1

התכנית הופקה בסיועה הנדיב של קרן עזריאלי

צוות התכנית
ריכוז ועריכה :איילת גרשוני
כתיבה :תהילה סולטנה שפר
עריכת לשון :פנינה לוי
ייעוץ :עינט קרמר
הפקה :דינה טלר ,מנהלת אגף משאבי למידה ,קרן תל"י

קרן החינוך למען בתי ספר תל"י
The TALI Education Fund
רח' אברהם גרנות  ,4ירושלים
טלפון074-7800756 :
פקס02-6481361 :
מען למכתבים :ת"ד  ,16080ירושלים 91160
אתר אינטרנטwww.tali.org.il :

© כל הזכויות שמורות  ,2017האגף למשאבי למידה בקרן החינוך למען בתי ספר תל"י
© כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם.
אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט ,בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי,
מכני או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבתכנית זו .שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בתכנית זו אסור בהחלט
אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.

2

תכנית אדמ"ה :אקולוגיה דרך מקורות היהדות
כיתה ד' :הדדיות (יחסי גומלין)
הקדמה לתכנית השנתית
המפגש עם הטבע מלמד אותנו את חשיבות ה הדדיות במערכת החיים .במהלך השנה נתוודע למגוון המינים,
המחלקות והמשפחות בעולם החי והצומח .נלמד על יחסי גומלין שונים בטבע :סימביוזה ,טפילות ,שרשרת
המזון והשפעות אחרות הקיימות במערכת האקולוגית .המקורות היהודיים יעמדו לרשותנו להעמקת ההבנה של
חשיבות הקשרים והמגוון האקולוגי .כמו כן נרחיב את הדיבור על הקשרים במערכת החברתית ונלמד על ערבות
הדדית .גם כאן יהיו לנו המקורות היהודיים לעזר רב .נשוחח על מקומו של הפרט בתוך הקבוצה ועל תרומתו
למערכת הגדולה .בעניין זה נדבר גם על המחויבות והאחריות שלנו כלפי הטבע .בעבודה בחממה נלמד על הזנים
המועילים זה לזה ועל חשיבות המגוון להצלחת הגידולים.
הערה :כאן ,במדריך למורה ,נכנה את מקום הפעילות "מרחב חקלאי" או "גינה" .את הפעילויות שנציע לעשות
במרחב הזה אפשר להתאים לכל סוג של גינה ,חורשה או פינת חי.

החלוקה הפנימית של השיעורים
בכל שיעור שלושה חלקים:
א .החלק המרכזי של השיעור מתמקד בנושא הקשור ללימודי הסביבה והטבע בעקבות מקור יהודי (או
כמה מקורות) הקשור לנושא.
ב .לקראת סוף כל שיעור נבדוק את ההקבלות בין הטבע ועצמנו ,וננצל זאת ללימוד "שיעורי חיים" .חלק זה
של התכנית נקרא "האדם עץ השדה".
ג .בסוף כל שיעור נכוון לעבודה במרחב החקלאי (או בגינה) ונציע כיצד לחבר את הנושא הנלמד לעבודת
האדמה.

אופי הלימוד
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
לתלמידים את מ ה שלמדו בשיעור ותחבר את מה שלמדו לפעילות שהם עומדים לעשות .אפשר כמובן לפעול לפי
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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הנושאים שבהם נעסוק במהלך השנה:
 שיעור ראשון :קשרים בטבע
 שיעור שני :מיון וחלוקה בטבע
 שיעור שלישי :יחסי הדדיות בטבע
 שיעור רביעי :יחסים בין האדם לטבע


שיעור חמישי :צער בעלי חיים



שיעור שישי :בין בני אדם

 שיעור שביעי :הטבע בלב האדם

שנת לימודים מוצלחת ומבורכת!
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שיעור ראשון :קשרים בטבע
השיעור הראשון יהיה פתיחה למערך השנתי .נדבר בקצרה על קשרים בטבע ועל החשיבות של כל פרט במערכת
האקולוגית.
מטרות


התלמידים ילמדו על קיומם של קשרים בין הסביבה הטבעית למינים שונים בטבע.



התלמידים יבינו שיש חשיבות לכל פרט במערכת.

אביזרים


דף עבודה עם המקור התלמודי (נספח א')



דפים מודפסים עם פסוקים ותמונות (נספח ב')



דף עבודה מצולם "קשרים בטבע" (נספח ג')



תמונות (נספח ה')



חוטים או גליל צמר ,נייר דבק ,מהדקים ,כתרים מנייר כמספר התלמידים

מבנה השיעור
חלק א' :דבר אינו מיותר
חלק ב'" :ברכי נפשי"
חלק ג' :קשרים בטבע
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מהלך הפעילות:

חלק א' :דבר אינו מיותר
פותחים את השיעור בשאלות המכוונות לנושא:


למי יש בעלי חיים בבית? איזה בעל חיים יש לכם?



הילדים יענו :כלב ,חתול ,אוגר וכו'.



האם יש לכם עוד בעלי חיים בבית? נסו לחשוב :מה עם נמלים? יתושים? לטאות? אולי ציפור בנתה קן על הגג

או על אדן החלון שלכם? אולי לכלב שלכם יש פרעושים? האם בגינה יש תולעים (שלשולים)?
אחרי שהילדים מבינים שהם חולקים את מרחב חייהם עם יותר בעלי חיים משחשבו ,שואלים אותם על
החשיבות של בעלי חיים אלו בשבילם:


האם בבעלי החיים שחיים אתכם יש בעלי חיים שהם מיותרים בעיניכם? שהייתם מעדיפים שלא יהיו?

 מה אתם עושים כדי להיפטר מהם?
הילדים יענו שהם משתמשים בחומר הדברה נגד נמלים ,מגרשים את היונים ותופסים עכברים במלכודת.
שואלים את הילדים על המערכת הגדולה יותר של בעלי החיים ,שמחוץ לבית:


האם יש בעולם בעלי חיים שהם מיותרים בעיניכם? באילו בעלי חיים נראה לכם שאין צורך?

קוראים יחד את טקסט מהתלמוד על חשיבותם של כל היצורים .אפשר לחלק לתלמידים את הדף (נספח א' ,חלק
א') .כאן מובא הטקסט כלשונו (בנספח הוא מובא בעיבוד קל):
אמר רב יהודה ,אמר רב:
כל שברא הקדוש ברוך הוא בעולמנו ,לא ברא דבר אחד לבטלה [שאין בו צורך],
אפילו הד ברים שאתה רואה אותן שהן מיותרין בעולם ,כגון זבובין ופרעושין ויתושין ,אף
הן בכלל ברייתו של עולם [הם חלק מהמערכת השלמה של הקיום].
(תלמוד ,מסכת שבת ,עמוד עז ,דף ב)

מסבירים לתלמידים שלעתים אנחנו חושבים שבעלי חיים מסוימים מיותרים מפני שאנחנו לא רואים איך הם
עוזרים לנו ,בני האדם ,אבל החשיבות שלהם מורכבת יותר מאשר התועלת לנו דווקא .יש הרבה מאוד בעלי
חיים ,צמחים ,פטריות ,חיידקים ועוד ,והם מזינים ומיוצרים מכל מה שקיים בעולם .לכל פרט יש חשיבות
בפעולה של המערכת המורכבת הזאת .לא תמיד ברור לנו למה הם חשובים רק משום שאנחנו לא מסוגלים
לראות את התמונה הגדולה.
 על פי רמת הכיתה אפשר להציג קונפליקט :למדנו שלכל יצור יש מקום בעולם ,אך מה עושים כשהוא
ממש מפריע ואף פוגע בנו? האם נכון ללכוד עכבר ולהרוג יתוש? (אפשר להציע את אחת הדרכים לפתירת
הקונפליקט :חלק מהקשרים בין בעלי החיים הוא התמודדות של כל מין על מקומו בעולם ,וכמו שאנחנו
אוכלים חיות אחרות ,לעתים אנחנו מסלקים מהדרך מזיקים וטפילים .כמובן אין זה מתיר הרג בלי
סיבה).

6

חלק ב'" :ברכי נפשי"
"ברכי נפשי" (מזמור ק"ד בתהלים) מתאר את הקשרים בין חלקים שונים במערכת האקולוגית.
תולים על הלוח חמישה פסוקים מתוך המזמור (נספח ב' ,ראו גם בהמשך) ,כל פסוק על דף נפרד .בכל פסוק
מתוארים בעלי חיים וקשריהם עם הסביבה .מטרת הפעילות היא לשים לב לקשרים מגוונים אלו.
הילדים עובדים בזוגות .כל זוג מקבל דף עבודה – טבלה המחולקת ל"סביבה"" ,הקשר"" ,חי" (נספח ג').
קוראים את הפסוק הראשון יחד ,והילדים ממלאים בו את הטבלה .את השורה הראשונה ממלאים יחד במליאה,
ואחר כך ממשיכים בעבודה בזוגות .לחלופין אפשר לקרוא בכל פעם לזוג אחר שיעשה את הפעילות בפני הכיתה.
מעודדים את הילדים שסיימו את הטבלה למצוא קשרים נוספים ולציינם בטבלה.
מסכמים במליאה ומפרשים יחד את הפסוקים .משוחחים על הקשרים המתוארים בפסוקים בין בעלי החיים
והסביבה שלהם.
ָארץ ִׂק ְּנ ָינֶָׂך [יצירתך]"
ית ָמלְּ ָאה הָ ֶׂ
לבסוף תולים בראש הלוח את הפסוק" :מָ ה ַרּבּו מַ עֲשֶׂ יָך ה' ֻּכלָם ּבְּ חָ כְּ ָמה עָ ִׂש ָ
(תהלים ק"ד ,כ"ד).
שאלה לתלמידים


על פי הפסוק ,אלוהים ברא את העולם בחכמה – איזו חכמה יש בבריאה ,על פי מה שראינו בפרק?
כדאי להעלות תשובות אחדות ,ואם הנושא שהתמקדנו בו בשיעור זה לא עלה ,יש להוסיף אותו :הקשרים
בין כל היצורים יוצרים מערכת שלמה .לכל דבר יש תפקיד במערכת הכללית ודבר אינו מיותר.

לנוחיותכם הנה הפסוקים שתשתמשו בהם עם פירוש הפסוקים וחמש דוגמאות כיצד ניתן למלא את הטבלה.
המקור המלא מובא בנספח ד'.
"הַ ְּמ ַשלֵחַ מַ עְּ ָי ִנים בַ ְּנחָ לִ ים בֵ ין הָ ִרים יְּהַ לֵכּון .י ְַּשקּו כָל חַ יְּת ֹו ָשדָ י [חיות השדה] ִי ְּש ְּברּו ְּפ ָר ִאים ְּצ ָמָאם [חמורי הבר
ירוו את צימאונם] .עֲ לֵיהֶ ם עוֹף הַ ָשמַ יִם ִי ְּשכוֹן ִמבֵ ין ֳּעפָ איִם [ענפי אילנות] י ְִּתנּו קוֹל" (תהלים ק"ד ,י'-י"ב).
מעיינות ונחלים עוברים בין ההרים ומשקים את החיות הצמאות .העופות המעופפים מעל הנחלים
יורדים ושוכנים שם ומשמיעים את שירתם מבין העצים.
יח ָח ִציר [עשב ודגן]
ָארץַ .מצְּ ִמ ַ
"מַ ְּש ֶקה הָ ִרים מֵ עֲ לִ יו ָֹתיו [מהעננים] ִמפְּ ִרי מַ עֲ ֶשיָך [מפירות האילנות] ִת ְּשבַ ע הָ ֶ
ָארץ" (תהלים ק"ד,י"ג-י"ד).
לַבְּ הֵ מָ ה וְּ עֵ ֶשב לַעֲ בֹ דַ ת הָ ָאדָ ם לְּ הוֹצִ יא לֶחֶ ם ִמן הָ ֶ
אלוהים משקה את ההרים בגשם מהעננים .העשב הגדל בזכות הגשם שיורד על האדמה משמש את
בעלי החיים למאכל ואת האדם להכנת לחם מהחיטה בעבודת כפיים.
ַארזֵי ְּלבָ נוֹן אֲ ֶשר נ ָָטע .אֲ ֶשר ָשם צִ פֳּ ִרים י ְַּקנֵנּו [יבנו קן]
"יִ ְּשבְּ עּו [מהגשם] עֲ צֵ י ה' [עצים שגדלים בטבע] ְּ
יתּה" (תהלים ק"ד ,ט"ז-י"ז).
חֲ ִסידָ ה בְּ רו ִֹשים בֵ ָ
העצים ,לדוגמה הארזים ,מקבלים את מזונם בזכות הגשמים ,ו ציפורים בונות את קניהן על
צמרותיהם.
"הָ ִרים הַ ְּגבֹ ִהים ַל ְּיעֵ לִ ים ְּסלָעִ ים מַ ְּחסֶ ה ל ְַּשפַ נִים" (תהלים ק"ד ,י"ח).
ההרים הגבוהים מתאימים לצורכי היעלים ,והסלעים משמשים מחסה לשפנים.
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"זֶה הַ יָם גָדוֹל ְּּורחַ ב יָדָ יִם ָשם ֶרמֶ ש [בעלי חיים קטנים] וְּ אֵ ין ִמ ְּספָ ר [והמון] ַחיוֹת ְּק ַטנוֹת ִעם ְּגדֹלוֹת" (תהלים ק"ד,
כ"ה).
הים גדול מאוד ,ובתוכו חיים המון בעלי חיים קטנים וגדולים.

סביבה

הקשר (מזון ,שתייה ,מחסה ,מגורים וכו')

חי

מעיין ,נחל בין הרים

שתייה

חיות השדה (למשל פראים ,חמורי
הבר)

עשב – חיטה

למאכל

אדם

עצים

מגורים

ציפורים (למשל חסידה)

סלעים

מגורים

שפנים

הים

מרחב חיים או מרחב מגורים

חיות ים

* חשוב לציין כי החלוקה שלעיל אינה מדעית אלא מתבססת על האופן שבו הטבע מוצג במזמור זה.

חלק ג' :קשרים בטבע
בנספח ה' תמצאו תמונות של פרטים מעולם הטבע .יש להכין מראש לכל תלמיד "כתר" מגיליונות נייר חצויים.
אל הכתרים מחברים את התמונות הגזורות ,באמצעות מהדקים.
נעמדים במעגל .מסבירים את המשחק:
ילד אחד יחזיק בקצה של גליל צמר ,והוא יזרוק את הגליל למישהו שיש לו קשר אתו לפי התמונה של כל ילד.
דוגמאות :ילד שהוא דבורה יזרוק את הגליל לילד שהוא פרח ,ילד שהוא פרח יזרוק את הגליל למים ,והמים להר
וכן הלאה .כל ילד יסביר למה הוא זרק את הגליל למי שזרק אליו ,מה הקשר בין התמונה שלו לתמונה של חברו.
הילד שזורק את הגליל ממשיך לאחוז בחוט .גם כשהגליל יעבור לידי ילד אחר ,הוא לא ישחרר את האחיזה
מהחוט .מותר לזרוק גם לילד שכבר קיבל גליל ,לפי ההיגיון של הקשרים בין הדברים .לבסוף נוצר מארג
"קשרים" המדמה את החיבורים ואת הקשרים של המערכת האקולוגית .המשחק מסתיים רק לאחר שכל
הילדים מחוברים יחד באמצעות החוט.
ניתן להעזר בקשרים שדובר עליהם בחלק הקודם של השיעור.

סיכום
לכל פרט במערכת יש תפקיד .אין שום יצור או דבר מיותר .כל הצמחים ,החיות וכל מה שקיים הם חלק ממערכת
מורכבת ,ומה שעשינו היום בכיתה המחיש לנו רק קצת מהקשרים בין כל הדברים שנזקקים זה לזה .בשיעורים
הבאים השנה נתעמק בנושא זה ונראה אילו עוד קשרים קיימים בעולם הטבע .נגלה כיצד גם אנחנו שייכים
למערכת הזאת ומה ההשפעה שלנו עליה.
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האדם עץ השדה
חשיבותו של כל פרט במערכת האקולוגית מלמדת אותנו גם את חשיבותו של כל פרט במערכת
החברתית .כל ילד הוא חשוב ותורם בדרכו .כמו כן לעתים אנחנו נוטים לבקר ולשפוט חלקים בעצמנו
שאנו חושבים שהם מיותרים .במקום לשלול את החלקים האלה ,ניתן לחשוב למה הם כן יכולים לתרום
ולעשות את הקשרים הנכונים .שואלים את הילדים כיצד הם מבינים את הקשר בין מה שלמדו בשיעור
לבין חייהם .ניתן לכוון אותם בשאלות:


למדנו שלכל פרט במערכת האקולוגית יש מקום .מה אפשר ללמוד מזה על ילדים בתוך קבוצה? על
כל בני המשפחה?



מה ניתן ללמוד מכך על עצמנו ,על דברים שאנחנו אוהבים יותר או פחות בעצמנו?



האם לדעתכם יש דברים שהם באמת מיותרים בעולם או בעצמנו? האם יש משהו בחיים שלכם
שהייתם מוותרים עליו לגמרי? כיצד בכל זאת הוא יכול להיות בעל ערך חיובי?

במרחב החקלאי


ביציאה הראשונה למרחב החקלאי נוכל לשוחח על החשיבות של כל אחד מהפרטים המהווים את
הגינה שלנו .נשאל אילו קשרים נוצרים במערכת הקטנה של הגינה .כל ילד שיש לו רעיון לקשר יקום
וייגע בפרטים שיבחר .יהיה עליו להשתמש בידיים וברגליים כדי לגעת בכל הפרטים בבת אחת .אם
הוא אינו יכול להגיע אל אחד הפרטים ,עליו לחשוב באופן יצירתי במה הוא כן יכול לגעת שבסופו
של דבר מתחבר אל הפרט שבו הוא רוצה לגעת.
דוגמה :הילד ייגע בצינור המים ,באדמה ובפרחים .אם הוא רוצה לגעת גם בחרקים שמאביקים את
הפרחים ,הוא יוכל לגעת בעץ ,כי בסופו של דבר החרקים יבואו לנוח על העץ.
לחלופין אפשר שהמורה תגיד שם של משהו בגינה ,והתלמידים ירוצו וייגעו במשהו שיש לו קשר אתו
(או יצביעו עליו ,אם הוא רחוק).



לאחר המשחק נשוחח על המערכת הסביבתית של הגינה .נבחין שחברים בה הרבה יותר חלקים ממה
שעלה בדעתנו בהתחלה .גורמים כמו השמש הרחוקה ומינרלים הטמונים עמוק באדמה הם חלק
מהמערכת .גם מיקרואורגניזמים (חרקים קטנטנים וחיידקים) משפיעים על איכות האדמה ומכאן
על מה שיצמח ממנה .חיות שבאות לבקר מחוץ לגינה יכולות לאכול עלים ולהחריב את הגינה.
למעשה הקשרים יכולים להביא אותנו עד הצד האחר של העולם ,שהרי הכול משפיע על הכול.
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נספח א'

כלל ברייתו של עולם
א" .לא ברא דבר לבטלה"
ָאמַ ר ַרב ְּיהּודָ הָ ,אמַ ר ַרב:
ָכל ֶשבָ ָרא הַ ָקד ֹוש בָ רּוְך הּוא בְּ ע ֹו ָלמֵ נּוֹ ,לא בָ ָרא דָ בָ ר אֶ חָ ד לְּ בַ ָט ָלה [שאין בו צורך].
אֲ פִ לּו הַ ְּדבָ ִרים ֶשאַ ָתה ר ֹואֶ ה א ֹו ָתם [שנדמה לך] ֶשהֵ ם ְּמיֻ ָת ִרים בָ ע ֹו ָלם,
כְּ ג ֹון זְּ בּובִ ים ּופַ ְּרע ֹו ִשים וְּ ַיתּו ִשים,
ַאף הֵ ם בִ כְּ ַלל בְּ ִר ָית ֹו ֶשל ע ֹו ָלם [הם חלק מהמערכת השלמה של הקיום].
(תלמוד ,מסכת שבת ,עמוד עז ,דף ב)
.1

מה אומר רב יהודה? הסבירו במילים שלכם____________________________________ .
___________________________________________________________________

.2

למה רב יהודה חושב שאין דברים מיותרים בעולם? _______________________________
___________________________________________________________________

.3

אילו דברים לדעתכם מיותרים בעולם? ________________________________
___________________________________________________________________

.4

למה לדעתכם הם קיימים בכל זאת? _________________________________________
___________________________________________________________________

.5

איך הם יכולים לתרום לעולם (לבעלי חיים אחרים או לטבע)? ________________________
____________ _______________________________________________________

ב" .אף הם בכלל ברייתו של עולם"
לפניכם חמישה בעלי חיים .חשבו במה הם תורמים לעולם:
עכביש ____________________________________________________________

דבורה ____________________________________________________________

כוכב ים ____________________________________________________________

כבשה ____________________________________________________________

אדם

____________________________________________________________
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נספח ב'

הַ ְמ ַש ֵּלחַ ַמ ְעיָנִ ים ַב ְנחָ ִלים ֵּבין הָ ִרים
ש ָדי [חיות
יְהַ ֵּלכון .י ְַשקו ָכל חַ יְתוֹ ָ
אם [חמורי
ִש ְברו ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָ
השדה] י ְ
הבר ירוו את צימאונם].
עֲ לֵּ יהֶ ם [על הנחלים] עוֹ ף הַ ָש ַמיִם
ִשכוֹ ןִ ,מ ֵּבין עֳ פָ איִם [ענפי אילנות] י ְִתנו
י ְ
קוֹ ל.
תהלים ק"ד ,י'-י"ב

הסבר :מעיינות ונחלים עוברים בין ההרים ומשקים את
החיות הצמאות .העופות המעופפים מעל הנחלים יורדים
ושוכנים שם ומשמיעים את שירתם מבין העצים.
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ַמ ְש ֶקה הָ ִרים מֵּ עֲ ִליוֹ ָתיו
ָ
שיך [מפירות האילנות] ִת ְש ַבע
ִמ ְפ ִרי ַמעֲ ֶ
[מהעננים]

הָ ָא ֶרץַ .מ ְצ ִמיחַ חָ ִציר

[עשב ודגן]

שב לַ עֲ ב ַֹדת הָ ָא ָדם
לַ ְבהֵּ ָמה וְ ֵּע ֶ
ְלהוֹ ִציא לֶ חֶ ם ִמן הָ ָא ֶרץ.
תהלים ק"ד ,י"ג-י"ד

הסבר :אלוהים משקה את ההרים בגשם מהעננים.
העשב הגדל בזכות הגשם שיורד על האדמה משמש את
בעלי החיים למאכל ואת האדם להכנת לחם מהחיטה
בעבודת כפיים.

12

ִי ְש ְבעו [מהגשם] עֲ צֵּ י ה'

[עצים שגדלים

שר נָטָ ע.
בטבע] ַא ְרזֵּי ְלבָ נוֹ ן אֲ ֶ
שר ָשם ִצפ ֳִרים י ְַקנֵּנו
אֲ ֶ
יתה.
ידה ְברוֹ ִשים ֵּב ָ
ח ֲִס ָ
תהלים ק"ד ,ט"ז-י"ז

הסבר :העצים,
לדוגמה הארזים,
מקבלים את
מזונם בזכות
הגשמים,
וציפורים בונות
את קניהן על
צמרותיהם.
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[יבנו קן]

הָ ִרים הַ ְגב ִֹהים לַ י ְֵּע ִלים ְסלָ ִעים ַמ ְחסֶ ה
לַ ְשפַ ִנים.
תהלים ק"ד ,י"ח

הסבר :ההרים
הגבוהים מתאימים
לצורכי היעלים,
והסלעים משמשים
מחסה לשפנים.

14

זֶה הַ יָם גָדוֹ ל ו ְרחַ ב י ָָדיִם ָשם ֶרמֶ ש
[בעלי חיים קטנים] וְ אֵּ ין ִמ ְס ָפר

[והמון]

חַ יוֹ ת ְקטַ נוֹ ת ִעם ְגדֹלוֹ ת.
תהלים ק"ד ,כ"ה

הסבר :הים גדול מאוד ,ובתוכו חיים המון בעלי חיים
קטנים וגדולים.
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ֶ
ש
יך ה'

ֻּכ ָלם ְבחָ ְכ ָמה ָע ִש ָ
ית

ָמ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ ִקנְ ָינ ֶָך [יצירתך].
תהלים ק"ד ,כ"ד

נספח ג'

קשרים בטבע
עבדו בזוגות:
ִׂמצאו בפסוקים התלויים על הלוח את הקשרים בין בעלי החיים המוזכרים לסביבתם הקרובה.

סביבה

הקשר (מזון ,שתייה ,מחסה,
מגורים וכו')

חי

ש ָ
ית מָ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ ִקנְ ָינ ֶָך [יצירתך]".
יך ה' כ ָֻּלם ְבחָ ְכמָ ה ָע ִש ָ
"מה ַרבו מַ עֲ ֶ
ָ
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נספח ד

"ברכי נפשי" – המזמור המלא
מזמור ק"ד בתהלים הוא שיר הלל לטבע ולאלוהים שברא את העולם .המזמור משתמש בתיאור הבריאה מספר
בראשית כבסיס רעיוני .המוטיבים המרכזיים בבריאה מובאים במזמור בצורה שירית.
את המזמור נהוג להגיד בתפילה בתחילת כל חודש עברי.
המילים המודגשות מתארות את גורמי הטבע המשתתפים ביצירת ההרמוניה של הקיום.

ש ְל ָמה ֹנוטֶ ה ָׁש ַמיִם
אור ַכ ַ
ָב ֲר ִכי נ ְַפ ִשי ֶאת ה' ה' אֱ לֹהַ י ָג ַד ְל ָת ְמאֹד הוֹ ד וְ הָ ָדר לָ בָ ְש ָת .עֹטֶ ה ֹ
ֹשה מַ ְל ָאכָ יו רוחוֹ ת
יעה .הַ ְמ ָק ֶרה בַ ַמיִם עֲ ִליוֹ ָתיו הַ ָשם ָע ִבים ְרכובוֹ הַ ְמהַ ֵּל ְך ַעל ַכנְ פֵ י רוחַ  .ע ֶ
ַכי ְִר ָ
ְמ ָש ְר ָתיו אֵ ש לֹהֵ טָ .יסַ ד אֶ ֶרץ ַעל ְמכוֹ נֶיהָ ַבל ִתמוֹ ט עוֹ לָ ם ו ֶָעדְ .תהוֹ ם ַכ ְלבוש ִכ ִסיתוֹ ַעל הָׁ ִרים
עות ֶאל ְמקוֹ ם זֶה
י ַַע ְמדו ָׁמ ִיםִ .מן גַעֲ ָר ְת ָך יְנוסון ִמן קוֹ ל ַר ַע ְמ ָך יֵּחָ פֵּ זון .יַעֲ לו הָׁ ִרים י ְֵרדו ְב ָׁק ֹ
ש ֵּלחַ ַמ ְעיָׁנִ ים ַב ְנחָׁ ִלים ֵּבין
ש ְמ ָת ַבל ַיעֲ בֹרון ַבל יְשובון ְלכַ סוֹ ת הָ ָא ֶרץ .הַ ְמ ַ
יָסַ ְד ָת לָ הֶ םְ .גבול ַ
ִשכ ֹון ִמ ֵּבין
עוף הַ ָׁש ַמ ִים י ְ
ִש ְברו ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָאם .עֲ לֵ יהֶ ם ֹ
ְתו ָש ָדי י ְ
הָ ִרים יְהַ ֵּלכון .י ְַשקו ָׁכל חַ י ֹ
ש ָ
יך ִת ְש ַבע הָ ָא ֶרץַ .מ ְצ ִמיחַ חָׁ ִציר לַ ְבהֵ ָׁמה
עֳ פָ איִם י ְִתנו קוֹ לַ .מ ְש ֶקה הָׁ ִרים מֵּ עֲ ִליוֹ ָתיו ִמ ְפ ִרי מַ עֲ ֶ
ְש ַמח ְלבַ ב אֱ נוֹ ש ְלהַ ְצ ִהיל ָפנִ ים ִמ ָשמֶ ן
הו ִציא לֶ חֶ ם ִמן הָׁ ָׁא ֶרץ .וְ ַייִן י ַ
וְ ֵע ֶשב לַ עֲ ב ַֹדת הָׁ ָׁא ָׁדם ְל ֹ
ידה
שר ָׁשם ִצפ ֳִּרים י ְַקנֵנו ח ֲִס ָׁ
נָׁטע .אֲ ֶ
ִש ְבעו עֲ צֵ י ה' ַא ְרזֵי ְל ָׁב ֹנון אֲ ֶשר ָׁ
וְ לֶ חֶ ם ְלבַ ב אֱ נוֹ ש י ְִס ָעד .י ְ
מועֲ ִדים ֶש ֶמש
יתה .הָׁ ִרים הַ ְגב ִֹהים לַ ְי ֵע ִלים ְסלָׁ ִעים ַמ ְח ֶסה לַ ְשפַ ִניםָׁ .ע ָׁשה י ֵָׁרחַ ְל ֹ
רו ִשים ֵב ָׁ
ְב ֹ
ְתו י ַָׁער .הַ ְכ ִפ ִירים שֹאֲ גִ ים לַ ָׁט ֶרף ו ְלבַ ֵּקש
יהי לָ יְלָ ה בוֹ ִת ְרמֹש ָכל חַ י ֹ
שת ח ֶֹש ְך וִ ִ
אוָ .ת ֶ
בו ֹ
י ַָׁדע ְמ ֹ
לו וְ לַ עֲ ב ָֹדתוֹ עֲ ֵּדי
מֵּ ֵּאל ָא ְכלָ םִ .תזְ ַרח הַ ֶש ֶמש י ֵָּאסֵּ פון וְ ֶאל ְמעוֹ נ ָֹתם י ְִר ָבצון .יֵצֵ א ָׁא ָׁדם ְלפָׁ עֳּ ֹ
ָע ֶרבָׁ .מה ַרבו ַמעֲ ֶש ָׁ
ָׁדול ו ְרחַ ב י ָָׁׁד ִים
ית ָׁמ ְל ָׁאה הָׁ ָׁא ֶרץ ִקנְ ָׁינ ֶָׁך .זֶה הַ יָׁם ג ֹ
יך ה' ֻּכ ָׁלם ְבחָׁ ְכ ָׁמה ָׁע ִש ָׁ
שחֶ ק בוֹ .
ֹלותָ .שם אֳ נִ יוֹ ת יְהַ ֵּלכון ִלוְ י ָָתן זֶה יָצַ ְר ָת ְל ַ
ָׁשם ֶר ֶמש וְ אֵ ין ִמ ְס ָׁפר חַ י ֹות ְקטַ נ ֹות ִעם ְגד ֹ
ֻּכ ָלם ֵּאלֶ ָ
ִש ְבעון טוֹ בַ .ת ְס ִתיר
ְש ֵּברון לָ ֵּתת ָא ְכלָ ם ְב ִעתוֹ ִ .ת ֵּתן לָ הֶ ם י ְִלקֹטון ִת ְפ ַתח י ְָד ָך י ְ
יך י ַ
ש ַלח רוח ָ
ָפנ ָ
ֲך י ִָב ֵּראון ו ְתחַ ֵּדש ְפנֵּי אֲ ָד ָמה .י ְִהי
ֶיך י ִָבהֵּ לון תֹסֵּ ף רוחָ ם יִגְ וָעון וְ ֶאל עֲ פָ ָרם יְשובוןְ .ת ַ
ִשמַ ח ה' ְבמַ עֲ ָשיו .הַ ַמ ִביט לָ ָא ֶרץ ו ִַת ְר ָעד יִגַע ֶבהָ ִרים וְ יֶעֱ ָשנוָ .א ִש ָירה לַ ה' ְבחַ יָי
ְכבוֹ ד ה' ְלעוֹ לָ ם י ְ
יחי ָאנ ִֹכי ֶא ְשמַ ח ַבה' .י ִַתמו חַ ָט ִאים ִמן הָ ָא ֶרץ ו ְר ָש ִעים עוֹ ד
אֲ ז ְַמ ָרה לֵּ אלֹהַ י ְבעוֹ ִדי .יֶעֱ ַרב ָעלָ יו ִש ִ
ֵּאינָם ָב ֲר ִכי נ ְַפ ִשי ֶאת ה' הַ ְללויָה.
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נספח ה'

תמונות למשחק "קשרים בטבע":

שמים

מים

הרים ובקעות

אדמה

שמש

גשם

19

סלעים

נחל

ים

אדם

דג

עכביש
20

סוס

חסידה

שדה חיטה

עצים

לחם

ציפור
21

עננים

תולעת

עלים

פרה

דבורה

קן ציפור
22

ילדה

יעל

פרחים

שפן

צפרדע

נמר
23

אישה

ילד

עשב

זבוב

לווייתן

כלב
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שיעור שני :מיון וחלוקה בטבע
בשיעור השני נתמקד במאפיינים המבדילים בין קבוצות בטבע .נראה שבמקורות היהודים יש התייחסות
לקבוצות של בעלי חיים וצמחים שונים ,וכן דרישה לשמור על ההבחנה ביניהם.
מטרות




התלמידים יכירו מגוון הרחב של קבוצות של בעלי חיים וצמחים.
התלמידים ילמדו על חשיבות ההבדלה בין הקבוצות על פי המסורת היהודית.
התלמידים יבינו את רעיון הייחוד העומד מאחורי איסור הכלאיים.

אביזרים
קלפי משחק רביעיות (נספח א')
מספריים
דף עבודה (נספח ב')
שיר (נספח ג')
מבנה
חלק א'" :למינהו" – מחלקות ומינים בטבע
חלק ב' :איסור כלאיים – לימוד על חשיבות ההבחנה
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מהלך הפעילות:

חלק א'" :למינהו" – מחלקות ומינים בטבע
פותחים את השיעור בתזכורת למה שנלמד בשיעור הקודם .מזכירים שלמדנו שיש קשרים רבים בטבע בין בעלי
החיים ובין עצמם ובין בעלי החיים וסביבתם הטבעית.
מסבירים שבשיעור הזה נלמד על מגוון הסוגים של בעלי החיים והצמחים ועל חלוקתם לקבוצות.
מבקשים לתת דוגמאות של דרכים שונות למיון (דוגמה :צריך לסדר את הבלגן בחדר ,כל דבר צריך לשים
במקומו ,ואז ממיינים – הבגדים בערמה אחת ,הספרים בערמה אחרת וכו').
אחרי שמבינים מהו מיון ,מדברים על מיון של קבוצות בעלי חיים.
שואלים את הילדים:
 אילו קבוצות של בעלי חיים אתם מכירים?
הת שובה יכולה להיות משפחות (כלביים ,חתוליים וכדומה) ,מחלקות (זוחלים ,עופות ,יונקים וכדומה) וגם מינים
מסוימים (פינגווין קיסרי ופינגווין שחור רגל לדוגמה) .לעת עתה אין חשיבות לסוג החלוקה ,ואם הילדים מכירים
את החלוקות השונות ,די שיביאו רעיונות לקבוצות שעל
פיהם ניתן לחלק.
אומרים לילדים שגם בסיפור של בריאת העולם יש
חלוקה של בעלי חיים וצמחים לקבוצות .מחלקים את
הילדים לשלשות ,ומשחקים משחק רביעיות המבוסס
על החלוקה של סיפור הבריאה למחלקות בעלי חיים
וקבוצות צמחים (נספח א') .לכל שלישייה נותנים את
הדפים שעליהם מודפס המשחק ,ועליהם לגזור את
הקלפים לעצמם .מטרת המשחק היא להשיג רביעיות
רבות ככל האפשר של קלפים תחת נושא אחד.
בסיום המשחק עוברים על ההגדרות הכתובות על
הקלפים במליאה .כל רביעייה היא מחלקה אחת של
בעלי חיים או קבוצת צמחים .בראש הקלף רשום
הפסוק מסיפור הבריאה המתאר את המחלקה או את
הקבוצה ,ומתחתיו הגדרה:

מהלך המשחק
כל אחד מהשחקנים מקבל ארבעה קלפים .בתורו
הוא יכול לפנות לשחקנים האחרים ולשאול אחד
מהם אם יש לו קלף תחת כותרת מסוימת ,למשל
עצים או דגים .אם לשחקן יש קלפים תחת כותרת
זו ,עליו לענות בחיוב ,ואז השואל ינחש איזה קלף
מהרביעיות יש לו .אם צדק ,הוא מקבל את הקלף
וממשיך לשאול ,עד אשר טעה ואז עליו להפסיק.
אם טעה כבר בהתחלה ,עליו לקחת קלף מהקופה,
והתור עובר הלאה .כאשר יש לשחקן רביעיית
קלפים תחת אותו נושא ,עליו להציג אותו לפני
חברי הקבוצה ,ועליהם לקרוא יחד את הכתוב על
הקלפים .כאשר הקופה נגמרת ,המנצח הוא בעל
מספר הרביעיות הגדול ביותר.

ָארץ ֶׂדשֶׂ א עֵ שֶׂ ב מַ זְּ ִׂריעַ זֶׂ ַרע לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,י"ב).
עשבים – "וַּתוֹצֵ א הָ ֶׂ
עשב הוא צמח ירוק ,רב שנתי (שחי כמה שנים) או חד-שנתי (שחי רק שנה אחת) ,שהגבעול שלו אינו דומה לעץ.
עשבים רבים משמש מזון לבעלי חיים .יש עשבים שגם בני האדם אוכלים כמו דגנים ,קטניות ,ירקות ועשבי
תיבול.
ָארץ [ ]...עֵ ץ עֹשֶׂ ה פְּ ִׂרי אֲ שֶׂ ר זַ ְּרע ֹו ב ֹו לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,י"ב).
עצים – "וַּתוֹצֵ א הָ ֶׂ
עץ הוא צמח גבוה ,בדרך כלל יותר משניים עד שלושה מטרים ,רב שנתי (חי כמה שנים) ,שיש לו גזע שממנו
צומחים ענפים ועליהם הרבה עלים .יש כעשרת אלפים מיני עצים בעולם.
ֹלהים [ ]...וְּ אֵ ת כָל נֶׂפֶׂ ש הַ חַ יָה הָ רֹמֶׂ שֶׂ ת אֲ שֶׂ ר שָ ְּרצּו הַ ַמיִׂם לְ מינ ֵֶהם" (בראשית א' ,כ"א).
דגים – " ַו ִׂיבְּ ָרא אֱ ִׂ
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דגים הם בעלי חיים החיים במים .יש להם קשקשים על העור ודם קר .הם נושמים באמצעות זימים (איבר
הנמצא על הלחיים של הדגים ומאפשר להם לנשום מתחת למים) .לרוב הדגים יש סנפירים שמשמשים אותם כדי
לנוע.
ֹלהים [ ]...אֵ ת כָל עוֹף ָכנָף לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,כ"א).
עופות – " ַו ִׂיבְּ ָרא אֱ ִׂ
עופות הם חיות בעלות כנף .יש להם מקור ונוצות ,והם בעלי דם חם .את צאצאיהם הם מטילים בביצים .יש
כעשרת אלפים מיני עופות בעולם.
ָארץ לְ מינָּה" (בראשית א' ,כ"ה).
ֹלהים אֶׂ ת חַ יַת הָ ֶׂ
יונקים – " ַויַעַ ש אֱ ִׂ
יונקים הם בעלי חיים השותים חלב מאמותיהם בתקופה הראשונה לחייהם .יש להם בדרך כלל פרווה על עורם,
והם בעלי דם חם .יש מינים רבים של יונקים השונים זה מזה :יש שהולכים על ארבע (כלבים) ,יש שהולכים על
שתיים (קופים) ,יש שחיים בים (לווייתנים) ,ויש ש מסוגלים לעוף (עטלפים) .גם האדם הוא יונק.
ֹלהים [ֵ ]...את כָל ֶׂרמֶׂ ש הָ אֲ ָדמָ ה לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,כ"ה).
זוחלים – " ַויַעַ ש אֱ ִׂ
זוחלים הם בעלי חיים שנעים ב זחילה .הם בעלי דם קר ,משמע ,הם אינם שולטים בטמפרטורת הגוף שלהם
ותלויים במזג האוויר סביבם .גופם מכוסה בקשקשים שעשויים מהחומר שממנו עשויות גם הציפורניים של בני
אדם .את צאצאיהם הם מטילים בביצים.
חרקים – "שֶׂ ֶׂרץ נֶׂפֶׂ ש חַ יָה" (בראשית א' ,כ') .פירוש רש"י :כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ קרוי שרץ ,כגון
זבובים ,נמלים וחיפושים (חיפושיות).
חרקים הם מחלקת בעלי חיים שמספר המינים שלהם הוא הגדול ביותר בעולם .משערים שיש בין שישה לעשרה
מיליון מינים שונים של חרקים .יש בהם שהם בעלי כנפיים .ניתן לזהותם לפי מבנה גופם ,המחולק לשלושה
חלקים :ראש ,חזה ובטן ,עם שלושה זוגות רגליים.
שואלים את הילדים:


מה פירוש המילה "למינהו"?

מדברים על כך שקיים מגוון עצום של בעלי חיים וצמחים וניתן לחלק אותם בצורות שונות .החלוקה המתוארת
בסיפור הבריאה היא חלוקה אחת ,והיא רומזת לנו שיש עוד המון מינים ,זנים ,בתוך כל קבוצה וקבוצה על ידי
שימוש במילה "למינהו" .מהמילה "למינהו" אנו למדים שיש מינים רבים תחת הגדרה זו.

בראי המדע
בשפת מדעי החיים "מין" מוגדר מין כאשר אין יכולת הפריה בינו לבין פרט שונה .לכן כלב קולי וכלב
פודל אינם מינים נפרדים ,אלא גזעים של אותו מין .לעומת זאת חתול ונמר הם מינים נפרדים השייכים
למשפחה אחת ,החתוליים .יש מינים שאפשר להפרות ביניהם ,אך הצאצאים אינם יכולים להתרבות
בעצמם .כך למשל בהפריה של חמור וסוס – בן הכלאיים ,הפרד ,אינו יכול להתרבות בעצמו.
בתורה המילה "מין" אינה בהכרח תואמת לחלוקה המדעית של המינים.
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חלק ב' :איסור כלאיים – לימוד על חשיבות ההבדלה
העשרה למורה

כִׂ לְּ ַא ִׂיים הוא שם כולל לשישה איסורים לערב מינים שונים מן הצומח והחי :זריעת שני מינים בשדה אחד,
הרכבה של שני אילנות ,זריעה של תבואה בתוך כרם והרבעה (זיווג) של שני מינים שונים של בהמות וחיות.
נוסף על כך חל איסור דומה על עבודה באמצעות שני בעלי חיים ממינים שונים ,וכן איסור לבישת בגדים
שעשויים משני סוגים שונים של בד (שעטנז).
לדעת רמב"ן ,ה סיבה לאיסור הכלאיים היא שאלוהים ברא את כל הצמחים והחיות בעולם על פי מין מסוים
ומופרד בכוונה .כאשר האדם מרכיב מיני צמחים או מזווג בין מיני חיות שונות ,הוא משנה את מה שעשה
אלוהים בבריאת העולם וכאילו טוען שהעולם שברא אלוהים אינו מושלם .מהר"ל מבאר שכוונת רמב"ן רק
ליצירה חדשה ,אך שכלול ושיפור מותרים .כלומר על פי התורה ,יצירת כלאיים בצומח ובבעלי החיים פוגעת
בסדר ובחלוקה המכוונת של הבריאה.
לא כל הכלאה היא כלאיים .הכלאה בין זנים שונים (למשל שני זני בקר ,זני חיטה וכו') אינה אסורה על פי
התורה ,וזו דרך מקובלת מאוד להשביח זנים .הרכבה בעצים של מין עם בני מינו ,גם היא מותרת ,ומרבית
העצים היום במשק הם תוצר של הרכבה( .עוד על כלאיים ראו נספח ד').

מחלקים את דף העבודה (נספח ב') ,וקוראים את הפסוק מהתורה האוסר לעשות כלאיים בצמחים ובבעלי
החיים:
"ּבְּ הֶׂ ְּמ ְּּתָך ֹלא תַ ְּרּבִׂ יעַ [תזווג] כִׂ לְּ ַאיִׂם ,שָ ְּדָך ֹלא ִׂתזְּ ַרע כִׂ לְּ ָאיִׂם" (ויקרא י"ט ,י"ט).
לפי המסורת היהודית ,אסור לזווג בהמות לכלאיים ואסור לזרוע את השדה לכלאיים.
מסבירים את פירוש המילה כלאיים .על ידי ערבוב בין מינים שונים של בעלי חיים או צמחים ,נולדים צאצאים
שהם שילוב של שני ההורים .פעולה זו נקראת כלאיים ,וצאצאיהם נקראים בני כלאיים .כאשר שמים יחד
באדמה שני זרעים ממינים שונים (כמו מלפפון ואורז) ,יכול להיווצר מין כלאיים .אם חיה ממין אחד מביאה
צאצא עם מין אחר (כמו חמור וסוסה) ,זהו כלאיים.
לומדים יחד במליאה את הסיבה לכך על פי פרשן התורה מהר"ל (המאה ה:)16-
"[הסיבה לאיסור היא] שהוא משנה חוקות העולם [את הסדר הטבעי] להדביק [לחבר] המינים הנבדלים זה מזה,
כי כל מין ומין נבדל בפני עצמו ,והוא מחבר לאחֵ ד הדברים הנפרדים והנבדלים"( .המהר"ל גור אריה ויקרא י"ט,
י"ט)

שואלים את הילדים:


איפה כבר פגשנו התייחסות למילה "מינים"? (המילה "למינהו" שבסיפור הבריאה היא המקור שממנו
מהר"ל לומד את הסיבה לאיסור כלאיים).



לפי מהר"ל ,מה הסיבה לאיסור כלאיים? (איסור כלאיים לפי התורה מכוון לשמור את ההפרדה בין
המינים כפי שהם נוצרו בבריאה ,לשמור שכל מין יהיה נבדל ממין אחר .כך נשמרים המגוון של בעלי
החיים והצמחים והתרומה של כל אחד מהם בנפרד).
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למה לדעתכם חשוב לשמור על ההפרדה בין המינים השונים של בעלי חיים וצמחים?



מה יכולה להיות התרומה של מגוון מינים שונים של בעלי חיים וצמחים הנפרדים זה מזה?

קוראים את השיר (חלק  2בנספח ב'):
הבדלים
לילה גל ברנר
יֵש ּבֵ ינֵינּו הֶׂ בְּ ֵדלִׂ ים –
ּבֵ ין הָ ִׂאיש ל ִָׂאשָ ה.
יֵש ּבַ טֶׂ בַ ע הֶׂ בְּ ֵדלִׂ ים ּבֵ ין אֱ נ ֹוש לְּ חַ יָה.
ּבֵ ין הַ יוֹם ּובֵ ין הַ ַל ְּילָה
ּבֵ ין או ָֹרה לַחֲ שֵ ָכה.
נְּק ֵדש אֶׂ ת הַ הֶׂ בְּ ֵדלִׂ ים
ַ
וְּ כָל אֶׂ חָ ד לִׂ בְּ ָרכָה
ּבָ רּוְךּ ,בְּ רּו ָכה ,קָ דוֹשְּ ,קדוֹשָ ה –
יֵש ּבֵ ינֵינּו קוֹלוֹת ש ֹו ִׂנים –
קוֹלוֹת עַ זִׂ ים קוֹלוֹת לוֹחֲ ִׂשים.
יֵש ּבֵ ינֵינּו קוֹלוֹת יָפִׂ ים –
קוֹלוֹת זְּ ֵק ִׂנים קוֹלוֹת צְּ עִׂ ִׂירים.
נְּק ֵדש אֶׂ ת הַ הֶׂ בְּ ֵדלִׂ ים –
ַ
וְּ כָל אֶׂ חָ ד לִׂ בְּ ָרכָה.
שואלים את הילדים:


אילו הבדלים מתוארים בשיר? בין מי למי?



מה כוונת השיר במילים "נקדש את ההבדלים"?



למה לדעתכם יש ככלל חשיבות לשוני? מה טוב בשימור השוני וההבדלים?

מציעים לילדים לכתוב ברכה ,ובה להודות על השוני שלנו.

סיכום
הייחוד של כל ילד בקבוצה עוזר לקבוצה כולה .כל אחד ואחד מהילדים מביא את הכישורים ואת היכולות שלו
לקבוצה .לכן אנחנו לא רוצים שכולם יהיו זהים .וכך גם בעלי החיים והצמחים .לפי סיפור הבריאה ,אלוהים ברא
מגוון בעלי חיים וצמחים "למיניהם" .לכל אחד יש מין משלו שהוא נפרד .זה חלק מהסדר והתכנון של הבריאה.
האיסור על כלאיים הוא למעשה איסור על ביטול הייחודיות של כל מין .על ידי שמירה על הבדלים בין המינים,
שומרים גם על הייחוד שלהם .בזכות זה יש מגוון גדול של מינים ויש שיתופי פעולה נפלאים בטבע .כל אחד מביא
יכולת אחת או יותר ותורם למערכת הגדולה של הטבע .בשיעורים הבאים נלמד על שיתופי פעולה נפלאים כאלה.
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האדם עץ השדה
הייחוד של כל פרט במערכת הטבעית והחשיבות על שמירת הייחוד מלמדים אותנו על החשיבות של
הייחוד של כל יל ד בתוך הקבוצה .כדאי להשתמש במה שנלמד על מגוון המינים ולכוון את הילדים
לחשוב על הייחוד שלהם .אפשר לשאול:
מה הייחוד שלך? במה שאתה שונה מאחרים בקבוצה?
כיצד הייחוד שלך תורם לקבוצה כולה?
אם יש זמן ,אפשר לקרוא יחד את השיר כל אחד הוא מיוחד של לאה נאור (נספח ג').

במרחב החקלאי


מגוון המינים ברור לעין במרחב החקלאי ,וכדאי לציין שמות של מינים שונים בגינה או בפינת החי .בבתי
ספר ש בו נמנעים מיצירת כלאיים ,רצוי להראות לילדים מה נעשה כדי לשמור את האיסור (מרחק בין
זרעים וכדומה) .הרכבות עצים שהם ממין אחד מותרות לפי ההלכה ,לכן אם יש הרכבות עצים מעניינות,
ניתן להראות אותן לילדים ולהסביר כיצד ההרכבה פועלת.



זו ה זדמנות ללמוד שמות של מינים ,משפחות ומחלקות .אפשר לחלק לילדים דף הסבר עם תמונות של
משפחות צמחים על פי המאפיינים ,ויהיה עליהם לזהות את הצמחים בגינה ששייכים לכל משפחה.
דוגמאות:
-

מורכבים – בעלי תפרחת המורכבת מהרבה פרחים קטנים וצפופים.

 מצליבים – הרבה צמחי מאכל .עליהם גדלים בזוגות מקבילים היוצרים צורת צלב .יש בהם ארבעהעלי כותרת ,ארבעה אבקנים וארבעה עלי גביע.
אפשרות נוספת :מראים לילדים צמח אחד מאחת המשפחות ,מסבירים את תכונות המשפחה בעזרת
הצמח ,ואז מבקשים מהם למצוא עוד צמחים ממשפחה זו.
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נספח א'

משחק רביעיות – מינים בטבע
יש לצלם כמה פעמים כמספר הקבוצות המשחקות .התלמידים יגזרו את הקלפים.

עשבים

עשבים

עשבים

ָארץ ֶׂד ֶׂשא עֵשֶׂ ב מַ זְּ ִׂריעַ ז ֶַׂרע
"וַ ּתוֹצֵ א הָ ֶׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,י"ב).
עשב הוא צמח ירוק ,רב שנתי (שחי כמה
שנים) או חד-שנתי (שחי רק שנה אחת),
שהגבעול שלו אינו דומה לעץ .עשבים
רבים משמש מזון לבעלי חיים ולבני אדם
כמו דגנים ,קטניות ,ירקות ועשבי תיבול.

ָארץ ֶׂד ֶׂשא עֵשֶׂ ב מַ זְּ ִׂריעַ ז ֶַׂרע
"וַ ּתוֹצֵ א הָ ֶׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א ,יב).
עשב הוא צמח ירוק ,רב שנתי (שחי כמה
שנים) או חד-שנתי (שחי רק שנה אחת),
שהגבעול שלו אינו דומה לעץ .עשבים
רבים משמש מזון לבעלי חיים ולבני אדם
כמו דגנים ,קטניות ,ירקות ועשבי תיבול.

עגבנייה
אפונה
חיטה
פטרוזיליה

עגבנייה
אפונה
חיטה
פטרוזיליה

עגבנייה
אפונה
חיטה
פטרוזיליה

עשבים

עצים

ָארץ ֶׂד ֶׂשא עֵשֶׂ ב מַ זְּ ִׂריעַ ז ֶַׂרע
"וַ ּתוֹצֵ א הָ ֶׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,י"ב).
עשב הוא צמח ירוק ,רב שנתי (שחי כמה
שנים) או חד-שנתי (שחי רק שנה אחת),
שהגבעול שלו אינו דומה לעץ .עשבים
רבים משמש מזון לבעלי חיים ולבני אדם
כמו דגנים ,קטניות ,ירקות ועשבי תיבול.

ָארץ [ ]...עֵ ץ ע ֶֹׂשה פְּ ִׂרי אֲ ֶׂשר זַ ְּרע ֹו
"וַ ּתוֹצֵ א הָ ֶׂ
ב ֹו לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,י"ב).
עץ הוא צמח גבוה (בדרך כלל יותר
משניים עד שלושה מטרים) ,רב שנתי
(שחי כמה שנים) ,שיש לו גזע שממנו
צומחים ענפים ועליהם הרבה עלים .יש
בערך עשרת אלפים מיני עצים בעולם.

ָארץ [ ]...עֵ ץ ע ֶֹׂשה פְּ ִׂרי אֲ ֶׂשר זַ ְּרע ֹו
"וַ ּתוֹצֵ א הָ ֶׂ
ב ֹו לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,י"ב).
עץ הוא צמח גבוה (בדרך כלל יותר
משניים עד שלושה מטרים) ,רב שנתי
(שחי כמה שנים) ,שיש לו גזע שממנו
צומחים ענפים ועליהם הרבה עלים .יש
בערך עשרת אלפים מיני עצים בעולם.

עגבנייה
אפונה
חיטה
פטרוזיליה

__________
קקאו
תאנה
שקד
ארז

קקאו
תאנה
שקד
ארז

ָארץ ֶׂד ֶׂשא עֵשֶׂ ב מַ זְּ ִׂריעַ ז ֶַׂרע
"וַ ּתוֹצֵ א הָ ֶׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,י"ב).
עשב הוא צמח ירוק ,רב שנתי (שחי כמה
שנים) או חד-שנתי (שחי רק שנה אחת),
שהגבעול שלו אינו דומה לעץ .עשבים
רבים משמש מזון לבעלי חיים ולבני
אדם ,כמו דגנים ,קטניות ,ירקות ועשבי
תיבול.
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עצים

עצים

עצים

דגים

זַרע ֹו
ָארץ [ ]...עֵ ץ ע ֶֹׂשה פְּ ִׂרי אֲ ֶׂשר ְּ
"וַ ּתוֹצֵ א הָ ֶׂ
ב ֹו לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,י"ב).
עץ הוא צמח גבוה (בדרך כלל יותר
משניים עד שלושה מטרים) ,רב שנתי
(שחי כמה שנים) ,שיש לו גזע שממנו
צומחים ענפים ועליהם הרבה עלים .יש
בערך עשרת אלפים מיני עצים בעולם.

ָארץ [ ]...עֵ ץ ע ֶֹׂשה פְּ ִׂרי אֲ ֶׂשר זַ ְּרע ֹו
"וַ ּת ֹוצֵ א הָ ֶׂ
בוֹ ,לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,י"ב).
עץ הוא צמח גבוה (בדרך כלל יותר
משניים עד שלושה מטרים) ,רב שנתי
(שחי כמה שנים) ,שיש לו גזע שממנו
צומחים ענפים ועליהם הרבה עלים .יש
בערך עשרת אלפים מיני עצים בעולם.

ֹלהים [ ]...וְּ ֵאת ָכל ֶׂנ ֶׂפש הַ חַ יָה
"וַ יִׂבְּ ָרא אֱ ִׂ
הָ רֹמֶׂ ֶׂשת אֲ ֶׂשר ָש ְּרצּו הַ מַ ִׂים לְ מינֵהֶ ם"
(בראשית א' ,כ"א).
דגים הם בעלי חיים החיים במים .יש
להם קשקשים על העור ודם קר .הם
נושמים באמצעות זימים (איבר הנמצא
על הלחיים של הדגים ומאפשר להם
לנשום מתחת למים).

קקאו
תאנה
שקד
ארז

___________
קקאו
תאנה
שקד
ארז

קרפיון
כריש
חתול ים (טריגון)
סוס ים

דגים

דגים

דגים

ֹלהים [ ]...וְּ ֵאת ָכל ֶׂנ ֶׂפש הַ חַ יָה
"וַ יִׂבְּ ָרא אֱ ִׂ
הָ רֹמֶׂ ֶׂשת אֲ ֶׂשר ָש ְּרצּו הַ מַ ִׂים לְ מינֵהֶ ם"
(בראשית א' ,כ"א).
דגים הם בעלי חיים החיים במים .יש
להם קשקשים על העור ודם קר .הם
נושמים באמצעות זימים (איבר הנמצא
על הלחיים של הדגים ומאפשר להם
לנשום מתחת למים).

ֹלהים [ ]...וְּ ֵאת ָכל ֶׂנ ֶׂפש הַ חַ יָה
"וַ יִׂבְּ ָרא אֱ ִׂ
הָ רֹמֶׂ ֶׂשת אֲ ֶׂשר ָש ְּרצּו הַ מַ ִׂים לְ מינֵהֶ ם"
(בראשית א' ,כ"א).
דגים הם בעלי חיים החיים במים .יש
להם קשקשים על העור ודם קר .הם
נושמים באמצעות זימים (איבר הנמצא
על הלחיים של הדגים ומאפשר להם
לנשום מתחת למים).

ֹלהים [ ]...וְּ ֵאת ָכל ֶׂנ ֶׂפש הַ חַ יָה
"וַ יִׂבְּ ָרא אֱ ִׂ
הָ רֹמֶׂ ֶׂשת אֲ ֶׂשר ָש ְּרצּו הַ מַ ִׂים לְ מינֵהֶ ם"
(בראשית א' ,כ"א).
דגים הם בעלי חיים החיים במים .יש
להם קשקשים על העור ודם קר .הם
נושמים באמצעות זימים (איבר הנמצא
על הלחיים של הדגים ומאפשר להם
לנשום מתחת למים).

קרפיון
כריש
חתול ים (טריגון)
סוס ים

קרפיון
כריש
חתול ים (טריגון)
סוס ים

_____________
קרפיון
כריש
חתול ים (טריגון)
סוס ים

עופות

עופות

עופות

ֹלהים [ ]...אֵ ת ָכל עוֹף ָכנָף
"וַ יִׂבְּ ָרא אֱ ִׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,כ"א).
עופות הם חיות בעלות כנף .יש להם
מקור ונוצות ,והם בעלי דם חם .את
צאצאיהם הם מטילים בביצים.

ֹלהים [ ]...אֵ ת ָכל עוֹף ָכנָף
"וַ יִׂבְּ ָרא אֱ ִׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,כ"א).
עופות הם חיות בעלות כנף .יש להם
מקור ונוצות ,והם בעלי דם חם .את
צאצאיהם הם מטילים בביצים.

ֹלהים [ ]...אֵ ת ָכל עוֹף ָכנָף
"וַ יִׂבְּ ָרא אֱ ִׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,כ"א).
עופות הם חיות בעלות כנף .יש להם
מקור ונוצות ,והם בעלי דם חם .את
צאצאיהם הם מטילים בביצים.

יען
תרנגול
יונה
נץ

יען
תרנגול
יונה
נץ

יען
תרנגול
יונה
נץ
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עופות

ֹלהים [ ]...אֵ ת ָכל עוֹף ָכנָף
"וַ יִׂבְּ ָרא אֱ ִׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,כ"א).
עופות הם חיות בעלות כנף .יש להם
מקור ונוצות ,והם בעלי דם חם .את
צאצאיהם הם מטילים בביצים.

יונקים

יונקים

ָארץ לְמינָּה"
ֹלהים ֶׂאת חַ יַת הָ ֶׂ
" ַויַעַ ש אֱ ִׂ
(בראשית א' ,כ"ה).
יונקים הם בעלי חיים השותים חלב
מאמותיהם בתקופה הראשונה לחייהם .יש
להם בדרך כלל פרווה על עורם ,והם בעלי דם
חם .יש שהולכים על ארבע (כלבים) ,יש
שהולכים על שתיים (קופים) ,יש שחיים בים
(לווייתנים) ,ויש שמסוגלים לעוף (עטלפים).
גם האדם הוא יונק.

ָארץ לְמינָּה"
ֹלהים אֶׂ ת חַ יַת הָ ֶׂ
"וַ יַעַ ש אֱ ִׂ
(בראשית א' ,כ"ה).
יונקים הם בעלי חיים השותים חלב
מאמותיהם בתקופה הראשונה לחייהם .יש
להם בדרך כלל פרווה על עורם ,והם בעלי דם
חם .יש שהולכים על ארבע (כלבים) ,יש
שהולכים על שתיים (קופים) ,יש שחיים בים
(לווייתנים) ויש שמסוגלים לעוף (עטלפים).
גם האדם הוא יונק.

____________
יען
תרנגול
יונה
נץ

זאב
לווייתן
עטלף
אדם

זאב
לווייתן
עטלף
אדם

יונקים

יונקים

ָארץ לְמינָּה"
ֹלהים ֶׂאת חַ יַת הָ ֶׂ
"וַ יַעַ ש אֱ ִׂ
(בראשית א' ,כ"ה).
יונקים הם בעלי חיים השותים חלב
מאמותיהם בתקופה הראשונה לחייהם .יש
להם בדרך כלל פרווה על עורם ,והם בעלי דם
חם .יש שהולכים על ארבע (כלבים) ,יש
שהולכים על שתיים (קופים) ,יש שחיים בים
(לווייתנים) ויש שמסוגלים לעוף (עטלפים).
גם האדם הוא יונק.

ָארץ לְמינָּה"
ֹלהים ֶׂאת חַ יַת הָ ֶׂ
" ַויַעַ ש אֱ ִׂ
(בראשית א' ,כ"ה).
יונקים הם בעלי חיים השותים חלב
מאמותיהם בתקופה הראשונה לחייהם .יש
להם בדרך כלל פרווה על עורם ,והם בעלי דם
חם .יש שהולכים על ארבע (כלבים) ,יש
שהולכים על שתיים (קופים) ,יש שחיים בים
(לווייתנים) ,ויש שמסוגלים לעוף (עטלפים).
גם האדם הוא יונק.

ֹלהים [ ]...אֵ ת ָכל ֶׂרמֶׂ ש הָ אֲ ָדמָ ה
"וַ יַעַ ש אֱ ִׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,כ"ה).
זוחלים הם בעלי חיים שנעים בזחילה.
הם בעלי דם קר (כלומר הם אינם
שולטים בטמפרטורת הגוף שלהם
ותלויים במזג האוויר סביבם) .גופם
מכוסה בקשקשים .את צאצאיהם הם
מטילים בביצים.

זאב
לווייתן
עטלף
אדם

זאב
לווייתן
עטלף
אדם

צב
תנין
נחש
לטאה

זוחלים

זוחלים

זוחלים

זוחלים

ֹלהים [ ]...אֵ ת ָכל ֶׂרמֶׂ ש הָ אֲ ָדמָ ה
"וַ יַעַ ש אֱ ִׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,כ"ה).
זוחלים הם בעלי חיים שנעים בזחילה.
הם בעלי דם קר (כלומר הם אינם
שולטים בטמפרטורת הגוף שלהם
ותלויים במזג האוויר סביבם) .גופם
מכוסה בקשקשים .את צאצאיהם הם
מטילים בביצים.

ֹלהים [ ]...אֵ ת ָכל ֶׂרמֶׂ ש הָ אֲ ָדמָ ה
"וַ יַעַ ש אֱ ִׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,כ"ה).
זוחלים הם בעלי חיים שנעים בזחילה.
הם בעלי דם קר (כלומר הם אינם
שולטים בטמפרטורת הגוף שלהם
ותלויים במזג האוויר סביבם) .גופם
מכוסה בקשקשים .את צאצאיהם הם
מטילים בביצים.

ֹלהים [ ]...אֵ ת ָכל ֶׂרמֶׂ ש הָ אֲ ָדמָ ה
"וַ יַעַ ש אֱ ִׂ
לְ מינֵהּו" (בראשית א' ,כ"ה).
זוחלים הם בעלי חיים שנעים בזחילה.
הם בעלי דם קר (כלומר הם אינם
שולטים בטמפרטורת הגוף שלהם
ותלויים במזג האוויר סביבם) .גופם
מכוסה בקשקשים .את צאצאיהם הם
מטילים בביצים.

צב
תנין
נחש
לטאה

________
צב
תנין
נחש
לטאה

_______________________
צב
תנין
נחש
לטאה
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חרקים

חרקים

חרקים

"שֶׂ ֶׂרץ נֶׂפֶׂ ש חַ יָה" (בראשית א' ,כ') .רש"י:
שרץ – כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ
כגון זבובים ,נמלים וחיפושים (חיפושיות).
חרקים הם מחלקת בעלי חיים שמספר
המינים שלהם הוא הגדול בעולם – בין
שישה לעשרה מיליון מינים שונים .ניתן
לזהותם לפי מבנה גופם המחולק לשלושה
חלקים :ראש ,חזה ובטן ,עם שלושה זוגות
רגליים.

"שֶׂ ֶׂרץ נֶׂפֶׂ ש חַ יָה" (בראשית א' ,כ') .רש"י:
שרץ – כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ
כגון זבובים ,נמלים וחיפושים (חיפושיות).
חרקים הם מחלקת בעלי חיים שמספר
המינים שלהם הוא הגדול בעולם – בין
שישה לעשרה מיליון מינים שונים .ניתן
לזהותם לפי מבנה גופם המחולק לשלושה
חלקים :ראש ,חזה ובטן ,עם שלושה זוגות
רגליים.

"שֶׂ ֶׂרץ נֶׂפֶׂ ש חַ יָה" (בראשית א' ,כ') .רש"י:
שרץ – כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ
כגון זבובים ,נמלים וחיפושים (חיפושיות).
חרקים הם מחלקת בעלי חיים שמספר
המינים שלהם הוא הגדול בעולם – בין
שישה לעשרה מיליון מינים שונים .ניתן
לזהותם לפי מבנה גופם המחולק לשלושה
חלקים :ראש ,חזה ובטן ,עם שלושה זוגות
רגליים.

חיפושית
דבורה
עכביש
פרפר

חיפושית
דבורה
עכביש
פרפר

חיפושית
דבורה
עכביש
פרפר

חרקים
"שֶׂ ֶׂרץ נֶׂפֶׂ ש חַ יָה" (בראשית א' ,כ') .רש"י:
שרץ – כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ
כגון זבובים ,נמלים וחיפושים (חיפושיות).
חרקים הם מחלקת בעלי חיים שמספר
המינים שלהם הוא הגדול בעולם – בין
שישה לעשרה מיליון מינים שונים .ניתן
לזהותם לפי מבנה גופם המחולק לשלושה
חלקים :ראש ,חזה ובטן ,עם שלושה זוגות
רגליים.

חיפושית
דבורה
עכביש
פרפר
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נספח ב'

כל אחד הוא מיוחד
 .1איסור כלאיים מהתורה
הפסוק הבא מלמד על איסור כלאיים מהתורה .קראו את הפסוק וענו על השאלות:
"ּבְּ הֶׂ ְּמ ְּּתָך ֹלא תַ ְּרּבִׂ יעַ [תזווג] כִׂ לְּ ַאיִׂם שָ ְּדָך ֹלא ִׂתזְּ ַרע כִׂ לְּ ָאיִׂם" (ויקרא י"ט ,י"ט).


מה פירוש המילה כלאיים?



מה אסור לערבב זה בזה?

מהר"ל על איסור כלאיים:
"[הסיבה לאיסור היא] שהוא משנה חוקות העולם [את הסדר הטבעי] להדביק [לחבר] המינים הנבדלים זה מזה,
כי כל מין ומין נבדל בפני עצמו ,והוא מחבר לאחד הדברים הנפרדים והנבדלים".
(המהר"ל גור אריה ויקרא י"ט ,י"ט)


על פי מהר"ל ,מה הסיבה לאיסור כלאיים בתורה?



ראינו שבבריאת העולם נברא כל דבר "למינהו" – מינים נפרדים .הסבירו במילים שלכם כיצד איסור
כלאיים שומר על הסדר הטבעי של המינים.

 .2ברכה על השוני
הבדלים
לילה גל ברנר

יֵש ּבֵ ינֵינּו הֶׂ בְּ ֵדלִׂ ים –
ּבֵ ין הָ ִׂאיש ל ִָׂאשָ ה.
יֵש ּבַ טֶׂ בַ ע הֶׂ בְּ ֵדלִׂ ים ּבֵ ין אֱ נוֹש לְּ חַ יָה.
ּבֵ ין הַ יוֹם ּובֵ ין הַ ַל ְּילָה
ּבֵ ין או ָֹרה לַחֲ שֵ ָכה.

ּבָ רּוְךּ ,בְּ רּו ָכהָ ,קדוֹשְּ ,קדו ָֹשה –
יֵש ּבֵ ינֵינּו קוֹלוֹת ש ֹו ִׂנים –
קוֹלוֹת עַ זִׂ ים קוֹלוֹת לוֹחֲ ִׂשים.
יֵש ּבֵ ינֵינּו קוֹלוֹת י ִָׂפים –
קוֹלוֹת זְּ ֵק ִׂנים קוֹלוֹת ְּצ ִׂע ִׂירים.

נְּק ֵדש אֶׂ ת הַ הֶׂ בְּ ֵדלִׂ ים
ַ
וְּ כָל אֶׂ חָ ד לִׂ בְּ ָרכָה

נ ְַּק ֵדש ֶׂאת הַ הֶׂ ְּב ֵדלִׂ ים –
וְּ כָל ֶׂאחָ ד לִׂ בְּ ָר ָכה.



אילו הבדלים מתוארים בשיר? בין מי למי? סמנו במרקר.



מה כוונת השיר במילים "נקדש את ההבדלים"?



למה לדעתכם יש ככלל חשיבות לשוני? מה טוב בשימור השוני וההבדלים?

העשרה
כתבו ברכה שבה אתם מודים על השוני שלכם או על ההבדלים בכלל הקיימים בעולם.
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כָּל אֶ חָּ ד הּוא מְ י ֻחָּ ד
לאה נאור

אֲ נִׂי חוֹשֵ ב שֶׂ כָל אֶׂ חָ ד
הּוא ְּמיֻּחָ ד ,הּוא ְּמיֻּחָ ד,
וְּ יֵש ל ֹו ַמשֶׂ הּו שֶׂ ל ֹו
שֶׂ הּוא מַ ְּת ִׂאים ַרק ּבִׂ ְּשבִׂ ילוֹ.
אֶׂ חָ ד עַ צְּ לָן ,אֶׂ חָ ד חָ רּוץ,
אֶׂ חָ ד ָּת ִׂמיד מוֹצֵ א ֵּתרּוץ,
אֶׂ חָ ד אוֹהֵ ב לְּ ְּשרֹק ּבָ ְּרחוֹב,
אֶׂ חָ ד ָּת ִׂמיד הּוא ֶׂילֶׂד טוֹב,
אֶׂ חָ ד חָ בֵ ר שֶׂ ל הַ שֵ נִׂי.
ּומָ ה אַ ָּתה?
אֲ נִׂי אֲ נִׂי.
אֶׂ חָ ד שוֹאֵ ל ,אֶׂ חָ ד ע ֹונֶׂה,
אֶׂ חָ ד מ ֹו ֵכר ,אֶׂ חָ ד ק ֹונֶׂה,
ירה,
אֶׂ חָ ד נו ָֹרא רוֹצֶׂ ה ִׂס ָ
אֶׂ חָ ד אוֹהֵ ב אֶׂ ת הַ מו ָֹרה,
אֶׂ חָ ד חוֹשֵ ב ַָמה ַלעֲשוֹת.
וְּ אַ ְּּת? מָ ה אַ ְּּת?
אֲ נִׂי כָ ֹזאת.
ַאחַ ת יָפָ הַ ,אחַ ת טוֹבָ ה,
ַאחַ ת ָּת ִׂמיד יֵש לָּה ְּּתשּובָ ה,
ַאחַ ת ח ֹולֶׂמֶׂ ת כָל הַ יוֹם
וְּ אֵ ין לָּה כְּ בָ ר עַ ל מָ ה לַחֲ ֹלם,
ַאחַ ת ָּת ִׂמיד ְּקצָ ת עַ צְּ ּבָ נִׂית
וְּ אַ ְּּת? מָ ה אַ ְּּת?
אֲ נִׂי אֲ נִׂי.
אֶׂ חָ ד ָּת ִׂמיד ַרק ְּמאֻּ שָ ר
וְּ כָל הַ יוֹם רו ֵֹקד וְּ שָ ר,
אֶׂ חָ ד עָ צּוב ,כָל כָך עָ צּוב,
אֶׂ חָ ד מַ ְּרגִׂ יש נו ָֹרא חָ שּוב,
אֶׂ חָ ד עִׂ ם ראש ּבַ ֲע ָננִׂים,
ּומָ ה אַ ָּתה?
אֲ נִׂי אֲ נִׂי.
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כלאיים להלכה ולמעשה – העשרה למורה
בישראל המודרנית הרבה ֵפרות שאנחנו אוכלים הם זַ נֵי כלאיים (כמו אפרשזיף ופומלית) ,והדבר מותר לפי
ההלכה בדיעבד – כלומר הקנייה מותרת והאכילה מותרת ,אבל אסור בפועל לזרוע או להרכיב כלאיים.
עיקר הדיון ההלכתי-סביבתי בכלאיים כיום נוגע לעניין ההנדסה הגנטית .הרבנים נחלקים בדעתם אם הנדסה
גנטית היא כמו כלאיים או לא.
מבחינה סביבתית ההתערבות בטבע הנעשית בהנדסה גנטית גורמת להפחתה ניכרת של המגוון הביולוגי וליצירה
של זנים חזקים ועמידים שמעלימים את הזנים האחרים .יש חשיבות רבה למגוון המינים בעולם ולשמירה על
מגוון זה כדי לשמור על איזון אקולוגי .כאשר מינים מסוימים של צמחים נעלמים ,גם כל מערכת החרקים
והחיים שהייתה תלויה באותם צמחים נעלמת אתה .לכן קיימת תנועה עולמית לשמירה של "זרעי מורשת" –
זרעי צמחים של מינים ההולכים ונעלמים מהעולם בגלל הגידול התעשייתי המונוקלטורי של צמחים וההנדסה
הגנטית.
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שיעור שלישי :יחסי הדדיות בטבע
השיעור השלישי יעסוק ביחסי הגומלין בטבע .נלמד על צורה של יחסי גומלין בין-מיניים הנקראת סימביוזה
ובאופן ממוקד על הדדיות וטפילות .נראה התייחסויות במקורות היהודיים לקשרים אלו ואת הפרשנות שניתנה
להן .נבחן מה אפשר להעתיק אל החיים שלנו מהתבוננות בהתנהגות הדדית וטפילית.
מטרות



התלמידים יתוודעו לסוגים שונים של יחסי גומלין בטבע.
התלמידים יבינו שהחכמים התעניינו בטבע וביחסים בו כדי ללמוד מהם מוסר על ערכם של יחסי גומלין
בחברה האנושית.

אביזרים




מקרן ומחשב
כרטיסיות מידע (נספח א')
נייר דבק

מבנה השיעור
חלק א' :מהם יחסי גומלין?
חלק ב' :סימביוזה
חלק ג' :הדדיות וטפילות בעיניים אנושיות
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מהלך השיעור

חלק א' :מהם יחסי גומלין?
יחסי גומלין הם כל הקשרים הנוצרים במישרין או בעקיפין בין בעלי חיים ,צמחים ושאר אורגניזמים (כמו
סלעים וחיידקים ועוד) במערכת האקולוגית.
אחרי שלמדנו על מגוון המינים ועל ההבדלים בין המינים ,נלמד על הקשרים ההכרחיים והאפשריים שנוצרים
בתוך המינים וביניהם .חלק מקשרים אלו הכרחיים לקיום המין ,וחלק מהקשרים תורמים למין או פוגעים בו.
כדי להסביר את הדברים בפשטות ,צופים בסרטון המסביר מה הם יחסי גומלין בטבע.
צופים מ 1:35-עד  ,2:50וממשיכים לצפות מ 4:40-עד הסוף.
דנים בסרט ושואלים את הילדים:


מהם יחסי גומלין?



אילו צרכים של בעלי חיים ראינו בסרטון שיחסי הגומלין עונים עליהם?



בין אילו בעלי חיים בסרטון קיימים יחסי גומלין ומה הם?

שואלים את הילדים אילו יחסי גומלין בטבע הם מכירים.
ניתן לעזור להם להעלות רעיונות:


הקשר בין דבורים ופרפרים לפרחים – הדבורים והפרפרים אוספים את הצוף מהפרחים ומעבירים את
האבקנים( .זהו קשר של הדדיות).



הקשר בין הורים לבין צאצאיהם – בחלק מהמקרים ההורים מטפלים בצאצאיהם ומאכילים אותם עד
שהם מסוגלים לכך בכוחות עצמם( .זהו קשר בתוך מין אחד).



קשר של רבייה בתוך אותו מין.



קשר של טריפה – בעלי חיים טורפים בעלי חיים אחרים ,בעלי חיים אוכלים עשב.

יחסי גומלין אינם תמיד הדדיים ,ועל כך נדבר גם בהרחבה בהמשך .לעת עתה מעלים נקודה זו כדי לעזור
לתלמידים לחשוב על קשרים שקיימים בין בעלי חיים בטבע.

חלק ב' :סימביוזה
כדי להכיר יותר לעומק יחסי גומלין בטבע ,נתמקד בסוג יחסי הגומלין הנקרא סימביוזה (בעברית :צַ וְּ ו ָתאּות).
סימביוזה היא יחסי גומלין שבהם יש קשר ישיר ,מפגש פיזי ,בין שני הצדדים בקשר .סימביוזה יכולה להתקיים
בצורה של הדדיות – שני הצדדים נהנים מהקשר; או בצורה של טפילות – רק אחד מהצדדים נהנה והאחר נפגע;
או כאשר אחד נהנה והאחר אינו נהנה ואינו חסר.
מסרטטים על הלוח ציר :בצדו האחד כותבים "הדדיות" ובצדו האחר "טפילות" .מעל הציר כותבים
"סימביוזה" .מסבירים את המושגים בקצרה ונותנים דוגמאות:
פרפר ופרח – קשר של הדדיות.
כינים ואדם – קשר של טפילות.
מחלקים לכל שלישיית ילדים דף מידע על קשר סימביוטי אחד (נספח א') ,והם קוראים עליו יחד בקבוצה
וחושבים על איזה סוג של קשר סימביוטי מדובר :הדדיות או טפילות או מצב שבו אחד נהנה והאחר אינו נהנה
ואינו חסר.
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אחרי שכל הילדים מסיימים לקרוא ולחשוב ,מזמינים כל שלישייה אל הלוח להדביק את הקשר במקום הנכון על
הציר .קשרים שבהם אחד מרוויח והאחר אינו מרוויח ואינו מפסיד ימוקמו באמצע הציר .התלמידים (או
המורה) יסבירו בקצרה על הקשר.

חלק ג' :הדדיות וטפילות בעיניים אנושיות
בשיעור הראשון נפגשנו עם מזמור ק"ד בתהלים המתאר יחסים של הדדיות בטבע – בעלי חיים נהנים מסביבתם
הטבעית המשמשת להם למחסה או למקור מזון .מזמור זה מנסה לספק מבט על הטבע ללא קשר לאדם ,ואילו
רבים מהמקורות היהודיים הקדומים המתייחסים לבעלי חיים עושים זאת עם קשר לאדם.
בהתאם לכך ,גם במקומות שבהם יש יחסי גומלין בטבע ,ההתייחסות במקורות רבים אל התופעה היא לצורך
אמירה חברתית ומוסרית הנוגעת לאדם .כעת נכיר מקור כזה ונקרא אותו מתוך הבנה שאין הוא בהכרח מנסה
לתאר עובדות מדעיות על עולם הטבע אלא מבקש ללמד מוסר השכל.
קוראים לתלמידים את דעת רב יהודה באשר לסיבה לשמה של החסידה:
ידה? שֶׂ עֹשָ ה חֲ ִׂסידּות עִׂ ם חַ בְּ רו ֶֹׂתיהָ " (חולין ס"ג ,ע"א).
הּודה :לָמָ ה נ ְִּׂק ָרא ְּשמָ ּה חֲ ִׂס ָ
"ָאמַ ר ַרב ְּי ָ
עושה חסידות – עושה חסדים .החסדים של החסידה לפי המפרשים הם שהיא דואגת למזון לאחיותיה החסידות.
* הערה :החסידות נותנות אוכל לצאצאיהן כמו רוב העופות .מכיוון שהצאצאים הגוזלים גודלם כגודל חסידה
בוגרת ,נדמה לצופה מן הצד שהחסידות מחלקות אוכל זו לזו.
שואלים:



איזה מין קשר של יחסי גומלין הוא הקשר הזה( .זהו קשר בתוך המין עצמו ,זה חי עם זה ,כלומר קשר
סימביוטי ,וזהו קשר הדדי).
מה רצו החכמים ללמד אותנו בעזרת תיאור החסידה שעושה חסדים?

מסבירים לתלמידים שכאשר הסתכלו חז"ל על עולם הטבע ,הם לא קבעו עובדות מדעיות על התנהגות בעלי
חיים .הם רצו ללמד אותנו ,בני האדם ,כיצד נכון לנהוג בתוך החברה האנושית .הם העדיפו יחסים של הדדיות
ועזרה לזולת ,כמו של החסידה ,מהתנהגויות של חוסר עזרה ודאגה לחלש.
יחס של הדדיות נתפס בעינינו האנושיות כיחס חיובי מאחר שאנו רואים ערך בהדדיות ובגמילות החסדים בין בני
האדם .לעומת זאת יחס של טפילות נתפס בעיננו כשלילי ,והתנהגות של אדם שרק לוקח ואינו נותן היא טפילות.

העשרה למורה
חז"ל קישרו בין התנהגויות שראו בטבע להתנהגות של בני אדם .חשוב להדגיש כי אפשר כמובן
ללמוד מהטבע ,אך אי אפשר לשפוט אותו לפי קנה מידה מוסרי של בני אדם .אי אפשר לטעון
שחיות המקיימות קשר של טפילות עם גורם אחר בטבע הן אכזריות .למעשה הטבע בנוי על
איזונים ועל כל המערכות הסימביוטיות בעת ובעונה אחת .גם טפילות וגם הדדיות הן חלק
מהאיזון האקולוגי הקיים ,ואין לקבוע שהן טובות או רעות.

40

מספרים או מקריאים מדרש המספר על התנהגות "טפילית" בין בני אדם:
ָּתנֵי [לימד] ַרּבִׂ י ִׂש ְּמעוֹן ּבַ ר יוֹחַ אי:
ָאדם שֶׂ הָ יּו יו ְֹּשבִׂ ים ּבִׂ ְּספִׂ ינָה,
מָ שָ ל לִׂ בְּ נֵי ָ
נָטַ ל אֶׂ חָ ד מֵ הֶׂ ן מַ ְּק ֵדחַ וְּ ִׂה ְּת ִׂחיל קוֹדֵ חַ ַּת ְּח ָּתיו.
ָאמרּו ל ֹו חֲ בֵ ָריו :מָ ה אַ ָּתה יוֹשֵ ב וְּ עוֹשֶׂ ה?
ְּ
ָאמַ ר לָהֶׂ ם :מָ ה ִׂאכְּ פַ ת ָלכֶׂםֹ ,לא ַּת ְּח ַּתי אֲ נִׂי קו ֵֹדחַ !?
ּומצִׂ יפִׂ ים עָ לֵינּו אֶׂ ת הַ ְּספִׂ ינָה.
ָאמרּו לוֹ :שֶׂ הַ מַ יִׂם עוֹלִׂ ים ְּ
ְּ
(מדרש ויקרא רבה ,פרשה ד' ,סימן ו')

הקודח בספינה דואג לטובתו שלו ומתעלם מצורכי האנשים האחרים על הספינה .במובן זה הוא נוהג כטפיל
מהסוג שהורג את המארח שלו .טפילות ממין זה אף עלולה להביא לידי מותו של הטפיל עצמו כפי שמתואר
במדרש.
שואלים את הילדים:



האם התנהגותו של האדם הקודח תחתיו היא טובה או רע?
למי הוא מזיק בהתנהגות זו?

סיכום
יחסי גומלין בטבע הם שם לכל הקשרים בין יצורים חיים וחומרים בטבע .סימביוזה היא סוג של קשר בין מינים
שחיים בסמיכות זה לזה .יש קשרים של הדדיות ,ויש קשרים של טפילות .חז"ל למדו מהטבע ,וביקשו ללמד
אותנו על יחסי הדדיות ראויים בין בני אדם .הם ראו ביחסי גומלין של הדדיות דגם לחיקוי לבני האדם.
האדם עץ השדה
ננסה לראות בעצמנו חלק ממערכת של יחסי גומלין בטבע.
איזו מערכת יחסי גומלין אנו מקיימים עם משפחתנו? ועם חברינו?
האם יש מצבים שבהם רק אנחנו מקבלים? או רק אנחנו נותנים? באילו מצבים יש הדדיות של קבלה
ונתינה?
האם יש מצבים שהם עדיפים בעינינו ממצבים אחרים?
במרחב החקלאי


במרחב החקלאי אפשר לנסות למצוא דוגמאות רבות ככל האפשר ליחסי גומלין .מחלקים את הכיתה
לקבוצות ,וכל קבוצה תהיה אחראית על אזור אחר במרחב החקלאי ,תמפה בו סוגים רבים ככל האפשר
של יחסי גומלין ואף תסווג אותם ,אם אפשר ,לסוג יחסי הגומלין .המורה תסתובב בין התלמידים
ותעזור להם לחשוב על קשרים אפשריים ,למשל על ידי שאלות:
-

מי אוכל את העלים של הצמח הזה?

-

מי נהנה מהפֵ רות של העץ?

-

אילו בעלי חיים אתם רואים לפניכם? כיצד לדעתכם הנוכחות הקרובה שלהם מסייעת להם או
מקשה עליהם?



אחר כך הילדים משתפים את הכיתה בממצאים וחושבים יחד על קיומם של יחסי גומלין גם בין
האזורים השונים.
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נספח א'

דבורים ופרחים
לדבורים ולפרחים קשר סימביוטי
חשוב מאוד .הדבורים משתמשות
בצוף הפרחים למזון ובאבקת הפרחים
להאכלת זחליהם .הפרחים מחולקים
לפרחים זכריים ונקביים ,וכדי שיוכלו
להתרבות ,על האבקנים לעבור
מהפרחים הזכריים אל הפרחים
הנקביים .כאשר הדבורה באה לאסוף
מהפרח צוף או אבקה ,האבקנים
נדבקים אל גופה .האבקנים עוברים
אתה מפרח לפרח כשהיא אוספת צוף,
וכך האבקנים מפרח זכרי מגיעים לפרח נקבי והפרחים מתרבים.
צילוםMaciej A. Czyzewski :

כינת הראש והאדם
כינת הראש חיה בצורה סימביוטית על ראש האדם .הכינה
ניזונה מדם האדם ומתרבה על ראשו .היא אינה מסוגלת
לעוף או לקפוץ ולכן יכולה לעבור רק במגע בין אנשים או
במגע של חפצים משותפים כמו כובעים ומיטות .היא
נושכת את העור ומוציאה ממנו דם ,ארבע עד חמש פעמים
ביום .היא אינה מעבירה מחלות לאדם אבל גורמת לגירוד,
והגירוד עלול לגרום לפצעים.
צילוםGilles San Martin :
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חיידקי מעיים אצל האדם
חיידקים ובני אדם חיים בקשר סימביוטי
מרתק ומורכב .בתוך גוף האדם קיימים
טריליוני חיידקים ,רובם במעיים ,והם
שווים למספר התאים בגוף האדם ואולי
רבים מהם .החיידקים נהנים מסביבת
החיים בתוך גוף האדם ומהחומרים בגופו
המזינים אותם .חיידקי המעיים משפיעים
על האדם – על בריאותו ,על מבנה גופו ,על
מצבי הרוח שלו ועוד על דברים רבים
שהמדע מנסה לגלות היום .החיידקים
יכולים להגן על האדם או לפגוע בו על פי המזון שהוא אוכל.
בתמונה :החיידק אשריכיה קולי ,מהחיידקים הנפוצים במעי האדם

דגים נקאים ודגי שונית
דגים נקאים הם דגים החיים בסביבה של שונית ים (מעין שיח בים).
אל השונית באים דגים שיש להם זיהומים על העור או לכלוך שהם
רוצים להסיר .הדגים הנקאים מסירים מהם את העור המת ,את
הטפילים ואת שאר זיהומים .בשביל הדגים הנקאים הלכלוך הוא
מזון .הדגים הנקאים מזמינים אל תחנת הניקיון שבשונית דגים
אחרים על ידי ריקוד סביב השונית .לשונית יגיעו דגים שונים,
והנקאים אף ייכנסו לפיותיהם של דגים גדולים מהם וינקו אותם.
בתמונה :דגי נקאי בצבעי הקשת מהוואיי מנקים דג ממין
 .Novaculichthys taeniourusצילוםBrocken Inaglory :

43

אֶ פיפיט ועץ
אֶׂ פִׂ יפִׂ יט – צמח אוויר – הוא צמח הגדל על
צמח אחר ,על פי רוב עץ ,המשמש בסיס
לגידולו .אין לו שורשים בקרקע ,והוא נאחז
בענפיו בעץ שהוא גדל עליו .הוא צומח
בעיקר ביערות טרופיים וניזון מהלחות
באוויר ולא מהעץ שהוא גדל עליו ומקבל
אור שמש בלי למנוע אור מהעץ .יש מינים
של סחלבים ושל קקטוסים אפיפיטיים.
בתמונה :שרך אפיפיט על גזע עץ

הקוקייה והעורב
ציפור הקוקייה מטילה את ביציה בקני ציפורים
אחרות ,למשל בקני עורבים .הקוקייה ממתינה
בסתר שהעורב יעזוב את הקן שבו הוא דוגר על
הביצים שלו ,ואז היא מטילה את ביצתה בקן,
והעורב דוגר עליה בלי להבחין בכך .גוזל הקוקיה
בוקע לפני גוזלי העורב והעורב מזין אותו .לפעמים
גוזלי העורב מתים מרעב מפני שהם אינם מסוגלים
לעמוד בתחרות על המזון עם גוזל הקוקייה.
בתמונה :נקבת עורב וגוזלי קוקייה מצוייצת
שבקעו בקינה .צילום :ערן פינקל
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שושנת ים ודג השושנון
שושנת ים היא אלמוג (מעין צמח ים)
שמפריש רעלים כאשר הוא חשה בדג
המתקרב אליו ,הגנה מפני טורפים.
דג השושנון הוא הדג היחיד היכול
להתקרב אל שושנת הים ,והוא חי
בתוכה ונהנה מהגנה מפני דגים
אחרים המסכנים אותו .הדג גם ניזון
משאריות ומטפילים הנמצאים
בשושנה .השושנה ניזונה מהפרשות
הדג .דג השושנון תלוי בשושנה ואינו
יכול להתרחק מרחק רב ממקום
מחייתה.
בתמונה :שני דגי שושנון ושושנת ים בחופי פפואה גיניאה החדשה .צילוםNick Hobgood :

דג הרמורה ודגים אחרים
דג הרמורה נקרא גם "דבק" משום שהוא נדבק
לדגים אחרים ו"תופס עליהם טרמפ" .הוא עושה
זאת באמצעות איבר הצמדה שנמצא בצד גופו.
הרמורה נצמד לדגים שונים ,לצבי ים,
ללווייתנים ולכרישים .דגים אלו גדולים ממנו
ומהירים ממנו ,והוא מגיע עמם אל מקום המזון
שלהם ונהנה אף הוא מהארוחה ,בלי להזיק
להם.
בתמונה :דגי רמורה צמודים לכריש לימוני ליד
איי הבהאמה שבאוקיינוס האטלנטי.
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זרזיר הבקר ויונקים גדולים
זרזיר הבקר הוא מין ציפור שחיה ליד אנטילופות
ויונקים גדולים כמו זברה ,היפופטם ,קרנף ,ג'ירף
ועוד .הזרזיר ניזון מטפילים ומחרקים הנמצאים
על המארחים שלו .בין היתר הוא אוכל אקריות,
שהן מוצצות דם ,ומציל את מארחיו
מעקיצותיהן .הזרזיר בונה את קניו משערות בעלי
החיים המארחים .לעתים יפצע הזרזיר את גוף
בעל החיים וישתה את דמו ולא יסתפק בטפילים
על גוף החיה.
בתמונה :זרזיר בקר אדום מקור על זברה בשמורה בקוואזולו נטאל ,דרום אפריקה .צילוםDerek Keats :

אוֹביל הדבש ובני האדם
אוביל הדבש או ציידות הדבש הוא שמן של ציפורים
אפריקאיות .הציפורים פונות לשבטים של בני אדם
שיש להן קשרים זה עידנים ומגלות להם היכן יש
כוורות דבש בראש העצים .הן מסמנות להם שהן
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עומדות לצאת אל עבר הכוורת ,בני האדם עונים להן
בקולות קבועים במסורת ,ויחד הם מאתרים את
הדבש .אנשי השבט לוקחים לעצמם את הדבש ונותנים
לציפורים את שעוות הדבורים שהן אוכלות בתאווה.
בתמונה :אורלנדו יאסן ,בן שבט יאו בצפון מוזמביק,
עם אוביל דבש.
צילוםClaire Spottiswoode/NYT :
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חזזית
חזזית היא חיבור סימביוטי של אצה על גבי פטרייה .החזזית
עמידה מאוד ושורדת גם בתנאים קשים כמו בקוטב הצפוני
ובאנטארקטיקה .האצה דואגת לרוב צרכיה הקיומיים,
והפטרייה מעניקה לחות השומרת על האצה .האצה גם היא
מספקת חומרים השומרים על הפטרייה .חזזיות מצויות כמעט
בכל מקום בטבע – על עצים ,סלעים ,אדמה וגם על קירות.

בתמונה :חזזית מסוג צבעונית הבוסתן על עץ בגליל
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שיעור רביעי :יחסים בין האדם לטבע
עד כה למדנו על יחסים במערכת האקולוגית ללא קשר למקומו של האדם בה .האדם הוא חלק מהטבע ככל
היצורים החיים האחרים .כמוהם הוא מקבל מהמערכת ונותן לה .ובכל זאת ,מכיוון שהוא יצור תבוני בעל יכולת
חשיבה מוסרית ,האדם נדרש לתפקיד נוסף בתוך המערכת האקולוגית שהוא חלק ממנה .יש לו אחריות לשמירה
ול הגנה על הטבע בעודו נהנה ממשאביו .בשיעור זה נלמד על הדינמיקה של קבלה ונתינה המתקיימת בין האדם
לטבע כמערכת של הדדיות ,ונחדד את תפקידו של האדם האחראי על סביבתו.
מטרות


התלמידים יכירו דוגמאות לתרומת הטבע לאדם.



התלמידים ילמדו על אחריות האדם כלפי הטבע.



התלמידים יבינו שמערכת היחסים בין האדם לטבע היא מערכת של הדדיות.

אביזרים
מחשב ומקרן
שישה דפים ,שש מעטפות והרבה פתקים (לפעילות של חלק ב')
מבנה השיעור
חלק א' :תרומת הטבע לאדם
חלק ב' :תרומת האדם לטבע
חלק ג' :הדדיות ואחריות ביחסי אדם-טבע
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מהלך הפעילות:

חלק א' :תרומת הטבע לאדם
מקרינים לתלמידים מצגת של תמונות המראות צורות שונות שבהן האדם נעזר בבעלי חיים ובצמחים לצרכיו:
כלב נחייה ,מזון מהצומח ,כותנה לבגדים ,עץ לצל ,צמחי מרפא ,דבש מהדבורים.
לכל דוגמה יש שתי תמונות – תמונה אחת מציגה את בעל החיים או את הצמח בלי ההקשר המלא ,הצגה
חידתית ,ותמונה אחרת מראה את האופן שבו האדם משתמש בצמח או בבעל החיים .על התלמידים לנחש מה
הקשר המתואר בין האדם לטבע בכל אחת מהתמונות הראשונות ,ואחר כך חושפים לפניהם את התמונות
המבארות .במצגת:


כלבים – לנחיית עיוורים



עצים – לצל



גידולי שדה – ירקות למאכל



דבורים – דבש למאכל ,לתרופות ועוד



כותנה – לייצור חוטים ובדים שונים כגון טריקו



צמחים שונים – צמחי מרפא .בתמונה מופיע פרח הקמומיל שהחליטה שלו משמשת לריפוי ולהרגעה

ושמשולב בתרופות תעשייתיות.
במהלך ההקרנה או אחריה מבקשים מהתלמידים דוגמאות נוספות לדברים שבני האדם מקבלים מעולם הטבע.
הערה :בשיעור זה נתמקד ביחסי אדם-טבע ,דרך המפגש עם בעלי חיים וצמחים ולא עם כל מרכיבי הטבע כגון
מתכות ,מינרלים ,מים וכו'.
שואלים את הילדים:


האם יש בעלי חיים או צמחים שאינם תורמים לנו כלל?



מה עם יתושים וחרקים עוקצים? כיצד הם תורמים לנו?

מספרים את הסיפור על דוד המלך ,הצרעה והעכביש (נספח א') .ניתן להשתמש גם בגרסה באתר ספר האגדה
לילדים.
למורה

שואלים את הילדים:



למי עוד מועילים העכביש והצרעה? (בעלי חיים שניזונים מהם,

סיפור נוסף המפתח את רעיון חשיבות

הצרעות מאביקות צמחים שונים ועוד)

כל היצורים למאזן האקולוגי הוא
סיפור המלך והצפרדעים של שלמה
אבס .ניתן להשמיע את הסיפור
בכיתה באתר זה כל הסיפור של
הפורטל "על הגובה".

האם יש דרכים נוספות שבהן העכביש והצרעה מועילים לאדם?
(שומרים על איזון אקולוגי ,טורפים מזיקים אחרים .לדוגמה:
עכביש לוכד בקוריו נמלים ויתושים ,ובצרעה משתמשים
להדברה ביולוגית נגד חרקים מסוימים).

חוזרים על השאלה – האם יש בעלי חיים שאינם תורמים כלל לבני האדם?
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בעלי חיים שאינם עוזרים לאדם במישרין תורמים בדרך אחרת לטבע כולו .נסו לחשוב כיצד ,תוך התבססות על
הנלמד בשיעור הקודם.

חלק ב' :תרומת האדם לטבע
בעלי החיים והצמחים תורמים לנו רבות .הם מספקים לנו מזון ,לבוש ,עזרה והנאה .התרומה שלהם לחיינו
נובעת מכך שגם אנחנו ,כמוהם ,שייכים לאותה מערכת סביבתית .כשם שיחסי הגומלין שלמדנו עליהם בשיעור
הקודם מאפשרים את קיומם של כל בעלי החיים ,כך גם האדם תלוי ביחסי הגומלין שלו עם יצורים אחרים
בטבע.
אבל לא רק האדם נתרם מקשר זה .גם בעלי חיים רבים נהנים מחברתו של האדם וממעשיו.
מחלקים לתלמידים פתקים .כל ילד יקבל חמישה עד שמונה פתקים .התלמידים יכתבו שמות של בעלי חיים
וצמחים על הפתקים ,חיה או צמח בכל פתק .מבקשים מהם לכתוב שמות חיות וצמחים לא שגרתיים שהם לא
בהכרח פוגשים בהם ביום יום.
תולים ברחבי הכיתה דפים ולידם מעטפות .על כל דף כתוב מעשה אחד שהאדם עושה ויכול להועיל לבעלי חיים
ולצמחים:


האדם מאכיל או משקה אותם.



האדם דואג להם לבית ולמחסה.



האדם מטפל במחלותיהם.



האדם שומר שלא ייכחדו.



האדם יוצר אזורי מחיה מוגנים בשבילם.



האדם מגדל אותם.

העשרה למורה
כמה מבני האדם מגדלים בעלי חיים בשל
אינטרס ,אם אינטרס כלכלי (תחרויות בעלי
חיים וקרקסים למשל) אם אינטרס קיומי
(מזון למשל) .כאשר בבסיס הקשר בין האדם

התלמידים עוברים מדף לדף וקוראים אותם .אם הם פוגשים
מעשה שמועיל לאחת החיות או לאחד הצמחים שרשמו ,הם
שמים את הפתק עם שם החיה או הצמח במעטפה.
לבסוף עוברים יחד על הפתקים שבמעטפות ,ורואים כיצד בני
האדם מועילים במיוחד לבעלי החיים ולצמחים .עוברים על
הפתקים שלא הוכנסו למעטפות (חיות או צמחים שלא
נמצאו מעשים שמועילים להם) ,וחושבים יחד אילו מעשים
האדם עושה שמועילים להם.
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לבעלי החיים עומד אינטרס מעין זה ,לעתים
אין זה קשר של נתינה ,אלא של לקיחה
ולפעמים אף ניצול.
בפעילות זו בחרנו להתמקד בפעולות
החיוביות של נתינה שאינה מונעת מאינטרס
בלבד ,כדי לעודד את התלמידים לראות
במערכת היחסים בינינו לטבע מערכת
הדדית.

חלק ג' :הדדיות ואחריות ביחסי אדם-טבע
לא לכל החיות האדם מועיל במישרין ,כמו שלא כל החיות מועילות לאדם במישרין .אבל כולם משפיעים זה על
זה מעצם היותם חלק ממערכת אחת .הדבר דומה למשל שלמדנו בשיעור הקודם על האיש שקודח חור בספינה.
מדרש מודרני שנכתב בהשראת מדרש זה מבטא היטב את אחריות האדם כלפי עולם החי והצומח:
אמרו רבותינו :תיבת נח – עולם קטן .פעם אחת שמע נח נקישות בבטן התיבה ,ירד וראה את הנקר מנקר ברצפת
התיבה .אמר לו נח :מה מעשיך? אמר לו הנקר :קצה נפשי [נמאס לי] במזון הרגיל ומחפש אני מזון אחר .אמר לו
נח :כולנו בסירה אחת! במעשיך מטביע אתה את התיבה כולה!
לאחר שיצא נח מהתיבה החל כורת עצים ואוכל חיות ומזהם אוויר ונהרות .באו לפניו החיות ואמרו לו :נח ,מה
מעשיך? אמר להם :משפר אני את חיי .אמרו לו :כולנו בסירה אחת! במעשיך מחריב אתה את כדור הארץ!
(מדרש מודרני" ,החוג לבישול" ,ישיבת עתניאל)
מקריאים את המדרש ומסבירים שלא ניתן לקחת מהטבע בלי לשאת בתוצאות .שימוש לא אחראי בטבע עלול
להביא לידי אסון שיפגע בכולם.
הטבע הוא מערכת של הדדיות .כדי לשמור על האיזון ,כולם צריכים לתת ולקבל .האדם מקבל מהטבע כל מה
שהוא צריך לקיומו .עליו לשמור על הטבע ולא להרסו ,ולא – יפגע בעצמו.
לכן אחריות האדם היא לגדל בעלי חיים בצורה הומנית ,למנוע הכחדת מינים ,לפעול להקמת שמורות טבע,
לצמצם בנייה בשטחים טבעיים ,להקפיד לנטוע עצים על כל עץ שנכרת ולפעול במרחב הקרוב אליו לשמירה
ולהגנה על הטבע.
מקריאים את השיר לשם מה קיימים יתושים בעולם:
לשם מה קיימים יתושים בעולם
נתן אלתרמן

לשם מה קיימים יתושים בעולם?
יתושים ,לשם מה קיימים?
מטרידים ועוקצים ,דם אדם מוצצים
מן הדם מתקיימים ורק גרוד גורמים.
לשם מה הם בכלל קיימים?
יתושים קיימים בשביל צפרדעים
ובשרם לחיכם הוא ערב וטעים
קיימים הם בשביל הצפרדעים!
לשם מה קיימות הצפרדעים בעולם?
צפרדעים ,לשם מה קיימות?
בביצה הן עומדות ,מקרקור כבר צרודות
מיתושים מתקיימות וחירוש רק גורמות.
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לשם מה הן בכלל קיימות?
צפרדעים קיימות בשביל החסידות
שאותן הן בולעות ועל רגל אחת עומדות.
קיימות הן בשביל החסידות!
לשם מה קיימות חסידות בעולם?
חסידות ,לשם מה קיימות?
הן תמיד נודדות ,משחיתות השדות,
גם אינן חכמות ,רק להרס גורמות
לשם מה הן בכלל קיימות?
חסידות ,זה ברור ,מביאות ילדים
אשר יהיו אנשים נחמדים.
חסידות מביאות ילדים!
לשם מה קיימים אנשים בעולם?
אנשים ,לשם מה קיימים?
הם הופכים עולמות ועושים מלחמות
לשם מה הם בכלל קיימים?
קיימים הם בשביל היתושים
אשר קיימים מדם אנשים!
לכן אל תתגאה אדם
ואל תרבה קושיות.
לכל יצור כאן בעולם יש סיבה לחיות
ואל תפגע נא ביתוש שעל אפך עומד
יבוא יום ובגללו עוד ילד יוולד.
*כמובן חשוב לציין לתלמידים שזהו שיר הומוריסטי ואינו מתאר עובדות כהווייתן .אפשר להסביר שפעם
בארצות אירופה נהגו לספר לילדים שהחסידות הן שמביאות את התינוקות.
שואלים את הילדים:


למה נאמר בשיר "אל תתגאה אדם"? למה יש סכנה שבני אדם ירגישו גאווה לנוכח הטבע? מה הסכנה
בכך?
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סיכום
קל לאדם לשכוח את מקומו בטבע ,את היותו חלק ממערכת הדדית של נתינה וקבלה .הוא מקבל מהטבע את
צורכי קיומו ומשתמש בבעלי החיים כדי להיטיב את חייו .מצב של לקיחה בלבד מהטבע ללא קבלת אחריות הוא
מצב מסוכן – האדם עלול להטביע את עצמו ואת ספינת כדור הארץ עמו .על כן נדרשת אחריות מצד האדם כלפי
הטבע .אחריות זו מתבטאת בנתינה ובשמירה והגנה על הטבע .ההבנה שלכל יצור חי יש חשיבות ותרומה
למערכת האקולוגית מלמדת את האדם ענווה ומעוררת בו את הרצון להיטיב לכל היצורים.
האדם עץ השדה
הקבלה מהטבע אינה רק חומרית .חז"ל התבוננו בעולם החי כדי ללמוד התנהגויות רצויות .הם זיהו
מידות טובות במעשיהם של בעלי החיים כפי שמתואר בקטע הזה:
ידין ְּצנִׂיעּות ֵמחָ תּול [שמכסה את
ִׂיּתנָה ּתו ָֹרה[ ,בכל זאת] הָ יִׂינּו לְּ ֵמ ִׂ
ָאמַ ר ר' יוֹחָ נָןִׂ :אילְּ מָ לֵא [גם אם] ֹלא נ ְּ
צואתו] וְּ גֶׂזֶׂ ל ִׂמנְּמָ לָה [שאינה לוקחת חיטה מנמלה אחרת] ַוע ֲָריוֹת ִׂמי ֹונָה [שבני הזוג נאמנים זה לזה].
(תלמוד בבלי ,מסכת עירובין ק ,ע"ב ,על פי פירוש שטיינזלץ)

קוראים לילדים את המקור ומנחים אותם לכתוב התנהגויות טובות נוספות שניתן ללמוד מבעלי החיים.
משוחחים על הדוגמאות של הילדים ומבקשים מהם להסביר כיצד הם רואים תכונות אלו בהתנהגות
בעלי החיים .מה הם למדים מכך על עצמם? האם ירצו לאמץ תכונה זו ,להיות יותר חתוליים או יותר
זאביים?
להרחבה בנושא אפשר להיכנס לפעילות באתר לבנה.
במרחב החקלאי


המרחב החקלאי מבוסס על הדדיות בין האדם לטבע .החקלאות היא תוצר של שימוש האדם בטבע
לצרכיו .מתבוננים במרחב החקלאי ומחפשים את הסימנים להדדיות זו :בעלי חיים מקבלים מזון
ומחסה ובתמורה מעניקים לנו הנאה ולימוד; הצמחים מקבלים מאתנו הגנה ממחלות וממזיקים שונים,
ואנחנו נהנים מהם ומתוצרתם; הקומפוסט הוא דוגמה מצוינת להדדיות – הצמחים שמהם מורכב
מזוננו נהפכים לחומר מזין לאדמה.



כיצד לשמור ולהועיל לטבע במרחב החקלאי? מה בכוחנו לעשות? להיזהר שלא לרמוס ,להשגיח בהשקיה
נכונה ,לשים לב לסימני מחלה בצמחים ובבעלי החיים ,לא לקחת דברים כמובנים מאליהם .התוצרים
של הגינה ראויים לכבוד.



מחפשים דברים במרחב החקלאי שאיננו יודעים למה הם תורמים וחושבים יחד על התרומה שלהם
למערכת .ניתן לשוחח על חרקים שונים שבדרכם מועילים לגינה :פרת משה רבנו אוכלת כנימות,
שלשולים (תולעים) מאווררים את הקרקע ועוד.
מידע נוסף במאמר מהאתר "בידיים".



היכרות עם צמחים מועילים לאדם כמו צמחי מרפא :ניתן לקרוא את הסיפור על המלך והצלף (נספח ב').
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נספח א'

דוד המלך ,העכביש והצִרעה
מעשה בדוד ,לפני שהיה למלך .פעם אחת היה יושב בביתו .נשא עיניו וראה בגגו ִׂצרעה אוכלת
עכביש .מיד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא  :ריבונו של עולם ,מפני מה בראת בעולמך צרעה
ועכביש שאינם מועילים לדבר? השיב הקב"ה ואמר לדוד :אתה לועג על בריותיי?! עוד בימי חייך
תזדקק להם.
וכך קרה :בתקופה ההיא עדיין לא היה דוד מלך ,אלא שאול .שאול שנא את דוד וקינא בו ולכן
זמם להמיתו .בזמן שה יה שאול רודף את דוד ,התחבא דוד במערה .מיד בא עכביש וטווה קורים
בפתח המערה .כאשר עבר שאול על פני המערה ,ראה שהפתח מכוסה קורים וסבר שאין שם
אדם .כך הציל העכביש את דוד .מיד יצא ונשק את אותו עכביש.
פעם אחרת ,בזמן שברח דוד משאול ,נכנס לתוך מערה ,ושר הצבא של שאול נרדם בפתחה .רצה
דוד לצאת ,ורגליו של השר חסמו את הכניסה .היה דוד צועק ובוכה .מיד נעשה לו נס ,ובאה צרעה
ועקצה את רגלו של השר .הרים השר את רגליו ויצא דוד מהמערה וכך ניצל.
(עיבוד על פי תולדות בן סירא ,נוסח ב')

שאלות



מה גרם לדוד לזלזל בקיומם של הצרעה והעכביש?
כיצד הם הועילו לו לבסוף?
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נספח ב'

המלך והצלף
מלך אחד ערך חגיגה מלכותית בארמונו .את כל בעלי החיים והצמחים הזמין לחגיגה .כולם הגיעו
הדורים ומכובדים ,והשומר פתח לפניהם את הדלת לארמון המפואר.
גם צמח הצלף הגיע ועמד להיכנס בדלת ,והנה עצר בעדו השומר" .מה שמך?" שאל השומר בפנים
חמורות סבר" .צלף" ,ענה הצלף במבט מודאג .השומר עבר על רשימת המוזמנים ולבסוף אמר לצלף
בקול פסקני" :אינך מופיע ברשימה .אינך מוזמן!" הצלף נעצב מאוד ושאל את השומר" :וכי למה שלא
יזמין אותי המלך? הרי כל הצמחים הוזמנו ,ואף אני הייתי אמור להיות מוזמן אתם" .השומר העביר את
מבטו על הצלף ואמר" :אין אתה אלא קוץ .לא יפה ולא מועיל .המלך בוודאי מעדיף שקוצים לא יהיו
במסיבתו החשובה" .הצלף הפנה את גבו אל השומר וחזר לשדה עצוב ומושפל.
במסיבה הוגשו לאורחים מאכלים רבים ערבים לחך .המלך אכל וטעם מכל המאכלים ולפתע החל
להשתעל .כל האורחים הפנו את מבטם בבהלה למלך כאשר קרס על הרצפה ,ממשיך להשתעל .אחד
השרים התכופף אל המלך והבחין שהוא נחנק ממאכל שנתקע בגרונו.
"מהר!" קרא השר" .מי יכול לעזור למלך? יש לשחרר את החתיכה שנתקעה בגרונו".
הזית נחלץ מיד לעזרה .הוא הציע למלך" :השתמש בשמני .שתה כוסית שמן אחת ,והחתיכה תחליק
ותצא" .שמע המלך בעצת הזית ושתה מהשמן ,אך ללא הועיל.
באו לפני המלך עוד ועוד צמחים ובעלי חיים והציעו את עזרתם למלך ,אבל אף לא אחד מהם לא הצליח
להוציא את החתיכה ממקומה.
לפתע נפתחו דלתות הארמון .הצלף עמד בפתח .הוא מיהר אל המלך והרכין לפניו את ראשו" .אדוני
המלך" ,אמר הצלף" ,בבקשה השתמש בקוצי כדי לתפוס את החתיכה התקועה ולמשוך אותה מגרונך".
המלך לקח אחד מקוצי הצלף שצורתם כחכה וחילץ את החתיכה ממקומה.
נשם המלך נשימה עמוקה והודה לצלף מקרב לב .השומר שעמד בפתח בלע את רוקו בבושה .כעת הבין
שאין קוץ שאין לו שעה.
אגדת עם ,עיבוד :תהילה סולטנה שפר
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שיעור חמישי :צער בעלי חיים
לאחר שהכרנו את יחסי הגומלין בטבע ואת יחסי הגומלין בין האדם לטבע ,בשיעור החמישי נתמקד באיסור
המבטא את האחריות של האדם כלפי בעלי החיים :איסור צער בעלי חיים .נכיר את האיסור ביהדות לעשות
מעשים המצערים את בעלי החיים ואת הציווי לפעול למניעת צער מהם .נלמד מדרשים על חכמים המבטאים את
החשיבות שבאיסור צער בעלי חיים.
מטרות


התלמידים ילמדו על איסור צער בעלי חיים.



התלמידים יבינו כיצד איסור זה תקף בחייהם וביחסיהם עם בעלי חיים.



התלמידים יפתחו חמלה לנוכח סבלם של בעלי חיים.

אביזרים
תמונות (נספח א') ונייר דבק
דף עבודה (נספח ב')
מבנה השיעור
חלק א' :איסור צער בעלי חיים
חלק ב' :למנוע צער
חלק ג' :לחוש רחמים וחמלה
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מהלך הפעילות:

חלק א' :איסור צער בעלי חיים
שואלים את התלמידים מהו צער בעלי חיים.
מה מכאיב לבעלי חיים? מה גורם להם צער? מביאים דוגמאות (לשים בעל חיים בכלוב ,להכות בעל חיים,
להראות לבעל חיים מאכל שהוא אוהב ולא לתת לו ממנו ועוד).
מסבירים שבעלי חיים אינם שונים מבני אדם – הם מרגישים כאב גופני ,ורבים מהם גם חווים סבל רגשי.
לכן בתורה יש מצוות שמלמדות אותנו שצריך למנוע צער מבעלי חיים.
דוגמה:
"כִׂ י ִׂת ְּראֶׂ ה חֲ מוֹר שֹנַאֲ ָך רֹבֵ ץ ַּתחַ ת מַ שָ א ֹו וְּ חָ ַדלְּ ָּת מֵ ֲע ֹזב [עזור] ל ֹו עָ ֹזב ַּת ֲע ֹזב עִׂ מ ֹו" (שמות כ"ג ,ה').
חכמינו שלמדו את הפסוק הזה הסבירו את הסיבה לחובה לעזור לחמור של השונא שלנו" :משום צער בעלי
חיים" (תלמוד בבלי ,מסכת בבא מציעא ,דף ל"ב ,עמוד ב') .
קוראים את הכתוב בקיצור שולחן ערוך:
"ָאסּור ִׂמן הַ ּתו ָֹרה לְּ צַ עֵ ר כָל ּבַ עַ ל חָ י .וְּ אַ ְּד ַרּבָ א (להפך) ,חַ ָיב לְהַ ציל כָל ּבַ עַל-חַ י ִׂמצַ עַ ר [( ."]...ספר קצור שולחן ערוך,
סימן קצא ,סעיף א).
איסור צער בעלי חיים מחולק לאיסור ולחובת עשייה – הבחנה בין מעשים שמביאים צער לבין מעשים של קבלת
אחריות ומניעת צער מבעלי חיים .כדאי לרשום את המילים "עשה" ו"אל תעשה" על הלוח ולבקש מהתלמידים
לחשוב על דוגמה אחת לכל חלק.
יש מספר מצוות בתורה שמלמדות שאסור לצער בעלי חיים ,ובהן המצווה "לא תחסום שור בדישו" (דברים כ"ה,
ד') האוסרת להעביד בעל חיים עם מחסום על פיו כאשר הוא עובד עם סוג המזון שהוא עצמו אוכל ,למשל חמור
הנושא תבואה או שור הדש בשדה (דורך על החיטה כדי להפריד הגרעינים מהתבן) .מסבירים לתלמידים את
המקרה ושואלים מה גורם למשל לשור סבל במצב זה( .השור מריח את העשב ורוצה לאכול אותו ,אך המחסום
שעל פיו מונע זאת ממנו .דבר זה גורם לו סבל רגשי רב ,כמו הסבל שאנחנו יכולים לחוש במצב דומה).
מבקשים מהתלמידים להביא דוגמה מחיינו למצב שבו בעל חיים רואה את המזון שלו אבל אינו יכול לאכול
אותו .דוגמה :לפעמים כאשר רוצים לשחק עם כלב ,מראים לו אוכל שהוא אוהב ולבסוף לא נותנים לו אותו.
מבהירים שמעשים כאלו נחשבים לפי התורה התעללות וגרימת סבל לבעל החיים.

חלק ב' :למנוע צער
תולים על הלוח תמונות של בעלי חיים במצבים שבהם בני אדם משתמשים בהם בימינו (נספח א') .מבקשים
מהתלמידים לכתוב במחברת כללים שאם המגדלים של בעלי החיים יפעלו לפיהם ,הם ימנעו מבעלי החיים צער.
מבקשים מהתלמידים להעלות בכיתה כללים שכתבו ,וכותבים אותם במקום המתאים תחת התמונה .אפשר
להוסיף טור לכללים שמתאימים לכל בעלי החיים או מתאימים לבעלי חיים שאינם בתמונות.
ניתן להוסיף הצעות שהתלמידים לא העלו ולרשום גם אותן על הלוח .דוגמאות :לדאוג שלבעל חיים יהיה המזון
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שהוא אוהב ושהוא בריא לו ,לא לסגור בעלי חיים במקומות קטנים שמקשים עליהם את התנועה ,לא להעביד
בעלי חיים בעבודות שקשות להם (כמו נשיאת משקל כבד) ,להניח לאמהות לטפל בצאצאים שלהן ,לא להחזיק
וללטף בעל חיים שמפחד ממגע של בני אדם ,לשחק עם בעל חיים בצורה שנעימה לו ועוד.
החכמים ניסו גם הם לקבוע כללים ולהציע כיצד להימנע מצער בעלי חיים .כותבים כלל לדוגמה על הלוח:
"אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו" (ברכות מ' ,ע"א).
שואלים איזה צער קיים במצב שבו אדם אוכל לפני שהוא נותן אוכל לבעלי החיים שתחת חסותו.
האם רעיון זה או דומה לו מובא בדברים שכתבו התלמידים?
הרעיון שיש להאכיל את בעלי החיים קודם שאדם אוכל בעצמו נובע מרגישות רבה לסבל של בעלי החיים.
מסבירים שבעלי חיים אינם יכולים לדבר ולספר לנו מה גורם להם צער .לכן עלינו להסתכל דרך העיניים שלהם
ולחשוב אילו דברים עלולים לצער אותם .אנחנו גם הפה של בעלי החיים :אם אנחנו רואים שמישהו מצער בעל
חיים ,עלינו להגן על בעל החיים מפני מי שפוגע בו.

חלק ג' :לחוש רחמים וחמלה
כיצד נדע איך לנהוג עם בעלי חיים? הדבר מצריך רגישות לאחר .היכולת לראות את האחר מתבטאת גם בחמלה.
כאשר שומרים על יחס של כבוד וחמלה כלפי מישהו אחר ,קל יותר למלא את צרכיו.
עובדים בכיתה על דפי העבודה (נספח ב') שמובאות בהם שתי אגדות על חכמים שפעלו מתוך רחמים וחמלה כלפי
בעלי החיים שבסביבתם .אפשר לעבוד בזוגות או בשלישיות – כל קבוצה תקבל אגדה אחת .לחלופין אפשר לחלק
גם את דף העבודה על אגדת משה והגדי (נספח ג') .האגדות:
 .1רבי יהודה הנשיא ,העגל וגורי החולדה
יטה.
הּודה הַ נ ִָׂשיא ,וְּ לָמַ ד ּתו ָֹרה .עָ בַ ר לְּ יָד ֹו ִׂאיש הַ מו ִֹׂביל עֵ גֶׂל לִׂ ְּש ִׂח ָ
פַ עַ ם ַאחַ ת יָשַ ב ַרּבִׂ י ,הּוא ַרּבִׂ י ְּי ָ
הָ עֵ גֶׂל הַ ְּמפֻּחָ ד ִׂה ְּרגִׂ יש לְּ ָאן מוֹלִׂ יכִׂ ים אוֹתוִֹׂ ,הכְּ נִׂיס אֶׂ ת רֹאש ֹו ַּתחַ ת כְּ נַף ּבִׂ גְּ ד ֹו
שֶׂ ל ַרּבִׂ י וְּ גָעָ ה כְּ ִׂאלּו ְּמבַ ֵקש" :הַ צִׂ י ֵלנִׂי!"
ָדחַ ף ַרּבִׂ י אֶׂ ת הָ עֵ גֶׂל וְּ ָאמַ ר" :מָ ה יָכוֹל אֲ נִׂי ַל ֲע ֹזר לְּ ָך? לְֵך ל ְַּש ִׂחיטָ ה ,כִׂ י לְּ ָכְך נוֹצַ ְּר ָּת".
"מפְּ נֵי שֶׂ ַרּבִׂ י ֹלא ְּמ ַרחֵ ם עַ ל אֲ חֵ ִׂרים – ֹלא ְּנ ַרחֵ ם עָ לָיו".
ָאמרּו [מֵ הַ שָ מַ ִׂים]ִׂ :
ְּ
ִׂמיָד ִׂה ְּת ִׂחילּו לִׂ כְּ אֹב ִׂשנָיו שֶׂ ל ַרּבִׂ י ,וְּ ֹלא פָ סַ ק הַ כְּ אֵ ב ּבְּ מֶׂ שֶׂ ְך ְּשלוֹש עֶׂ ְּש ֶׂרה ָשנָה.
אטָאה אֶׂ ת ִׂרצְּ פַ ת הַ ּבַ יִׂת,
יוֹם אֶׂ חָ ד ,כַאֲ שֶׂ ר הַ ְּמשָ ֶׂרתֶׂ ת שֶׂ ל ַרּבִׂ י ִׂט ְּ
גּורים שֶׂ ל חֻּ לְּ ָדה ִׂמ ְּתכ ְַּרּבְּ לִׂ ים ּבְּ ַאחַ ת הַ פִׂ נוֹת.
מָ צְּ ָאה ִׂ
גּורים ,כְּ ֵדי לְּ הַ בְּ ִׂריחַ אוֹתָ ם.
הֵ נִׂיפָ ה הַ ְּמשָ ֶׂרתֶׂ ת אֶׂ ת הַ מַ ְּטאֲ טֵ א עַ ל הַ ִׂ
ִׂיחי לָהֶׂ ם! עָ לֵינּו לְּ ַרחֵ ם ֲעלֵיהֶׂ ם כְּ מ ֹו שֶׂ אֱ לו ִֹׂהים ְּמ ַרחֵ ם ֲעלֵיהֶׂ ם".
ָרָאה ַרּבִׂ י וְּ צָ עַ ק" :הָ נ ִׂ
"מפְּ נֵי שֶׂ ַרּבִׂ י ְּמ ַרחֵ ם עַ ל אֲ חֵ ִׂרים – ְּנ ַרחֵ ם עָ לָיו".
ָאמרּו [מֵ הַ שָ מַ ִׂים]ִׂ :
ְּ
ִׂמיָד פָ ְּסקּו ִׂשנָיו שֶׂ ל ַרּבִׂ י לִׂ כְּ אֹב.
(על פי תלמוד בבלי ,מסכת בבא מציעא ,דף פ"ה ,עמוד א')

58

 .2רבי שמעון בן חלפתא והתרנגולת
נִׂשאֲ ָרה
ַּת ְּרנְּ ֹגלֶׂת אֲ הּובָ ה הָ יְּתָ ה ל ֹו לְּ ַרּבִׂ י ִׂש ְּמעוֹן ּבֶׂ ן חֲ לַפְּ ָּתא ּבַ חֲ צֵ רוֹ .יוֹם אֶׂ חָ ד נִׂפְּ ְּצעָ ה הַ ַּת ְּר ְּנ ֹגלֶׂת וְּ ַרגְּ לָּה נ ְֶּׂח ְּּת ָכה ,וְּ ִׂהיא ְּ
עִׂ ם ֶׂרגֶׂל ַאחַ ת ּבִׂ לְּ בַ ד .י ְָּשבָ ה הַ ַּת ְּר ְּנ ֹגלֶׂת כָל הַ יוֹם ּבְּ תוְֹך הַ ַקש וְּ ֹלא יָכְּ לָה לָקּוםָ .רָאה ַר ִּׂבי ִׂש ְּמעוֹן ְּּבצַ ע ֲָרּהֵ ,ק ֵרב ֵאלֶׂיהָ ֶׂאת
הַ מַ יִׂם וְּ אֶׂ ת הַ זֵ ְּרע ֹונִׂים ,אַ ְך ִׂהיא ֹלא זָ זָ ה ִׂמ ְּמקוֹמָ ּה וְּ ֹלא ָאכְּ לָה ָדבָ ר.
ּומ ָרעָ ב".
ָדַאג ַרּבִׂ י ִׂש ְּמעוֹן" :אֵ יְך ִּׂת ְּס ַּת ֵדר הַ ַּת ְּר ְּנ ֹגלֶׂת? ִׂאם ִׂהיא ֹלא ּתּוכַל לָקּום ּולְּ ִׂה ְּסּתוֹבֵ בִׂ ,היא עֲלּולָה לָמּות ִׂמצַ עַ ר ֵ
חָ שַ ב וְּ חָ שַ ב ּולְּ בַ סוֹף מָ צָ א עֵ צָ ה :הֵ כִׂ ין מֵ עֵ ין ֶׂרגֶׂל ּתוֹתֶׂ בֶׂ ת מֵ עָ נָף ג ִָׂמיש וְּ חָ זָ ק וְּ ִׂחּבֵ ר לְּ גּופָ ּה.
ָקמָ ה הַ ַּת ְּר ְּנ ֹגלֶׂת ּבִׂ זְּ ִׂהירּותּ ,בָ ְּדקָ ה אֶׂ ת ַרגְּ לָּה הַ ֲח ָדשָ הָ ,קפְּ צָ ה וְּ ִׂד ְּדתָ הָ ,ש ְּת ָתה ֵמהַ ַמ ִׂים וְּ נ ְִּׂק ָרה זֵ ְּרע ֹונִׂים .לְּ בַ סוֹף י ְָּצָאה
לְּ ִׂסיבּוב שֶׂ ל ִׂש ְּמחָ ה ּבֶׂ חָ צֵ ר ,כִׂ ְּמעַט כְּ מ ֹו ּבֶׂ עָ בָ ר :עַל ֶׂרגֶׂל ַאחַ ת אֲ ִׂמ ִּׂתית וְּ עַ ל ֶׂרגֶׂל ַאחַ ת ֲעשּויָה ֵמעָ נָף.
(על פי תלמוד בבלי ,מסכת חולין ,דף נ"ז ,עמוד ב')
קוראים את אחת האגדות במליאה ומתעמקים בהבנתה .שמים דגש ביכולת ההבנה וההזדהות או אי-ההזדהות
של הרב בסיפור עם בעל החיים .מנסים לחשוב מה אנחנו היינו עושים במצב זה או מביאים דוגמאות מחיי
הילדים שבהם הם עזרו לבעל חיים שהיה זקוק לעזרתם.
מדברים על כך שרחמים וחמלה לבעלי החיים עוזרים לנו להבין את הצרכים שלהם.

סיכום
בעלי חיים אינם יכולים להביע את סבלם ואת כאבם כמונו ,בני האדם ,אך כמונו הם חווים כאב וסבל .התורה
מלמדת שעלינו להיות רגישים לסבל זה ולהימנע מצער בעלי חיים .איסור צער בעלי חיים הוא גם איסור על
עשיית מעשים שמביאים סבל לבעלי חיים (כמו חסימת שור בדישו) וגם עשיית מעשים שמונעים צער (האכלת
החיות שברשותנו קודם שנאכל) .כדי לדעת כיצד נכון להתייחס לבעלי חיים ,עלינו להיות רגישים לצורכיהם.
חמלה ורחמים מתו ך כבוד לבעלי החיים ילמדו אותנו מה עלול לצער את בעלי החיים ומה ייטיב אתם.
האדם עץ השדה
למדנו שאף שבעלי חיים אינם יכולים להביע את סבלם ואת כאבם ,הם חווים אותם .לבני אדם יש
היכולת להביע רגשות ,חשוב לנצל יכולת זו! לראות את האחר ואת הצרכים שלו ,אין זה דבר קל ,לילדים
ולמבוגרים כאחד .לפעמים ילדים מתקשים להגיד את מה שהם צריכים ורוצים ולכן מבוגרים או ילדים
אחרים פוגעים בהם שלא בכוונה .מעלים בכיתה צרכים שייתכן שאינם מקבלים ביטוי בדיבור אצל
הילדים ולעתים יוצאים בדרך אחרת ,למשל באלימות או בהסתגרות.
רושמים על הלוח רשי מה של רגשות בצד צרכים .הילדים ירכיבו משפטים המחברים בין רגשות וצרכים
שיש להם לפעמים (דוגמאות :כשאני צריך לפנות למישהו ולבקש לשחק אתו ,אני נבוך .כשאני מבולבל,
אני צריך להיות לבד) .ניתן להשתמש בכלי זה גם לפתרון סכסוכים בעתיד בכיתה .דף העבודה על
המדרש על משה והגדי (נספח ג') מתאים גם למשימה זו.

במרחב החקלאי


ניתן לקרוא מדרש המדבר על הרגלי ההאכלה של נח את החיות שהיו עמו בתיבה (נספח ד') .לכל חיה
זמני אכילה שונים ,צרכים שונים ומיני מזונות שונים שהיא אוכלת .לפי המדרש ,כדי להאכיל את כל
החיות לפי צורכיהן ,נח לא ישן כל השנה ש בה היה עם החיות בתיבה .התיאור במדרש מציג מצב קיצוני
של קבלת אחריות על בעלי חיים רבים .משוחחים על כך שכאשר אנחנו מאמצים בעל חיים או מגדלים
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בעל חיים ,יש לנו אחריות עליו .האחריות דוחקת לפעמים את הצרכים שלנו .למשל אם יש לנו גור
חתולים חולה שצריך לקבל תרופה בכל כמה שעות ,מישהו במשפחה יצטרך לקום בלילה ולטפל בו .כך
גם כאשר מגדלים בעלי חיים בבית הספר .גם בימים קרים שבהם לא נעים לצאת אל בעלי החיים ,יש
להגיע בשעה הקבועה להאכיל אותם .מבקשים מהתלמידים להעלות רעיונות נוספים המראים כיצד
הטיפול בבעלי החיים שברשותנו והאחריות כלפיהם דוחקים את הצרכים שלנו.


ניתן לשוחח על השיטה הנהוגה בבית הספר לניקוי חיות ולהאכלתן – האם יש נאמני חיות? או תורנות?
איך התלמידים מסתדרים עם זה? מה הקשיים? מה טוב בעיניהם?



אם יש בעלי חיים בבית הספר ,חשוב ללמד כיצד לגשת אליהם ,לזהות מתי הם מעוניינים בקרבה ומתי
הם בורחים מפחד ,לא לכפות עליהם מגע .בעל חיים שמשתין מפחד יש להחזיר למקומו .אין להושיט יד
מעל חיות נטרפות כי הן פחד מטורף שתופס אותן .כמה זמן אפשר להיות עם בעל חיים בלי להגזים?
אילו משחקים ודברים מותר וכדאי לעשות עם בעלי חיים ואילו לא? אילו מזונות טובים להם ואילו
מזיקים להם? מהי הסביבה הטובה ביותר בשבילם? מה עוזר להם להרגיש בסביבה טובה? (למשל מחסה
לבעלי חיים הנוהגים להסתתר במאורות)



יש ילדים שאינם אוהבים בעלי חיים ואף נרתעים מהם .רצוי להדגיש שיחס מכבד לבעלי החיים אינו
נובע דווקא מאהבה .גם ילדים שאינם אוהבים בעלי חיים נפגשים אתם בעל כורחם מדי פעם .כאשר
קורה מצב כזה ,חשוב שלא להרחיק את בעל החיים באלימות מפני שתגובה פתאומית או אלימה מזיקה
לשני הצדדים.



בעלי חיים שניתן לפגוש במרחב החקלאי הם חרקים ,זוחלים ,מכרסמים קטנים וציפורים .על אף
הניסיון שלנו להימנע מצער בעלי חיים ,יש מצבים שבהם בעלי חיים פוגעים בנו ,ואין מנוס ,עלינו למצוא
את הדרך להרחיק אותם .כמובן גם הרחקת בעלי חיים שמזיקים לגינה למשל צריכה להיעשות בצורה
שמצמצמת פגיעה במידת האפשר .משוחחים ומבררים מהי הדרך הטובה ביותר להתמודד אתם ,ואפשר
לקשור זאת לסיפור על רבי והחולדות (נספח ב') .אילו פתרונות שאינם פוגעים בבעלי החיים אנו יכולים
למצוא כדי להרחיק אותם מהגידולים במרחב החקלאי? דוגמאות אפשריות :ריסוס מי חימר על העלים
יגן מפני חרקים מסוימים ,גידול צמחים שטעמם טוב יותר לחרקים מטעם הצמחים שבהם אנו
מעוניינים ,פיזור קליפות ביצה על האדמה להרחקת חלזונות ועוד( .ניתן למצוא מידע רב באתרי
אינטרנט העוסקים בגידולי פרמקלצ'ר ובספרים).

למורה
שיטה אחרת הנהוגה בגידולים אורגניים היא הדברה ביולוגית :נעזרים בבעלי חיים שאוכלים את
המזיקים .בארץ פיתח את השיטה הזאת בקיבוץ שדה אליהו מריו לוי ,והיא נקראת ביו-בי .השיטה
מופצת ברחבי העולם וזכתה להצלחה רבה .בבסיס השיטה מיני חיפושיות האוכלות מזיקים כמו
כנימות.
בפירוט הדרכים להרחיק מזיקים תוך הימנעות מצער בעלי חיים ,הצענו שיטות שאין בהן הרג של
בעלי חיים .שיטת ההדברה הביולוגית פותחת דיון על מידת ההתערבות של האדם והחקלאי
האורגני בטבע ועל המקום שיש לשים בו את הגבול של הימנעות מצער בעלי חיים כאשר אנו
נדרשים לסוגיה זו.
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נספח א'

חיות במכלאות – לתעשיית המזון
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חיות בית
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חיות בגני החיות
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חתולי רחוב
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נספח ב'

רבי יהודה הנשיא ,העגל וגורי החולדה
הּודה הַ נ ִָׂשיא ,וְּ לָמַ ד ּתו ָֹרה .עָ בַ ר לְּ יָד ֹו ִׂאיש הַ מו ִֹׂביל עֵ גֶׂל לִׂ ְּש ִׂחיטָ ה.
פַ עַ ם ַאחַ ת י ַָשב ַר ִּׂבי ,הּוא ַר ִּׂבי יְּ ָ
הָ עֵ גֶׂל הַ ְּמפֻּחָ ד ִׂה ְּרגִׂ יש לְּ ָא ן מוֹלִׂ יכִׂ ים אוֹתוִֹׂ ,הכְּ נִׂ יס אֶׂ ת רֹאש ֹו ַּתחַ ת כְּ נַף ִּׂבגְּ ד ֹו ֶׂשל ַר ִּׂבי וְּ גָעָ ה כְּ ִׂאלּו
ְּמבַ ֵקש" :הַ ִׂצילֵנִׂ י!"
ָדחַ ף ַר ִּׂבי אֶׂ ת הָ עֵ גֶׂל וְּ ָאמַ ר" :מָ ה יָכוֹל אֲ נִׂ י ַל ֲעזֹר לְּ ָך? לְֵך ל ְַּש ִׂחיטָ ה ,כִׂ י לְּ כְָך נוֹצַ ְּר ָּת".
נְּרחֵ ם עָ לָיו".
"מפְּ נֵי ֶׂש ַר ִּׂבי ֹלא ְּמ ַרחֵ ם עַ ל אֲ חֵ ִׂרים – ֹלא ַ
ָאמרּו [מֵ הַ ָשמַ יִׂ ם]ִׂ :
ְּ
ִׂמיָד ִׂה ְּת ִׂחילּו לִׂ כְּ אֹב ִׂשנָיו ֶׂשל ַר ִּׂבי ,וְּ ֹלא פָ סַ ק הַ כְּ אֵ ב ְּּבמֶׂ ֶׂשְך ְּשלוֹש עֶׂ ְּש ֶׂרה ָשנָה.
כַר ְּּבלִׂ ים
גּורים ֶׂשל חֻּ לְּ ָדה ִׂמ ְּת ְּ
אטָאה אֶׂ ת ִׂר ְּצפַ ת הַ ּבַ יִׂ ת ,מָ ְּצָאה ִׂ
יוֹם אֶׂ חָ דַ ,כאֲ ֶׂשר הַ ְּמ ָש ֶׂרתֶׂ ת ֶׂשל ַר ִּׂבי ִׂט ְּ
גּורים ,כְּ ֵדי לְּ הַ ְּב ִׂריחַ אוֹתָ ם.
ְּּבַאחַ ת הַ פִׂ נוֹת .הֵ נִׂ יפָ ה הַ ְּמ ָש ֶׂרתֶׂ ת אֶׂ ת הַ מַ ְּטאֲ טֵ א עַ ל הַ ִׂ
יחי לָהֶׂ ם! עָ לֵינּו לְּ ַרחֵ ם ֲעלֵיהֶׂ ם כְּ מ ֹו ֶׂשאֱ לו ִֹׂהים ְּמ ַרחֵ ם ֲעלֵיהֶׂ ם".
ָרָאה ַר ִּׂבי וְּ צָ עַ ק" :הָ נִׂ ִׂ
נְּרחֵ ם עָ לָיו".
"מפְּ נֵי ֶׂש ַר ִּׂבי ְּמ ַרחֵ ם עַ ל אֲ חֵ ִׂרים – ַ
ָאמרּו [מֵ הַ ָשמַ יִׂ ם]ִׂ :
ְּ
ִׂמיָד פָ ְּסקּו ִׂשנָיו ֶׂשל ַר ִּׂבי לִׂ כְּ אֹב.
(על פי תלמוד בבלִׂ י ,מסכת בבא מציעא ,דף פ"ה ,עמוד א')

 .1מה דעתכם על הדברים שאמר רבי לעגל?
__________________________________________________________
 .2כיצד לדעתכם היה צריך רבי לנהוג עם העגל? מה היה צריך לומר או לעשות אחרת?
__________________________________________________________
 .3למה רצתה המשרתת להבריח את גורי החולדה?
__________________________________________________________
 .4למה ניסה רבי להגן על החולדות?
__________________________________________________________
 .5האם יש דרך להרחיק חולדות מהבית בלי לפגוע בהן?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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רבי שמעון בן חלפתא והתרנגולת
ַּת ְּרנְּ ֹגלֶׂת אֲ הּובָ ה הָ יְּ תָ ה ל ֹו לְּ ַר ִּׂבי ִׂש ְּמעוֹן ּבֶׂ ן חֲ לַפְּ ָּתא ּבַ חֲ צֵ רוֹ .יוֹם אֶׂ חָ ד נִׂ פְּ ְּצעָ ה הַ ַּת ְּרנְּ ֹגלֶׂת וְּ ַרגְּ לָּה נ ְֶּׂח ְּּתכָה,
נִׂשאֲ ָרה עִׂ ם ֶׂרגֶׂל ַאחַ ת ִּׂבלְּ בַ ד .י ְָּשבָ ה הַ ַּת ְּרנְּ ֹגלֶׂת כָל הַ יוֹם ְּּבתוְֹך הַ ַקש וְּ ֹלא יָכְּ לָה לָקּוםָ .רָאה ַר ִּׂבי
וְּ ִׂהיא ְּ
זֵרעוֹנִׂים ,אַ ְך ִׂהיא ֹלא זָ זָ ה ִׂמ ְּמקוֹמָ ּה וְּ ֹלא ָאכְּ לָה ָדבָ ר.
ִׂש ְּמעוֹן ְּּבצַ ע ֲָרּהֵ ,ק ֵרב אֵ לֶׂיהָ אֶׂ ת הַ מַ יִׂ ם וְּ אֶׂ ת הַ ְּ
ָדַאג ַר ִּׂבי ִׂש ְּמעוֹן" :אֵ יְך ִּׂת ְּס ַּת ֵדר הַ ַּת ְּרנְּ ֹגלֶׂת? ִׂאם ִׂהיא ֹלא ּתּוכַל לָקּום ּולְּ ִׂה ְּסּתוֹבֵ בִׂ ,היא עֲלּולָה לָמּות
ִׂמצַ עַ ר ּומֵ ָרעָ ב".
חָ ַשב וְּ חָ ַשב ּולְּ בַ סוֹף מָ צָ א עֵ צָ ה :הֵ כִׂ ין מֵ עֵ ין ֶׂרגֶׂל ּתוֹתֶׂ בֶׂ ת מֵ עָ נָף ג ִָׂמיש וְּ חָ זָ ק ,וְּ ִׂחּבֵ ר לְּ גּופָ ּה.
זֵרעוֹנִׂ ים.
ָקמָ ה הַ ַּת ְּרנְּ ֹגלֶׂת ִּׂבזְּ ִׂהירּותּ ,בָ ְּד ָקה אֶׂ ת ַרגְּ לָּה הַ חֲ ָד ָשהָ ,קפְּ צָ ה וְּ ִׂד ְּדתָ הָ ,ש ְּתתָ ה מֵ הַ מַ יִׂ ם וְּ נִׂ ְּק ָרה ְּ
לְּ בַ סוֹף י ְָּצָאה לְּ ִׂסיבּוב ֶׂשל ִׂש ְּמחָ ה ּבֶׂ חָ צֵ ר ,כִׂ ְּמעַ ט כְּ מ ֹו ּבֶׂ עָ בָ ר :עַ ל ֶׂרגֶׂל ַאחַ ת אֲ ִׂמ ִּׂתית וְּ עַ ל ֶׂרגֶׂל ַאחַ ת
עֲשּויָה מֵ עָ נָף.
(על פי התלמוד הבבלי ,מסכת חולין ,דף נ"ז ,עמוד ב')

 .1כיצד ניסה תחילה רבי שמעון לעזור לתרנגולת לאחר שנפצעה?
__________________________________________________________
 .2מה לדעתכם ציער את התרנגולת?
__________________________________________________________
 .3איך ידע רבי שמעון מה יעזור לתרנגולת לשמוח שוב?
__________________ ________________________________________
 .4ספרו על מקרה שבו טיפלתם בבעל חיים פצוע או ספרו סיפור ששמעתם על טיפול בבעל
חיים פצוע.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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נספח ג'

משה והגדי
ָאמרּו ַרּבוֹתֵ ינּו :כְּ ֶׂשהָ יָה מ ֶֹׂשה ַרּבֵ נּו רוֹעֶׂ ה צֹאנ ֹו ֶׂשל יִׂ ְּתר ֹו ּבַ ִׂמ ְּדּבָ רּ ,בָ ַרח ִׂממֶׂ נּו גְּ ִׂדי ,וְּ ָרץ מ ֶֹׂשה ַאחֲ ָריו עַ ד
ְּ
ֶׂש ִׂהגִׂ יעַ לִׂ ְּמקוֹם מַ חֲ סֶׂ ה.
נִׂ זְּ ַד ְּמנָה ל ֹו ְּּב ֵרכָה ֶׂשל מַ יִׂ ם וְּ עָ מַ ד הַ גְּ ִׂדי לִׂ ְּשּתוֹת.
יתי יו ֵֹדעַ ֶׂש ָרץ הָ יִׂ יתָ ִׂמפְּ נֵי צָ מָ א ,עָ יֵף אַ ָּתה".
כֵיוָ ן ֶׂש ִׂהגִׂ יעַ מ ֶֹׂשה אֶׂ ְּצלוָֹ ,אמַ ר" :אֲ נִׂ י ֹלא הָ יִׂ ִׂ
ִׂה ְּרכִׂ יב ֹו עַ ל כְּ תֵ פ ֹו וְּ הָ לְַך.
ָאמַ ר הַ ָקדוֹש ּבָ רּוְך הּוא :יֵש לְּ ָך ַרחֲ ִׂמים לְּ הַ נְּ ִׂהיג ֹצאנ ֹו ֶׂשל ּבָ ָשר וָ ָדם וְּ ָלכֵן ָראּוי ֶׂשאַ ָּתה ִּׂת ְּרעֶׂ ה אֶׂ ת
צֹאנִׂ י ,אֶׂ ת עַ ם יִׂ ְּש ָראֵ ל.
(על פי מדרש שמות רבה ,פרשה ב ,פיסקה ב)

ִׂ חשבו :מה היה הגדי אומר למשה אילו היה יכול לדבר?
כתבו את דברי הגדי למשה בבועת הדיבור:

איור :רותם אהרן ,מתוך האתר "ספר האגדה לילדים"
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נספח ד'

נח דואג לחיות בתיבה
ְּשנֵים עָ ָשר ח ֶֹׂדש ֶׂשעָ ָשה נֹחַ ּבַ ֵּתבָ ה ֹלא טָ עַ ם טַ עַ ם ֵשנָה,
ֹלא הּוא וְּ ֹלא ּבָ נָיו,
ֹלא ּבַ יוֹם וְּ ֹלא ּבַ לַיְּ לָה,
ֶׂש הָ יָה עָ סּוק לָזּון אֶׂ ת הַ נְּ פָ שוֹת ֶׂשהָ יּו עִׂ מוֹ.
יֵש ְּּבהֵ מָ ה ֶׂשהָ יְּ תָ ה א ֹו ֶׂכלֶׂת ְּּב ָשעָ ה ַאחַ ת ּבַ יוֹם,
וְּ יֵש ִּׂב ְּש ַּתיִׂ ם,
וְּ יֵש ְּּב ָשלוֹש,
ַארּבַ ע,
וְּ יֵש ְּּב ְּ
וְּ יֵש ִּׂב ְּשלִׂ יש הַ לַיְּ לָה,
וְּ יֵש ְּּבאֶׂ ְּמצָ ע ֹו ֶׂשל לַיְּ לָה,
וְּ יֵש ִּׂב ְּק ִׂריַאת הַ גֶׂבֶׂ ר.
ּומָ ה הָ יָה מַ אֲ כִׂ ילָן?
כָל ִׂמין וָ ִׂמין לְּ פִׂ י ֶׂשהָ יָה לָמּוד:
ֶּׂתבֶׂ ן לִׂ גְּ מַ לִׂ ים,
זְּ מוֹרוֹת לְּ פִׂ ילִׂ ים,
ְּשעו ִֹׂרים לַחֲ מו ִֹׂרים,
חֲ צּובוֹת [צמח החצב] לִׂ ְּצבָ ִׂאים,
זְּ כּוכִׂ ית לְּ ַנע ֲִׂמיוֹת [יענים הבולעות אבנים כדי לעזור לקיבתן לעכל].
(עיבוד לתנחומא-בובר ,נח ,יד)
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שיעור שישי :בין בני אדם
יחסי הדדיות בטבע מביאים לידי שמירה על איזון אקולוגי .וכאשר אנו מדברים על יחסים הדדיים בין בני אדם,
נוסף ליחסים אלו ערך מוסרי .ערך השותפות ,המתבטא בנתינה וגם בקבלה ,חשוב ליצירת קרבה וקשרים בין בני
אדם וליצירת חיים קהילתיים .בשיעור השישי נלמד על חשיבות היחסים ההדדיים בין בני האדם ביצירת מערכת
חברתית חזקה ונכיר דוגמאות למצוות חברתיות בהקשר סביבתי שבונות את חיי החברה על פי המסורת
היהודית .מאחר שהחברה היהודית הקדומה הייתה חברה חקלאית ,למצוות אלו משמעות גדולה ליצירת מארג
חברתי קהילתי מוסרי.
מטרות


התלמידים יבינו את חשיבותה של יצירת יחסים הדדיים בתוך החברה האנושית.



התלמידים ילמדו על מצוות חברתיות סביבתיות :לקט ,שכחה ,פאה ושמיטה.



התלמידים יכירו את שני צדי המטבע של עקרון השותפות :נתינה וקבלה.

אביזרים
שיפודים
תפוז
אמצעי הקרנה
עותקים של הנספחים
מבנה השיעור
חלק א' :אגודה אחת
חלק ב'" :שלי שלך" :איך ייתכן?
חלק ג' :מצוות חברתיות סביבתיות
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מהלך הפעילות:

חלק א' :אגודה אחת
מביאים לכיתה מקלות או שיפודים .מבקשים מאחד התלמידים לשבור אותם בזה אחר זה .התלמידים יראו
שכאשר המקלות נפרדים ,קל לשברם .ואז מבקשים מהתלמיד לשבור ערמה של מקלות שמאוגדים יחד .בצורה
כזאת יהיה קשה יותר לשבור אותם.
מקריאים עיבוד למדרש תנחומא המלמד שעם ישראל נמשל לקנים (מקלות דקים); עליו להיות מאוחד ,ועל בני
העם לעמוד זה לצד זה:
ָאדם אֲ ג ָֻּדה שֶׂ ל ָקנִׂים,
" ִׂאם י ִַׂקח ָ
הַ ִׂאם יּוכַל לִׂ ְּשּבֹר אוֹתָ ם ּבְּ בַ ת ַאחַ ת?
אֲ בָ ל כָל ָקנֶׂה ּבְּ נִׂפְּ ָרד –
אֲ פִׂ לּו ִּׂתינוֹק יָכוֹל לִׂ ְּשּבֹר!"
(על פי תנחומא ,ניצבים ,סימן ד')
שואלים את הילדים:


כיצד בונים חברה חזקה ,לפי המדרש?

 מה המשמעות של התאגדות? איך זה נעשה בפועל?
מביאים דוגמאות למצבים של התאגדות קבוצתית :ילד חלה ,והילדים האחרים דואגים לו ,באים לבקרו ועוזרים
לו להשלים את השיעורים; צריך לארגן מסיבת כיתה ,וכל ילד משתתף בארגון; בבית לכל אחד מבני המשפחה יש
תפקיד; ועוד דוגמאות מחיי התלמידים.
מסבירים שבכל המצבים האלה כל אחד ואח ד גם נותן וגם מקבל מההתארגנות יחד .כך נוצר החיבור בין כל
החלקים של הקבוצה .כך הקבוצה וכך גם החברה שלנו .ככל שיש יותר נתינה וקבלה ומפגשים בין אנשים סביב
נושאים שונים ,החיבור טוב יותר והחברה חזקה ומגובשת יותר .מערכת של הדדיות חברתית היא מערכת של
נתינה וקבלה – כל אחד ואחד גם נותן וגם מקבל.
במדרש על הקנים ,הקנים מעניקים זה לזה את הכוח ומקבלים כוח בחזרה מעצם האיחוד וההתאגדות.
מזכירים שבשיעורים הקודמים דיברנו על יחסי הדדיות בעולם הטבע.
שואלים את הילדים:


מה אנחנו יכולים לקחת ממה שלמדנו על יחסים הדדיים בטבע ולהביא ליחסים הדדיים בין בני אדם?
אילו דברים שלמדנו הם בעלי משמעות גם בחברה האנושית?



האם בחברה האנושית יש עדיפות לעזרה הדדית לעומת טפילות? מה הסיבה לכך?
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חלק ב'" :שלי שלך" – איך ייתכן?
כדי להדגים את ערך השיתופיות ,משחקים את "משחק התפוז".
מבקשים משני מתמודדים לצאת מהכיתה .שמים תפוז על שולחן המורה .אומרים לתלמידים בכיתה ששני
המתנדבים מעוניינים שניהם בתפוז ושואלים כיצד אפשר לפתור את הבעיה.
נותנים פתק לכל אחד מהמתנדבים ,וכל אחד מהם קורא רק את הפתק שלו (נספח א').
בפתק של אחד המתנדבים כתוב:
"האנושות זקוקה לך! וירוס קטלני תקף את כדור הארץ .הדבר היחיד שיכול לעצור את המגפה הוא הקליפה של
התפוז השלם הנמצא על שולחן המורה .עליך להשיג אותו בכל מחיר!"
בפתק של המתנדב האחר כתוב:
"האנושות זקוקה לך! וירוס קטלני תקף את כדור הארץ .הדבר היחיד שיכול לעצור את המגפה הוא המיץ של
התפוז השלם הנמצא על שולחן המורה .עליך להשיג אותו בכל מחיר!"
מכניסים את המתנדבים לכיתה ,ומציבים אותם במעמד של תחרות על התפוז .תלמידי הכיתה ינסו לייעץ להם
ויציעו להם כיצד לפתור את הבעיה.
בסוף מבקשים מהם לקרוא את שני הפתקים ,והם יבינו שכל אחד מהם רצה משהו שונה מהתפוז והם יכלו
לחלוק אותו וכך לפתור את הבעיה.
קוראים מדרש המבטא את הרעיון הזה (עיבוד בנספח ב'):
"מעשה בשני בני אדם ,לאחד היה תל [ערמת אדמה] בתוך שדהו ולאחד היה חריץ [בור] בתוך שדהו.
בעל החריץ אמר :מי יתן לי תל זה בדמים [בכסף]!
בעל התל אמר :מי יתן לי חריץ זה בדמים!
לימים נזדווגו [נפגשו] זה אצל זה.
אמר לו בעל חריץ לבעל התל :מכור לי תלך.
אמר לו :טול אותה בחינם!"
(על פי תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף י"ד ,עמוד א')
מסבירים שלכל אחד ואחד בסיפור היה משהו מיותר שאפילו הפריע לו לעבד את אדמתו.
שואלים את הילדים:


בתחיל ת הסיפור בעל התל ובעל החריץ מניחים שהאחר ייתן להם את רכושו רק תמורת תשלום .מדוע חשבו
כך ומה גרם לכך שלבסוף נתן בעל התל את הערמה שלו בחינם?



"זבלו של אחד הוא אוצרו של אחר" – תנו עוד דוגמאות המדגימות אמירה זו( .מכוונים לדוגמאות מחיי
התלמידים – ספרי לימוד ישנ ים שהם מעבירים למישהו אחר ,בגד שכבר אינו משמש להם ,תפוח מיותר
בארוחת עשר וכדומה).

מסבירים שבעבר היה נהוג יותר לקיים "כלכלת חליפין" – אדם אחד שיש לו תרנגולת נותן את הביצים שהיא
מטילה תמורת הדגן שהשכן שלו מגדל .הכסף שינה את זאת ,ואין עוד צורך לדעת מה עושה השכן או לפגוש פנים
ופנים את מי שמגדל את התרנגולת.
מכיוון שהתרגלנו לנסות למכור את מה שיש לנו ,אנחנו נוטים לשכוח שאפשר לתת את העודף שיש לנו לאחר
שזקוק לו .כך כולם נהנים ואינם מפסידים.
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כאשר אנחנו חולקים עם האחר את מה שיש לנו ,אנחנו עוזרים לבנות חברה מאוחדת ,כמו שאמרנו בתחילת
השיעור .לכן יש כל מיני ניסיונות ליצור חיבורים כאלה גם היום .אחד מהם הוא "בנק הזמן" .זהו פרויקט שבו
כל אדם תורם שעה אחת שבה הוא נותן משהו שהוא יכול לתת (שיעורים פרטיים ,טיפול ,עזרה בגינה וכדומה)
ובתמורה מקבל שעה שמישהו אחר תורם .גם בכיתה אפשר לחשוב על עוד דרכים להגביר את השיתוף ,כך שכל
ילד ייתן ויקבל משהו .אפשר להעמיד לוח ,ובו ירשום כל ילד על פתק משהו שיש לו לתת ,ואם ילד פונה אליו
ומבקש זאת ,הוא יכול להחליף את הפתק במשהו אחר שיש לו לתת .כך יעברו ההצעות של התלמידים מיד ליד,
וכולם ייהנו מהנתינה המשותפת בכיתה.

חלק ג' :מצוות חברתיות סביבתיות
מראים מצגת המסבירה על המצוות החברתיות הסביבתיות :לקט ,שכחה ,פאה ושמיטה.
שלוש המצוות הראשונות במצגת הן לקט ,שכחה ופאה .כל אחת מהן מטרתה לעזור לעניים – משאירים בשדה
תבואה ,והעניים רשאים לאסוף אותה.
בלקט משאירים שיבולים יחידות שנפלו בזמן איסוף החיטה שנקצרה .בשכחה משאירים אלומה שנשכחה
מאחור .בפאה משאירים במכוון פאה ,חלק צדדי בשדה ,כדי שהעניים יוכלו לקצור תבואה בעצמם.
מצווה חברתית חקלאית אחרת ,חשובה מאוד ,היא מצוות השמיטה .לפי התורה ,פעם בשבע שנים יש לשמוט
(להפסיק לעבד) את האדמות .במצב כזה שבו אין מעבדים את האדמה ,יש סכנה שיהיה מחסור של אוכל .הדרך
למנוע את הבעיה הזאת היא שיתוף .בשש השנים קודם שנת השמיטה על כל חקלאי לגדל משהו אחר ,ובשנת
השמיטה ,כאשר האדמות אינן שייכות לאיש ,יש לחלק את התוצרת בין כולם .כך אפשר להבטיח שלכולם יהיה
מה לאכול ויהיה מגוון מזונות.
לאחר הצפייה שואלים את הילדים:


מה הערך החברתי של מצוות אלו? איך הן תורמות לחברה?



איזה רעיון שכבר פגשנו בו בשיעור מלמדת מצוות השמיטה? למה זה דומה? (משחק התפוז והסיפור על
התל והחריץ)

מסבירים שהמצוות האלה שונות מנתינת כסף לעניים כי יש כאן מפגש ויצירת קשר בין בעלי השדה והעניים.
אפשר לעזור לתלמידים לדמיין מצב שבו בעל השדה והעובדים נמצאים בשדה ואתם בשדה נמצאים גם העניים,
הולכים אחריהם ואוספים שיבולים יחידות שנפלו .אם בעל השדה הוא אדם אכפתי ,זו תהיה הזדמנות לדבר עם
העניים .בעלי השדה מכירים את העניים שבאים לשדה שלהם ,וכשהם משאירים להם פאה ,הם יודעים למי
השאירו אותה .מבקשים מהתלמידים לכתוב שיחה בין עובד בשדה או בעל השדה לעני שמלקט בשדה.

סיכום
יחסים הדדיים בחברה האנושית עדיפים כאשר הם יחסים של שיתופיות שיש בהם קבלה ונתינה .זאת משום
שככל שיש יותר חיבורים של קבלה ונתינה ,החברה חזקה ומגובשת יותר .די להתבונן כדי לגלות שיש די לכולם,
ורק צריך לחלק את הדברים נכון ,לתת לכל אחד ואחד בחברה את מה שהוא זקוק לו .יש אדם שיש לו עודף
מדבר מסוים ושהוא נחוץ לאדם אחר .כאשר הוא נותן לנזקק ,הנותן עצמו נהנה גם הוא ,מהחיבור החברתי
שיצרה הנתינה.
מצוות רבות בתורה מטרתן לחזק את היחסים החברתיים ,וכמה מהן קשורות לחקלאות .על החקלאי לחשוב על
האחר ולהשאיר לעניים תבואה בשדה .הדרך שבה נעשות המצוות לקט ,פאה ושכחה מפגישה בין העניים לבעלי
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השדה וכך מחזקת את הקשרים החברתיים .מצוות השמיטה מסדירה את היחסים החברתיים בין אנשים הגרים
באותו אזור ,כך שיהיו מחויבים לחשוב זה על זה ולגדל מזון מגוון כדי שבשנת השמיטה יהיה שפע לכולם.
האדם עץ השדה
אנחנו רגילים לחשוב על נתינה במובן של מתן כסף וצדקה לעניים .אבל נתינה יכולה להיעשות בתוך כל
קשר שהוא עם כל אדם ,ולשם כך עלינו לפקוח את העיניים ולראות מה ניתן לעשות כדי להועיל.


חושבים על מצבים ביום-יום שבהם אנחנו יכולים להועיל לזולת בסביבתנו .רצוי להביא דוגמאות
מחיי הילדים בבית הספר והמשפחה .אפשר להקריא עיבוד לסיפור של לב טולסטוי שלוש השאלות
(נספח ג').



אפשרות אחרת היא לחשוב מדוע חשוב גם לדעת לקבל .כיצד אנחנו נוהגים לקבל בדרך כלל? האם
אנחנו מקבלים מתוך תחושה שמגיע לנו שנקבל? האם אנחנו לוקחים בכוח? מודים על מה שקיבלנו?
מתביישים כי קיבלנו? מסרבים לקבל?



אפשר לשחק משחק של קבלה ונתינה בכיתה ,מעין "גמד וענק" שבו יודעים ממי מקבלים.

במרחב החקלאי


בהמשך לנאמר בשיעור ובמיוחד ב"האדם עץ השדה" ,יש דרכים רבות להועיל ולתת ,ודבר זה דורש
ערנות לצורך בכל זמן ומקום .אנחנו יכולים לפקוח עיניים ולהבחין איפה יש דבר מה הדורש עזרה
ולעשות זאת .כאשר מגיעים לגינה ,ניתן "להגדיל ראש" ,לראות איפה יש נזקים ולדווח על כך (פיצוץ
בצינור ,מזיקים ,עשבים שוטים) .יש דברים שאנחנו כבר מיומנים בהם ולכן רשאים לעשות בגינה ,למשל
ניכוש עשבים .וכך בכל עניין ,בוודאי עם בעלי חיים – נוכל לפקוח עיניים ולראות שכל צורכיהם מקבלים
מענה ראוי.



אם ניתן להדגים במרחב החקלאי את המצוות פאה ,שכחה ולקט ,רצוי לעשות זאת ואולי אף להפריש
יבול הפ רשה סמלית או ממשית .לדוגמה ניתן להחליט שחלק מהדברים הגדלים בגינה (פרחים או ירקות)
יימכרו במכירה בית ספרית והכסף שייאסף יינתן לעניים.



אפשר להזמין בית ספר אחר באזור או כיתות "מקדמות" ולעשות אתם פרויקט של עבודה משותפת
בגינה .הפרויקט יכול להיות גם חונכות ,אח בוגר או עבודה כיתתית משותפת.



יחסים הדדיים בתחום החקלאי חשובים משום שלא ניתן לגדל את כל המזון בשדה אחד .לכן חשוב
לקיים יחסים של קבלה ונתינה של תוצרת .אפשר לקיים יחסי קבלה ונתינה עם בתי ספר אחרים או עם
כיתות אחרות אם כל כיתה מגדלת גידול אחר .אפשר לעשות שוק שבו מכירת התוצרים תהיה רק
תמורת דבר מה אחר ,סחר חליפין ,ולא כסף.
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נספח א'

האנושות זקוקה לך!
וירוס קטלני תקף את כדור הארץ .הדבר היחיד שיכול לעצור
את המגפה הוא הקליפה של התפוז שלם הנמצא על שולחן
המורה .עליך להשיג אותו בכל מחיר!

האנושות זקוקה לך!
וירוס קטלני תקף את כדור הארץ .הדבר היחיד שיכול לעצור
את המגפה הוא המיץ של התפוז השלם הנמצא על שולחן
המורה .עליך להשיג אותו בכל מחיר!
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נספח ב'

הערמה והבור
מעשה בשני חקלאים שגרו בקרבה זה לזה אך מעולם לא נפגשו.
לאחד מהם הייתה בשדה ערמת אדמה גבוהה ,מלאה בסלעים ובחצץ ,שעליה לא היה יכול לגדל
דבר.
לאחר היה בשדה בור גדול שחצה את השדה מצד לצד ,ובו לא היה ניתן לגדל דבר.
שמע בעל הערמה על שדה שנמצא בקרבה לשדהו ובו יש בור .הלך וחיפש אחר בעל הבור כדי
לקנות ממנו את בורו ולמלא בו את האדמה שמונעת ממנו לעבד את שדהו .ולא מצא את בעל
הבור.
שמע בעל הבור על שדה הנמצא בקרבה לשדהו ובו ערמת אדמה .הלך וחיפש אחר בעל הערמה
כדי לקנות ממנו את הערמה ולמלא את הבור שמונע ממנו לעבד את שדהו .ולא מצא את בעל
הערמה.
והנה באחד הימים נפגשו השניים בדרכים .סיפר בעל הערמה לבעל הבור על הערמה העומדת
בשדהו ומונעת ממנו לעבד את שדהו .שמע בעל הבור ואורו פניו .אמר לו:
"מכור לי את ערמת האדמה שבשדך ,וכך אמלא את הבור שבשדי!"
ענה לו בעל הערמה" :שמור את הכסף לעצמך .את הערמה תקבל ממני בחינם ,ידידי .מה שטוב
לך טוב גם לי".
על פי תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף י"ד ,עמוד א'
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נספח ג'

שלוש השאלות
היה היה מלך ששאף להיות אדם טוב ושיהיו כל מעשיו טובים .שלוש שאלות שבו והטרידו את המלך משום
שהאמין שאם יידע התשובות לשלוש השאלות ,יוכל לממש את רצונו ולעשות רק טוב.
המלך רצה לדעת מהו הזמן החשוב ביותר לעשות כל מעשה,
ומיהם האנשים החשובים ביותר שראוי לייחס להם משמעות,
ובעיקר רצה המלך לדעת מה הוא המעשה החשוב והנכון ביותר לעשות.
וכך פרסם המלך ברחבי ממלכתו :האיש שישיב לו את התשובה הנכונה לשלוש שאלות אלו יזכה בתמורה גדולה
ונאה .מכל רחבי הממלכה הגיעו חכמים וחכמים בעיני עצמם והציעו תשובות ופתרונות ,אך כל התשובות שניתנו
סתרו זו את זו ולא השביעו את רצון המלך.
החליט המלך שישאל בעצתו של נזיר זקן שהיה חכם ידוע וחי לבדו בהרים .המלך לבש בגדים פשוטים ויצא אל
הנזיר .כאשר הגיע המלך המחופש אל הנזיר ,מצא אותו עודר את אדמתו .הנזיר בירך לשלום את המלך והמשיך
בעבודתו .המלך פנה אל הנזיר ושאלו:
"באתי אליך מרחוק על מנת לקבל תשובות לשלוש שאלות הטורדות אותי :מהו הזמן החשוב ביותר? מיהו האדם
החשוב ביותר? מהו המעשה החשוב ביותר?"
הנזיר הקשיב לדברי המלך ,אך לא ענה לו .הוא מחה את מצחו והמשיך לעדור את אדמתו .ראה המלך את
מאמציו של הנזיר שהיה מבוגר ובוודאי קשתה עליו העבודה ,והציע לנזיר לעדור זמן מה במקומו .הסכים הנזיר
והתיישב לנוח בזמן שהמלך עדר את אדמתו.
המלך עבד שעות רבות ולבסוף הניח את המעדר ושב ושאל את הנזיר את שלוש השאלות.
לפתע יצא מתוך היער אדם פצוע ושותת דם .מיד הניח המלך את המעדר שבידו וניגש אל הפצוע .הוא הכניס
אותו לביתו של הנזיר ,חבש את פצ עיו והשגיח עליו עד אשר נרדם .המלך נשאר לישון בביתו של הנזיר ובבוקר
התעורר ,ומעליו עמד האיש הפצוע.
"יסלח לי אדוני המלך" ,אמר הפצוע" .על מה עליי לסלוח לך?" שאל המלך" ,וכיצד יודע אתה שאנוכי המלך?"
הפצוע ענה" :ידעתי שהמלך מתכוון לצאת בבגדים פשוטים ללא מלוויו אל הנזיר .לפני זמן מה לקח המלך את
אדמתי ונותרתי חסר כול ,רציתי לנקום במלך על כך .לכן כאשר יצאת לדרך ,עקבתי אחריך והתכוונתי לפגוע בך.
אתמול ,כאשר חיכיתי לך ביער ,נפצעתי מעץ שהתמוטט .אתה הצלת את חיי ,ואני מצטער שתכננתי לפגוע בך.
כעת אני יודע שאתה אדם רחום והנזק שהסבת לי בוודאי לא נעשה ברצונך".
המלך הבטיח לפצוע שישיב לו את אדמתו והתנצל על הנזק שנגרם לו.
כאשר עמד המלך לצאת בחזרה לארמונו ,פנה אל הנזיר ושוב שאל את שלוש השאלות:
"בטרם אלך ,אשאל אותך עוד פעם אחת אם יש לך מענה לשלוש השאלות :מהו הזמן החשוב ביותר? מיהו האדם
החשוב ביותר? ומהו המעשה החשוב ביותר?"
ענה הנזיר למלך:
"הרי כבר קיבלת את התשובות לשאלותיך .כאשר עדרת את הגינה ,הזמן החשוב ביותר היה אותו זמן ,כי אילו
שבת ליער ,היה אותו אדם פוגע בך .המעשה החשוב ביותר היה לעזור לי בעדירה ,והאדם החשוב ביותר היה אני,
שלמעני התעכבת .כאשר יצא הפצוע מהיער ,הזמן החשוב ביותר היה הזמן שבו טיפלת בו ,המעשה החשוב ביותר
היה הטיפול שהענקת לו ושהציל אף את חייך ,והאדם החשוב ביותר היה אותו אדם .מכיוון שהכרת בחשיבותו,
מחל לך הפצוע ולא פגע בך כאשר ניתנה לו ההזדמנות לכך.
בכל עת הזמן החשוב ביותר הוא הרגע הנוכחי.
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האדם החשוב ביותר הוא האדם שעמך.
והמעשה החשוב ביותר הוא להעניק לו את שדרוש לו".
הודה המלך לנזיר על תשובתו ומאז נהג על פי שלוש התשובות והיו כל מעשיו טובים.
עיבוד לסיפור של לב טולסטוי :תהילה סולטנה שפר
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שיעור שביעי :הטבע בלב האדם
ב מהלך השנה למדנו על יחסים הדדיים שונים הקיימים בטבע ,כמה מהם במערכת האקולוגית עצמה וכמה
בעיקר עם לאדם .בשיעור האחרון נלמד על הטבע כפי שהוא משפיע על האדם במישור הנפשי והרוחני .נלמד על
החשיבות של מגע עם הטבע ,על הבעיה בהתרחקות מהטבע ועל ההשפעות החיוביות של הטבע על נפש האדם.
מטרות


התלמידים ילמדו על החשיבות של הקשר עם הטבע לנפש האדם.

אביזרים
מקרן
חיבור לאינטרנט
דף עבודה (נספח ב')
מבנה השיעור
חלק א' :עיר ללא ריאות
חלק ב' :דג בלי מים
חלק ג' :יוצאים החוצה
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מהלך הפעילות:

חלק א' :עיר ללא ריאות
צופים בסרטון המציג את האזור הירוק בעיר ורשה ,בלי להסביר על מה הסרטון .אפשר לציין שמדובר בסרטון
של העיר ורשה( .זהו סרטון הסברה להגנה על הריאות הירוקות של ורשה מפני הסכנה של צמצום המרחבים
הירוקים לשם בניית בניינים).
מבקשים מהתלמיד ים לספור כמה פעמים נראים בסרטון מדרכה ,טלפון נייד ,כלי רכב ,בניין ,מוצר למכירה,
כביש ,דלתות נעות ,דשא ,עץ ,שיח ,בעל חיים .עוצרים ב 0.47-ואז צופים שוב כמה פעמים כדי שהתלמידים יוכלו
לציין במחברתם כמה פעמים ראו כל דבר .ממשיכים לצפות בסרטון – המשך הסרטון מציג את הריאות הירוקות
של ורשה .גם בחלק זה התלמידים יספרו את אותם דברים ,אבל בדף נפרד.
משהים את התמונה האחרונה בסרטון של הריאות הירוקות.
בודקים את תוצאות הספירה של התלמידים .שואלים אותם היכן לדעתם מתרחש החלק השני של הסרטון –
האם גם הוא בתוך העיר ורשה?
מסבירים שזהו פארק ואז'ינקי שנמצא בתוך העיר ורשה .זהו פארק גדול ( 750דונם) עם מדשאות ,עצים ,מגוון
צמחים ובעלי חיים – סנאים ,ברווזים ,ברבורים ,טווסים ועוד.
שואלים את הילדים:


איך הרגשתם כאשר צפיתם בחלק הראשון של הסרטון ואיך הרגשתם בחלק השני? האם למה שרואים
יותר בסרטון – עיר לעומת טבע – יש השפעה על התחושות שלכם?



השטח שהפארק נמצא בו הוא בתוך עיר עמוסה עם המון תושבים .ייתכן שהיה עדיף לבנות בתים באזור
זה .למה לדעתכם לא עשו זאת ושמרו על השטח ירוק?



למרחבים ירוקים בתוך עיר גדולה קוראים "ריאות ירוקות" .מה הקשר לדעתכם בין ריאות לבין פארק
בעיר?

קוראים הלכה מהתלמוד הירושלמי:
"אמר ר' יוסי בי ר' בון :אסור לגור בעיר שאין בה גינה של ירק" (תרגום מתלמוד ירושלמי ,מסכת קידושין ,פרק
ד' ,הלכה י"ב).
שואלים את הילדים:


אילו סיבות יכולות להיות לכך שיהיה אסור לחיות בעיר שאין בה מרחבים ירוקים?



מבקשים מהתלמידים לנסות לדמיין איך היו החיים שלהם נראים אילו לא היו להם פיסת אדמה,
צמחים או בעלי חיים בכל הסביבה הקרובה שהם חיים בה .איך הם היו מרגישים במצב כזה? האם
הייתה לכך השפעה כלשהי על מצב הרוח שלהם? על בריאותם? או שלדעתם אפשר לחיות בלי טבע כלל
בתוך העיר?

הריאות הירוקות בערים חשובות גם לבריאות הפיזית – איכות האוויר שאנחנו נושמים תלויה בקיומם של
צמחים שסופגים את הרעלים שהעיר פולטת לאוויר וממירים אותם בחמצן; וגם לבריאות הנפשית – מצב הרוח
שלנו ואיך שאנחנו מרגישים.
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חלק ב' :דג בלי מים
שומעים או רואים את הסרטון של השיר "הַ ִׂמ ְּדּבָ ר ְּמדַ ּבֵ ר" (מילים בנספח א').
השיר מדבר על המדבר אך כמובן נכון לטבע בכלל.
הַ מ ְדבָ ר ְמדַ בֵ ר
שרון מאור
הַ ִׂמ ְּדּבָ ר ְּמדַ ּבֵ ר
קו ֵֹרא לְּ ָך לִׂ ְּהיוֹת שָ מֵ חַ
מַ זְּ כִׂ יר לְּ ָך שֶׂ הַ כֹל פו ֵֹרחַ
אֶׂ צְּ לְּ ָך ּבַ לֵב.
הַ ִׂמ ְּדּבָ ר ִׂמ ְּתעו ֵֹרר
עִׂ ם זְּ ִׂריחָ ת ֹו שֶׂ ל הַ י ֵָרחַ
מַ זְּ כִׂ יר לְּ ָך שֶׂ אַ ָּתה או ֵֹרחַ
ּבָ ע ֹולָם הַ זֶׂ ה.
מבקשים מהתלמידים להתחלק לזוגות .כל תלמיד יספר לחברו על חוויה אחת מהטבע – מטיול ,מפארק או
ממפגש עם בעל חיים – שעוררה בו רגשות וגרמה לו להרגיש כפי שמתואר בשיר.
עובדים בזוגות על דף עבודה (נספח ב') .בדף העבודה יש שלוש אמירות:
" כל זמן שיתאים האדם את חייו לחיי הטבע ,ימצא אושר ושמחת לב" (רא"יה קוק ,עין אי"ה על ברכות ט',
קי"א).
"האדם צריך להיות תמיד בתוך הטבע; כי הטבע הוא לאדם ממש מה שהמים הם לדג" (א"ד גורדון ,האדם
והטבע ,א' :ההכרה והבלתי מודע).
"אם אתה מאבד מגע עם הטבע ,אתה מאבד מגע עם האנושיות" (ג' קרישנמורטי ,יומנו של קרישנמורטי ,עמוד
.)86
התלמידים יענו בקצרה על השאלות הנוגעות לאמירות אלו .התלמידים יבחרו אחת מהאמירות ,והיא תשמש
כותרת או משפט פותח למאמר קצר שיכתבו על המשפט שבחרו .כל תלמיד יכתוב לפחות פסקה אחת על המשפט
ויביע את דעתו על יחסי האדם עם הטבע.
במליאה ניתן להקריא כמה תשובות של התלמידים.
מרחיבים את אמירתו של גורדון ושואלים את הילדים:


מה גורדון רוצה לבטא בדימוי של האדם לדג? מהם המים בנמשל? מה קורה לדג כאשר הוא יוצא
מהמים? מה קורה לאדם כאשר הוא מתנתק מהטבע?
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איך דימוי זה קשור לריאות הירוקות?

חלק ג' :יוצאים החוצה
את החלק האחרון של השיעור רצוי לקיים במרחב החקלאי או במרחב פתוח אחר שיש בו צמחייה.
יוצאים החוצה לפגוש את הטבע .יושבים במעגל ,וקוראים את דברי רבי נחמן מברסלב:
ירת הָ עֲשָ בִׂ ים ַנעֲשֶׂ ה ִׂנגּון" (ליקוטי מוהר"ן – תניינא ,ס"ג).
ּומ ִׂש ַ
ירה שֶׂ אוֹמֵ ר [ִׂ ]...
"כָל עֵ שֶׂ ב ָועֵ שֶׂ ב יֵש ל ֹו ִׂש ָ


רבי נחמן אומר שלטבע יש מנגינה .שואלים את התלמידים איך לדעתם אפשר לשמוע את המנגינה הזאת.

מסבירים שרבי נחמן לימד את תלמידיו שצריך לצאת לטבע ולהאזין לשירה של העשבים ואף לשיר אתם.
שואלים את התלמידים אילו דברים אפשר לעשות בטבע שגורמים להשתתפות בשירה של הטבע.
מציעים רעיונות כמו לכתוב ,לצייר ,להקשיב ,לנשום ולהתבונן ,וכמובן לשיר.
מסבירים שכדי לעשות זאת ,חייבים להקשיב לטבע ולהתבונן בו .את זאת מלמד גם רבי נחמן – לצאת לטבע,
להקשיב ,להתבונן ואז להתחבר למה שקורה באמצעות תפילה או כל דבר אחר.

העשרה למורה
השיר שירת העשבים של נעמי שמר מבוסס על תורתו של רבי נחמן .נעמי שמר חיברה מספר מקורות
מכתבי רבי נחמן כדי לכתוב את השיר .אחד המקורות המביא את הרעיון הנלמד בשיעור מתאר שיחה
בין רבי נחמן לתלמידו:
"ואמר לו רבנו זכרונו לברכה :לך עמי לטייל ,והלך עמו חוץ לעיר והלך בין העשבים.
ענה רבנו זכרונו לברכה ואמר:
אם היית זוכה לשמע את קול השירות והתשבחות של העשבים,
איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך […]
כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם וטוב מאד ביניהם לעבוד את השם".
(שיחות הר"ן קס"ג)

כל ילד ימצא צמח ,עץ או פיסת אדמה שהוא יכול להניח עליהם יד ( .אם יש עצים ,אפשר לתת לכל ילד לחבק עץ).
הוא מתיישב ליד הדבר שבחר ונשאר בשקט לידו במשך חמש דקות .אחרי חמש דקות יכתוב לעצמו אילו קולות
שמע ,מה ראה ומה הרגיש .אפשר לשתף בקבוצה אחר כך.
ניתן להשמיע את השיר של נעמי שמר "שירת העשבים" המבוסס על דבריו של רבי נחמן.
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סיכום
הטבע משפיע עלינו בצורות רבות ,בין היתר הוא טוב לנפש של האדם .מכיוון שהטבע נחוץ כל כך בחיינו ,יש
בערים רבות פארקים שהם מעין "ריאות ירוקות" המספקות חמצן לאנשים ,גם במובן הפיזי וגם במובן הנפשי.
בלי הטבע אנחנו כמו דג בלי מים ,לא יכולים לנשום .לכן חשוב לצאת החוצה ולחוות את הטבע ,במגע ,בהקשבה
ובהתבוננות.

האדם עץ השדה
משוחחים על המקומות שבהם הטבע נכנס לחיי הילדים ביום-יום .האם הם יוצאים לפארקים
לשחק? האם יש להם בעלי חיים? האם הם נוסעים עם המשפחה לטבע מדי פעם? איך אפשר
להוסיף עוד מפגשים עם הטבע?
האם יש דברים שמונעים מהם לצאת לטבע? פחדים או קשיים? משוחחים גם על כך ,ומבקשים
מהם להציע רעיונות לפתרונות.
מה עושים כשנמצאים בטבע? האם יש דברים שכאשר עושים אותם בטבע ,הם מונעים מאתנו
לחוות את הטבע?
מסתכלים על שתי תמונות – תמונת מדורה בטבע ותמונת "מנגל" בטבע – ושואלים :באיזו
תמונה יש יותר חוויה של טבע? מה מעכב את החוויה בתמונה הראשונה? איך לדעתכם האנשים
מרגישים בכל אחת מהתמונות?
במרחב החקלאי


לפתיח לשיעור במרחב החקלאי קוראים שיר של נתן אלתרמן (נספח ג'):

הנה העצים
נתן אלתרמן

ִׂהנֵה הָ עֵ צִׂ ים ּבְּ ִׂמלְּ מּול ֲעלֵיהֶׂ ם.
ִׂהנֵה הָ אֲ וִׂ יר הַ ְּסחַ ְּרחַ ר ִׂמגֹבַ ּה.
אֵ י ֶׂננִׂי רוֹצֶׂ ה
לִׂ כְּ ּתֹב אֲ לֵיהֶׂ ם.
רוֹצֶׂ ה ּבְּ ִׂלּבָ ם לִׂ ְּנג ַ ֹע
מבקשים מהתלמידים להסביר במילים שלהם את האמירה של המשורר ולהגיד אם הם מתחברים
לתחושה שהוא מתאר.
שואלים מהי ההרגשה לגעת בטבע לעומת דיבור או כתיבה עליו בכיתה (כמו בתרגיל שנעשה בכיתה –
קודם נגענו בעצים ,ואחר כך כתבנו ושוחחנו על מה שחווינו).
כיצד העבודה במרחב החקלאי במהלך השנה השפיעה על התחושות שלהם?
כיצד הם יחוו מגע עם הטבע בחופשת הקיץ?
מה הם למדו מהחוויה של הלימודים על הטבע ועל העבודה במרחב החקלאי?
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זהו סוף השנה ,ולכן כדאי לסכם את העבודה במרחב החקלאי ולהעלות גם את חוויית ההשפעה של
העבודה במישור הרגשי .שואלים את הילדים :אילו רגעים זכורים לכם במיוחד מהעבודה? מתי היה לכם
קשה? אילו דברים שימחו אתכם? אילו דברים אתם מאמצים ולוקחים אתכם הלאה?



דברים רבים בעבודה במרחב החקלאי יכולים לעורר רגשות .לפעמים מתעורר קושי ,ומתוך ההתמודדות
אתו למדים על החוויה הרגשית שהוא מסמל ,ולפעמים מתעורר רגש חיובי שגם הוא מלמד אותנו על
עצמנו .נותנים לילדים לחשוב על דבר אחד שהיה להם מאתגר ומה הוא מלמד עליהם ודבר אחד שהיה
להם טוב ומה הוא מלמד עליהם .דוגמאות :העבודה חזרה על עצמה והיה קשה לי – הדבר מלמד שקשה
לי עם שגרה; נהניתי לעבוד בחלקים שבהם כל הכיתה השתתפה – הדבר מלמד שחשובה לי נוכחות
החברים בחוויה.
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נספח א'

הַ מִ דְ בָּר מְ דַ בֵּר
שרון מאור

הַ ִׂמ ְּדּבָ ר ְּמ ַדּבֵ ר
קו ֵֹרא לְּ ָך לִׂ ְּהיוֹת ָשמֵ חַ
מַ זְּ כִׂ יר לְּ ָך ֶׂשהַ כֹל פו ֵֹרחַ
אֶׂ ְּצלְּ ָך ּבַ לֵב.
הַ ִׂמ ְּדּבָ ר ִׂמ ְּתעו ֵֹרר
עִׂ ם זְּ ִׂריחָ ת ֹו ֶׂשל הַ י ֵָרחַ
מַ זְּ כִׂ יר לְּ ָך ֶׂשאַ ָּתה או ֵֹרחַ
ּבָ ע ֹולָם הַ זֶׂ ה.
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נספח ב'

כמו דג במים – דף עבודה
" כל זמן שיתאים האדם את חייו לחיי הטבע ,ימצא אושר ושמחת לב".
(רא"יה קוק ,עין אי"ה על ברכות ט' ,קי"א)
הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי "ה) היה הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל ,והוא מאבות הציונות הדתית.



הסבירו את אמירתו של הרב קוק במילים שלכם.



האם אתם מסכימים עם אמירתו? למה?

" האדם צריך להיות תמיד בתוך הטבע; כי הטבע הוא לאדם ממש מה שהמים הם לדג".
(א"ד גורדון ,האדם והטבע ,א' :ההכרה והבלתי מודע)
אהרן דוד גורדון היה מאבות החלוצים בארץ ישראל ,הוגה דעות שהשפיע על בני העלייה השנייה והשלישית ומייסד "דת
העבודה".



הסבירו את אמירתו של גורדון במילים שלכם.



האם אתם מסכימים עם אמירתו? למה?

“אם אתה מאבד מגע עם הטבע ,אתה מאבד מגע עם האנושיות".
(ג' קרישנמורטי ,יומנו של קרישנמורטי ,עמ' )86
ג'ידו קרישנמורטי היה מורה רוחני ופילוסוף הודי שחי במאה ה 20-וחינך לעצמאות רוחנית של האדם ולשחרור ממורים
ומאנשי סמכות.



הסבירו את אמירתו של קרישנמורטי במילים שלכם.



האם אתם מסכימים עם אמירתו? למה?

בחרו באחת האמירות ,וכתבו המשך לאמירה באורך של פסקה לפחות .נסו להתייחס בכתיבתכם לחשיבות של
הטבע בחיי האדם ,באילו מובנים הטבע משפיע על האדם ,ואיך משפיע מחסור בטבע על האדם.
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נספח ג'

הנה העצים
נתן אלתרמן

ִׂהנֵה הָ עֵ ִׂצים ְּּב ִׂמלְּ מּול ֲעלֵיהֶׂ ם.
ִׂהנֵה הָ אֲ וִׂ יר הַ ְּסחַ ְּרחַ ר ִׂמגֹבַ ּה.
אֵ ינֶׂנִׂ י רוֹצֶׂ ה
לִׂ כְּ ּתֹב אֲ לֵיהֶׂ ם.
רוֹצֶׂ ה ְּּבלִׂ ּבָ ם לִׂ נְּג ַ ֹע
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