רציונל ומטרות היחידה
בשנים האחרונות גדלה מאוד המודעות להשפעתה של הפעילות האנושית על הסביבה
האקולוגית ,ועמה העמיקה גם ההכרה בתפקידו המכריע של החינוך במאמץ לשמור על
משאבי הטבע החיוניים לקיומם של הצומח והחי ,וכמובן ,גם לקיומו של המין האנושי.
אין מתאים יותר מט"ו בשבט ,בהיותו חג הקשור לטבע ,לעסוק בו בסוגיות הקשורות
בשמירה על הסביבה ,ולכן ביחידה זו בחרנו לעסוק בכמה היבטים של נושא זה.
במדור "פותחים ספר" תמצאו מקורות העוסקים בחשיבות השמירה על משאבי טבע ובאיסור
להרוס ולבזבז דרך המושג המסורתי "בל תשחית";
במדור "בסימן קריאה" הבאנו סיפור העוסק בשימוש חוזר בחפצים – תחליף לצריכה
ההולכת וגדלה;
במדור "על קצה הלשון" ,העוסק בחינוך הלשוני ,נעסוק במילה " ִמחזור" ובמילים קרובות לה;
במדור "צוהר לעולם" נעסוק בחומרים בלתי מתכלים ובנזק שהם גורמים ,ונציע להשתמש
יותר בחפצים העשויים מחומרים מתכלים ובחפצים רב־פעמים )הניתנים לשימוש חוזר(.
)למורה בלבד(
שלושת ה־R
באנגלית אפשר לסכם את הצעדים שעלינו לנקוט כדי לצמצם את הפסולת שאנו יוצרים
בעזרת סיסמת שלושת ה־:R
צמצום כמות הפסולת = Reduce
שימוש חוזר = Reuse
ִמחזור = Recycle

להרחבה אנו ממליצות לקרוא את המאמר "חובותינו לדורות העתידיים וזעקת האילנות"
מאת פרופ' שלום רוזנברג )באתר "הגות יהודית" ,בכתובת(/http://hagut.ipaper.co.il/6687 :
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מבנה היחידה
"לעבדה ולשמרה"
המדור
"תעודת זהות"
"מה על הפרק?" והקומיקס
"פותחים ספר"

הנושא
חזרה על מושגי יסוד
הקשורים בחג
ט"ו בשבט – חגו של הטבע
כולו
לימוד מקורות על –
"ראש השנה לאילן"
"בל תשחית"
ושמירה על הסביבה

"בסימן קריאה"

הסיפור החסידי "פרחים
לסוכה"

"צוהר לעולם"

חומרים מתכלים וחומרים
בלתי מתכלים
המילה ִמחזור ומילים
מהשורש ח-ז-ר
סדר יום ידידותי לסביבה
בדיחה מאוירת

על קצה הלשון
פעילות סיכום
קומיקס חג

פעילות מיוחדת

פעילות מחוץ לבית הספר

יצירה
)ציור ,שרטוט ,שיר או חיבור
קצר(

דף עבודה


ואם הזמן קצר...
ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את כל היחידה ,אנו ממליצים לתת עדיפות ראשונה להוראת
המדורים האלה:
 .1תעודת זהות )מושגי יסוד(
 .2פותחים ספר )ובעיקר סעיף ב" .לא תשחית את עצה"(
 .3צוהר לעולם )חומרים בלתי מתכלים(
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.תעודת זהות  :חזרה על מושגי יסוד
מתי הפך ט"ו בשבט ליום חג?
ט"ו בשבט אינו חג מהתורה .ט"ו בשבט נזכר בפעם הראשונה במשָנה ,ושם נכתב שבית
ִהלל ראו בו "ראש השנה לאילן" )ראו במדור "פותחים ספר"(ִ .אזכור זה מעיד שט"ו
בשבט היה יום מיוחד בלוח העברי כבר בתקופת בית המקדש השני.
ואכן ,חז"ל קבעו שט"ו בשבט יהיה התאריך שעל פיו יספרו את שנות עצי הפרי בפרט
ואת שנות העצים בכלל.
חז"ל קבעו גם שט"ו בשבט יהיה היום הראשון בשנת התרומות והמעשרות שנגבו
מ ֵּפרות האילן )תרומות ומעשרות מכלל היבול החקלאי ניתנו בכל שנה ללויים ולכוהנים –
שתפקידם היה לשרת בבית המקדש ולא היו להם אדמות משלהם – וכן לעניים(.
קרוב לוודאי שט"ו בשבט היה יום חג כבר בתקופת הגאונים )המאה השביעית עד המאה
הי"א לסה"נ( ואולי אף לפני כן ,שכן מצויים בידינו פיוטים קדומים יותר מארץ ישראל
שנאמרו ככל הנראה בט"ו בשבט ,ובהם תפילות על ֵּפרות האילן.
במאה הי"א לסה"נ פסק רבנו גרשום מאור הגולה שאין מתענים בט"ו בשבט ואין אומרים
בו "תחנון" )תפילה שאינה נאמרת בימים טובים( ,ופסיקתו זו התקבלה בקהילות אשכנז.
לעומת זאת ,בקהילות ספרד לא ציינו את ט"ו בשבט עד המאה הי"ז.
ט"ו בשבט – חגה של ארץ ישראל
בתורה נקראת ארץ ישראל " ֶארֶץ טֹובָה" )דברים ,פרק ח' פסוק ז'( .בפסוק זה הארץ
ָהר" )שם( .בפסוק הבא
ַּב ְקעָה ּוב ָ
ְאים ּב ִ
ּותהֹמֹת יֹצ ִ
ַחלֵי ָמיִם ֲעיָנֹת ְ
הטובה היא " ֶארֶץ נ ֲ
כתוב עוד שבארץ זו נפוצים שבעה מיני צמחים )"שבעת המינים"( ,צמחים שאפשרו
ׁש ֶמן ּודְבָׁש"
ּות ֵאנָה וְרִּמֹון ֶארֶץ ֵזית ֶ
ֶפן ְ
ּוׂשעֹרָה וְג ֶ
לתושבי הארץ להתקייםֶ " :ארֶץ ִח ָּטה ְ
)שם ,פסוק ח'(.

על מנהגי ט"ו בשבט
לאחר קריאת המדור "תעודת זהות" ,אפשר לעסוק בשאלה :מה במנהגי ט"ו משקף את
האהבה לארץ ישראל ואת הכרה שהיא "ארץ טובה"?
 אכילת ֵּפרות ארץ ישראל ,אכילת פרות רבים ,אכילת פרות משבעת המינים ואכילת
פרות יבשים
המנהג לאכול מפרות ארץ ישראל בט"ו בשבט הוזכר לראשונה במאה הט"ז בחיבור של אחד
ממקובלי צפת .בחיבור זה כתוב שכך נוהגים יוצאי אשכנז ,מכאן שבארצות אשכנז רווח
המנהג עוד קודם לכן.
בכיתה :אפשר לשאול את התלמידים מה משקפים מנהגים אלו:
• אכילת פרות ישראל מעידה שארץ ישראל היא ארץ פורייה.
• אכילת פרות מסוגים שונים משקפת את רב־גוניותם של המינים הצומחים בארץ.
יש האוכלים חמישה־עשר סוגים שונים של פרות )ט"ו – בגימטרייה  ,(15ויש האוכלים
שלושים סוגים של פרות )מנהג קבלי(.
• אכילת פרות משבעת המינים מוכיחה שההבטחה שהובטחה בפסוקים שארץ
ישראל כונתה בהם "ארץ טובה" – התקיימו:

ְאים
ּותהֹמֹת יֹצ ִ
ַחלֵי ָמיִם ֲעיָנֹת ְ
יא ָך ֶאל ֶארֶץ טֹובָה ֶארֶץ נ ֲ
לֹהי ָך ְמ ִב ֲ
כִּי ה' ֱא ֶ
ְבׁש.
ׁש ֶמן ּוד ָ
ּות ֵאנָה וְרִּמֹון ֶארֶץ זֵית ֶ
ּוׂשעֹרָה וְגֶפֶן ְ
ָהרֶ .ארֶץ ִח ָּטה ְ
ַּב ְקעָה ּוב ָ
ּב ִ
)דברים ,פרק ח' פסוקים ז'–ח'(
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• אכילת פרות יבשים :בארץ ישראל נהגו לאכול ֵּפרות יבשים )נוסף על ֵּפרות
טריים( מכיוון שט"ו בשבט חל בסוף החורף ,עונה שבה היו מעט פרות טריים; בחוץ
לארץ )ששם ישב רוב העם היהודי מאות שנים( לא יכלו בני הקהילות היהודיות
להשיג פרות טריים מארץ ישראל כלל ,ומכיוון שלא רצו לוותר על אכילת פרות ארץ
ישראל בט"ו בשבט ,נהגו גם הם לאכול פרות יבשים .אכילת ֵּפרות יבשים בט"ו
בשבט הייתה למסורת ,ואנחנו ממשיכים לקיימה זכר לימים שעברו אף על פי שכיום,
בשל ההתפתחות הטכנולוגית ,הן בתחום החקלאות הן בתחום ההובלה ,חנויות
בּפרות טריים מסוגים שונים בכל ימות השנה וגם בט"ו
ה ֵּפרות ,בארץ ובחו"ל מלאות ֵ
בשבט.
 סדר ט"ו בשבט
"סדר ט"ו בשבט" מוזכר לראשונה בספר "פרי עץ הדר" )בפרק "חמדת ימים"( ,ספר שכתב
אחד ממקובלי צפת במאה הי"ז .בספר זה נכתב שיש לאכול שלושים מיני פרות מארץ ישראל
ולומר פסוקים מן התנ"ך ,משניות וקטעי מספר זוהר הקשורים לעצים ולפרות הארץ .ספר זה
התפשט בקהילות המזרח השונות )תורכיה ,עיראק ,איטליה ,קווקז ,צפון אפריקה ורבות
אחרות( והכתוב בו שימש בסיס לעריכת סדר ט"ו בשבט בקהילות אלו .עריכת סעודה חגיגית
בחג המוקדש כולו לארץ ישראל ,גם היא ביטוי לאהבה לארץ זו.
בכיתה אפשר להזכיר לתלמידים שבהגדות לס ְדרי ט"ו בשבט אפשר למצוא מקורות ,קטעי
קריאה ושירים רבים המשבחים את ארץ ישראל ,את פרותיה ואת עציה ,ומבטאים את
אהבתנו לארץ ואת הכרתנו בטּובָּה.
אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר בקטעים שלמדו בשנה שעברה בתכנית "מעגל החגים
שלי" )לכיתה ג'(.
פעילות – תחרות שירים :אפשר לחלק את הכיתה לשתי קבוצות ולארגן תחרות – על כל
קבוצה בתורה להציע שיר שראוי לשיר בט"ו בשבט )שיר על ארץ ישראל ,על פרותיה או על
אילנותיה( .הקבוצה המנצחת תהיה הקבוצה שהציעה שירים רבים יותר.

 נטיעת עצים בט"ו בשבט
מנהג זה מאוחר מאוד .ראשוני המתיישבים היהודים בארץ
ישראל בעת החדשה )"החלוצים"( הם שהחלו לנטוע עצים
בטקסי נטיעה חגיגיים בט"ו בשבט דווקא ,שכן נטיעת עצים
בארץ ישראל נחשבה למעשה ציוני התורם לתחיית
ההתיישבות היהודית בארץ .עם השנים הלך מנהג זה ונפוץ
יותר ויותר ,וב־ 1908היה המנהג ל"רשמי" עם החלטת
הסתדרות המורים להוציא את התלמידים מהכיתות אל
הטבע בט"ו ולנטוע עצים מדי שנה בשנה.
ט"ו בשבט – חג הטבע
בתכנית "מעגל החגים שלי" )לכיתות ג'( עסקנו בהרחבה בזיקה שבין ט"ו בשבט לארץ
ישראל.
כפי שכתבנו בעמ'  62בחוברת לתלמידים ,בשנים האחרונות גברה מאוד המודעות לצורך
לשמור על משאבי הטבע ועל איכות הסביבה .בעקבות זאת ,נוסף ממד חדש ל"ראש
השנה לאילן" ,וכיום מקובל לעסוק בט"ו בשבט גם בסוגיות אקולוגיות.
השנה נתמקד בהיבט הזה של החג.
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מה על פרק? והקומיקס
שני המדורים האלה מציגים את נושא היחידה :הפן אקולוגי של ט"ו
בשבט – ההיבט שנוסף בשנים האחרונות לתכניו המסורתיים של חג
האילנות.
שיחה :כדאי לתת לתלמידים להעלות השערות מדוע ראוי לדעתם
לציין את ט"ו בשבט גם כ"יום איכות הסביבה" .אפשר להזכיר בעיקר כיצד התחיל המנהג
לנטוע עצים ולהדגיש שעם חידוש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בתחילת המאה
העשרים ,הייתה נטיעת עצים מעשה חשוב כשלעצמו וגם סמל לחידוש ההתיישבות .היום
נטיעת עצים היא חלק מהמאמץ החיוני הכללי לשמור על הסביבה .בין היתר נטיעת עצים היא
הּמ ְדּבּור.
אחת הדרכים לצמצום זיהום האוויר ולמאבק בתופעת ִ

פותחים ספר
במדור זה שלוש יחידות משֶנה:
א" .ראש השנה לאילן" – משָנה על מקורות החג;
ב" .לא תשחית את העצה" – על האיסור "בל תשחית";
ג" .לעבדה ולשמרה" – על חשיבות השמירה על הסביבה.
אפשר לדון בכל אחת מיחידות המשֶנה בנפרד.
  א" .ראש השנה לאילן" 
על פי המשנה ,ט"ו בשבט הוא "ראש השנה לאילן" .כדאי לקשר זאת
לכינוי העממי של החג "יום הולדת לאילן".
 ב" .לא תשחית את העצה" 
פסוק י"ט מפרק כ' בספר דברים הוא המקור לאיסור "בל תשחית".
בכיתה אנו ממליצות שלא לעסוק בסופו של הפסוק )"ּכִי ָהEדָם עֵץ
ַּמצֹור"( מפני שזהו פסוק מורכב מאוד והדיון בו
ּׂשדֶה לָבֹא ִמ ָּפנֶי ָך ּב ָ
ַה ָ
עלול להרחיק אותנו מנושא היחידה.
למורה בלבד
ּׂש ֶדה"
/דם עֵץ ַה ָ
כמה פרשנויות למילים "ּכִי ָה ָ
 פרשנותו של מדרש ספ ֵרי לספר דברים למילים "כי האדם עץ השדה" היא" :מלמד שחייו של אדם
אינם אלא מן האילן" – כלומר חייו של האדם תלויים באילן.
 רש"י פירש שלהבדיל מאנשי העיר הנצורה ,עץ המאכל אינו אויב ולכן אין להרע לו ,וקרא את
הביטוי כשאלה רטורית " :הרי ]המילה[ 'כי' משמש]ת[ לשון דילמה ,שמא ]=האם[ האדם עץ השדה
להיכנס בתוך המצור מפניך להתייסר בייסורי רעב וצמא כאנשי העיר ,למה תשחיתנו?"
ּׂשדֶה" עולה משירו של המשורר הישראלי בן־זמננו נתן זך.
 פרשנות אחרת למילים "ּכִי ָהEדָם עֵץ ַה ָ
בשיר מדמה זך את האדם לעץ ובאמצעות דימוי זה עוסק במצבו הקיומי של האדם" :כי האדם עץ
השדה – כמו אדם גם העץ צומח ,כמו העץ האדם נגדע ...כמו העץ הוא שואף למעלה ,כמו האדם
הוא נשרף באש ...כמו העץ הוא צמא למים ,כמו האדם הוא נשאר צמא"...
 גם השפה העברית "מנצלת" את ההיבטים המשותפים לאדם ולעץ .על כן ,למשל מדברים על "אילן
יוחסין" ,על "שורשיו" של האדם )=מוצאו( וגם על " ֵּפרות" עבודתו )=התוצאות ,בעיקר החיוביות ,וגם
הרווחים שיש למאמציו(.
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המקורות המובאים כאן עוסקים באיסור המקורי להשחית עצי מאכל ,ובהרחבתו לאיסור
כולל יותר.
 התשובה לשאלה  .1היא המילים "כי ממנו תאכל".
 שאלה  .2קרוב לוודאי שהתלמידים יענו שנכון לזרוק בגד ישן וקרוע שאי אפשר לתקנו .רצוי
לחזור לנקודה זו גם לאחר קריאת הסיפור "לתפור סיפור" המופיע במדור "בסימן קריאה".

מרָּה" 
ְׁש ְ
ָבדָּה ּול ָ
 ג" .לְע ְ
 שאלה .3
דוגמאות למעשים המקלקלים את העולם:
 השארת פסולת בגנים ציבוריים ,בחופי הים ,ביערות השלכת פסולת ברחוב הדפסת טקסטים או תמונות אם אין זה נחוץ )כדי להכין נייר יש לכרות עצים( נסיעה ברכב אם אפשר ללכת ברגל )כלי רכב פולטים גזים המזהמים אל האוויר( שימוש במוצרים חד־פעמיים )שקיות ניילון או נייר ,כלי אוכל וכו'( .עדיף להשתמשבמוצרים רב־פעמיים ,למשל בשקיות בד ,בכלי אוכל רב־פעמיים וכו' .אגב ,גם במוצרים
שנועדו להיות חד־פעמיים אפשר לעתים להשתמש שוב.
 שאלה .4
המדרש המובא בחוברת לתלמידים מטיל עלינו ,בני האדם ,את האחריות לשמור על
העולם שלנו .חז"ל מביעים במדרש זה את המסר שמנסים למסור "פעילי סביבה" בימינו
– מעשי האדם עלולים לפגוע באיכות הסביבה ,ולעתים הפגיעה בלתי ניתנת לתיקון! ועל
כן חובתו של כל אחד ואחד מאתנו להיזהר שלא "לקלקל" ולא "להחריב".
 שאלה .5
בשלב זה אפשר להסתפק בתשובות מעטות ,כגון לנטוע עצים ולא להשאיר פסולת באתר
פיקניק .נחזור לשאלה זו בסוף היחידה – לאחר שהתלמידים עסקו בסוגיות האקולוגיות
השנות המוצגות להם במדורים השונים )ראו את דפי העבודה המוצעים לפעילות סיום(.

 נקודה למחשבה
בהקשר זה רצוי להסביר ,למשל ,שניקיון הכיתה גם הוא עיסוק אקולוגי – עיסוק בשמירה
על הסביבה שלנו ממש.
 פעילות מחוץ לבית הספר
בתיאום עם הנהלת בית הספר )ושאר הגורמים המתאימים( אפשר להציע לתלמידים
"לאמץ" את גינת בית הספר ,או גינה בשכונה ,וסמוך לט"ו בשבט לעבוד בגינה ולנקותה.
לא פחות חשוב – להמשיך בפעילות גם אחרי החג ,ולהחליט על מועדים קבועים שבהם
התלמידים יצאו לגינה וימשיכו לטפחה.
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בסימן קריאה
לתפור סיפור  /סיפור יהודי עממי
 דיון בסיפור עצמו:

מה לדעתכם הייתה הסיבה למעשיו של החייט? )הוא היה קמצן
ולא רצה לקנות בד חדש ,הוא היה עני ורצה לחסוך ועוד( .חשוב
להסביר שבתקופה שהסיפור צמח בה בדים היו יקרים ולכן תיקון
בגדים ושימוש חוזר בבדים היו פעולות נפוצות .עם זאת ,השימוש
החוזר בבד מוצג בסיפור לא ככורח כלכלי בלבד ,אלא כביטוי
לאהבתו של האב לבנו.

 שיחה :מדוע לדעתכם עדיף להשתמש בחפץ שוב ,ולא לקנות חפץ חדש?
כיום אנו מודעים יותר שצריכה מוגברת מחייבת ייצור מוגבר .בשלב זה כבר אפשר לדבר על
הבעייתיות בריבוי המפעלים :במה הם פוגעים בסביבה? )ייצור לוואי של פסולת המכערת את
הנוף ומזהמת את האוויר ואת מקורות המים ,ופוגעת בכך בבני אדם ,בבעלי חיים ובטבע
בכלל(.
עוד אפשר להסביר שייצור מוגבר עלול לגרום לניצול יתר של משאבי הטבע – לכן ,למשל,
חשוב להשתמש בנייר ממוחזר כדי לצמצם את כריתת העצים וכד'(
כאמור ,כדי לצמצם את הייצור ,יש לצמצם את הצריכה ולהשתדל להשתמש עד כמה
שאפשר בחפצים שברשותנו שוב ושוב ,לפני שזורקים אותם .נרחיב על סוגיה זו במדור
"צוהר לעולם".
 פעילות" :גלגולו של משחק"
התלמידים יתבקשו לחשוב על רעיונות לשימוש חוזר באחד המשחקים או הצעצועים שלהם,
או על רעיונות להכנת משחק או צעצוע "חדש" מחפצים שהתקלקלו ומחומרים ממוחזרים.
לאחר מכן ,יתבקשו התלמידים לתאר את רעיונותיהם בציור ,בשרטוט ,בשיר או בחיבור קצר.

צוהר לעולם " :פחות פלסטיק – זה עדיף"
 מושגים :כדאי להבהיר את ההבדל בין "חומרים מתכלים" ל"חומרים שאינם מתכלים".
חומרים מתכלים מקורם בעולם החי והצומח ,ואילו חומרים בלתי מתכלים שמקורם אינו
מעולם החי והצומח .רצוי לבקש מהתלמידים לתת דוגמאות לחומרים מתכלים :נייר
)שמכינים מעץ( ,שאריות מזון ,בדי כותנה ,וכן דוגמאות לחומרים בלתי מתכלים )נוסף על
אלה שהוזכרו במדור( :קלקר )חומר שככל הנראה אינו מתכלה כלל( ,ניילון ,סיליקון ,אקריליק
)המצוי בצבעים בשם זה( ,פוליאסטר )המצוי בבדים שונים( ועוד .רוב החומרים הבלתי
מתכלים הם סוגים שונים של פלסטיק.
 רצוי להצביע גם על יתרונותיו של הפלסטיק ,המסבירים מדוע ממשיכים להשתמש בו:
הוא זול לייצור ,עמיד למים ,קל במשקלו ,אפשר לצבוע אותו בקלות ,אפשר להשתמש בו
שימוש חוזר על ידי המסה ויציקה חוזרת ועוד.
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במהלך הלימוד אפשר להדגיש –
– שהמטרה כאן אינה לומר שעלינו לחזור לימים שלפני היות הפלסטיק ,אלא להגביל את
הצריכה שלו )וכך גם את הייצור שלו(.
– שכפי שנאמר במדור ,מדענים ברחבי העולם ממשיכים בניסיונותיהם לפתח שיטות
לייצור המוני של חומר פלסטי מתכלה ו"ידידותי לסביבה".
 האיור:
לסיום אפשר להפנות את התלמידים לאיור ולבקש מהם לזהות אילו חפצים באיור עשויים
מחומרים מתכלים ואילו מהם עשויים מחומרים שאינם מתכלים.

על קצה הלשון
לפניכם הגדרות מילוניות למילים הנגזרות מהשורש ח-ז-ר המופיעות במדור.
)ההגדרות באותיות נטויות לקוחות ממילון המופיע באתר החינוכי "גלים"
(http://users.galim.org.il/cgi-bin/search_milon.pl

.
 ִמחזּור :עיבוד מחדש של חומרים לשם שימוש חוזר בהם )לדוגמה עיבוד הפלסטיק
שבבקבוקים לסיבים שמהם מכינים בד הפליז(.
 ַמחזֹור :רצף של תופעות המתחדש וחוזר על עצמו בסדר קבוע )לדוגמה מחזור
הדם :הדם יוצא מהלב ,זורם בכל הגוף במסלול מעגלי ,חוזר אל הלב ויוצא ממנו שוב.
אפשר לתת גם דוגמה גרפית של מוטיב מחזורי ולציירה על הלוח ,כמו

☺ ☺ ☺

(.
 אף על פי שבמדור לא מופיעה המילה ַמחזֹור במובן "קבוצת תלמידים שהתחילו את
לימודיהם ,למדו וסיימו את לימודיהם בבית ספר או במוסד חינוכי אחר ביחד ובאותן
השנים" ,רצוי לשוחח על משמעות זו של המילה עם התלמידים.
 ַמחזֹור תפילות :סידור ובו תפילות הנאמרות בכל שנה בחגים )למשל "מחזור ליום
הכיפורים" הוא סידור התפילות ליום הכיפורים(.
שחזור :בנייה מחדש או הרכבה של דבר שנחרב על־פי התבנית המקורית שלו
 ִ
)לדוגמה שחזור של מקרה שאירע על סמך עדויות של אנשים שהיו בו(.
 חיזור :ניסיון לכבוש את לִבו של מישהו )בעיקר של בן המין השני( ולעורר את
אהבתו באמצעות הקדשת תשומת לב ,מתן מתנות ,דאגה ,עשיית רצונו וכד'; בכיתה
רצוי להדגיש שה"מחזר" ו"המחזרת" עושים ניסיונות חוזרים ונשנים כדי למשוך את
תשומת לבם ולעורר את אהבתם של בחירי לבם.
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פעילות סיכום – דף עבודה בנושא :מעשים ידידותיים לסביבה
לסיכום אפשר להפנות את התלמידים לדף העבודה המובא בסוף יחידה זו.
בדף זה הם מתבקשים להשלים את הסיפור בעזרת מחסן מילים.
אנו ממליצים להשלים את הטקסט במליאה – המורה וכל הכיתה יחד – ולא בעבודה
עצמית.
בדף העבודה מוזכרים מעשים שמטרתם לצמצם את הצריכה של חפצים ומוצרים
העשויים מחומרים מזהמים )כמו דלק( ,מחומרים שאינם מתכלים )כמו פלסטיק(
וממשאבים שמאגריהם בארץ או בעולם מדלדלים )כמו מים( ,וכן לצמצם את הנפח
הפסולת.
לפניכם הסיפור השלם:
)ההשלמות מסומנות בקו תחתון ,הערותינו עליהן – בסוגריים מרובעים(

יום ירוק
בבוקר קם אילן במרץ ,התלבש ,אכל פרוסת לחם בחמאה ,שתה כוס שוקו ועוד כוס שוקו ...והנה ְמ ָכל
הקרטון של השוקו נגמר .אילן הסיר את המכסה של פח האשפה ,ועתה ,חברים" ,זמן הקליעה!" 1אילן
הוציא את האוויר מהמכל ,קיפל אותו כדי שיהיה קטן ממש ]חשוב לצמצם את נפח הפסולת[ וזרק אותו
לפח .אילן חייך ,הוא קלע! ועכשיו ,הכין לעצמו במהירות כריך לארוחת העשר והכניס אותו 2לקופסת
פלסטיק רב־פעמית ] עדיף להשתמש בחפצים רב-פעמיים כמו קופסת פלסטיק ולא בחפצים חד־פעמיים
ובמיוחד לא בחפצים חד־פעמיים עשויים מחומרים שאינם מתכלים )כמו שקיות ניילון ([ ,לקח את ילקוטו ויצא
3
לבית הספר ברגל ]אם בית הספר קרוב ,עדיף ללכת מלנסוע בכלי רכב המזהמים את האוויר .אם בית הספר
רחוק ,עדיף לנסוע בתחבורה ציבורית שכן צריכת הדלק של האוטובוסים פחותה מזו של רכב פרטי )יחסית
למספר הנוסעים([.

בשיעור חשבון גילה אילן שהמחשבון שלו אינו עובד – הסוללות התרוקנו .אילן רשם לעצמו תזכורת:
4

"לקנות סוללות נטענות" ]שוב ,עדיף שלא להשתמש בחפצים חד־פעמיים ,ובעיקר לא בסוללות חד־פעמיות

שכן סוללות עשויות מחומרים מזהמים במיוחד[ .אילן התקשה לפתור את אחד התרגילים .הוא כתב ניסיון
אחד לפתרון על דף טיוטה ,אבל לא הצליח .פתאום עלה במוחו רעיון אחר כיצד לפתור את התרגיל.
5
אילן כתב אותו על צדו השני של דף הטיוטה שלו ]כדי לחסוך בנייר ולצמצם את כריתת העצים[.
הניסיון השני הצליח! אילן העתיק אותו אל המחברת שלו ,ואת נייר הטיוטה השליך אל ְ 6מ ָכל המחזור
של הנייר שעמד בכיתה ]רצוי שיהיה בכיתה ובבית ְמ ָכל שנזרקים אליו רק דברי נייר כדי שיהיה אפשר להביא
המחזור המיועדים לכך המוצבים ברחובות .אם אין בכיתתכם מכל מעין זה,
את כל פסולת הנייר לאחד ממכלי ִ
דף העבודה הוא הזדמנות להציע לתלמידים להכין לכיתתם מכל שכזה[.
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השעה הייתה אחת בצהריים ,הלימודים הסתיימו והגיע הזמן לחזור הביתה .בדרך הביתה עצר אילן
בחנות וקנה מתנת יום הולדת לחבר .המֹוכר הציע לאילן לעטוף את המתנה בנייר כחול מבריק או
בנייר אדום ממוחזר .אילן בחר 7בנייר הממוחזר ]כדי לחסוך בצריכת הנייר ,[...והמוכר עטף בו את
המתנה.
אילן הגיע הביתה ,ולאחר שאכל ארוחת צהרים ביקשה ממנו אימא לצאת להביא את בקבוקי
המחזור של הבקבוקים ו ...לקנות במכולת שוקו למשפחה .במכולת
למ ָכל ִ
הפלסטיק שהצטברו בבית ְ
מכָל קרטון גדול של שוקו ]ככל האפשר ,עדיף לצרוך מוצרים ב ְמכָלים גדולים ובאריזות גדולות כדי
בחר אילן ְ 8
לצמצם את צריכתם של חומרי האריזהְ .מכָל של ליטר אחד של שוקו מכיל פחות קרטון משישה ְמכָלים קטנים[.

שעות אחר הצהרים עברו מהר – אילן הכין שיעורי בית ,שיחק כדורגל עם השכן וגם שיחק קצת
במחשב וגלש באינטרנט .באחד האתרים מצא אילן בדיחה מצחיקה במיוחד ,וכדי שלא ישכח אותה
9
ויוכל לספרה מחר לחבריו ,העתיק את הבדיחה אל הדפים הריקים שבתחילת יומנו ]דפים שבדרך כלל
לא כותבים בהם ,ואפשר להשתמש בהם כנייר טיוטה[.
10

ירדה החשכה .אילן אכל ארוחת ערב ,נכנס לחדר האמבטיה ,התקלח ]מקלחת )לא ארוכה( צורכת פחות

מים מאמבטיה מלאה[ ,לבש פיג'מה ,נשכב במיטה ופטפט עם אחיו הגדול ,שישן אתו באותו החדר ,עד
שכמעט נרדם" ...אוי! לא!" נזכר פתאום אילן" :שכחתי לקנות סוללות למחשבון!" אך מיד חזר החיוך
לפניו ...הוא נזכר ש ...מחר אין שיעור חשבון!

קומיקס חג
וכדי לסיים את היחידה בחיוך ,בחוברת מופיע איור מבדח.
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יום "ירוק"
אילן החליט שמהיום יקפיד במיוחד לשמור על הסביבה.
במהלך היום היה אילן צריך להחליט כיצד לנהוג במצבים שונים.
השלימו את המשפטים בעזרת המילים המתאימות מתוך "התרמילון של אילן".
בבוקר קם אילן במרץ ,התלבש ,אכל פרוסת לחם בחמאה ,שתה כוס שוקו ועוד כוס שוקו ...והנה ְמ ָכל הקרטון של
השוקו נגמר .אילן הסיר את המכסה של פח האשפה ,ועתה ,חברים" ,זמן הקליעה!"
1

___________________________________________________ .אילן חייך ,הוא קלע! ועכשיו,

הכין לעצמו במהירות כריך לארוחת העשר והכניס אותו

2

_________________ ,לקח את ילקוטו ויצא לבית

3

הספר _________________.

בשיעור חשבון גילה אילן שהמחשבון שלו אינו עובד – הסוללות התרוקנו .אילן רשם לעצמו תזכורת" :לקנות סוללות
4

_______" .

אילן התקשה לפתור את אחד התרגילים .הוא כתב ניסיון אחד לפתרון על דף טיוטה ,אבל לא הצליח .פתאום עלה
5
במוחו רעיון אחר כיצד לפתור את התרגיל .אילן כתב אותו _________________.
6

הניסיון השני הצליח! אילן העתיק אותו אל המחברת שלו ,ואת נייר הטיוטה השליך אל _____________.

השעה הייתה אחת בצהריים ,הלימודים הסתיימו והגיע הזמן לחזור הביתה .בדרך הביתה עצר אילן בחנות וקנה
מתנת יום הולדת לחבר .המֹוכר הציע לאילן לעטוף את המתנה בנייר כחול מבריק או בנייר אדום ממוחזר .אילן בחר
7
_________________ ,והמוכר עטף בו את המתנה.
אילן הגיע הביתה ,ולאחר שאכל ארוחת צהרים ביקשה ממנו אימא לצאת להביא את בקבוקי הפלסטיק שהצטברו
8
המחזור של הבקבוקים ו ...לקנות במכולת שוקו למשפחה .במכולת בחר אילן _____________.
למ ָכל ִ
בבית ְ
שעות אחר הצהרים עברו מהר – אילן הכין שיעורי בית ,שיחק כדורגל עם השכן וגם שיחק קצת במחשב וגלש
באינטרנט .באחד האתרים מצא אילן בדיחה מצחיקה במיוחד ,וכדי שלא ישכח אותה ויוכל לספרה מחר לחבריו,
9

_______________________________________.

10
ירדה החשכה .אילן אכל ארוחת ערב ,נכנס לחדר האמבטיה ,_________________ ,לבש פיג'מה ,נשכב

במיטה ופטפט עם אחיו הגדול ,שישן אתו באותו החדר ,עד שכמעט נרדם" ...אוי! לא!" נזכר פתאום אילן" :שכחתי
לקנות סוללות למחשבון!" אך מיד חזר החיוך לפניו ...הוא נזכר ש ...מחר אין שיעור חשבון!

11

התרמילון של אילן
התקלח /מילא לעצמו אמבטיה
הפח שעמד בפינת הכיתה ְ /מ ָכל המחזור של הנייר שעמד בכיתה
ְמכָל קרטון גדול של שוקו  /חבילה של שישה מכלי קרטון קטנים של שוקו
בנייר המבריק  /בנייר הממוחזר
ברגל  /באוטובוס  /במכוניתה של ִאמו
לשקית ניילון חדשה  /לקופסת פלסטיק רב־פעמית
על צדו השני של דף הטיוטה שלו  /על דף טיוטה אחר
המ ָכל ,קיפל
אילן השליך את מכל הקרטון לפח  /אילן הוציא את האוויר מ ְ
אותו כדי שיהיה קטן ממש וזרק אותו לפח
]סוללות[ רגילות ] /סוללות[ נטענות
הדפיס את הבדיחה על דף שלם  /העתיק את הבדיחה אל הדפים הריקים
שבתחילת יומנו
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