש "מצילי מזון" 

 מהשוק ומרשתות המזון המגיעים בסוף היום ואוספים את המזון המיועד לזריקה. 
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 כשרות אקולוגית

 

]...[ היהודים תמיד בדקו ן הגיע המזון שאנו עומדים להכניס לפינו. רוב חוקי הכשרות סובבים סביב השאלה מאי

 מה הם עומדים להכניס לפה. לכן פיתחה החברה היהודית את מושג ההשגחה על הכשרות.

]היום[ אנחנו מגלים שלא די עוד באמות המידה הישנות וכי עלינו לברר אם מה שאנו עומדים להכניס אל פינו הוא 

 כדי להמחיש את דברי אציג בפניכם שורת שאלות: תפיסת הקיום החדשה. אומנם "כשר" על פי

 

  ?האם מזון שרוסס בחומרי הדברה, המרעילים את האדמה ואת מקורות המים, הוא כשר 

  ?האם מותר לאכול ביצים מתרנגולות החיות חיי סבל בלולים 

  ?האם מותר לאכול מזון שגודל בידי פועלים העובדים בתנאים נוראים 

 ם ג'אנק פוד הוא כשר? הא 

 ?האם מסעדה שאינה ממחזרת את האשפה שלה היא כשרה 

 ?האם כוס עשוייה קלקר היא כשרה 

 

אלו שאלות שלא נשאלו באופן כזה עד לשנים האחרונות. קבוצות שונות בעולם היהודי ובישראל עובדות על 

 חברתית.-פיתוח הרעיון של הענקת תעודת כשרות אקולוגית

 

  (216-212, עמ' 2006, משכל, תל אביב קרבת אלוהיםשלומי ורות גן קגן, -טר)הרב זלמן שח

 'נספח א
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 כרטיסייה א'

 האם מזון לא בריא הוא כשר?

ֶתם" ַמר  שֵֹּתיֶכם וִנש  ַנפ  אֹּד ל   )דברים ד', ט"ו(" מ 

ול בפסוק זה התורה מצווה את בני האדם לשמור על בריאותם ולא לעשות דברים שעלולים לסכן אותם, כמו לאכ

  מזון שאינו בריא.

 ברוב המזון שאנחנו אוכלים יש חומרים שאינם בריאים לנו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?אילו מאכלים שאתם מכירים הם מזון לא בריא 

 ?האם אתם אוכלים אותם? למה 

 ?אילו בעיות בריאותיות אתם מכירים שנגרמות מאכילת אוכל לא בריא 

 מוד בהם כדי לקבל מכם תעודה שהוא בריא למאכל.כתבו חמישה כללים שמזון כלשהו צריך לע  

 .עצבו חותמת כשרות למזון לפי הכללים שכתבתם 

 

 סכמו במשפט את מה שלמדתם:

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 חומרי הדברה

על פי רות מרססים את הירקות והפֵ 

נגד חרקים. חומרי הדברה רוב ב

מחומרי לעתים יש סכנה ששאריות 

יהיו במזון שאנחנו ההדברה המזיק 

 אוכלים.

 

 ב'נספח 

 ג'אנק פוד

 –באנגלית ג'אנק מזון תעשייתי נקרא "ג'אנק פוד". 

כי זה אוכל שאין לו ערכים כך זבל. הוא נקרא 

מזון בתזונתיים חשובים כמו חלבונים וויטמינים. 

טעם וחומרי שימור וחומרי מאכל יש תעשייתי 

: מזון תעשייתידוגמאות ל שאינם בריאים.

 ועוד. ה"חמ המנ"תוקים, חטיפים, משקאות מ

 בשונה ממזון טרי כמו ירקות ופירות.
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 טיסייה ב'כר

 ?מותר לזרוק מזון לפחהאם 

ִחית"  )דברים כ', י"ט(" ֹלא ַתש 

 הציווי מהתורה "לא תשחית" פירושו שאסור לזרוק ולבזבז שום דבר שיש בו שימוש, לרבות מזון.

 במזון? כיצד הציווי "לא תשחית" מופר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  במילים שלכם.מהן הסיבות לבזבוז מזון לפי מה שקראתם? הסבירו 

 ?האם אתם זורקים מזון לפעמים? איזה מזון תזרקו? מה יהיו הסיבות שלכם לכך 

 ?מה הנזק שגורם בזבוז מזון? במי זה פוגע 

  כתבו חמישה כללים שייצור מזון כלשהו צריך לעמוד בהם כדי לקבל מכם תעודה שהוא אינו כרוך בבזבוז

 מזון. 

 תבתם.עצבו חותמת כשרות למזון לפי הכללים שכ 

 

 סכמו במשפט את מה שלמדתם:

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 השמדת מזון

ארבעים אחוז מהמזון המגודל בעולם נזרק 

רות וירקות גדלים ומתבזבז. הרבה פֵ 

שונה. בצורות משונות, עם בליטות או צבע 

רות והירקות וצים את הפֵ אינם רהקונים 

, והם נזרקים בשלב הקטיף או ההאל

המכירה. גם שליש ממה שנקנה נזרק לפח. 

יותר משהם צריכים אנשים קונים מזון 

וזורקים לפח את המזון שלא הספיקו לאכול 

חלק ל :או לא אהבו. כך נוצר נזק חברתי

זורקים את ואחרים די מזון, מהאנשים אין 

 .המזוןעודף 

 

 

 נזקים סביבתיים

מפעלים המייצרים מזון משתמשים 

מים, חשמל,  ןשאבי טבע כגוה ובמיבאנרגי

בעלי חיים, אדמה ועוד. במשאבים אלו הם 

משתמשים ללא אחריות, ולעתים מחסלים 

. אפשרות לשקמםאת משאבי הטבע ללא 

חומרי הדברה, פסולת תעשייתית ועודפים 

נזרקים ללא בקרה בטבע ומרעילים את 

הנהרות ואת האדמה. בבתים הפרטיים, 

פוסט נרקב מזון שמושלך לאשפה ולא לקומ

בצורה המזהמת את הסביבה. בקומפוסט 

 הוא מתפרק וחוזר לאדמה.
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 כרטיסייה ג'

 האם מזון שפגע בבני אדם בתהליך הייצור שלו הוא כשר?

ֵרֲעָך " ָת ל  ָאַהב   )ויקרא י"ט, י"ח(" ָכמוָֹּךו 

 

הפסוק מלמד שיש לנהוג באהבה ובדאגה באנשים אחרים ולכן להימנע מלפגוע באדם אחר, גם כאשר הפגיעה 

 נעשית בעקיפין דרך חברות המעסיקות אנשים שמגדלים בשבילנו מזון.

 כיצד בני אדם נפגעים בתהליך ייצור המזון?

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  מי האנשים שנפגעים מתעשיית המזון לפי מה שקראתם וכיצד הם נפגעים? נסו לחשוב מי עוד נפגע נוסף

 עליהם )לא רק אנשים(.

  שנפגע בתהליך ייצור המזון?כיצד אנחנו יכולים לפעול למען כל מי 

 .כתבו חמישה כללים שייצור מזון כלשהו צריך לעמוד בהם כדי לקבל ממכם תעודה שהוא אינו פוגע באחרים 

 .עצבו חותמת כשרות למזון לפי הכללים שכתבתם 

 

 סכמו במשפט את מה שלמדתם:

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 עובדים זרים

רוב העובדים בחקלאות בישראל הם 

שבארצם קשה אנשים  . אלועובדים זרים

, והם באים לישראל כדי מאוד להתפרנס

אותו להרוויח כסף ולשלוח 

פעמים רבות הם סובלים  למשפחותיהם.

לפעמים  –ראויים מתנאי עבודה לא 

משלמים להם  אינםהמעסיקים שלהם 

בזמן, והם עובדים שעות רבות די או 

 ביום יותר מאנשים אחרים.

 

 

 

 ותתעשיית המזון במדינות מתפתח

ארצות מהמזון בעולם מקורו ב חלק גדול

  .אסיהבאפריקה וב מתפתחות

במדינות אלו יש עוני רב ואנשים וילדים 

עובדים לפרנסתם בתנאים קשים מאוד. הם 

 סכום קטן מאוד של כסף.תמורת יעבדו גם 

תעשיית המזון מנצלת את העוני במדינות אלו 

ואת הנכונות של אנשים לעבוד בכל מצב 

שכר בגידול מזון תמורת אותם ומעסיקה 

 . נמוך מאוד
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 מה בין גן עדן לגיהינום

 

אדם אחד הגיע בסוף חייו לעולם הבא. בשערי העולם הבא חיכה לו מלאך ובישר לו שבזכות מעשיו הטובים זכה 

עדן עברה דרך שערי הגיהינום. הציץ האדם להגיע לגן עדן. המלאך הוביל את אותו אדם אל גן עדן, אבל הדרך לגן 

פנימה לראות כיצד נראה הגיהינום וממה ניצל, וראה אולם גדול ושולחן גדול, ועליו מסודרת סעודה גדולה. 

 מאכלים טעימים ועשירים בכל טוב היו על השולחן וליד השולחן ישבו האנשים שנידונו לגיהינום.

נחשב גיהינום. סעודה גדולה וטובה אינה סוג הייסורים שציפה תהה האדם ושאל את המלאך מדוע מקום זה 

 שיהיו בגיהינום.

 הצביע המלאך על האוכלים ועל המזלגות שבהם סעדו.

אז הבחין האדם שהמזלגות ביד הסועדים ארוכים מאוד. כל כך ארוכים, שאם ינסו להכניס לפיהם דבר מאכל, 

 ל המאכלים הטובים ולא יכלו לאכלם.יפצעו את פרצופיהם. כך נותרו אנשי הגיהינום מו

אולם גדול  –המשיכו המלאך והאדם ונכנסו בשערי גן עדן. להפתעת האדם גן עדן נראה בדיוק כמו גיהינום 

ושולחן גדול, ועליו מסודרת סעודה גדולה. מאכלים טעימים ועשירים בכל טוב היו על השולחן, וליד השולחן ישבו 

 האנשים שנידונו לגן עדן.

 האדם, והמלאך הצביע לפניו על האוכלים ועל המזלגות שבהם סעדו.תהה 

אז הבחין האדם שאמנם המזלגות בגן עדן זהים למזלגות בגיהינום, אבל בגן עדן מושיט כל אדם את מזלגו הארוך 

 לחברו ומאכיל אותו. כך לא נותר אדם רעב בגן עדן, וכולם נהנים זה מחברתו של זה.

 יתר לרבי חיים מרומשישק()אגדת עם, מיוחסת בין ה

 

 

 ג'נספח 
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 שימור לעומת: פיתוח שישישיעור 

 

 רציונל

שימור והגנה על הסביבה. לעומת השיעור השישי יעסוק בסוגיה מרכזית במפגש בין האדם לטבע: פיתוח ותיעוש 

הטבת תנאי לצורך אנושי להתקדמות ושהוא בשיעור נציג את הסוגיה ואת הטיעונים לכל צד. נשוחח על פיתוח 

הגנה על מגוון מיני בעלי חיים וצמחים ללשמירת איזון אקולוגי,  יהכרח אשימור הטבע שהולעומת  החיים

סיפור הבריאה והציווי הכפול על האדם לעבוד ולשמור על פי טבע. נכיר את גישת התורה ההתחדשות משאבי לו

 נים.יצירת איזושבהחשיבות על הפתרון של פיתוח בר קיימא וונלמד על  ,את האדמה

 

 מטרות

  טבע.השימור  לעומתהתלמידים יכירו את הצדדים השונים בסוגיה של פיתוח 

  התורה המשלבת בין הציוויים "לעבדה" ו"לשמרה".של התלמידים ילמדו את הגישה 

  קיימא המבוסס על איזונים. פיתוח ברשל רעיון יכירו את ההתלמידים 

 

 אביזרים

 רמקולים ,מקרן, מחשב

 דף עבודה(ו)שיר  'ב-ו 'דפים מנספחים א

 ('פתקים )נספח ג

 

 מבנה השיעור

 נקודת מחלוקת –: פיתוח ושימור 'חלק א

 "לעבדה ולשמרה": 'חלק ב

 עניין של איזונים – : שני כיסים'חלק ג
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 מהלך השיעור

 נקודת מחלוקת –: פיתוח ושימור 'חלק א

טבע המרחבי בהמציג את הבעייתיות בהתפתחות העיר וההתיישבות בארץ  סרטוןפותחים את השיעור בצפייה ב

  דקות(.  4.08)עד 

 ,מזכירים את הדימוי שמביא האדריכל המרואיין בכתבה: בעבר כדור הארץ נתפס כשממה ענקית שצריך לכבוש

 . "רגיש מאוד"הפך לכדור טניס נכדור הארץ היום ו

בהם: ג'ונגלים, מדבריות, ימים. בני האדם דריסת רגל תה ירחבי טבע שלאדם לא הימסבירים שבעבר היו הרבה מ

לצורכיהם, וכך כמעט ולא נותרו מרחבי טבע שהם אינם  החלו להתיישב במקומות האלה או להשתמש בהם

 "רגיש מאוד".נהיה כדור הארץ  בשימוש האדם. השימוש בטבע לצורכי האדם הוא פיתוח. הפיתוח הוליד בעיה:

 מה גורם לכך? .שואלים את התלמידים באיזה מובן כדור הארץ רגיש

 םה פעולות פיתוח אחרותכל הדברים האלה ו – זיהוםוטבע, כיבוש שטחים טבעיים, ציד השימוש מוגבר במשאבי 

 צריך לשמור עליו כי הוא בסכנה., כלומר את כדור הארץ ל"רגיש" יםשהופכ

  

ראו . מזכירים שגם בארץ (ת בטון ומלט"מ"נלבישך של)שיר בוקר לתרמן של נתן א ובסרטון שומעים גם את שיר

 (.)בכיתה ה' הנושא נלמד בשיעור על החלוצים .אדמה שממה שיש לפתחבבעבר 

 :את התלמידים שואלים

  ?מה התוצאה של הפיתוח שנעשה בארץ 

הרבה פחות שטחים  יש. מצד אחר נוחים חיים מצד אחד בזכות הפיתוח יש מקומות מגורים לאנשים ותנאי

זו היא טבעיים. בסרטון מוזכרת החברה להגנת הטבע שפועלת לשמירה על מרחבי טבע כדי שלא יבנו בהם. גישה 

 הגישות שימור ופיתוח מתנגשות זו בזו פעמים רבות. שימור.

 הלוח.בשני טורים על אותם ורושמים  ,מבקשים מהתלמידים לחשוב על יתרונות וחסרונות של כל אחת מהגישות

 מה  הוא מזיק?מה מועיל הפיתוח של שטחי טבע? לְּ  לְּ

 מה מה לְּ  הוא מזיק? מועיל שימור שטחי טבע? לְּ

פגיעה בבעלי החיים והצמחים באזור, להשמדת מינים, להפרת ידי מסבירים שפגיעה בשטחים טבעיים מביאה ל

הוא צורך אנושי אולם פיתוח ת. בעיות סביבתיוומולידה עוד טבע המשאבי מופרז של לניצול והאיזון הביולוגי 

חייהם  אתבאזורים קשים למגורים, לייצר דברים שמקלים לגור שמיועד להטיב עם בני האדם, לאפשר להם 

 ם.החיילומוסיפים איכות 

 

   (.')נספח א בראשיתשיר של חיים חפר את השומעים קוראים או 

 

 :את התלמידים שואלים

  צאו את השורה שבה חלה התפנית. –בשיר יש תיאור של הבריאה  מתי חלה תפנית? מ 

 ?איזה מסר ביקש הכותב להעביר 

 ?מדוע בחר להביע זאת בדרך זו, כשהוא מתבסס על סיפור הבריאה 

 לכך.הביאו הוכחות  שימור היה המשורר?בין לדעתכם באיזה צד של המחלוקת בין פיתוח ל 

 וכיצד השיר מתמודד עם הבעיה? ,איזו בעיה עולה בשיר 

  אדם? למה?שלא יהיו בו בני לעולם  עדיףהאם לדעתכם  

 

https://youtu.be/6w0zmF7x_4M
https://youtu.be/6w0zmF7x_4M
https://www.youtube.com/watch?v=xahC4WRxO4I
https://www.youtube.com/watch?v=xahC4WRxO4I


52 

 

 "לעבדה ולשמרה": 'חלק ב

 מעל שני הטורים בלוח כותבים את הפסוק:

ַקח  ָרּה" )בראש ה'"ַוי  ָשמְּ ָדּה ּולְּ ָעבְּ ַגן ֵעֶדן לְּ ֵחהּו בְּ ים ֶאת ָהָאָדם ַוַינ   .ו(", ט'ית בֱאֹלה 

 

מזכירים שפסוק זה נלמד בשיעור הראשון. הפסוק נאמר בספר בראשית בתיאור הבריאה. התפקיד שאלוהים 

 אדם הראשון ביחס לאדמה הוא "לעבדה ולשמרה".מטיל על ה

 

 :את התלמידים שואלים

 ?מהי עבודת אדמה? באילו כלים היא נעשית? מה מטרתה? למי היא מועילה 

 שומרים על מה? כיצד שומרים על האדמה? אילו פעולות עושים ואילו לא? למען מי מהי שמירה על האד

 האדמה?

 

  ( המביא את גישת היהדות לציווי הכפול "לעבדה ולשמרה".'עובדים על דף העבודה )נספח ב

 יש לשמור על איזון –שהציווי "לעבדה ולשמרה" מבטא רעיון מרכזי בתורה ומסבירים  ,עוברים על דף העבודה

בין הפיתוח לבין השימור. היחס של האדם לטבע הוא אחריות, כך שגם כאשר הוא משתמש בו לצרכיו, עליו 

 לשמור על איזון ולהימנע מפעולות שפוגעות בטבע.

 

 

 עניין של איזונים – : שני כיסים'חלק ג

שפיתוח ושימור לפי  יחס של איזון בין עבודת האדמה לבין השמירה עליה. מכאן אפשר להביןמנחילה לנו התורה 

. עקרון האיזון והמידתיות הוא עניין נרחב ביהדות. הוא מופיע גם אצל להיעשות במידהתפיסת התורה צריכים 

 הוגים מאוחרים, בספרות המוסר ובחסידות.

 בתנועת החסידות:חשוב ם מפשיסחא שהיה רב יהמיוחסת לרבי בונקוראים אמרה מפורסמת 

 

 עם שני פתקים בכיסיו. חייב אדם להסתובב בכל עת "

  בראשית י"ח, כ"ז(' )ואנכי עפר ואפר'על הפתק האחד כתוב 

 .")סנהדרין ל"ז, ע"א(' בשבילי נברא העולם'ועל השני 

 

 מתאים כל אחד מהפתקים? –פיתוח ושימור  –לאיזו גישה 

אותה, ולכן הוא  מבטא גישה שבה האדם הוא בסך הכול חלק מהבריאה, ואין לו זכות לשנות "אנכי עפר ואפר"

 מתאים לגישת השימור.

יותר לגישת הפיתוח  םמבטא גישה שרואה בטבע ספק לצרכיו של האדם ולכן מתאי "בשבילי נברא כל העולם"

 רכי האדם במרכז.וששמה את צ

 

נותנים לו  ,(. מזמינים תלמיד ללוח'שימור )נספח גבין מצבים של קונפליקט בין פיתוח ל םמשחקים משחק המדגי

כתוב "בשבילי השני על  )שימור(, "ואנכי עפר ואפר" כתוב פתק אחד. על וכיס, והוא שם אותם בפתקים ושהשל

  )איזון(. כתוב "לעבדה ולשמרה" השלישיועל  )פיתוח(, נברא העולם"

עליו והתלמיד מוציא באופן אקראי פתק מהכיס. לפי הפתק שקיבל  המצב,את  יםהמורה או תלמיד אחר מקריא

של  בגישהעליו לפתור את הבעיה  ,פתק "ואנכי עפר ואפר"את האם קיבל  המצב.היה מתמודד עם כיצד להסביר 
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את של פיתוח. ואם קיבל  בגישהאת הבעיה  רעליו לפתו ,פתק "בשבילי נברא העולם"את השימור. אם קיבל 

לילד אחר להשתתף  בכל מצב כדאי לתת איזון בין השניים.בלפתור את הבעיה , עליו פתק "לעבדה ולשמרה"ה

 ולענות, ואפשר לקבל הצעות לרעיונות מהכיתה.

 

  :הלדוגמ

באזור מהדיירים רשות  תבקשהחברה ממול הבית שלך יש שדה קוצים. חברה גדולה רוצה לבנות בו חניון.  מצב:

 שדה הקוצים הוא השטח הטבעי האחרון באזור מגוריך. מה היית עושה?לבנות את החניון. 

פתרון,  להציע – ואם איזון ,שדהלא לבנות על ה – עדיף בנייה, אם שימורלה – ל הוא פיתוחאם הפתק שהתקב

 (.. )ראו דוגמאות נוספות בנספחהשטח גדר מגוננת על שארובניית בניית החניון בחלק מהשטח  למשל

 

ודד פיתוח. לא לפגוע בטבע וכן לעשוא יכול להיות גם דרך מתוחכמת הפתרון האיזון יכול להיות פשרה, אבל 

פיתוח בר קיימא. פיתוח הוא  מהפיתוחשיינזקו מכלול בעלי החיים, הצמחים ומשאבי הטבע שמתחשב בהפיתוח 

כך  ,ל הגורמים הסביבתיים ועם מחשבה על העתידתשומת לב לכפיתוח תוך דרכי בר קיימא ינסה למצוא 

 ביה לעתיד.משאעל ישמור על הסביבה וגם זמן הקרוב, אלא ביועיל רק שהפיתוח לא 

 

 .המדגים פיתוח בר קיימא באמצעות דימוי המאזניים סרטוןניתן לצפות ב

 

 סיכום

שתי הגישות יתרונות וחסרונות. הגישה של פיתוח שמה לשתי גישות ליחס של האדם לטבע.  םפיתוח ושימור ה

 הגישה של שימור שמה במרכז את הטבע.ואילו ו, במרכז את האדם וצרכי

מלמד שהיחס הראוי  – לעבוד ולשמור את האדמה – התורה מביאה גישה שלישית של איזון. הציווי הכפול

היהדות רואה באחריות לסביבה עיקרון מרכזי שנלמד מהציווי של לאדמה הוא שילוב בין עבודה לשמירה. 

 "לעבדה ולשמרה".

ן עשייה שלא כדי לתכנגורמים להתחשב בכמה פיתוח בר קיימא שמנסה ה של ופיע גם בתפיסרעיון האיזונים מ

 תזיק לטבע בהווה וגם תמשיך ותועיל לסביבה ולאדם בעתיד.

 

 האדם עץ השדה

האיזון מאפשר להתמיד  . תפיסות אחרות עקרונות חשובים גם ביהדות וגם בהרבההם איזון ומידתיות 

תמיד לבוא על חשבון דברים אחרים ולכן עלולה  ניותהקיצוולעומתו רך זמן, בדברים שחשובים לנו לאו

 יצור קונפליקט.ת

וכיצד אפשר להביא אותם לידי  ,דברים אנחנו נוטים לעשות בהגזמה לואי זאת כשאלה:אפשר להעלות 

, אכילה מופרזת, מפגש עם חבריםואיזון על ידי במחשב בסמרטפון או שימוש )למשל הגבלת ה איזון?

 ועוד(. כעס כמותכונה מסוימת שהיא חזקה מאחרות 

 

 במרחב החקלאי

 היותו בעצם  ,המרחבמצד אחד שימור. הפיתוח והשאלות לבזעיר אנפין  ההמרחב החקלאי הוא דוגמ

הפיתוח נעשה למען מטרות סביבתיות. מעלים את הסוגיה אחר מעיד על תפיסה של פיתוח. מצד  ,חקלאי

רכי חינוך וחיבור לטבע ראוי וושואלים את התלמידים לדעתם: האם לצ ,של קיום המרחב החקלאי

 ואיך הוא מביא לפיתוח? ,לפעול על הטבע ולשנותו? איך המרחב החקלאי מועיל לשימור

https://www.youtube.com/watch?v=omuMbT6oOw8
https://www.youtube.com/watch?v=omuMbT6oOw8
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  מערכות תכנון  :של פיתוח בר קיימא במרחב החקלאי, ראוי לתת עליהם את הדעתמרכיבים אם יש

יה מהשמש או בדרך אחרת, הדברה ביולוגית או כל יאנרג פרמקלצ'ר כמו מערכת מים אפורים, ניצול

רכי האדם בלי לפגוע בו. אפשר להכין מפה של הגינה ושיטה אחרת המדגימה כיצד הטבע משמש לצ

 צד ההסבר שלהן.בשיטות של תכנון בר קיימא בה ולסמן 

  זרעים שעברו זרעים שלא עברו שינוי בידי האדם. היום רוב מיני המזון מגיעים מ הםזרעי מורשת

כדי וכך מינים רבים של צמחים עברו תהליך  ,התערבות של האדם בטבע. החיטה תורבתה מאם החיטה

רכי האדם. היום יש שמנסים להציל את המינים הקדומים ולהמשיך ולהפיץ אותם. זרעים ולצלהתאימם 

 בגינה. זרוע אותם ולמורשת זרעי מורשת. אפשר להשיג זרעי הם אלו כ
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 בראשית

 חיים חפר

 

ֶאת ָהָאֶרץ; ם וְּ ים ֶאת ַהָשַמי  ית ָבָרא ֱאֹלה  ֵראש   בְּ

ֶשְך ַעל חֹּ הּו וְּ הּו ָובֹּ ָתה תֹּ ָהָאֶרץ ָהיְּ הוֹּם;-וְּ ֵני תְּ  פְּ

ר אוֹּ ֶשְך לְּ ים ֵבין חֹּ יל ֱאֹלה  ד  בְּ ן ה  אשוֹּ  ּוַביוֹּם ָהר 

ר - י אוֹּ ה   ַויְּ

ַאֲחָריו  ָלם וְּ יר, ָזַרח ָבעוֹּ ַהבֶֹּקר, ָבה  ָלה וְּ  ָבא ַהַליְּ

ר  -  -ָשחֹּ

י בֶֹּקר  ה  י ֶעֶרב ַויְּ ה   יוֹּם ֶאָחד. –ַויְּ

יַע, י הּוא ָיַצר ֶאת ָהָרק   ּוַביוֹּם ַהֵשנ 

ל, ַהָכחֹּ ָלא וְּ פְּ יַע ַהנ   ָהָרק 

יעַ  ק  בְּ ה  ם וְּ ְך ַהַמי  תוֹּ יַע ֶשָפַרץ מ   ָהָרק 

ל  ָעגֹּ ַּה וְּ ַרש ֵמַעל ָגבוֹּ פְּ נ   –וְּ

ה   י ֶעֶרב ַויְּ ה  י. –י בֶֹּקר ַויְּ  יוֹּם ֵשנ 

י הּוא ָיַצר ֶאת ַהַיֶבֶשת, יש  ל   ּוַביוֹּם ַהשְּ

ֶאת ַהָים,  ֶאת ָהֵעֶמק, ֶאת ָהָהר וְּ

ים ָוֶדֶשא ָרח  ַגם ָשַתל פְּ ים וְּ ֵבה ֵעצ  ָנַטע ַהרְּ  וְּ

ָים  ָיפְּ ן בְּ יאּו ֶאת ָהַעי  ל  פְּ  –ֶשה 

י בֶֹּקר  ה  י ֶעֶרב ַויְּ ה  י –ַויְּ יש  ל   .יוֹּם שְּ

ָיֵרַח ָעָלה ַבלֵ  י ֶאת ַהֶשֶמש ָבָרא וְּ יע  ב   ילוֹּתּוַביוֹּם ָהרְּ

בּו בְּ ָכב הּוא ַמָזל, סוֹּ ים, ָכל כוֹּ ָכב  בוֹּת כוֹּ בְּ  ר 

לוֹּת  ס  רּו ַבמְּ ָעבְּ  –וְּ

י. יע  ב  י בֶֹּקר רְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ ה   ַויְּ

ם  ים ַבַמי  י הּוא ָיַצר ַחי  יש  יוֹּם ֲחמ   –ּובְּ

ָדפ   ים,ֶאת ַהצְּ ינ  ים, ַהַתנ   ים, ֶאת ַהָדג 

ֵני חּו בְּ אוֹּתוֹּ ַהיוֹּם ָפרְּ ם -ּובְּ  –ַהָכָנף ֶאל ַהָשַמי 

ים  נ  ַהיוֹּ יוֹּת וְּ נּונ  ים, ַהסְּ ָשר    –ַהנְּ

י בֶֹּקר  ה  י ֶעֶרב ַויְּ ה  י. –ַויְּ יש   ֲחמ 

י הּוא ָיַצר ַחיוֹּת ַבֶחֶלד, ש   ּוַביוֹּם ַהש 

ים, ָהַאיָ  יל  ים;ֶאת ַהפ  ע  בוֹּ  לוֹּת, ֶאת ַהצְּ

ֶצֶלם, אוֹּתוֹּ ַהיוֹּם ַמָמש, הּוא ָבָרא ָאָדם בְּ  ּובְּ

ים  ֶצֶלם ֱאֹלה   –הּוא ָבָרא ָאָדם בְּ

י בֶֹּקר  ה  י ֶעֶרב ַויְּ ה  י. –ַויְּ ש   יוֹּם ש 

ֵהָמה. ֵלף ָכל בְּ ָהָאָדם א   וְּ

ָהָאָדם ָחַרש ָבֲאָדָמה.  וְּ

יא ֶאת ַהַגלְּ  צ  מְּ ָהָאָדם ה   ַגל.וְּ

ינוֹּת ַעל ַגל. פ  יט סְּ ָהָאָדם ֵהש   וְּ

ֵסן ֶאת ַהק   ָהָאָדם ר  ר.יוְּ  טוֹּ

ר. פוֹּ ָלה ַכצ  ָהָאָדם ָטס ַמעְּ  וְּ

ֵבי ָמרוֹּם. כְּ ָהָאָדם ָכַבש כוֹּ  וְּ

ָהָאָדם ָבָרא ֶאת ָהָא  טוֹּם.וְּ

ֶשְך ַעל חֹּ הּו וְּ הּו ָובֹּ ָתה תֹּ ָהָאֶרץ ָהיְּ ֵני תְּ -וְּ  הוֹּם.פְּ

רּוַביוֹּם ָהר   אוֹּ ֶשְך לְּ ים ֵבין חֹּ יל ֱאֹלה  ד  בְּ ן ה   אשוֹּ

ר - י אוֹּ ה   ַויְּ

ָלה  ַאֲחָריו ָבא ַהַליְּ ָלם, וְּ יר, ָזַרח ָבעוֹּ ַהבֶֹּקר, ָבה   וְּ

ר  -  -ָשחֹּ

י בֶֹּקר  ה  י ֶעֶרב ַויְּ ה   יוֹּם ֶאָחד. –ַויְּ

יַע, י הּוא ָיַצר ֶאת ָהָרק   ּוַביוֹּם ַהֵשנ 

ְך תוֹּ יַע ֶשָפַרץ מ  יַע: ָהָרק  ק  בְּ ה  ם וְּ  ַהַמי 

י הּוא ָיַצר ֶאת ַהַיֶבֶשת, יש  ל   ּוַביוֹּם ַהשְּ

ים ָוֶדֶשא; ָרח  ַגם ָשַתל פְּ ים וְּ ֵבה ֵעצ  ָנַטע ַהרְּ  וְּ

י יש  ל  ם שְּ י, יוֹּ יש  ל  י בֶֹּקר יוֹּם שְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ ה   ַויְּ

י. יע  ב  רוֹּת ָברְּ אוֹּ ָרא ֶאת ַהמְּ בְּ  ַוי 

י ה יש  יוֹּם ֲחמ  םּובְּ ים ַבַמי   ּוא ָיַצר ַחי 

ם; ֵני ַהָכָנף ֶאל ַהָשַמי  חּו בְּ אוֹּתוֹּ ַהיוֹּם ָפרְּ  ּובְּ

י ַמֲעֵשהּו ָתם  י הּוא ָרָאה כ  ש   –ּוַביוֹּם ַהש 

ת ַלאכְּ ָכל מְּ בֹּת מ  שְּ ֹלא ָבָרא ֶאת ָהָאָדם ַוי    –וֹּ וְּ

ב. י טוֹּ ים כ  א ֱאֹלה   ַוַירְּ

 

 

 'נספח א
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 ְמָרּה: עניין של איזוניםלְָעְבָדּה ּולְשָ 

 

 פנינת נדל"ןכגן עדן 

"כאן בונים". את עצי הגן היו כורתים לצורך בנייה. את  :לט גדול בכניסהמתקינים שתארו לעצמכם שבגן עדן היו 

לאדם וחוה היה  .הרחק-הרחקרות היו מוכרים. את האדמה היו חורשים והופכים עד שכל החיות היו בורחות הפֵ 

רווח לגור בו. הם היו מטיילים בגן על דשא מפלסטיק ולא בין עצי פרי והיו מקשיבים לשירת ציפור בית גדול ומ

הוא ציווה  ,אולי לכן לפי התורה כשאלוהים שם את האדם בגן עדן העצים.לשירת הציפורים שעל מכלוב במקום 

 אותו גם לעבוד וגם לשמור את הגן:

ָרּה" )בראשית בֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַויַ  ה'"ַוִיַקח  ָשמ  ָדּה ּול  ָעב  ַגן ֵעֶדן ל   .ו(", ט'ִנֵחהּו ב 

 

  אדם במילים "לעבדה ולשמרה".על האלוהים  שהטילהסבירו לפי הבנתכם את התפקיד 

 

 ובדקו אם ההסבר שנתתם דומה או שונה מדעתו: ,קראו את דברי הרב זקס

כלומר לשרת אותה. האדם הוא אדון הטבע אבל  –" "לעבדה [...]האדם הראשון מוצב בגן עדן "לעבדה ולשמרה". 

רכוש שאינו שייך  *לתאר את אחריותו של מי שמפקידים בהשגחתו [...]גם משרתו. ואילו הפועל "שמר" משמש 

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

קולעת ביותר לאחריותו של האדם כלפי הטבע לפי תפיסתה צמד המילים "לעבדה ולשמרה" הוא אולי ההגדרה ה

בשמו של אלוהים שיצר  –של התורה. אנחנו איננו הבעלים של הטבע, "לה' הארץ ומלואה", אנחנו רק נאמניו 

 .אותו ושהוא בעליו, ולמען דורות העתיד

 (142 'עמ, 2008תרגום: צור ארליך, טובי ירושלים , לכבוד השוני)ר' יונתן זקס, 

 

 נותנים לו לשמור – * מפקידים בהשגחתו

 מונחת עליו, יש לו אחריות – * מוטלת עליו

 

  את התפקיד שהטיל אלוהים על האדם ביחס לטבע?מסביר כיצד הרב זקס 

 מה המילה "לעבדה" מלמדת? מה מלמדת המילה "לשמרה"? ,לפי הקטע 

 .האם אתם מסכימים עם הפרשנות שנותן הרב זקס לפסוק? הסבירו 

 ניתן לפרש את המילה "לעבדה"?ד עוד כיצ 

 

 נים לחייםאיזו

  מה אתם עושים כדי שימו לב: שניות. במשך עשרים נסו לעמוד על רגל אחת

 ?לשמור על איזון

 כך ידיים לשני הצדדים. פורשים אנחנו  ,כשאנחנו רוצים לאזן את עצמנו

איך  לעשות כשיש לנו שני דברים שחשובים לנו והם מנוגדים זה לזה.אפשר 

 עושים זאת?

  למה כדאי לשמור על איזון התבוננו בתמונה, ועל פי הנלמד בשיעור הסבירו

 .בין דברים שמנוגדים זה לזה

   למד אותנו על בני אדם ואיזון?הדבר ממה לדעתכם  .בצורה של אדם הבנויערמת האבנים 

 ?הצמדתם זה לזה משפיעה  כיצד חשבו: למה התפקידים "לעבדה ולשמרה" נאמרו יחד ולא בפסוקים נפרדים

 על משמעותם?

 ?מה אנחנו יכולים ללמוד מכך על תפיסת התורה את המחלוקת בין שימור לפיתוח 

 ב'נספח 
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------------------------------------------------------------------------------------ 

המחנה יש שיחים שצריך לעקור כדי שיהיה  אתה וחבריך רוצים לבנות מחנה. במקום שבחרתם לבנות בו את

 לכם מרחב לשחק. עקירת שיח תהרוג אותו. מה היית עושה? 

------------------------------------------------------------------------------------ 

. אם קיבלת במתנה מחברת יפה עם דפים דקים שכאשר כותבים עליהם בצד אחד, הדיו עובר לצד האחר

כותבים רק על אחד מהצדדים, השימוש במחברת ייגמר מהר יותר. לייצור דפים כורתים עצים שהם חלק 

 חשוב במערכת האקולוגית. מה היית עושה?

------------------------------------------------------------------------------------ 

באזור מהדיירים רשות  תבקשהחברה מה לבנות בו חניון. מול הבית שלך יש שדה קוצים. חברה גדולה רוצ

 שדה הקוצים הוא השטח הטבעי האחרון באזור מגוריך. מה היית עושה?לבנות את החניון. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

מתפזרים ומלכלכים את הרחוב. הגנן  ענפים רחבים, וֵפרותיו בדרך לבית הספר ראית עץ, ועליו קן ציפור. לעץ

של העירייה בא לטפל בעץ שלא יפריע, והוא כורת ענפים. הוא מתכוון גם לכרות את הענף שעליו יושב קן 

 הציפור. מה היית עושה?

------------------------------------------------------------------------------------ 

כריך האהוב עליך הוא כריך טונה. ראית תכנית תעודה על ציד דגים באוקיינוס, וגילית שבציד טונה פוגעים ה

 בדגים רבים אחרים והורסים חלקים נרחבים באוקיינוס. מה היית עושה?

------------------------------------------------------------------------------------ 

ש אזור חורש טבעי שמתכננים לסלול בו כביש. מסלול הכביש עובר דרך אזור מגוריהם של בקרבת ביתך י

צבאים ואיילות וכרוך בכריתת עצים. חלק מהתושבים באזור מרוצים מסלילת הכביש מפני שהוא יקל עליהם 

להגיע למקומות אחרים, וחלק מהתושבים מתנגדים להרס החורש. באירוע קהילתי מבקשים ממך לנאום 

 ולהביע את דעתך בנושא. מה תאמר?

------------------------------------------------------------------------------------ 

העירייה אישרה לבית הספר להרחיב את המרחב החקלאי אל השטח שמחוץ לבית הספר. יש שני מקומות 

רבים ויהיה קל לעבד. האחר הוא מרחב לבחירה: האחד שדה טבעי שבכל חורף ואביב פורחים בו פרחים 

שהיה בשימוש תעשייתי, ויש צורך לעבוד הרבה כדי שיהיה ראוי לשתילה. לו אתה נציג מועצת תלמידים, על 

 מה תמליץ להנהלה?

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ג'נספח 

 

 

י ָעָפר ָוֵאֶפר" כ  ָאנֹּ  "וְּ

 ז("ח, כ")בראשית י

 

 

בשבילי נברא "

 "העולם

 (סנהדרין ל"ז, א)

 

 

 

ָרּה " ָשמְּ ָדּה ּולְּ ָעבְּ  "לְּ

 (ב, ט"ו)בראשית 
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 שיעור שביעי: פליאה והודיה

 

החיבור אל הטבע באופן  – ואליה אנחנו חוזרים ממנה אנחנו יוצאים אל הטבעשהשיעור האחרון יעסוק בחוויה 

בלב תחושת  יםהפשוט ביותר: פליאה, התחדשות והודיה. היציאה לטבע והמפגש הלא אמצעי אתו מעורר

קיים. מתוך הערכה וקרבה התחדשות פנימית ורצון להודות על היעורר התפעמות ופליאה. השאיפה היא שהמפגש 

 מערך מחשבתי לערך רגשי שאנו מקווים שהתלמידים ייקחו אתם.נהפך הרצון לשמור על הסביבה  ,לטבע

 

 מטרות

 מעוררת השתאות ההתלמידים יבינו שהטבע פועל בהרמוני. 

 הטבעלנוכח ית פליאה יהתלמידים יחוו חוו. 

 " מתנות" שקיבלו מהמפגש עם הטבעההתלמידים יודו על. 

 

 אביזרים

 ('פתקי משימות )נספח א

 ('צילום קטעים מתוך כתבה )נספח ב

 רגילנייר דבק או דבק פרון ויחומרי יצירה מהטבע, צבעי ע

 אמצעי להשמעת מוזיקה

 

 מבנה השיעור

 : מערכת הרמונית'חלק א

 : פליאה'חלק ב

 : הודיה'חלק ג
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 מהלך השיעור

 : מערכת הרמונית'חלק א

את החלק ניתן לקיים במרחב החקלאי או בפינת טבע בסביבת בית הספר.  – יהשיעור יתקיים במרחב טבע

  .צהחוההראשון של השיעור בכיתה ואחר כך לצאת 

 

משחק אנדרלמוסיה" המדגים את ההפך ממצב הרמוני. כל תלמיד מקבל פתק עם משימה "פותחים את השיעור ב

כל התלמידים  ,רגע שניתן האותה(. מ'פח אתלמיד אחר )נס שוםואסור לו להראות את הפתק ל ,שעליו למלא

על  ולעומתולהרעיש אחד תלמיד על  הצריכים למלא את המשימה שקיבלו. המשימות סותרות זו את זו )לדוגמ

 וחוסר תיאום בין התלמידים.סדר -אישקט( ויוצרות על לשמור אחר תלמיד 

תלמידים כמה תוכלו לתת לידים, יש יותר מעשרים תלממשימות. אם מובאות עשרים הערה למורה: בנספח 

 או להוסיף משימות.אחת משימה 

 :שואלים את התלמידים

 ?תה דרך להימנע ממנויאם היהוהסדר -אימה גרם ל

בה שאו שניתן ליצור גם מערכת סדר -איבו יש לקבוצה צרכים שונים ורצונות שונים ייווצר שהאם בכל מצב 

 ?, כיצדואם כן ימולאו,הצרכים של כולם 

האם גם במצב כזה יהיה  ,סופי-ןצרכים רבים היא עצומה בגודלה ומספר הפרטים בה הוא אישיש בה ערכת אם מ

 ? כיצד ניתן לנהל מערכת כזו?ייענורכי כולם ואפשר לפקח ולדאוג שצ

 

להמחשה (. 'פטריות )נספח בהומתארת את מערכת הקשרים של  שפורסמה ב"כלכליסט"מכתבה קוראים קטעים 

 .של שחזור הניסוי המתואר בכתבה סרטון קצראפשר גם להציג 

גי רק חלק ממערכת קשרים ענקית שנמצאת מתחת לאדמה. נבהן אנחנו רואים בעין שפטריות המסבירים ש

זרועות אחרות, עד שנוצרים קשרים רבים מאוד לוהזרועות מתחברות  ,פטריות באדמה שולחים זרועות )קורים(ה

שנקראים תפטיר. החלק שאנחנו קוראים לו פטרייה )הכובע( יוצא החוצה לצורך התרבות ושליחת נבגים לזמן 

 של סוגי תפטירים שונים. איורים, וכן תצלום של תפטיר תלמידיםקצר. אפשר להציג ל

 

 :את התלמידים שואלים

 ?מה מפתיע במחקרים המובאים בכתבה 

 ם אותנו "שיעור בצניעות"?מלמדי הלמה הכתב טוען שהמחקרים האל 

בעת ובעונה אחת. בעיות כמה בדרך להשגת היעד ולפתור מכשולים מצליחות להתגבר על  , הפטריותלפי הכתבה

למה שקרה לכיתה במשחק הקודם, נראה בבת אחת משימות למלא כמה אם נשווה את ההצלחה של הפטרייה 

כך שהפטרייה מצליחה לעשות את כל הפעולות שהפטרייה היא מערכת מופלאה במיוחד. מה לדעתכם גורם ל

 ?הפעולות שלהשאין מי שיתכנן את ה אף בהרמוני ההאל

 

. יש איזון בין הצרכים של הובכל זאת הן פועלות בהרמונירבים, מסבירים שמערכות אקולוגיות בנויות מגורמים 

 'יפגעו )על כך לומדים בכיתה דוכל מין מקבל את צרכיו מהמערכת בלי שהמשאבים י ,המינים השונים ובין הטבע

 פטריות. מנהל או מפקח, כמו אצל הבנושא "יחסי גומלין"(. כל זה נעשה בלי 

בצורה זה את זה חיים יאכלו החיים יאכלו אותם, בעלי הצמחים יוזנו ממינרלים באדמה, בעלי הבמערכת תקינה 

והמינרלים ישובו  ,ת הפטריותהצמחים ובעלי החיים המתים יפורקו באדמה באמצעו ,מבוקרת, ההפרשות

 לאדמה.

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3527587,00.html
https://youtu.be/75k8sqh5tfQ
https://youtu.be/75k8sqh5tfQ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fungus_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fungus_2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Haeckel_Lichenes.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Haeckel_Lichenes.jpg
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יסודות מסוימים בסביבת מפני שאחד המינים במערכת נכחד או נשבר מפני שבהם האיזון האקולוגי שמצבים 

 משבר במערכת ואפילו אסון אקולוגי.עלולים לחולל  דלדליםיהמחיה מ

 

 

בספר תהלים מתאר את מזמור ק"ד . מאודלמערכת פלאית וחכמה  שמירה על הרמוניה והדדיות בטבע היא ביטוי

במזמור מביע את ההתפעלות של כ"ד ההרמוניה בטבע ואת החיבורים הפלאיים של יחסי הגומלין בטבע. פסוק 

 המשורר מחכמת הבריאה:

ָיֶנָך ה'"ָמה ַרבּו ַמֲעֶשיָך  נְּ ָאה ָהָאֶרץ ק  יָת ָמלְּ ָמה ָעש  ָחכְּ  ."כָֻּלם בְּ

 :את התלמידים אים את הפסוק ושואליםקור

 ?מהי החכמה הקיימת בטבע 

  מה אתם חווים כשאתם נתקלים בדוגמאות )כמו הכתבה על

 הפטריות( לפלאי הטבע?

 

ניתן להקריא לתלמידים כדי שפסוקים מהמזמור מובאים  'בנספח ג

 לבהיר את ההרמוניה המתוארת בפרק.

 

 : פליאה'חלק ב

 נחווה את פלאי הטבע באופן מוחשי. ,אחרי שלמדנו על פלאי הטבע

משהו יפה וקטן  אליוביל אותו עיניו, וחברו מתחלקים לזוגות ל"תרגיל המצלמה". אחד מבני הזוג יכסה את 

המעורר השתאות בטבע הקרוב שבדרך כלל לא מבחינים בו )למשל פרטים כמו שיירת נמלים, צורת הנימים בעלה 

קרב את בן זוגו יהוא  ,מצא משהו יפהיוכאשר המוביל  ,ידייםיחזיקו י הזוג בנ .כותרת, מבנה ענפי צמח וכדומה(

אגודל על היד המוחזקת. כאשר בן הזוג בלדבר, כך שפניו יהיו קרובות למה שעליו לראות, וללא מילים ילחץ 

ספת של בלחיצת אגודל נויעצום אותן פקח את העיניים לרגע אחד ומיד יהוא  ,לחיצהאת הרגיש יעצומות שעיניו 

"תמונות" יפות מהטבע. התרגיל זה לזה כמה  וראשני תלמידים יכל  ךכבני הזוג יתחלפו בתפקידים, והמוביל. 

 .בשתיקהנעשה 

 

חזור עם דבר אחד יפה יכל תלמיד יוצא למסע גילוי בשקט בסביבה הקרובה לבד. כל תלמיד  :פליאה אחרתרגיל 

 ,(. את הדברים מרכזים בתוך המעגלדומהלה, זרע, אבן וכביא אותו למעגל )עישמשך את תשומת לבו בטבע ו

מהדברים שהביאו התלמידים האחרים ומצא חן גם בעיניו. התלמידים דבר אחד ומבקשים שכל תלמיד יבחר 

 .זהה למצוא דבריישלחו שוב 

 

 

במאזן האקולוגי היא ים המלח. את המינרלים והמלחים  אחת הדוגמאות המוכרות ביותר בארץ לפגיעה

לירידת גורם רכי קוסמטיקה ורפואה באמצעות ברכות אידוי. התהליך ולצממנו של ים המלח מוציאים 

חי באזור ובמינים ייחודיים כמו במפלס המים ולהמלחת המעיינות באזור. ההמלחה פוגעת בצומח ו

 ותהבר שמגיעחיות של, הנמלה האורגת ועוד ופוגעת גם באמנון הירדן, סרטן הנחלים, ברקנית הא

מחמירים ני הקרקע במקום משתנים בקצב מהיר ומסוכן וגם פינות כמו היעלים והתנים. ימעהלשתות מ

 .  טובעניהבוץ הבעיית הבולענים ואת 

 

 

 העשרה למורה 
 

 

 

 

יחסי גומלין אפשר  עלהרחבה 

המתארת את  בכתבהלקרוא 

הקשרים בטבע כמערכת כלכלית 

 משתלמת. 

 

 

 

  למורה
 

 

https://www.themarker.com/markerweek/1.4364053
https://www.themarker.com/markerweek/1.4364053
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הפלא ולכן לכל דבר היופי ו ,פעמי-כל דבר בטבע הוא חד .שואלים אם הדברים שמצאו הם אכן זהים לחלוטין

 שלו.

 

 בתפילת שחרית בברכות השחר:שאומרים ה יהראיחוש קוראים ברכה על 

ים" ר  וְּ ֵקַח ע  ָלם. פוֹּ  ".ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוֹּ

 

האם היה משהו  ,מתוך החוויה של שני התרגילים שחוו .שואלים את התלמידים למה לדעתם יש ברכה על הראייה

לאחר שאומרים אחת הברכות הראשונות היא מבדרך כלל? הברכה  הם בתרגילים האלשונה בצורת הראייה שלה

 ?? כיצדלהודות על דברים מסוימיםכדי האם גם הם מקדישים זמן בבוקר  –ים שמתעורר

 

 : הודיה'חלק ג

 (. השיר מתאר את הרצון של המשורר להודות על')נספח ד אני רוצה תמיד עינייםמקריאים את שירו של נתן זך 

 היופי שהוא רואה בעולם.

 

 :את התלמידים שואלים

  להיות עיוור ליופי ולא עיוור  אפשר? כיצד חושיהעיוורון" שהמשורר חושש ממנו הוא רק עיוורון "האם

 באמת?

 כיצד חשתם מבחינים בו עד שאנחנו מתבוננים בואיננו התרגילים שעשינו מלמדים שיש יופי ש .

  בשיר?גם נמצאת  ו? האם תחושה זבו הבחנתםכשהבחנתם ביופי שקודם לא 

  מצאות בטבע לבין הרצון להלל או להודות? מה יש בטבע שמעורר תחושות יהההאם לדעתם יש קשר בין

 אלו? 

טבע? מה היא מלמדת אותנו בבו אנחנו רוצים לנהוג שהאופן על האם תחושת ההודיה מלמדת אותנו עוד דברים 

 ני אדם בכלל ועל הקשר שלהם לטבע?ומה היא מלמדת אותנו על ב ,על עצמנו

 פרון.יולצבוע בצבעי ע – עלים, חול, ענפים וכו' – חומרים מהטבעבאת הדף של השיר ניתן לקשט 

 

 סיכום

רכי כל הפרטים בה. הטבע מעורר פליאה גם בחוויה ומערכת הרמונית שמספקת את צבהיותו הטבע מעורר פליאה 

נו ויחיד במינו. ייו. כל פרט שנתבונן בו יכול להיות יפה ופלאי בעינהפשוטה של להימצא בתוכו ולחוות את יופ

פלאיו ומתוך כך מייחלים שהוא יישמר על ת הפליאה יכולה לעורר רגש של הודיה. אנחנו מודים על הטבע ויחווי

 , לשמור על הטבע ולהגן על הסביבה.הדבר נוייפגע. בידיולא 
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 האדם עץ השדה

 (.'עומר אדם )נספח השל  אושל מאיר אריאל  מודה אנישיר הוקוראים את שומעים 

 את רגש ההודיה? ומה מעורר ב .מודה בשירהזמר שואלים על מה 

ולמה לדעתכם הוא מודה על  ?מילים רואים את זה לובאי – השיר מודה גם על דברים שאינם טובים

 דברים אלו?

ברכה "מודה את הלהגיד תחילה עליו  , עוד לפני הקימה,בבוקר מתעוררכשאדם  ,לפי המסורת היהודית

 אני". מקריאים את הברכה:

ָך" ּוָנֶתֶֽ ָלה. ַרָבה ֱאמֶֽ ֶחמְּ י בְּ ָמת  שְּ י נ  ָת ב  רְּ ֱחַזֶֽ ַקָיים. ֶשֶהֶֽ ֶלְך ַחי וְּ יָך ֶמֶֽ ָפֶנֶֽ י לְּ ָדה( ֲאנ  ֶדה )מוֹּ  ."מוֹּ

 

 :את התלמידים שואלים

 ?הוא הודיהלמה לדעתכם הדבר הראשון שעושים בבוקר  -

 בוקר? על מה הייתם מודים?הודיה במתחברים לרעיון של  האם אתם -

 עלינו?ישפיע , כיצד זה מסויםכל יום על משהו באם נודה  -

במהלך  הבסבב מבקשים מכל תלמיד להגיד דבר אחד במשפט אחד שהוא מודה עליו מהחוויות שחוו

מח שגדל או פרח צ -השנה במרחב החקלאי או במרחב הלימודי. זה יכול להיות רגע שעורר בו הודיה

 הוא דבר שהוא התמודד איתו ואפילו שהיה קשה הוא מודה עליו, וכן הלאה. -שהנץ

 

 במרחב החקלאי

  השנים בבית הספר במרחב החקלאי. משוחחים על את כלל חקלאית או העבודה המסכמים את השנה של

תפיסות הגיעו  לויהשינויים שהתרחשו לאורך זמן. מבקשים מהתלמידים לחשוב עם אעל תחילת הדרך ו

 הם יוצאים. כל תלמיד יזכיר מתנה אחת שקיבל מהעבודה במרחב החקלאי.אילו תפיסות ועם 

  גם לטבע. שואלים מה הטבע מספק לנו ועל מה אנחנו מודים לו תודה משוחחים על החשיבות של הכרת. 

 איך היינו רוצים לגמול לטבע על מתנותיו?

 :פעילות הדורשת הכנה מראש 

אפשר בהצגה היתולית  – מסכמת לשנה מציגים את התוצרים מהמרחב החקלאי בצורת פליאה כפעילות

פליאה מהעשייה ומהדברים שהמרחב צימח. רצוי גם להביע אפשר דרך אחרת שתתערוכה או בכל באו 

 כיתות אחרות או הורים. –אחר פני קהל ללהציג את התוצרים 

  ושואלים אם  ,דעות שצצו במהלך הלימוד והעבודהמבקשים מהתלמידים להעלות דילמות או חילוקי

 ,נגמרתאינה שהדרך אם התשובה שלילית, לומדים מכך . או פתרונותתשובות להם יש  ,סוף השנהב ,כעת

 ומזמינים את התלמידים להמשיך ולהתעמק בנושאים האלה דרך עשייה ולימוד.
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 על מה פטריות חושבות?

איך התחבא האינטרנט במשך מיליוני שנה מתחת לאדמה, ומה הרשת החברתית 
 ינטליגנציה אנושיתשמנהלות הפטריות מלמדת אותנו על א

 2011באוגוסט  11, כלכליסטאורן הוברמן / 

 

לקח פרופ' טושיוקי נקאגאקי, ביולוג ופיזיקאי מאוניברסיטת הוקאידו ביפן, חתיכה זעירה של  2000בשנת 

סמ"ר של מבוך המשמש בדרך כלל  30העתק בגודל  – פטריית עובש צהובה והניח אותה בפתחו של מבוך קטן

 גנציה וזיכרון אצל עכברים. בצדו השני של המבוך הוא הניח קוביית סוכר.לבדיקת אינטלי

 Physarumלרוב, פטריות מצמיחות סביבן רשת עגולה וסימטרית של קורים. אבל הפטרייה הצהבהבה, 

polycephalum הצומחת בטבע לצד עלים וסלעים, התנהגה אחרת לגמרי: כאילו הריחה מרחוק את הסוכר, היא ,

ח אל המבוך זרועות ולחפשו. קּור הפטרייה התפצל בכל צומת, וקורים שהגיעו למבוי סתום פנו פניית החלה לשלו

פרסה וניסו את מזלם בפניות אחרות. בתוך כמה שעות קורי הפטרייה מילאו את מסדרונות המבוך, ועד סוף אותו 

 יום מצאה אחת משלוחות הקורים את דרכה לסוכר.

 

קרים שלו לקחו חתיכה זעירה מהקור שהשתתף בניסוי הראשון והניחו אותה בפתחו בהמשך, טושיוקי וצוות החו

של העתק מדויק וריק של אותו המבוך, כולל קוביית הסוכר. את מה שקרה מכאן איש לא יכול היה לחזות. 

. מהרגע הראשון הקור התפצל לשניים: זרוע דקיקה ומדויקת ניווטה את דרכה בלי אף סיבוב מיותר אל הסוכר

הזרוע השנייה טיפסה על קיר המבוך וחצתה אותו בקו ישר, מהתקרה, אל המטרה. קור הפטרייה לא רק זכר את 

 הדרך, הוא שבר את כללי הניסוי.

]...[ 

 – במחקר נוסף גילה טושיוקי כי פטריות יכולות לתכנן תוואי תחבורה לא פחות טוב ממהנדסים מקצועיים

מפה של יפן, והניח פיסות מזון בנקודות שמייצגות ערים גדולות במדינה.  והרבה יותר מהר מהם. טושיוקי לקח

שעות, הזמן הדרוש לה לבנות תשתית קורים ליניארית לכל פיסות  23את הפטרייה הניח על העיר טוקיו, והמתין 

המזון. התוצאה היתה העתק כמעט מושלם של מפת הרכבות הקיימת סביב טוקיו. "צריך להבין שזאת לא 

מה גדולה לחבר עשרות נקודות, אבל לחברן זו לזו בצורה היעילה והחסכונית ביותר זה עניין לא פשוט בכלל", חוכ

 מחמיא טושיוקי. 

בימים אלה מנסים באוניברסיטת הוקאידו לתרגם את היכולת המופלאה של הפטרייה למודל ממוחשב. "אני 

לא רק איך בונים ארכיטקטורה טובה יותר של מאמין שהדברים שאנחנו לומדים עכשיו יעזרו בעתיד להבין 

 תשתיות, אלא גם איך עושים רשתות תקשורת מהירות ויעילות יותר", אומר טושיוקי.

]...[ 

המחקרים האחרונים ועוד מאות אחרים לפניהם גורמים לנו, בני האדם, תחושה מוזרה ולא אופיינית של חוסר 

פטרייה, חסר מוח ומוגבל בתנועה, מחולל בטבע פלאים שהמדע  ביטחון. איך ייתכן שאורגניזם פרימיטיבי כמו

העדכני ביותר נותר מולם בלסת שמוטה? ולמה דווקא הוא, מכל הצמחים ובעלי החיים בעולם, עושה זאת שוב 

 ושוב? 

הכתבה הזאת היא שיעור בצניעות מאחד היצורים המתוחכמים ביותר בטבע. הוא חולק איתנו את כדור הארץ 

ע הראשון, והתפתח במשך מיליוני שנים במקביל אלינו, ובהישגים לא פחותים שרק בשנים האחרונות ממש מהרג

 אנחנו לומדים להעריך.

לפני שלוש שנים נמצא בעיר נטושה באוקראינה זן חדש של פטריות שניזון מקרינה רדיואקטיבית, ומטהר בדרך 

של מתקן אטומי שיצא משימוש אחרי אסון את האוויר סביבו. הפטריות אותרו על קיר מתפורר במרכזו 

 ב'נספח 

 ב'נספח 
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צ'רנוביל, והפיץ סביבו במשך שנים רבות קרינה שחיסלה כל צורת חיים במרחק קילומטרים. ]...[ בשבועות 

האחרונים הפטרייה הזאת מצאה את דרכה ליפן, שם בוחנים שימוש בה לניקוי חלק מהנזקים הרדיואקטיביים 

 שנותרו אחרי הצונאמי האחרון.

  

כי שני סטודנטים לביולוגיה מאוניברסיטת ייל מצאו, במסגרת סיור מחקרי ביערות  CNNוע שעבר דווח ב־בשב

האמזונס, זן של פטרייה שמסוגלת לפרק פלסטיק. הדבר התגלה כשנעלמה אחת מצלחות הפטרי שבהן גודלו 

סטרובל, שהוביל את הפטריות. התברר שהיא אכלה את הצלחת ולא הותירה שום רמז אחריה. פרופ' סקוט א' 

קבוצת המחקר, אמר שזאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שמתגלה יצור חי שמסוגל לפרק פלסטיק במהירות 

גדולה כל כך. "עד היום כל המדע והטכנולוגיה שלנו לא הצליחו לעשות את זה", אמר סטרובל, "זיהום פלסטיק 

 ווה ענקית".הוא אחת הבעיות הכי גדולות שיש לנו. הפטרייה הזאת היא תק

  

 פטריות אחרות שנמצאו לאחרונה כוללות כמה מההבטחות הגדולות ביותר לריפוי סרטן.

]...[ 

אם הפטריות הן אורגניזם מורכב וחכם כל כך, היכן האיבר שבו מתרכזים הנתונים ומתקבלות ההחלטות? 

ת, ולרגעים ארוכים יש במילים אחרות, איפה המוח? אני שואל את פרופ' טושיוקי נקאגאקי את השאלה הזא

שקט על הקו. "השאלה הזאת מזכירה לי את השאלה 'מי מנהל את העולם?'", הוא אומר. "ברצינות, האם אתה 

יכול לתת לי את הטלפון שלו?. "לבני אדם יש נטייה לחפש את מערכת ההפעלה, איזשהו צומת מרכזי שהכל זורם 

הגנטיקה שלנו, לחפש את המנהיג שמקבל את ההחלטות. אליו וממנו", הוא אומר. "זה כנראה משהו שמגיע מ

אבל בעולם הביולוגיה והפיזיקה, ואני חושב שגם בתחומים רבים אחרים, דברים לא עובדים ככה. האם לטוקיו 

יש מוח מרכזי? לאינטרנט? ומה לגבי מושבות של נמלים וכוורות דבורים? ומי מנהל אלף הולכי רגל על מדרכה 

 יפה מתקבלות שם ההחלטות?".אחת בניו יורק? א

 

]...[ 

לפי התיאוריה הזאת, ומקבילותיה בטבע, אותה "חוכמת המונים" או "אינטליגנציה עדרית" היא בינה שאפשר 

 לייחסה רק למבנה הרשת עצמה, לא לאף אחד מהמוחות והתודעות שמרכיבים אותה. 

 

ותות כימיים מהסביבה בנוגע ללאן כדאי לו טושיוקי אומר: "מבחינה ביולוגית טהורה, כל קור מקבל בנפרד א

לנוע ומאיפה לברוח. סך האותות האלה יוצרים סוג של מערכת קבלת החלטות. כלומר, האינטליגנציה של 

הפטרייה היא הרשת. תוסיף לזה מיליוני שנות אבולוציה בתנאים הקשים ביותר כפול מאה ומשהו אלף זנים 

 , חייב להיות די חכם".שונים, ותקבל משהו שהוא, באופן כללי
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ַהֵלכּון ים יְּ ים ֵבין ָהר  ָחל  ים ַבנְּ ָינ  ַשֵלַח ַמעְּ   .ַהמְּ

ָמָאם ים צְּ ָרא  רּו פְּ בְּ שְּ תוֹּ ָשָדי י  קּו ָכל ַחיְּ   .ַישְּ

ל נּו קוֹּ תְּ ם י  ֵבין ֳעָפאי  ן מ  כוֹּ שְּ ם י    .ֲעֵליֶהם עוֹּף ַהָשַמי 

ָתיו  יוֹּ ים ֵמֲעל  ֶקה ָהר  ַבע ָהָאֶרץַמשְּ שְּ י ַמֲעֶשיָך ת  ר  פְּ   .מ 

ן ָהָאֶרץ יא ֶלֶחם מ  צ  הוֹּ ֵעֶשב ַלֲעבַֹּדת ָהָאָדם לְּ ֵהָמה וְּ יר ַלבְּ יַח ָחצ  מ    .ַמצְּ

עּו ֲעֵצי  בְּ שְּ ן ֲאֶשר ָנָטע ה'י  ָבנוֹּ ֵזי לְּ   .ַארְּ

ים ֵביָתּה ש  רוֹּ יָדה בְּ ַקֵננּו ֲחס  ים יְּ ֳפר    .ֲאֶשר ָשם צ 

ים ַהגְּ  ים ָהר  ֵעל  ים ַליְּ  בֹּה 

ים ַפנ  ֶסה ַלשְּ ים ַמחְּ ָלע   .סְּ

[...] 

ָיֶנָך. ה'ָמה ַרבּו ַמֲעֶשיָך  נְּ ָאה ָהָאֶרץ ק  יָת ָמלְּ ָמה ָעש  ָחכְּ  כָֻּלם בְּ

 

 (תהלים ק"דמתוך )

 

 

 

 ג'נספח 
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 אני רוצה תמיד עיניים

 נתן זך

 

אוֹּת רְּ ֵדי ל  ם כְּ יד ֵעיַני  ֶצה ָתמ  י רוֹּ  ֲאנ 

ָלם י ָהעוֹּ פ  י ֶאת יְּ ַהֵלל ֶאת ַהיֹּפ   ּולְּ

ַהֵלל י ּולְּ ָלא ַהֶזה ֶשֵאין בוֹּ דֹּפ  פְּ  ַהמֻּ

ַהֵלל י ֶשָעָשה אוֹּתוֹּ ָיֶפה לְּ  ֶאת מ 

י.-ּוָמֵלא, ָכל פ   ָכְך ָמֵלא, יֹּ

 

י יפ  ֵּור ל  יוֹּת ע  הְּ ָלם ל  עוֹּ ֶצה לְּ י רוֹּ ֵאיֶננ   וְּ

י ֲאַוֵתר י ַחי. ֲאנ  ָלם ָכל עוֹּד ֲאנ   ָהעוֹּ

ָבר   ַמר ַדיַעל דְּ ים ֲאָבל ֹלא אֹּ  ים ֲאֵחר 

י ַחי י ַהֶזה ֶשבוֹּ ֲאנ  אוֹּת ֶאת ַהיֹּפ  רְּ  ל 

בוֹּת חוֹּשְּ יוֹּת וְּ מוֹּ ֳאנ  כוֹּת כְּ ַהלְּ ֶשבוֹּ ָיַדי מְּ  וְּ

ֹלא ָפחוֹּת ֶמץ, וְּ אֹּ עוֹּשוֹּת ֶאת ַחַיי בְּ  וְּ

י ַדי. ל  ָלנּות בְּ ָלנּות, ַסבְּ ַסבְּ ֵכן, בְּ  מ 

 

ַדל ֵמַהֵלל. ֹלא ֶאחְּ ַדל. וְּ ַהֵלל ֹלא ֶאחְּ  ֵכן, לְּ

ל עוֹּד ָאקּום  ֶשֶאפֹּ ֶרַגע  –ּוכְּ לּו ַרק לְּ רּו –וְּ  ֶשֹּלא יֹּאמְּ

ַהֵלל ֶרַגע לְּ  הּוא ָנַפל. ֶאָלא הּוא ָקם עוֹּד לְּ

נוֹּת ם ַאֲחרוֹּ ֵעיַני   בְּ

ַדל. ַהֵלל ֹלא ֶיחְּ  ֶאת ֶשלְּ

 

 

 ד'נספח 
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 מודה אני

 מאיר אריאל

 ( להשמעה)

 

 מודה אני 

 לפניך ולך 

 על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה 

 שעשית עמדי 

 ועם ביתי 

 ועם בני עמי  יי וידידייועם קרוב

 ועם ארצי, ועם כל העולם והאדם 

 אשר בראת. 

 

 בלאט, חרש חרש 

 אט אט, טופפות 

 עתידות עתידות לקראתנו, 

 מתוך השינה.  יייכת אליואת מח

 יהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב מאוד, 

 זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר 

  יאת צוחקת אלי

 מתוך מתוך השינה.

 

 

 ה'נספח 

 ה'נספח 

https://www.youtube.com/watch?v=GI4GsYyofas
https://www.youtube.com/watch?v=GI4GsYyofas
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 מודה אני

 עומר אדם 

 מילים: אבי אוחיון

  (להשמעה)

 

 מודה אני כל בוקר 

 נשמתי  שהחזרת את

 מודה אני על בגד 

 שהנחת על גופי 

  .אתה שומר עליי ,שלא יהיה לי קר

 

 מודה אני כל בוקר 

 על עצם היותי  ,על האור

 מודה אני על לחם 

 שהנחת לשולחני 

  .שלא אדע כאב ,שלא אהיה רעב

 

 על אין ספור חיוכיי מודה אני 

 על כל כישרונותיי ועל כל שיריי 

 את כולם אקדיש לך 

  .דע לך שמודה אני לך ,לךדע 

 

 אליך אקרא יה  ,אצעק לך אדיר שמך

 לך לבי ותודתי  ,לך חיי

  .אליך אקרא יה ,אליך אקרא יה

 

 מודה אני כל בוקר 

 על אבי ועל אמי  ,על כוחי

 מודה אני על גשם שנתת בשדותיי 

  .לדאוג לאוהביי נתת לי חיי

 

 על יום המנוחה מודה אני 

 חה על שפע וברכה על המשפ

 כל כולי רק בזכותך 

  .דע לך שמודה אני לך ,דע לך

 

 אליך אקרא יה  ,אצעק לך אדיר שמך

 לך לבי ותודתי  ,לך חיי

  .אליך אקרא יה ,אליך אקרא יה

 

 על כל כישלונותיי מודה אני 

 פחדיי ומכשוליי  ,על אכזבותיי

 הם כולם לטובתי 

רק לך מודה אני. ,אין אחר בלבי

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQ5f1OMFFL0
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