
  
 

 

  שומרים על איכות הסביבה ביחד  – " בל תשחית" 
  לֹא ַתְׁשִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו ַּגְרֶזן, ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת, "

 כ')-(דברים כ', פסוקים יט'  ָלבֹא ִמָּפֶני ַּבָּמצֹור" ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה

  

מה  הם מקבלים הנחיות על כש בני ישראל למלחמה, מופיעה במקרא בהקשר ליציאת  מצוות "לא תשחית" 

התורה אוסרת על כריתת עצי פרי לאחר מצור על עיר    פי דיני מלחמה ל מותר ומה אסור בזמן מלחמה. ע

ההתייחסות הישירה אסור להשחית כל דבר: מזון, בגדים, כלים, חפצים וכו'.    -ההנחיה חז"ל הרחיבו את ו

לדאגה לעצים בזמן מלחמה וההרחבה של חז"ל מלמדת אותנו על היחס שהיהדות נותנת לדאגה ולשמירה 

 לדאוג לסביבה.  על הסביבה שלנו, האחריות שלנו  

יחד עם זאת יש לנו דאגות משותפות  כל אחת מהכיתות התאומות חיה בסביבה שונה, עם דאגות שונות. 

המקום בו אנו חיים,  נשתף ביזמות של דאגה לסביבה שמשפיעות על  ואחריות משותפת לדאגה לסביבה.

  ויוזמות שמנסות להשפיע על הסביבה מבחינה גלובלית. 

  

  , עמודה לכל נושא: עמודות 3 – ל שמחולק PADLET הפעילות היא על לוח מקוון שיתופי 

 מה אני עושה למען הסביבה , גלובלית תבעיה סביבתי, סביבתית מקומיתבעיה 

  

  בחרו צבע פתקים שונה לכל אחת מהכיתות ובקשו מהתלמידים:  

על לוח הפדלט שנשלח אליכם בקישור, כדוגמת הלוח הזה (לקבלת קישור ללוח ייחודי כזה עבור כיתת  

על פי ם וירטואלי יםפתקשלושה ), הדביקו (schooltwinningnetwork@jafi.org התאומות שלכם אנא פנו ל 

  ההנחיות כל גבי הלוח.  

מהכיתה התאומה, שימו "לייק" ליד בעיה סביבתית שגם אתם מודעים לה,  עיינו בפתקים של תלמידים 

  ומשפיעה עליכם, ו"לב" ליד פעילות סביבתית שמישהו שיתף בה, ואתם גם עושים. 

  ה בסוגי הבעיות הסביבתיות המקומיות והגלובליות.אפשר לנהל דיון בין הדומה והשונבכיתה 

  מי אחראי לדאוג ברמה המקומית לשמירה על הסביבה? 

  ?, האם הם עושים את תפקידםהגלובליתמי לדעתכם אחראי לדאוג ברמה 

  האם אתם יודעים על קשר בין המקומי לגלובלי?

  איך ניתן לעבוד יחד כדי לשפר את המודעות?

  

שכל אחד מאיתנו יכול לקחת בה חלק:    תעם רעיונות לפעילות סביבתי סירטון

https://youtu.be/vONBU7btYuo  


