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רציונל

ניסיתם פעם לעצור את השמש בזריחתה או את הירח המתמלא במהלך החודש? מקצב החיים של הטבע פועל על פי חוקיות שאינה 

תלויה בהחלטותיהם של בני האדם. עם זאת, בני האדם הם חלק מהטבע, ולפעולותיהם יש השפעה מצטברת על תהליכים עולמיים 

העשויים לשנות את האופן שבו הטבע מתנהל.

"יRוק" נעסוק במתח הקיים בין החוקיות הקבועה והבלתי משתנה של הטבע לבין השפעות האדם על הסביבה.  בתכנית הקשר 

נבקש לאפשר לתלמידים בישראל ובתפוצות להתבונן בפליאה ביופיו של הטבע ולהכיר במקום המשמעותי שיש לו בחיי בני האדם 

לנו  יאפשרו  וההתבוננות  הפליאה  הסביבה.  על  האדם  בני  של  למעשיהם  שיש  ההשפעה  את  להפנים  זאת  ועם  האדמה,  פני  על 

לקיים הלכה למעשה את רעיון הקיימּות גם בישראל וגם בכיתה השותפה מעבר לים. קיימּות בהקשר הסביבתי, פירושה שמירה על 

מערכת מתפקדת ופורייה לאורך זמן, או במילים אחרות: דרך חיים בהווה שאינה מונעת מהדורות הבאים להתקיים באותם תנאים 

שאנחנו חיים בהם היום. על מנת לחיות חיים "מקיימים" עלינו להפנים כמה תובנות ולפעול לאורן, ואלו הן: )א( לכל היצורים על פני 

האדמה יש תפקיד ומקום בעולם; )ב( משאביו של כדור הארץ מוגבלים, ועלינו להשתמש בהם בתבונה; )ג( לכדור הארץ יש יכולת 

התחדשות, אך לצריכה המוגברת יש השפעה על יכולת זו; )ד( הבחירות שלנו כבני אדם הן המפתח לקיימּות. 

היהדות מציגה חוקים סביבתיים וחברתיים רבים התואמים את התובנות הללו: חוקים הנוגעים לעצים, לבעלי חיים, לקרקע, לחקלאות 

ועוד. כבר בתנ"ך מופיעים כמה חוקים המהווים את הבסיס לקשר בין האדם לטבע. במשנה ובתלמוד, שבאו לאחר מכן, אנו מוצאים 

עדות לביטויים המעשיים של חוקים אלו בקרב החכמים ומנהיגי הדור. לפיכך אך טבעי הוא שעולם התוכן היהודי, בעיקר זה הקשור 

למצוות הנוגעות לטבע, יהווה חוט מקשר בינינו ובין חברינו, התלמידים היהודים בתפוצות. לשמחתנו אין זה החוט המקשר היחיד. 

כדור הארץ שעליו אנו חיים אחד הוא, בין אם אנחנו חיים במזרח התיכון, באוסטרליה, באפריקה או בארצות הברית, לפיכך פעולות 

שאנו עושים בצדו האחד של הכדור משפיעות על חברינו בצדו השני. מצוידים בחוקי היהדות הנוגעים לסביבה ובהבנה כי יש לנו 

מחויבות משותפת לשמור על כדור הארץ, נצא יחד לתכנית "יRוק". 

כאמור, אין לבני האדם אפשרות לעצור את זריחת השמש או את הירח המתמלא, אולם יש לנו אפשרות לעצור את שטף החיים שלנו 

על מנת לנוח ולאפשר מנוחה לטבע כולו. המנוחה הידועה מכולן היא השבת, המוזכרת בסוף סיפור הבריאה: "ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום 

ִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות" )בראשית ב, ג(.  ַהּׁשְ

מנוחה יהודית נוספת היא שנת השמיטה: "ִּכי ָתֹבאּו ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ְוָשְׁבָתה ָהָאֶרץ ַשָּׁבת ַליהָוה" )ויקרא כה, ב(. בדומה 

לשבת, שהיא היום השביעי, השמיטה היא השנה השביעית, ובה ְמצּוֶוה עם ישראל לשבות מעבודת החקלאות, שהייתה בעבר מקור 

הפרנסה העיקרי, ולאפשר למי שידו אינה משגת לאסוף את היבולים שנעזבו.

שני סוגי המנוחה האלה, השבת והשמיטה, חשובים והשפעתם על הסביבה רבה. משמח לראות כי כבר בזמנים קדומים התברכו 

חכמי היהדות בתבונה המאפשרת לנו לשמור על הטבע ועל מגוון החיים על פני כדור הארץ. 
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כאמור, אנחנו וחברינו מעבר לים חולקים כדור ארץ אחד משותף. התכנית "יRוק" היא בראש ובראשונה תכנית קשר בינינו לבין 

ולבסס אותם באמצעות למידה משותפת המתבססת על עולם התוכן היהודי המשותף  חברים אלו. אנו מבקשים לרקום קשרים 

לכולנו ולבחון במשותף את השקפותינו בנוגע לקיימּות. לתכנית זו מטרות נוספות.

מטרות התכנית
התלמידים והתלמידות יכירו את קבוצת השווים להם בכיתה המקבילה ויפתחו קשרים מבוססי למידה.. 1

התלמידים והתלמידות ילמדו ויכירו מושגים הנוגעים לקיימּות ולאופן ביטויה בישראל ומחוצה לה.. 2

התלמידים והתלמידות יתייחסו מנקודת מבט ערכית יהודית לענייני קיימּות הנוגעים לחייהם.. 3

התלמידים והתלמידות יזהו ויעלו סוגיות שעל סדר היום הסביבתי בשתי הקהילות.. 4

יהודיים . 5 לחיים  הקשורות  סביבתיות  ודילמות  ערכיות  סוגיות  עם  התמודדותם  דרכי  את  יציגו  והתלמידות  התלמידים 

ביישובם ויבססו הבנה מעמיקה של סוגיות ודילמות אלו ושל דרכי ההתמודדות של חבריהם מעבר לים.

התלמידים והתלמידות יפתחו תחושה של קשר, ערבות ואחריות בין בית ספר לבית ספר באמצעות פעילויות משותפות . 6

המביאות לידי ביטוי את הלמידה ההדדית.

מבנה התכנית
“יRוק” בנויה במקצב של השבוע היהודי – שש יחידות פעילות ולאחריהן מנוחה המציעה לכל קבוצה לפתח את הקשר  התכנית 

הנרקם על פי צרכיה. שש היחידות יבחנו את נושא הקיימּות לאור היהדות. 

יחידה ראשונה, “ַוַּיְבֵּדל ֱאֹלִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁשְך” )בראשית א, ד( – שופכת אור על התכנית; נערוך היכרות בין המשתתפים ונעמוד 

על המאחד והמבדיל בינינו ביחס אל הטבע ואל הסביבה.

יחידה שניה, “ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִים” )בראשית א, ו( – עוסקת בנושא המים; מקורות, תפילות, השפעות וחוויות.

“ֵעץ ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו” )בראשית א, יא( – היחידה מלמדת כיצד מעשה של אדם פרטי עשוי לייצר שינוי בטבע  יחידה שלישית, 

ולהביא לתיקון עולם.. 

ובהשפעתו על חגים  ובפליאה, בטבע  – עוסקת בהתבוננות  יד(  א,  )בראשית  ְוָׁשִנים”  ּוְלָיִמים  ּוְלמֹוֲעִדים  ְלֹאֹתת  “ָהיּו  יחידה רביעית, 

ומועדים בישראל ומחוצה לה. 

ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת-ָהָאֶרץ” )בראשית א, כח( – עוסקת בצריכה, בצרכנות,  “ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים  יחידה חמישית, 

במיחזור ובמה שביניהם.



ִביִעי ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה” )בראשית ב, ב(  – עוסקת בשנת שמיטה ובהודיה.  יחידה שישית, “ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהּׁשְ

הצעה: הקהל – בסיום שנת שמיטה מצּווה עם ישראל להתאסף וללמוד תורה מפי חכמים. בדומה לכך, נציע כי עם סיום הלמידה 

המשותפת יציגו התלמידים בפני כלל בית הספר את התכנים שלמדו ואת החברים שפגשו.  

90 דקות כל אחת. כל יחידה מכילה מגוון רחב של פעילויות שמהן המורים יכולים לבחור  תכנית הקשר כוללת שש יחידות בנות 

ולהתאים ללוח הזמנים ולצורכי הכיתה. כל יחידה עוסקת הן בתכנים הנוגעים לקיימּות והן בקשר בין שתי הכיתות. בסיום כל יחידה 

מובאת הצעה אחת או יותר להעמקת הקשר ולמימושו. התכנית מגוונת ומשלבת פעילות דינמית ומסקרנת ומאפשרת מרחב ביטוי 

ויצירתיות לכל תלמיד ותלמידה. 

כל השיעורים יתקיימו בכיתות ממוחשבות על מנת לאפשר לתלמידים התנסות בלמידה מקוונת ואינטראקטיבית. 

Rוקי

דות Relationships וקיימּות
יה

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   



החושך  בין   – והלילה  היום  בין  ומפריד  ומתעבה  ההולך  אור  קו  עולה  בתחילה  אנפין,  בזעיר  הבריאה  כמו  היא  הזריחה 

והאור. קו האור המתחזק עוד במעט מפריד בין השמים והארץ, וככל שהאור עולה וגובר מבחינים בפרטים נוספים על פני 

האדמה –  מתחילים לראות את העצים והשיחים והעשב. בעלי החיים הראשונים להתעורר הם בעלי הכנף הנותנים קולם 

יומן  את  ומתחילות  לאיטן  הנמתחות  היונקים,  ממשפחת  יותר,  הגדולות  החיות  בפעילות  מתחילות  ולאחריהם  בשיר, 

החדש. בסוף בסוף מקיץ משנתו האדם ומגיח אל העולם, ונוכחותו היא הבולטת ביותר. הזריחה היא כמו הבריאה כדי 

ללמדנו שכל יום הוא יום חדש, בו הכול יכול להיות. כדי שנלמד ונזכור שכל יום הוא עולם ומלואו ושבאפשרותנו להרוס 

את היום או לבנות אותו כראות עינינו, ללמוד ביום זה משהו חדש וליצור בו משהו שלא היה אתמול. והעיקר והחשוב מכול, 

שנדע כי גם בסוף הלילה החשוך ביותר, בסוף יעלה האור. 

)עמיעד לפידות( 

היחידה הראשונה היא הזריחה של התכנית. נאיר את עצמנו כדי שנוכל להציג את עצמנו. 
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"ַוַּיְבֵּדל ֱאֹלִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁשְך" )בראשית א, ד(

ויהי אור!



מטרות היחידה
להתוודע לתכנית ולמושגים הקשורים לקיימּות. 1

להציג את עצמנו לפני הכיתה השותפה. 2

להתחיל לפתח סולם ערכים הנוגע ליחס של כל תלמיד אל הסביבה. 3

פתיחה והיכרות 
נספר לתלמידים כי אנחנו מתחילים תכנית קשר עם כיתה מחו"ל. נסביר על הכיתה השותפה, היכן היא נמצאת, כמה תלמידים . 1

ובתוך כך נכיר את החברים  יהודית,  ולקיימּות  זו נעסוק בתכנים הקשורים לאקולוגיה  וכדומה. נספר כי בתכנית  לומדים בה 

החדשים שלנו ונלמד מה הם חושבים על הנושא. חלק מהתוצרים שנכין בכיתה יישלחו אליהם כדי שיוכלו להכיר אותנו טוב 

יותר, ואנו נקבל חומרים שהם יכינו עבורנו כדי שנכיר אותם ונלמד ֵמהם על תפיסת הקיימּות באזור שבו הם חיים. נענה על 

שאלות התלמידים. )3 דקות(

 Google maps -לצורך התמצאות ניתן להיעזר ב

נחלק את הכיתה לזוגות או לשלשות, בהתאם למקומות הישיבה. נציג בעזרת מקרן דף שאלות הנוגעות לחברים החדשים שלנו.   .2

על כל זוג לחפש את התשובות באינטרנט. הזוג שיענה ראשון על כל השאלות – מנצח במשימה. )השאלות מצורפות בנספח א'( 

)10 דקות(

השאלות:

השותפים שלנו מעבר לים

שם המדינה שבה הם גרים: ..................................................מספר התושבים במדינה: ................................................שטח המדינה: .................................

מטבע: ..................................................מרחק מישראל בק"מ: ..................................................מרחק מישראל בשעות טיסה: .................................................

עלות כרטיס טיסה מישראל למדינתם: ..................................................שם ראש הממשלה/המושל: ...................................................................................

כמות הגשם בשנה בעיר שבה הם גרים:  ..................................................מספר היהודים בעיר שבה הם גרים: ...............................................................
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Google maps



בנוסף לבתי הספר  כנסת.  לומדים בבתי ספר משלימים השייכים לבתי  נספר לתלמידים שהתלמידים בארה"ב  בסיום הפעילות 

היומיים, התלמידים הולכים גם פעם-פעמיים בשבוע לבית ספר השייך לבית הכנסת ולומדים שם עברית ונושאים מגוונים הקשורים 

ליהדות ולישראל. נספר לתלמידים מהו שם בית הכנסת שבית הספר של השותפים שלנו שייך אליו, לאיזה זרם שייך בית הכנסת 

ומהם בתי הספר היומיים שהתלמידים הולכים אליהם. )מובן שיש ללמוד את הפרטים האלה טרם השיעור באמצעות המורים של 

הכיתה השותפה(. 

נקרין על הלוח כמה היגדים )מצורפים בנספח ב'(. נקרא היגד-היגד, ובכל פעם נבקש מכל התלמידים שמזדהים עם ההיגד   .3

להצביע. נספור כמה תלמידים הצביעו בכל פעם, ונכתוב על הלוח את מספר התלמידים המזדהים עם כל היגד. נפנה לכמה מן 

התלמידים שהצביעו בהיגד מסוים ונשאל אותם מדוע הצביעו, נפנה גם לכמה מן התלמידים שלא הצביעו ונשאל אותם מדוע 

לא הצביעו. 

היגדים לדוגמה: )אפשר להציע היגדים נוספים על פי בחירת המורה(

•   "בשבילי נברא העולם" – האדם עומד במרכז הבריאה, והעולם נועד לשרת אותו.

•   ישנם מיני חיות מזיקות ומסוכנות, שהעולם היה מקום טוב יותר בלעדיהן.

•   שנת שמיטה מהווה תזכורת לכך שהאדם אינו אדון על אדמתו.

•   העולם אינו שייך לי ועליי לשמור עליו למען הדורות הבאים.

•   כל אנשי הסביבה רק מנסים להפחיד, העולם אינו נמצא בסכנה באמת.

•   אין קשר בין יהדות לבין שמירה על הסביבה. 

לסיום: נחשב את אחוז התלמידים התומכים בכל היגד ונשלח את הנתון לכיתה השותפה. נבקש מהכיתה השותפה לשלוח 
אלינו את הנתונים שהתקבלו אצלם ונעמוד על המשותף והשונה.

אפשר להקליד את הנתונים ב-Google Forms ולקבל גרפים ודיאגרמות עוגה, ולהשוות בין הכיתות.

 

נכתוב על הלוח את המילה "קיימּות" ונבקש מהתלמידים לומר מה המילה מזכירה להם. נכתוב את כל התשובות שהתקבלו.   .4

בהקשר  קיימּות  נוסיף:  הכיתה.  עם  ההסבר  את  לחלוק  מהם  ונבקש  המונח  את  להסביר  שיודעים  תלמידים  יש  אם  נשאל 

הסביבתי, פירושה שמירה על מערכת מתפקדת ופורייה לאורך זמן, או במילים אחרות: דרך חיים בהווה שאינה מונעת מהדורות 

הבאים להתקיים באותם תנאים שאנחנו חיים בהם היום. חשוב שנזכור כי הטבע מאפשר חיים על פני האדמה: הגשם מספק 

מי השתייה, הצמחים פולטים חמצן, הגשם ואור השמש מאפשרים צמיחת יבולים, הטבע שומר על יציבות אקלימית ועוד. כל 

הפעולות הללו נקראות "שירותי החינם של הטבע". הטבע אינו דורש תמורתם דבר, אך אם הוא לא יספק אותם אנחנו עלולים 

להתמודד עם מצבי קיצון כמו בצורת, חוסר יכולת לייצר מזון מזין ועוד. )5 דקות(
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למידה בחברותות
ללמוד  ביהדות  שנים  כבר  נוהגים  שווה,  חשיבות  יש  קול  לכל  שבה  לומדים,  שווים  קבוצת  ולייצר  בלמידה  להעמיק  מנת  על   .5

בחברותא. נתנסה גם אנחנו בלמידה בחברותא. נחלק את הכיתה ל-5 קבוצות. כל קבוצה תקבל טקסט ממסכת תענית המספר 

על חוני המעגל )הטקסט מצורף בנספח ד'(. נבקש מן התלמידים לקרוא את הטקסט, ללמוד אותו יחדיו ולענות על השאלות 

המצורפות. בסיום הלמידה, נבקש מכל קבוצה לשתף בתובנות שגיבשו בעקבות הקריאה. 

להלן השאלות שהתלמידים יענו עליהן בחברותות:

     •         מה ההבדל בין דרך החשיבה של חוני המעגל לדרך החשיבה של האדם שנטע חרוב?
)חוני המעגל חושב על ההווה ועל ההנאה המידית. הוא אינו מבין למה עליו לעמול אם אין הוא נהנה מהפירות. האדם שנטע 

חרוב חושב על שרשרת הדורות. הוא מוקיר תודה לדורות הקודמים בכך שהוא דואג לצורכי הדורות הבאים. (

					•         למה לדעתכם נעצב חוני כשהלך לבית המדרש?
)חוני עסוק במחשבה על ההווה, ולכן הוא אינו מצליח ליהנות מפירות עבודתו הרוחנית שנעשתה לפני שבעים שנה ומנסה 

לזכות בכבוד בעת הנוכחית. הוא אינו זוכה לכך ולכן נעצב.(

					•         מה הקשר של הסיפור לקיימּות?
)קיימּות היא תפיסה שלפיה עלינו לחיות היום בצורה שתאפשר גם לדורות הבאים להתקיים. האיש הנוטע חרובים פועל על 

פי עקרונות הקיימּות. חוני אינו מצליח לעשות כך ולכן אינו מצליח להתקיים. (

					•         מה הייתם עושים במקום חוני? 

 )20 דקות( 

6.      נשאל: מה לדעתכם אנחנו כבני אדם צריכים לעשות כדי להמשיך וליהנות מ"שירותי החינם של הטבע"?  

תשובות אפשריות של התלמידים:

	•         לא לזרוק אשפה בפארקים ציבוריים

•         לחסוך במים

•         לחסוך בחשמל

•         למחזר

•         לנסוע בתחבורה ציבורית

•         להצטרף להפגנות

נכתוב חלק מהתשובות על הלוח ונשאל מי מרגיש שהוא חי אורח חיים "מקיים" ובאילו אופנים הדבר בא לידי ביטוי. נשאף לתת 

לכמה שיותר ילדים לבטא את עצמם, גם כאלו שאינם חושבים שהם חיים אורח חיים מקיים, נשאל גם אותם כיצד הדבר בא לידי 

יותר מודעות ואפשרות  ונשאל: איך לדעתכם חיים החברים החדשים שלנו מהכיתה השותפה? מי חושב שיש להם  נוסיף  ביטוי. 

לפעול על פי עקרונות הקיימּות מאתנו, ומדוע? מי חושב שיש להם פחות מודעות ואפשרות לפעול, ומדוע?

)10 דקות( 
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היכרות עם מושג והעמקה בלמידה 
נבקש מכמה תלמידים לתאר יום טיפוסי שלהם ונכתוב על הלוח את כל הפעולות שהם עושים. מומלץ שיתארו מה הם עושים   .7

לאחר שהם חוזרים מבית הספר. 

יום לדוגמה: חוזרים הביתה מבית הספר. מחליטים לבלות את אחר הצהריים בקניון. מסתובבים קצת, קונים חולצה, אחר כך קונים 

משהו לאכול וחוזרים הביתה. 

תוך כדי שהתלמידים מתארים את סדר היום שלהם נשאל שאלות הנוגעות למשמעות הסביבתית של הפעולות שתיארו, לדוגמה: 

האם אתם מגיעים לקניון בהליכה? אולי ברכיבה על אופניים? אם אתם נוסעים לשם, האם זה באוטובוס או ברכב פרטי? החולצה 

שרכשתם, ממה היא עשויה? מה קניתם לאכול? היכן מייצרים את המאכל הזה? 

נאמר: לכל בחירה שלכם יש משמעות. נניח שקניתם חולצה, ונניח שהיא עשויה מכותנה. הכותנה שממנה יוצרה החולצה גדלה 

במקום כלשהו בעולם. השתמשו במכונות חקלאיות כדי לקטוף אותה, ובמכונות אחרות כדי לעבד אותה. לכל הדברים הללו יש מחיר 

סביבתי. אם החולצה יוצרה מחוץ לישראל, יש להטיס אותה לכאן, ולצורך הטיסה נשרף דלק וכן הלאה.

ישנם מדענים שמצאו דרך מדויקת למדוד את השטח הביולוגי המשמש לכל אחת מפעולות האדם הפרטי. לתוצאה שמתקבלת 

קוראים "טביעת רגל אקולוגית". כשם שבהליכה על חוף הים אנחנו משאירים טביעת רגל בחול, כך בבחירות שלנו מה לצרוך ואיך 

לפעול, אנחנו משאירים טביעת רגל בכדור הארץ. בשונה מטביעת הרגל בחול שהרוח והגלים יכולים למחוק בקלות, טביעת הרגל 

האקולוגית שלנו אינה נמחקת והיא משפיעה על היכולת של הדורות הבאים אחרינו לשמור על איכות חיים ראויה.  

לאור ההבנה שלכל פעולה של יחיד או של קבוצה יש השפעה על הסביבה, מדדו המדענים את טביעת הרגל האקולוגית של מדינות. 

החישוב של גודל טביעת הרגל מבוסס על חישוב שטח האדמה והמשאבים הנדרשים על מנת לקיים את רמת החיים של האוכלוסייה 

באותה מדינה. מחשבים למשל מהו השטח המשמש מדינה לגידול המזון שאנשיה צורכים, לייצור הבגדים שאנשיה לובשים וכו', מהו 

שטח היערות הנדרש כדי לטהר את האוויר בעקבות השימוש במכוניות באותה מדינה ועוד. המדענים דירגו את המדינות לפי גודל 

השטח הנדרש להן כדי לספק את צורכי האוכלוסייה.

נציג לתלמידים חלק מהנתונים שהתקבלו:

האם במדינה יש מספיק שטח להכיל את טביעת הרגל הנוכחית?טביעת רגל דונם לנפשדונם זמין לנפשהמדינה

לא, יש מחסור של 44 דונם לנפש5397ארה"ב

כן, יש עודף של 54 דונם לנפש14288קנדה

לא, יש מחסור של 40 דונם לנפש848הולנד

לא, יש מחסור של 41 דונם לנפש748יפן

לא, יש מחסור של 38 דונם לנפש644ישראל
לא, יש מחסור של 23 דונם לנפש1841שוויץ

לא, יש מחסור של 7 דונם לנפש815מצרים
לא, יש מחסור של 5 דונם לנפש1015סין

לא, יש מחסור של 1 דונם לנפש78הודו

לא, יש מחסור של 4 דונם לנפש1923ממוצע עולמי

נבקש מהתלמידים התייחסות כללית לנתונים המופיעים בטבלה. 



נשאל:

	•         מה אתם מבינים מהטבלה?

	•         מה משמעות הנתונים?

	•         מה דעתכם על הנתונים? 

אם הנקודות הבאות לא יעלו, נדגיש אותן: 

שימו לב להבדלים בטביעת הרגל האקולוגית בין מדינות שונות )לדוגמה: ארה"ב – 94, הודו – 9, שוויץ – 50 מצרים – 17(. מה המשמעות 

של הנתון הזה? 

)המשמעות היא שיש הבדל בצריכה בין מדינות. מדינות שרמת החיים בהן גבוהה הן בדרך כלל מדינות שיש להן טביעת רגל גדולה; 

מדינות עניות צורכות פחות, ולכן טביעת הרגל שלהן קטנה יותר(. 

נשאל: מה עדיף לדעתכם, שתהיינה יותר מדינות עשירות או יותר מדינות עניות? 

שימו לב להבדלים בשטח הזמין לנפש בכל מדינה )לדוגמה: קנדה היא מדינה גדולה שיש בה מעט תושבים יחסית, לכן השטח הזמין 

לנפש גדול. זאת הסיבה שהיא נמצאת ב"יתרה" אף על פי שטביעת הרגל שלה גדולה יחסית(. 

נשאל: איך אפשר להתמודד עם הפער הזה לדעתכם?

שימו לב שבממוצע העולמי יש מחסור. מה המשמעות של הנתון הזה? 

)זה כמו להיות ב"מינוס" בבנק, אחרי שמשכנו משיכת יתר. פירוש הדבר שחלק מהמדינות חיות "על חשבון" משאבים של מדינות 

אחרות, וכל העולם חי "על חשבון" משאבים של העתיד, ובנקודת זמן כלשהי בעתיד הטבע לא יוכל לכלכל אותנו עוד. לא יישאר אוויר 

נקי, לא יהיו מים ראויים לשתייה, נסבול מטרדות כגון יתושים שלא יהיה להם אויב טבעי, מזג האוויר יהפוך קיצוני וכדומה(. )15 דקות( 

Rוקי

דות Relationships וקיימּות
יה

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   



עבודה אישית 
אותם מדענים שפיתחו את מודל טביעת הרגל האקולוגית ודירגו מדינות על פיו, פיתחו שאלון שכל אדם יכול למלא כדי לגלות מהי 

טביעת הרגל האקולוגית שלו. נפנה עכשיו למילוי השאלון. כל תלמיד יענה על השאלות ויגלה מהי טביעת הרגל האקולוגית שלו.

השאלון נמצא בקישור הזה:

http//:media.wix.com/ugd/b8978e55_a811b858294d9fa8326f4a6d2479f9.pdf

ועל  ולהביע את דעתם על השאלון  נבקש מכמה תלמידים לשתף בתוצאה שיצאה להם  ימלאו את השאלון,  לאחר שהתלמידים 

התוצאה. אפשר לחשב יחד את הממוצע הכיתתי.

)20 דקות(  

הכנת תוצר למשלוח
כל תלמיד יכין שקופית PowerPoint ויכתוב בה: שם, תוצאת טביעת הרגל האקולוגית, משפט קצר שמסביר מה דעתו על התוצאה 

ומשימה שהוא מוכן לקחת על עצמו על מנת לשפר את המצב. לשקופית זו מומלץ לצרף תמונה.

נבקש מתנדב שאליו ישלחו התלמידים את השקופיות, והוא יערוך אותן למצגת אחת. מומלץ להוסיף צבעים ושיר רקע שהכיתה 

תבחר כדי שהמצגת תהיה נעימה לצפייה. את המצגת נשלח בדוא"ל לכיתה השותפה. בשיעור הבא נראה את המצגת שהם הכינו 

לנו. 

)15 דקות(  

 frezi אפשר להכין את המצגת באמצעות אתר

סיכום
למדנו היום שני מושגים מרכזיים – קיימּות וטביעת רגל אקולוגית. ראינו כי לכל פעולה שאדם או מדינה עושים יש השפעה על כדור 

הארץ והסביבה וגילינו שכבר בתורה ובמקורות יהודיים אחרים יש התייחסות לשמירה על הטבע. מתוך כך אנו יכולים להבין את 

חשיבות הנושא. בשיעורים הבאים נדבר על היבטים שונים הנוגעים לקיימּות ונתחיל להכיר את החברים החדשים שלנו. )5 דקות( 
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שם המדינה שבה הם גרים: 

מספר התושבים במדינה:  

שטח המדינה: 

מטבע: 

מרחק מישראל בק"מ: 

מרחק מישראל בשעות טיסה: 

עלות כרטיס טיסה מישראל למדינתם: 

שם ראש הממשלה/המושל: 

כמות הגשם בשנה בעיר שבה הם גרים: 

מספר היהודים בעיר שבה הם גרים: 

החברים החדשים שלנו
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"בשבילי נברא העולם" – האדם עומד במרכז הבריאה, והעולם נועד לשרת אותו.

ישנם מיני חיות מזיקות ומסוכנות, שהעולם היה מקום טוב יותר בלעדיהן.

שנת שמיטה מהווה תזכורת לכך שהאדם אינו אדון על אדמתו.

העולם אינו שייך לי ועליי לשמור עליו למען הדורות הבאים.

כל אנשי הסביבה רק מנסים להפחיד, העולם אינו נמצא בסכנה באמת.

אין קשר בין יהדות לבין שמירה על הסביבה. 
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יום אחד היה ]חוני המעגל[ מהלך בדרך, ראה אדם אחד שהוא נוטע חרוב. 

אמר לו: זה, לכמה שנים הוא טוען פירות? 

אמר לו: לשבעים שנה. 

אמר לו: כלום פשוט לך שתחיה שבעים שנה ותאכל ממנו? 

אמר לו: אני מצאתי את העולם בחרובים; כשם שנטעו אבותיי לי, כך אטע אני לבניי. 

ישב, כרך פת, באה לו שינה ונתנמנם. 

סובבה אותו שונית ונתכסה מן העין וישן שבעים שנה. 

כשננער ראהו לאדם אחד שהוא מלקט מאותו חרוב. 

אמר לו: אתה הוא שנטעתו? 

אמר לו: אבי אבא. 

אמר: ודאי מנמנם הייתי שבעים שנה...

הלך לביתו. 

אמר להם: בנו של חוני המעגל היכן? 

אמרו לו: בנו איננו, בן בנו ישנו. 

אמר להם: אני חוני המעגל! לא האמינו לו. 

הלך לבית המדרש, שמע החכמים אומרים: נהירות לנו אלו השמועות עכשיו כבאותן שנים של חוני 

המעגל, שכשהיה נכנס לבית המדרש – כל קושיא שהיתה להם לחכמים היה מתרץ. 

אמר להם: אני הוא! ולא האמינו לו, ולא נהגו בו כבוד כנדרש לו. 

חלשה דעתו וביקש רחמים ומת. 

 אמר רבא: זה שאומרים הבריות 'או חברותא או מיתותא'. 

)על פי בבלי תענית כג ע"א(

טוען = נותן                            שונית = מין צמח

פשוט לך = ידוע לך?             נהירות = ברורות

כרך פת = אכל כריך             חלשה דעתו = התעצב מאוד

•       מה ההבדל בין דרך החשיבה של חוני המעגל  

        לדרך החשיבה של האדם שנטע חרוב?

	•       למה לדעתכם נעצב חוני כשהלך לבית המדרש?

	•       מה הקשר של הסיפור לקיימּות?

	•       מה הייתם עושים במקום חוני? 
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דומה שאין צורך להסביר מה הם מים. הם נמצאים מסביבנו ובתוך גופנו, ואנחנו משתמשים בהם מדי יום. 

ביחידה זו נעסוק בנושא המים, נלמד על מקורותיהם ועל תפקידם בחיינו, וכמובן נעסוק בהקשר הסביבתי-

אקולוגי שלהם. 

"ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִים" )בראשית א, ו(

מים רבים
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מטרות היחידה
1. להכיר את החברים החדשים שלנו באמצעות תוצרים שהתקבלו.

2. לרכוש ידע תיאורטי ומעשי הנוגע לשימוש במים.

3. להעלות הצעות מעשיות לחיסכון במים  ולבחון אותן.

פתיחה
נצפה יחד במצגת שקיבלנו מהכיתה השותפה שלנו. נבקש התייחסות ראשונה של התלמידים; מה משך את תשומת ליבם? מה 

הפתיע אותם? מהו הדבר המרכזי שהם למדו מהצפייה? נעמיק את הבחינה ונעמוד על המשותף והשונה ככל שיאפשר לנו הזמן. 

נובע  שההבדל  כך  על  התלמידים  עם  נשוחח  שלהם.  לזו  שלנו  הכיתתית  האקולוגית  הרגל  טביעת  בין  הבדל  שיש  לראות  נצפה 

מהתרבות ומהסביבה השונה שבה אנחנו חיים. גם בתוך ארצות הברית יש הבדלים בין טביעות רגל אקולוגיות של מקומות שונים. 

נראה כי ההבדל בגודל המדינה ובמשאבים העומדים לרשותה משפיע על התוצאה הסופית, כלומר אם המדינה נמצאת במחסור 

או בעודף של שטחים. בנוסף לכך, נתייחס לאחוזי התמיכה בהיגדים השונים שהצגנו בשיעור הקודם – נעמוד על הדמיון והשוני 

באחוזים בינינו לבין הכיתה השותפה. 

)10–20 דקות, תלוי במשך הזמן העומד לרשותכם(

משחק לימודי 
נשחק עם התלמידים משחק בסגנון "1 נגד 100". נבקש מכל תלמיד להכין שלושה פתקים גדולים. על אחד מהם לכתוב א, על השני 

ב ועל השלישי ג. נזמין שני מתנדבים. אחד יהיה מתחרה והשני מסייע טכני. 

מהלך המשחק: שואלים שאלה וקוראים את שלוש התשובות בנוכחות כולם. 

מבקשים מהמתחרה לצאת לרגע מהכיתה. בזמן שהוא בחוץ כל התלמידים עונים על השאלה ב"הצבעה", כלומר מרימים את הפתק 

שבו התשובה הנכונה לדעתם. המסייע הטכני סופר את התוצאות ורושם בצד כמה הצביעו לכל תשובה. קוראים למתחרה לחזור 

לכיתה ומבקשים ממנו לענות על השאלה.

אם הוא צודק – סופרים כמה תלמידים טעו והם "נופלים מהמשחק", משמע לא משחקים בסיבוב הבא. כל משתתף ש"נופל" מקנה 

למתחרה נקודות בהתאם לשֹוִוי השאלה. 

אם המתחרה טועה – הוא חוזר למקום ומזמינים מתמודד חדש. מספר הנקודות שהוא צבר עד לשלב זה מתחלק בין כל התלמידים 

שענו נכונה. 

אם המתחרה אינו טועה, מומלץ להחליף אותו כעבור סבב של חמש שאלות על מנת להחזיר למשחק את "הנופלים" וליצור עניין. 

מנצח התלמיד שצבר את מספר הנקודות הגדול ביותר.
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שאלות המשחק: 
1. כשמחממים ומקררים מים 

א. הם רותחים ב-100 מעלות צלזיוס וקופאים ב-0 מעלות צלזיוס

ב. הם רותחים ב-50 מעלות צלזיוס וקופאים במינוס 50 מעלות צלזיוס

ג. הם רותחים ב-200 מעלות צלזיוס וקופאים ב-2 מעלות צלזיוס 

)10 נקודות(

2. מי הם הצרכנים הכבדים ביותר של מים?

א. משקי הבית

ב. החקלאים

ג. אנשי התעשייה

)20 נקודות(

3. מהי הנוסחה הכימית של מים?

CO2 .א

H2O .ב

O2H .ג

)25 נקודות( 

4. באיזה חג נדון עם ישראל על המים?

א. ראש השנה

ב. שבועות

ג. סוכות

)50 נקודות( 

5. כיצד נחלקים המים הזמינים בכדור הארץ?

א. 50% אוקיינוסים וימים ו-50% מים לשתייה )שפירים( 

ב. 20% אוקיינוסים וימים ו-80% מים לשתייה )שפירים(

ג. 97% אוקיינוסים וימים ו-3% מים לשתייה )שפירים(

)100 נקודות(

6. מהי הידרותרפיה?

א. פחד ממים

ב. שתיית מים מרובה

ג. טיפול באמצעות מים

)200 נקודות(



7. מה זה אקוויפר?

א. מאגר מים תת-קרקעי

ב. בריכות מים בצפון הארץ

ג. מאגר מים ליד ים המלח

)300 נקודות( 

8. צריכת המים של תושבי ישראל

א. זהה לכמות אספקת המים המקומית

ב. נמוכה פי 2 מכמות אספקת המים המקומית

ג. גבוהה פי 4 מכמות אספקת המים המקומית

)400 נקודות( 

9. באיזו שנה הסתיימה בניית המוביל הארצי המעביר מים מצפון ישראל לדרומה?

א. 10 שנים לאחר הקמת מדינת ישראל – 1958

ב. בשנה שבה קרו אירועים משמעותיים רבים בישראל – 1977

ג. בשנה שבה הוכרזה שמורת הטבע הראשונה בישראל – 1964

)500 נקודות( 

10. בכמה מים אדם בישראל משתמש ביום לצורך הדחת אסלות?

א. 50 ליטר

ב. 25 ליטר

ג. 10 ליטר

)500 נקודות( 

11. טביעת הרגל המימית העולמית לנפש נכון ל-2004 היא

א. 3,400 ליטר ליום לאדם

ב. 1,500 ליטר ליום לאדם

ג. 4,000 ליטר ליום אדם

)500 נקודות( 
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12. כיצד אדם יכול להקטין את טביעת הרגל המימית שלו?

א. להיות צמחוני

ב. להיות טבעוני

ג. להתקלח פעם בשבוע

)500 נקודות( 

13. ְלמה גרם גידול האוכלוסייה בסקוטלנד?

א. להפסקות מים יזומות של הממשלה

ב. לייבוש ביצות שהוביל להיעלמותם של מינים רבים

ג.  לזיהום מקורות המים בעיר הבירה 

)500 נקודות( 

14. כמה אנשים בעולם סובלים ממחסור בגישה למי שתייה בטוחים?

א. למעלה מ-1.1 מיליארד בני אדם

ב. למעלה מחצי מיליארד בני אדם

ג. למעלה מ-2 מיליון בני אדם

)500 נקודות( 

15. כמה פעמים מופיעה בתנ"ך המילה "מים"?

א. 524

ב. 254

ג. 124

)500 נקודות( 

)משך המשחק: 30 דקות( 

דיון בכיתה 
נציג על הלוח חלק מן העובדות שהתגלו במשחק ונרחיב מעט על כל נתון.

)אפשר לכתוב את הדברים על הלוח או להקרין את נספח ב'(:

חלוקת מקורות המים בכדור הארץ: 97% אוקיינוסים וימים ו-3% מים לשתייה )שפירים(

עם  מים.  מכוסה  הארץ  כדור  של  רובו  רוב  בעולם.  במים  מחסור  שאין  נדמה  במבט-על,  הארץ  כדור  על  מסתכלים  כאשר  נרחיב: 

זאת, חשוב לזכור שרק 3% מכלל המים הם מים הראויים לשתייה. יתרה מכך, מתוך שלושת האחוזים הללו: 79% הם שלג וקרחונים 

שאפשר להשתמש בהם רק לאחר המסה, ו-20% הם מי תהום הדורשים פעולות שאיבה. משמע כמות המים הזמינים נמוכה וַמצריכה 

השקעת אנרגיה. המסה מהירה של הקרחונים עקב התחממות וזיהום מי התהום ממפעלי תעשייה שאינם בפיקוח, פוגעים במקורות 

המים המועטים הללו. 



טביעת הרגל המימית העולמית לנפש נכון ל-2004 היא 3,400 ליטר ליום לאדם

נרחיב: בשיעור הקודם הסברנו כי טביעת רגל אקולוגית פירושה גודל השטח הנדרש לצורך פעולה של אדם או של מדינה. טביעת 

רגל מימית היא כמות המים המתוקים הנדרשים לצורך פעולה מסוימת. השימוש נמדד על פי כמות המים שהפעולה צורכת וכמות 

המים שזוהמו בעקבותיה. לצורך גידול קילו תפוזים למשל נדרשים 500 ליטר מים, לגידול קילו תירס או תפוחי אדמה – 900 ליטר מים, 

לייצור ליטר חלב – 1,000 ליטר מים, לייצור קילו בשר עוף 3,900 ליטר מים ולייצור קילו בשר בקר – 15,500 ליטר מים. 

לצריכה  וכמובן  בתעשייה,  מכונות  לשטיפת  קלים,  משקאות  להכנת  גם  אלא  חקלאיים,  גידולים  לצורך  רק  לא  משמשים  המים 

ביתית – מקלחת, בישול, ניקיון וכדומה. שימו לב: רק לצורך הדחת האסלות אנו משתמשים ב-50 )!( ליטר מי שתייה ביום. 

צריכת המים של תושבי ישראל גבוהה פי 4 מכמות אספקת המים המקומית

נרחיב: ישנן מדינות שיש בהן מים בשפע – כמות המשקעים בהן גבוהה ויש בהן שפע של אגמים ונהרות. במדינות אלו לא נוצר 

מחסור במים, אף שצריכת המים בהן יכולה להיות דומה לצריכה בישראל, כיוון שכמות המים הזמינה בהן גדולה. בישראל יש מיעוט 

משקעים, ולא נעשו צעדים משמעותיים לצמצום צריכת המים, ולכן אנו נמצאים כיום בחריגת שימוש לעומת אספקה ומשתמשים 

במאגרים קודמים שנאגרו בשנים שחלפו. כאשר מאגרים אלו יתרוקנו, נמצא את עצמנו בבעיה לא פשוטה. 

למעלה מ-1.1 מיליארד בני אדם בעולם סובלים ממחסור בגישה למי שתייה בטוחים 

זיהום מים, היעדר מודעות וחוסר בתשתיות מוביל לכך שלבני אדם רבים מאוד )למעלה מ-1.1 מיליארד( אין נגישות למי  נרחיב: 

יש מדענים הטוענים כי העולם כבר עבר את הנקודה שבה הוא מסוגל  ולמוות.  ובטוחים. מצב כזה מוביל למחלות  שתייה נקיים 

להתמודד עם הבעיה באמצעות העלאת מודעות. ולכן הפתרון הוא ככל הנראה התפלה של מי ים. הבעיה המרכזית בפתרון הזה היא 

שהוא יקר מאוד, ומרבית האנשים הסובלים ממחסור במים, חיים במדינות עניות שאינן יכולות להשקיע בפתרון כזה. 

נחלק את הכיתה לארבע קבוצות, וכל קבוצה תתמקד באחת העּובדות שהוצגו. התלמידים בכל קבוצה יתחלקו לזוגות, וכל זוג יחשוב 

על סיסמת פרסומת שתוכל להעלות את המודעות לבעיה המוצגת בה. 

לאחר שהתלמידים יסיימו, נבקש מהם לשתף. נשאל אילו פעולות בכוונתם לנקוט בעקבות המידע שקיבלו.

הצעה: את הסיסמאות אפשר לכתוב על בריסטולים ולתלות ברחבי בית הספר. אפשר לתרגם אותן לאנגלית ולשלוח לחברים בכיתה 

השותפה. 

)20 דקות(
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לימוד טקסטים
נחלק לתלמידים דפי טקסטים )נספח ג'(. נבקש מהם לקרוא בזוגות את הטקסטים ולענות על השאלות המצורפות. נבקש מחלק 

מהתלמידים לשתף בתשובותיהם. 

בדיון על הטקסט על הראשון )דברים יא( נכוון למסר של הטקסט, המדבר על שכר ועונש. אם בני האדם יתנהגו כראוי, הם יזכו במים 

ובעקבותיהם בשפע. אם לא – לא ֵירד גשם, ובעקבות זאת לא יהיה יבול ולא יהיו חיים. המים הם כוח החיים של בני האדם. 

בני האדם צריכים לזכור כי למעשיהם יש משמעות, ולכן עליהם לדאוג למקורות המים שלהם היום, על מנת שגם הדורות הבאים 

יזכו לחיים טובים. 

פירושים. הטקסט  לגזור מהן  על מנת  צורת המילים  גם את  בוחנים  רבות דרשנים  כך שפעמים  על  נשוחח  בנוגע לטקסט השני 

מתייחס לכך ששלוש המילים – אדם, ארץ ומטר – הן בעלות שלוש אותיות ומכאן הקשר ביניהן. הפירוש מדבר על כך שאם אין ארץ, 

משמע אם אין יחס של כבוד לארץ )בדומה לדרך ארץ( – לא ֵירד גשם )מטר(, ואם אין מטר )לא ירד גשם( – לא תהיה ארץ )האדמה 

לא תצמיח דבר(. מובן שאם לא יהיה גשם ולא תהיה אדמה, לא יתקיימו חיים על פני האדמה, ולכן לא יהיה אדם. 

ברכת השנים המופיעה בדף הטקסט של התלמידים היא נוסח ברכת השנים מתוך תפילת שחרית. את הברכה הזאת אומרים מיום ז' 

במרחשוון ועד פסח. בתקופת הקיץ מברכים "ותן ברכה" ללא "טל ומטר". ברכה זו נכתבה בשנים שבהן עיקר פרנסתם של האנשים 

היה מן האדמה ולגשם הייתה השפעה רבה על פרנסתם של האנשים. 

)20 דקות( 

הכנת תוצר למשלוח 
מבין כל ברכות הגשם שהתלמידים כתבו, נבחר בהצבעה ברכה אחת שהתלמידים מרגישים שהיא מייצגת אותם. את הברכה נכתוב 

על פלקט ונתרגם אותה יחד לאנגלית. נצלם באמצעות מצלמת הטלפון את כל התלמידים אוחזים בפלקט ומקריאים את הברכה 

יחד. נשלח את הסרטון הקצרצר שיצרנו באמצעות הדואר האלקטרוני לכיתה השותפה.

נזכיר גם כי את הסיסמאות שהתלמידים הכינו אפשר להפיץ בבית הספר ולשלוח לכיתה השותפה לאחר שיתורגמו לאנגלית. 

)20 דקות( 

סיכום
ראינו כי בעיית המים אינה נובעת רק ממיעוט גשמים, אלא גם משימוש לא נכון ומזיהומים. מפאת קוצר הזמן לא נגענו בכל הגורמים 

והסיבות. נזמין את התלמידים להמשיך ולקרוא על הנושא באינטרנט בזמנם הפנוי, ונמליץ להם על אתר "סבבה" של המשרד להגנת 

הסביבה. חשוב מכך, נזמין אותם לחשוב על צעדים מעשיים שכל אחד ואחת מהם יכולים לנקוט על מנת לסייע בפתרון הבעיה.  

)5 דקות(
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1. כשמחממים ומקררים מים 
א. הם רותחים ב-100 מעלות צלזיוס וקופאים ב-0 מעלות צלזיוס

ב. הם רותחים ב-50 מעלות צלזיוס וקופאים במינוס 50 מעלות צלזיוס

ג. הם רותחים ב-200 מעלות צלזיוס וקופאים ב-2 מעלות צלזיוס

)10 נקודות(

2. מי הם הצרכנים הכבדים ביותר של מים?
א. משקי הבית

ב. החקלאים

ג. אנשי התעשייה

)20 נקודות(

3. מהי הנוסחה הכימית של מים?
CO2 .א

H2O .ב

O2H .ג

)25 נקודות( 

4. באיזה חג נדון עם ישראל על המים?
א. ראש השנה

ב. שבועות

ג. סוכות

)50 נקודות( 

5. כיצד נחלקים המים הזמינים בכדור הארץ?
א. 50% אוקיינוסים וימים ו-50% מים לשתייה )שפירים( 

ב. 20% אוקיינוסים וימים ו-80% מים לשתייה )שפירים(

ג. 97% אוקיינוסים וימים ו-3% מים לשתייה )שפירים(

)100 נקודות(

6. מהי הידרותרפיה?
א. פחד ממים

ב. שתיית מים מרובה

ג. טיפול באמצעות מים

)200 נקודות(

7. מה זה אקוויפר?
א. מאגר מים תת-קרקעי

ב. בריכות מים בצפון הארץ

ג. מאגר מים ליד ים המלח

)300 נקודות( 

שאלות
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8. צריכת המים של תושבי ישראל
א. זהה לכמות אספקת המים המקומית

ב. נמוכה פי 2 מכמות אספקת המים המקומית

ג. גבוהה פי 4 מכמות אספקת המים המקומית

)400 נקודות( 

9. באיזו שנה הסתיימה בניית המוביל הארצי המעביר מים מצפון ישראל 
לדרומה?

א. 10 שנים לאחר הקמת מדינת ישראל – 1958

ב. בשנה שבה קרו אירועים משמעותיים רבים בישראל – 1977

ג. בשנה שבה הוכרזה שמורת הטבע הראשונה בישראל – 1964

)500 נקודות( 

10. בכמה מים אדם בישראל משתמש ביום לצורך הדחת אסלות?
א. 50 ליטר

ב. 25 ליטר

ג. 10 ליטר

)500 נקודות( 

11. טביעת הרגל המימית העולמית לנפש נכון ל-2004 היא
א. 3,400 ליטר ליום לאדם

ב. 1,500 ליטר ליום לאדם

ג. 4,000 ליטר ליום אדם

)500 נקודות( 

12. כיצד אדם יכול להקטין את טביעת הרגל המימית שלו?
א. להיות צמחוני

ב. להיות טבעוני

ג. להתקלח פעם בשבוע

)500 נקודות( 

13. ְלמה גרם גידול האוכלוסייה בסקוטלנד?
א. להפסקות מים יזומות של הממשלה

ב. לייבוש ביצות שהוביל להיעלמותם של מינים רבים

ג.  לזיהום מקורות המים בעיר הבירה 

)500 נקודות( 

14. כמה אנשים בעולם סובלים ממחסור בגישה למי שתייה 
בטוחים?

א. למעלה מ-1.1 מיליארד בני אדם

ב. למעלה מחצי מיליארד בני אדם

ג. למעלה מ-2 מיליון בני אדם

)500 נקודות( 

15. כמה פעמים מופיעה בתנ"ך המילה "מים"?
א. 524

ב. 254

ג. 124

)500 נקודות( 

ות
אל

ש
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חלוקת מקורות המים בכדור הארץ: 97% אוקיינוסים וימים ו-3% מים לשתייה )שפירים(

טביעת הרגל המימית העולמית לנפש נכון ל-2004 היא 3,400 ליטר ליום לאדם

צריכת המים של תושבי ישראל גבוהה פי 4 מכמות אספקת המים המקומית

למעלה מ-1.1 מיליארד בני אדם בעולם סובלים ממחסור בגישה למי שתייה בטוחים 
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ְוָהָיה ִאם-ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת-ה' ֱאֹלקיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל-ַנְפְׁשֶכם. 
ְוָנַתִּתי ְמַטר-ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך.  ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת. ִהָּׁשְמרוּ 
ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלקים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם. ְוָחָרה ַאף-ה' ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת-ַהָּׁשַמִים ְולֹא-ִיְהֶיה ָמָטר, 

ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת-ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ה' ֹנֵתן ָלֶכם.  )דברים יא, יג–יז(
ַסכמו במשפט אחד את המסר של הטקסט.  	• 	

מה תפקידם של המים לפי הטקסט הזה? 	• 	

מה תפקידם של המים בחיינו? 	• 	

מה לדעתכם צריכים בני האדם לעשות כיום כדי להימנע מהעונש המתואר בטקסט?  	• 	

אמר ר' שמעון בן יוחאי: ג' דברים שקולים זה בזה ואילו הן ארץ ואדם ומטר, אמר ר' לוי בר חייתה: ושלשתם מן שלשה 
אותיות ללמדך שאם אין ארץ אין מטר ואם אין מטר אין ארץ ואם אין שניהם אין אדם. )בראשית רבה, פרשה י"ג(

ַהסּבירו במילים שלכם: מדוע אם אין ארץ ואין מטר – אין אדם? 	• 	

הוסיפו רעיון משלכם: אם אין ____ אין אדם.   	• 	

 ָּבֵרְך ָעֵלינּו ה' ֱאֹלֵהינוּ ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה,
ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

זהו נוסח ברכת השנים מתוך תפילת שחרית. את הברכה הזאת אומרים מיום ז' במרחשוון ועד פסח. 

 ִּכתבו ברכת גשם משלכם המתאימה לימינו. 



ֶדה" )דברים כ, יט( הוא משפט המתאר בקצרה ובפשטות את הקשר של בני האדם לעצים. עם זאת, ידוע כי  "ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהּׂשָ

הקשר הוא רחב ועמוק יותר: אנו מכנים את ההיסטוריה המשפחתית שלנו "שורשים" וקוראים לילדינו "פרי בטן". ביחידה זו נעמוד 

על חשיבות העצים לקיום היומיומי שלנו ונציע לחולל שינוי אמיתי באמצעותם.
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כי האדם עץ השדה

"ֵעץ ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו" )בראשית א, יא(



מטרות היחידה
1. להמשיך להכיר את הכיתה השותפה

2. ללמוד על עצים ועל תפקידם במערכת האקולוגית

3. ליצור מחויבות אישית לפעולה אצל המשתתפים

פתיחה
בין הסרטונים. נשאל  ומה שונה  ונבדוק מה דומה  ניזכר מה עשינו בסרטון שלנו  יחד בסרטון שקיבלנו מהכיתה השותפה.  נצפה 

את התלמידים מה הם לומדים מן הסרטון של הכיתה השותפה. נוסיף ונשאל אם מאז השיעור האחרון השתנה משהו ביחסם של 

התלמידים למים ולשימוש בהם. 

נזכיר כי ארצות הברית היא מדינה שופעת מים, וודאי בהשוואה לישראל. נעמוד על ההבדל בין היחס שלנו, התלמידים מישראל, 

למים לבין היחס של התלמידים מארצות הברית. נזכיר כי בתפילה אנו מבקשים גשם ומתפללים בכל שנה לשנה גשומה. התפילה 

נאמרת בכל העולם, ולכן גם תלמידים אמריקנים מתפללים לגשם אף על פי שאינם חשים מחסור. המוקד בתפילה הוא ארץ ישראל, 

 "Rain rain go away"- ידוע  ילדים  שיר  למשל  יש  עבורם.  מטרד  מהווה  הגשם  שלעיתים  אף  עבורנו,  מתפללים  הם  ולמעשה 

המבקש מהגשם שייפסק כיוון שהילדים רוצים לשחק. נשאל את התלמידים אם גם בארץ היה יכול להיכתב שיר כזה וניזכר בשירי 

ילדים בנושא גשם. 

)10 דקות( 

משחק פתיחה
נחלק את הכיתה לשתי קבוצות. כל קבוצה בתורה תתבקש לציין שם של שיר שמופיעים בו המילה "עץ" או שם של עץ כלשהו 

)דוגמאות: "כי האדם עץ השדה", "ברוש", "חורשת האקליפטוס" ועוד(. אפשר גם לשיר את השירים שהוזכרו, בהתאם לזמן העומד 

לרשותנו ולמצב הרוח הכיתתי. מנצחת הקבוצה שציינה מספר רב יותר של שירים.

)10 דקות( 

לימוד בכיתה
ראינו כי עצים נזכרים פעמים רבות בשירה העברית. יש לכך מגוון סיבות, והעיקרית שבהן היא התפקיד החשוב שיש להם בשמירה 

על החיים בכדור הארץ.

נקרין על הלוח את הסיבות לחשיבותם של העצים )נספח א'(, ונפרט על כל סיבה. 
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1. חשיבות אקולוגית: "ריאה ירוקה" 

דו- ופחמן  מים  הצמח  קולט  זה  בתהליך  השמש.  אור  בעזרת  הירוקים  הצמחים  בכל  המתבצע  תהליך  הוא  תהליך הפוטוסינתזה 

CO(, ובהשפעת אור השמש מייצר גלוקוז ופולט חמצן. כיוון שבני האדם זקוקים לחמצן כדי להתקיים, העצים ממלאים 
2
( חמצני 

ועליית  ובעולם לנוכח ההתחממות הגלובלית של כדור הארץ  תפקיד מכריע בקיום הזה. בשנים האחרונות גוברת הדאגה בארץ 

הצמחים  )ככל  שהעצים  מתברר  ולסביבה.  לאדם  אלו  מתופעות  הצפויים  הנזקים  ולנוכח  באטמוספרה  הדו-חמצני  הפחמן  ריכוז 

הירוקים( תורמים בעצם קיומם ובזכות תהליך הפוטוסינתזה להפחתת ההתחממות, להקטנת ריכוז הפחמן הדו-חמצני ולהעלאת 

ריכוז החמצן באטמוספרה. דווקא העץ השתול בשדרה שבעיר, בלב האזור המזוהם בפחמן דו-חמצני – שהוא גז פסולת שפולטות 

גזים  ריכוז  – הוא בעל חשיבות רבה בזכות השפעתו על  ובעלי החיים בעת נשימתם  בני האדם  גם  ופולטים  והמכונות  המכוניות 

ואותנו  ירוקה" בלב הכרך, היוצרת סביבה טבעית המקיימת את עצמה  "ריאה  אלו באטמוספרה. כך משמשים העצים העירוניים 

ומתבססת כולה על היצרנים של בסיס הפירמידה האקולוגית, הלא הם העצים.

אחד הנתונים המפתיעים הוא שעץ אחד בלבד מנקה, מסנן ומטהר כמויות עצומות של אוויר מזוהם, סופג קילוגרמים רבים של אבק 

ושל תרחיפים, ובמהלך כל חייו מייצר מאות קילוגרמים של חמצן וקולט טונות רבות של פחמן דו-חמצני. ככל שהעץ גדול ובוגר יותר 

ונושא עלים רבים יותר, כך השפעתו גדולה יותר, ומכאן נובעת חשיבות השמירה על העצים הבוגרים.

2. חשיבות אקולוגית: הקטנת ַסַחף וֶנֶגר וייצוב הקרקע 

וייצוב  לקרקע  יותר  טובה  מים  חדירת  והמאפשרת  לצדדים  הפרוסה  שורשיו  מערכת  באמצעות  וֶנֶגר  ַסַחף  בהקטנת  מסייע  העץ 

הקרקע. הגשם היורד על העץ עובר על פני צמרתו והופך לרסיסי מים. כך מקטינה צמרתו של העץ את עוצמת מכת הגשם על הקרקע 

וכך גם קטנים הֶנֶגר והַסַחף של הקרקע הבאים בעקבותיה. חשיבות זו של העץ באה לידי ביטוי בעיקר במקומות שבהם האדמה 

שמתחת לעץ חשופה ואינה מרוצפת.

3. חשיבות אקולוגית: בית גידול, מגוון מינים

העץ הוא בית גידול ליצורים רבים. על העץ ומתחתיו מתקיימים מארגי מזון רבים שהעץ הוא הבסיס לכולם. לציפורים הוא משמש 

מקום לינה וקינון, מקום מסתור והגנה וגם מקור מזון ישיר או עקיף. חרקים רבים כמו חיפושיות, דבורים ופרפרים תורמים להאבקת 

הפרחים ולתהליך התהוות הפירות ונהנים מתמורה הולמת של צוף, של אבקה ועוד. כל חלקי העץ הם למעשה בית גידול ליצורים 

חיים שונים; ועל כל עץ רענן מתקיים מארג מזון מפואר של יצורים שונים אשר העץ הוא בית הגידול שלהם. בין היצורים השונים 

החיים בסביבת העץ מתקיים שיווי משקל כפי שמתקיים בכל בית גידול בטבע. ככל שהעץ גדול ומפותח יותר רבים הסיכויים שמגוון 

המינים שיחיו בסביבתו יהיה גדול יותר. 

4. תרומה לאקלים 

הכול מכירים את החיפוש אחר צל בימי הקיץ הלוהטים ואת ההרגשה הנעימה המתלווה למציאת עץ נותן צל. את התחושה שלנו 

אפשר גם למדוד בכלי מדידה מדויקים כמו מד-טמפרטורה ומד-עוצמת אור. ואכן נמצא כי העץ מצל על סביבתו ומסייע ביצירת 

מיקרו-אקלים נוח יותר. נידוף מים מעלי העץ והצל שהוא יוצר מורידים את הטמפרטורה תחת העץ בארבע עד חמש מעלות צלזיוס. 

יותר  ונעימה  ובכך מסייע לתחושה טובה  בנוסף לכך, העץ מפחית את עומס החום, את הקרינה הישירה ואת הקרינה המוחזרת, 

בסביבתו ומתחתיו. 
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5. ערך אסתטי: העץ הוא חלק מהנוף 

חזות העץ משתנה בכל עונה ואפילו במהלך היום. צורות העלים וצבעיהם, צבעי שלכת, מופעי פריחה ופירות, גזעים מעניינים 

ושורשים מרתקים – לכל אלה ערך אסתטי. 

6. חשיבות תזונתית  

עצי פרי חשובים מכל הבחינות שהוזכרו עד כאן, אך הם חשובים גם כמקור מזון בעבורנו: זיתים, רימונים, שקדים, תפוחים, תפוזים 

ועוד פירות הגדלים על עצים הם מרכיבי מזון חשובים ביותר בתפריט שלנו.

7. ערך רפואי 

יש עצים שניתן להפיק מהם חומרים בעלי תכונות ריפוי, למשל שמנים המופקים מעץ התה או מעץ האיקליפטוס. אחת התרופות 

הידועות והנמכרות ביותר בכל הזמנים, אספירין, הופקה לראשונה מקליפת עץ הערבה. גם ההתבוננות בעצים, השהייה בגן 

שגדלים בו עצים, וכמובן טיול בגן כזה הם בעלי השפעה מרגיעה. העצים משרים רוגע, מסייעים בהפחתת לחץ הדם ובשיפור 

ההרגשה הכללית.

8. ערך כלכלי

חשיבותם הגדולה של העצים לקיום חיינו מעלה את ערכם הכלכלי. לעצי נוי ערך כלכלי רב, בין השאר משום שהם מעלים את 

ערכה של הסביבה ומאפשרים גם לאנשי העיר לגור בסביבה מוריקה בתוך העיר. אנשים מוכנים לשלם מחיר גבוה יותר תמורת 

דירה הקרובה לפארק או תמורת דירה שמחלונותיה משתקף נוף של עצים. 

)15 דקות(

האיש ששתל עצים
נספר לתלמידים את סיפורו של אלזאר בופייה. 

כשנה לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, יצא מטייל הרפתקן לטייל עם קבוצת אנשים בהרים שבדרום צרפת. בשלב מסוים הוא 

נפרד מהקבוצה וצעד בתנאים קשים במשך כמה ימים. האזור שבו הוא טייל היה יבש ושומם ונראה נטוש. המים והאוכל שלו הלכו 

ואזלו. כשהיה קרוב לייאוש, הוא ראה מרחוק משהו שנראה כמו גזע עץ. כשהתקרב אליו, גילה שמדובר ברועה צאן. שמו היה אלזאר 

בופייה. הרועה נתן לו מים והזמין אותו להתארח בביתו. למחרת התלווה המטייל לרועה וגילה שהוא זורע בלוטים. בכל יום הוא טמן 

באדמה מאה בלוטים של אלון. המטייל שאל אותו לסיבת מעשיו, ואלזאר בופייה סיפר לו שהוא הגיע למקום לפני כמה שנים וראה 

שהכול שומם מסביב. הוא חשב שמכיוון שאין לו דבר חשוב יותר לעשות, הוא יכול לזרוע בלוטים בתקווה שהם יצמחו בבוא היום 

לעצים. הוא טמן באדמה כמאה אלף בלוטים. המטייל נפרד ממנו, ובשנה שלאחר מכן נלחם במלחמת העולם הראשונה. כעבור חמש 

שנים הוא חזר למקום, ולהפתעתו גילה שם עצים רבים, חלקם היו גבוהים יותר ממנו. מאותה שנה ואילך, הוא חזר לבקר שם מדי 

שנה, ובכל ביקור הוא ראה איך השטח והסביבה משתפרים והולכים. העצים שמרו על הקרקע והיא לא נסחפה, השורשים שימרו 



מים, הרוח שנשבה בינות לעלים הוסיפה זרעים ומקורות מים קדמונים החלו לזרום. בתוך פחות מעשרים שנה, נבנה שם כפר שופע 

מדשאות ומזרקות; אנשים רבים עברו לגור שם וקולות צחוק של ילדים מילאו את הרחובות. בזכות פעולה אחת של אדם נחוש: 

זריעה מתמדת של בלוטים, הסביבה השתנתה לגמרי. 

המטייל סיכם את תחושתו במילים האלה:

"משהזכרתי לעצמי כי כל זה היה מעשה ידיו ונפשו של האיש הזה – ללא אמצעים טכניים – הכתה בי ההכרה כי אפשר שבני האדם 

יהיו יעילים כמו אלוהים בתחומים שונים ולאו דווקא בהרס."

נאמר לתלמידים שמי שמעוניין יכול לקרוא את הסיפור המלא בספר: "האיש ששתל עצים" מאת הסופר ַז'ן ִז'יונו בהוצאת אסיה.

אפשר למצוא את הסיפור בתרגום לעברית בקישור הזה:

http//:www.yaarbooks.com%/D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%_D7%A9%D7%A0%D7%98%D7%A2%_D7%A2%D7%A

6%D7%99%D7%9D

אפשר למצוא סרטון באנגלית שנעשה בהשראת הסיפור בכתובת הזאת:

pdf.plantedtrees/arvindgupta/com.arvindguptatoys.www//:http

דיון בעקבות הצפייה
נבקש מן התלמידים לשתף בתחושות שעלו בהם במהלך הסיפור ונשאל מה הם חושבים על הסרט. נשאל אם הם האמינו 

בתחילת הסיפור שאלזאר יצליח לחולל שינוי כזה באמצעות מעשיו. 

)10 דקות(
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פרטים נוספים
נספר כי הסיפור נתן השראה לאנשים רבים בעולם לקום ולעשות מעשה דומה. כך נוצרה לה תנועה טבעית של אנשים וארגונים 

מו להם למטרה ליצור כמה שיותר "יערות יש מאין".  ברחבי העולם שֹשָ

נגזור מבעוד מועד פתקים על פי נספח ב', ונקפל כל פתק בנפרד. בשיעור נזמין בכל פעם תלמיד אחד לבחור פתק מקופל 

ולהקריא את תוכנו בקול לפני כל הכיתה. 

תוכן הפתקים: 

עבדול כרים מהודו יצר "יער יש מאין" על פני תקופה של 19 שנים. הוא השתמש באותה השיטה של האיש ששתל עצים. 	• 	

ג'אדב פיינג נטע יער המשתרע על כ-1,360 דונם בבאסאם שבהודו, וכינה אותו "מולאי וודס". 	• 	

ארגון ששמו "עצים לעתיד" הסתייע ביותר מ-170,000 משפחות, ב-6,800 כפרים באסיה, באפריקה ובאמריקה, כדי לנטוע  	• 	

מעל 35 מיליון עצים.

ואנגארי מאתאיי, זוכת פרס נובל לשלום לשנת 2004, הקימה את תנועת "החגורה הירוקה" שנטעה מעל 47,000,000  	• 	

עצים על מנת לשחזר את הסביבה הקנייתית.

במונגוליה הושק פרויקט רחב היקף בשיתוף "שורשי שנחאי וניבטים", ובמהלכו ניטעו בקולון צ'י מעל ל-1,000,000 עצים  	• 	

כדי לעצור את תהליך המדבור ולהאט את התחממות כדור הארץ.

פרופ' מרטינז דנהיל הקים בשיתוף עם הכנסיות בזימבבואה פרויקט נטיעות שבמהלכו ניטעו מיליוני עצים בזימבבואה.  	• 	

בשל חוסר היציבות בזימבבואה בשנים האחרונות, מאמצים כאלה צומצמו באופן משמעותי.

בהוסהב ט'ורת נטע כ-45,000,000 שתילים בהשראת הספר. ט'ורת התחיל את הפרויקט שלו ביוני 2006 בסנגאמנר,  	• 	

United Nations Environment Programme – UNEP-שבמהרשטרה, הודו. הפרויקט זכה לתמיכת ה

)10 דקות(

למידה בחברותות והכנת תוצר
נחלק את הכיתה לקבוצות למידה בחברותא. כל קבוצה תקבל דף ובו מקורות הנוגעים לעצים )נספח ג'(. על כל קבוצה לבחור 

ציטוט אחד שחבריה אוהבים במיוחד ולהסביר מדוע. בנוסף לכך, עליהם להציע הצעה לפרויקט כיתתי שהם יכולים לקדם. חשוב 

להזכיר לתלמידים כי גם פעולה קטנה יכולה לחולל שינוי. כשם שאלזאר רק טמן בלוטים באדמה והצליח להוביל לשינוי נרחב, 

כך הם ככיתה יכולים לעשות פעולות קטנות שיובילו לשינוי גדול. עם סיום החברותות נבקש מהתלמידים לשתף בהצעות שלהם 

לפרויקט, ויחד נבחר פרויקט שנוכל לאמץ ולבצע ככיתה.

לאחר מכן, עליהם לצאת ולחפש עצים בסביבת בית הספר ולהצטלם לידם )"סלפי" עם עץ( כשהם אוחזים פלקט ובו הציטוט 

שבחרו וההצעה לפעילות. את הצילום נשלח לכיתה השותפה. 



הכנה לשיעור הבא 
נבקש מהתלמידים להביא תמונות שלהם שצולמו באחד מחגי ישראל )יושבים לשולחן הסדר, מחופשים בפורים, מטיילים בסוכות, 

שותלים עצים בט"ו בשבט וכדומה(. את התמונות ישלבו התלמידים במצגת שיכינו לכיתה השותפה. אפשר להביא יותר מתמונה 

אחת, ורצוי שהתמונות יהיו בפורמט דיגיטלי ולא מודפס כדי שיהיה אפשר לשלב אותן בקלות.

Rוקי

דות Relationships וקיימּות
יה

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   



נספח א -עץ השדה |  יחידה 2 |   

Rוקי

דות Relationships וקיימּות
יה

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

חשיבות העצים
1. חשיבות אקולוגית: "ריאה ירוקה" 

ניקוי האוויר באמצעות פוטוסינתזה

2. חשיבות אקולוגית: הקטנת ַסַחף וֶנֶגר וייצוב הקרקע 

באמצעות מערכת השורשים

3. חשיבות אקולוגית: בית גידול, מגוון מינים

בסביבת העץ מצויים יצורים חיים רבים

4. תרומה לאקלים

הטמפרטורה תחת העצים נמוכה בארבע עד חמש מעלות צלזיוס

5. ערך אסתטי: העץ הוא חלק מהנוף 

העלים, הפריחה והפירות מקשטים את הסביבה

6. חשיבות תזונתית  

לפירות העץ ערך תזונתי בזכות הוויטמינים והמינרלים החיוניים שבהם

7. ערך רפואי 

הפקת תרופות והשריית רוגע
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בהוסהב ט'ורת נטע כ-45,000,000 שתילים בהשראת הספר. ט'ורת התחיל את הפרויקט שלו ביוני 2006 בסנגאמנר, 

United Nations Environment Programme – UNEP-שבמהרשטרה, הודו. הפרויקט זכה לתמיכת ה

עבדול כרים מהודו יצר "יער יש מאין" על פני תקופה של 19 שנים. הוא השתמש באותה השיטה של האיש ששתל עצים.

ג'אדב פיינג נטע יער המשתרע על כ-1,360 דונם בבאסאם שבהודו, וכינה אותו "מולאי וודס".

ארגון ששמו "עצים לעתיד" הסתייע ביותר מ-170,000 משפחות, ב-6800 כפרים באסיה, באפריקה ובאמריקה, כדי 

לנטוע מעל 35 מיליון עצים.

ואנגארי מאתאיי, זוכת פרס נובל לשלום לשנת 2004, הקימה את תנועת "החגורה הירוקה" שנטעה מעל 

47,000,000 עצים על מנת לשחזר את הסביבה הקנייתית.

במונגוליה הושק פרויקט רחב היקף בשיתוף "שורשי שנחאי וניבטים", ובמהלכו ניטעו בקולון צ'י, מעל ל-1,000,000 

עצים כדי לעצור את תהליך המדבור ולהאט את התחממות כדור הארץ.

פרופ' מרטינז דנהיל הקים בשיתוף עם הכנסיות בזימבבואה פרויקט נטיעות שבמהלכו ניטעו מיליוני עצים בזימבבואה. 

בשל חוסר היציבות בזימבבואה בשנים האחרונות, מאמצים כאלה צומצמו באופן משמעותי.
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ַוִּיַּטע ְיהָוה ֱאֹלִהים ַּגן-ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת-ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר.  ַוַּיְצַמח ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמן-ָהֲאָדָמה 
ָּכל-ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ ַהַחִּיים ְּבתֹוְך ַהָּגן, ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע.  )בראשית ב, ח–ט(

ְוִכי-ָתֹבאּו ֶאל-ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל-ֵעץ ַמֲאָכל )ויקרא יט, כג(

בן אדם כעץ שתול על מים 

 שורש מבקש 

בן אדם כסנה מול השמים

 בו בוערת אש 

)יענקל'ה רוטבליט(

כי האדם עץ השדה 

 כמו האדם גם העץ צומח 

כמו העץ האדם נגדע 

 ואני לא יודע 

איפה הייתי ואיפה אהיה 

כמו עץ השדה 

)נתן זך( 

אם הייתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך: הנה המשיח הגיע – ֹּבא ונטע את הנטיעה 

ואחר-כך צא לקבל את פניו של המשיח. )על פי אבות דרבי נתן, נוסח ב, לא(

עץ בן 70 שנכרת – לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה מועיל חדש. אין תמורה 

לעץ עתיק. המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם. אין שום בניין או חשמל חשוב 

יותר מעץ איקליפטוס עבות, שקמה ישנה, חורש אלונים. הם שורשי האדם. 

100 אין תמורה. אין זו רק ונדליות  בניין תוכל להקים כאן או שם – ולעץ בן 

־אלא ערעור העתיד. ובאיזו קלות עוקרים אצלנו. תמיד נמצא שעצים מפרי

עים למישהו או למשהו, לקו הישר של המדרכה או לחוטי החשמל או לאיזו 

כיכר קטנה שמישהו יזם בדמיונו קצר הכנפיים...

 )דברי ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, בנאום בכנסת ב-1962(
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ִקראו את הטקסטים המצורפים. 	• 	

ּבִחרו טקסט אחד שאתם מזדהים עם הכתוב בו באופן אישי וַהסּבירו לקבוצה מדוע.  	• 	

ִחשבו על פרויקט קל לביצוע, כמו הפרויקט של אלזאר בופייה, שיש בכוחו לעשות שינוי גדול. וַהשלימו  	• 	

את הפרטים: 

הבעיה שזיהיתי:

הפעולה שלי:

ְלמה אני זקוק/זקוקה:

כמה זמן יימשך הפרויקט:

הצעד הראשון:

מה יקרה עם סיום הפרויקט, כיצד תשנה את המציאות:

ִּכתבו על בריסטול את הציטוט שאהבתם ולידו בקצרה את הצעתכם לפרויקט. צאו לחצר בית הספר,  	• 	

ּבִחרו עץ אחד והצטלמו לידו עם הבריסטול הכולל ציטוט והצעה לפרויקט )"סלפי" עם עץ ובריסטול( 
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חגים ופליאה
"ָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים" )בראשית א, יד(

מילולית  בלתי  חוויה  היא  בבסיסה  שהפליאה  כיוון  שיהיו,  ככל  ליריים  כתובים,  טקסטים  בעזרת  הפליאה  נושא  את  להגדיר  קשה 
לרוב. אם כן, מדוע היא חשובה למעשה החינוכי? בכל הנוגע למשבר הסביבתי, רבים חושבים אך ורק על מה שאנחנו )בני-האדם( 
עושים לטבע, וזו נקודת המוצא שלהם להתמודדות עם הנושא. אך בכך הם מדלגים על שלב חיוני מקדים, כי מה שאנחנו מרשים 
לעצמנו לעשות לטבע הוא פונקציה או פועל יוצא של מה שאנחנו נותנים לטבע לעשות לנו, לחולל בנו. אם הטבע אינו עושה לנו 
דבר, אינו מעורר בנו משהו, מדוע שלא נהרוס אותו? או לפחות, ניישב ונבנה בלי גבולות? הזיקה והאכפתיות שאנו מנסים ליצור 
בחוויה של פליאה. אחד האתגרים המרכזיים של  נעוצים  – שורשיהן  ושיובילו בסופו של דבר לאחריות  ולעורר במעשה החינוכי, 
החינוך הסביבתי הוא ליצור את התנאים המתאימים לחוויית הפליאה, ודווקא מהדברים הקטנים. זו לא חכמה גדולה לעמוד נפעמים 
ולהרגיש התרוממות רוח מול מפלי הניאגרה או הגרנד-קניון. המשימה היא לראות את "האין-סוף בגרגיר חול ואת הנצח מתוך פרח" 

)על פי דברים מאת ד"ר איילון שוורץ(. 

 .)Resource-based learning( בנויה במתכונת של למידה מבוססת מקורות  זו  יחידה  לחולל פליאה אצל התלמידים,  במטרה 
בגישה זו התלמידים מתנסים בלמידה פעילה. הם חוקרים נושא מסוים בתכנית הלימודים, ונעזרים לשם כך בטקסטים ובמקורות 
מידע שונים. בתהליך הלמידה נעודד את התלמידים להשיג מידע ולפתור בעיות בדרכים יצירתיות. המטרה והתוצאה של התהליך 
הן למידה פרודוקטיבית המקדמת לומד עצמאי ומלא פליאה. התלמידים נדרשים לקרוא מקורות, לסנן מידע, לצרף יחד פיסות מידע 
ולהפוך אותן לידע משמעותי על הנושא. בסוף התהליך משתפים בממצאים כדי להדגיש את הגילויים של התלמידים ולאפשר להם 

לקבל אחריות וקרדיט על עבודתם.
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מטרות היחידה
1.         לבחור פרויקט כיתתי משותף

2.         להתנסות בלמידה מבוססת מקורות 

3.         לרכוש ידע על הקשר בין חגי ישראל לעונות השנה בישראל ובתפוצות

פתיחת השיעור 
נפתח את השיעור בהצגת התמונות שקיבלנו מהכיתה השותפה. נקרא את כל ההצעות שהציעה הכיתה השותפה ונבחר יחד 

פרויקט כיתתי מתוך כלל ההצעות – שלנו ושלהם. נמנה קבוצה שתהיה אחראית ללוות את הפרויקט ותדאג לביצועו. 

על המורים מהכיתות השותפות לתאם איזה פרוייקט התלמידים בוחרים לבצע יחדיו

למידה מבוססת מקורות 
לאחר מכן נחלק את הכיתה לשש קבוצות. כל קבוצה תקבל דף משימה בנושא אחד מחגי ישראל והקשר שלו לסביבה. יש 

להקדיש 45 דקות לעבודה הקבוצתית. לאחר מכן תציג כל קבוצה את תוצריה. יש להקציב חמש דקות לכל קבוצה )6 קבוצות * 5 
דקות = 30 דקות(.

בסיום השיעור נבקש מהתלמידים להתייחס למצגות שהוצגו. נבחן יחד איתם מה הפליא אותם ואיזה ידע חדש נוסף להם בעקבות 
העבודה הקבוצתית שלהם ושל חבריהם. 

את המצגות שהכנו נשלח לכיתה השותפה. נדגיש: כיוון שאנו שולחים את המצגות, חשוב להשקיע גם באיסוף המידע וגם בהכנת 
המצגת. נכוון את התלמידים לכתוב בגופנים יפים וצבעוניים, להוסיף תמונות וקישורים ולהכין תוצר יפה ומכבד. לצורך כך חשוב 

מאוד לעבור בין הקבוצות במהלך הכנת המצגת. 

כדאי לתת לתלמידים לחפש לבד חומרים באינטרנט על מנת לראות לאילו מקורות הם פונים וללמד אותם לעבד ולסנן מידע מתוך 
שפע האפשרויות. אם כעבור רבע שעה של חיפושים באינטרנט נגלה שהם מתקשים בכך, נוכל להציע את האתרים האלה: 

אתר החגים של התנועה ליהדות מתקדמת: 
http//:www.reform.org.il/Heb/holidays/holiday.asp 

אתר החגים של משרד החינוך:
http//:cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/portalhagim/

חגים ומועדים באתר סנונית:
http//:www.snunit.k12.il/cgi-bin/snunit/subject.pl?Id&75=parent105=

חגי ישראל באתר שיטים:
http//:www.chagim.org.il/

בכל מקרה נעודד אותם לחשיבה עצמאית ויצירתית, בעיקר בנוגע לשאלה על הדברים שכדאי להדגיש בחג היום וכן בשאלה על 
התאריך המתאים לדעתם לחגוג בו את החג כיום.



נספח א - חגים ופליאה |  יחידה 4 |   

תאריך עברי: 

עונת השנה: 

הקשר של החג לטבע: 

הפעם הראשונה שהחג מוזכר בתנ"ך: 

המאפיינים של הטבע בתקופת החג: 

המאפיינים של מזג האוויר בתקופת החג: 

מדינה בעולם שהחג נחגג בה בעונה אחרת: 

ִאילו היו קובעים את החג היום, הדברים שהיה כדאי להדגיש הם: 

לדעתי מתאים יותר לחגוג את החג בתאריך:  

ילדים מהכיתה שנולדו בסביבות החג: 

סרטון מעניין שקשור לחג: 

תמונות רלוונטיות )אפשר ומומלץ לצרף תמונות אישיות שלכם הקשורות לחג(

/http://prezi.com ענו על השאלות וָהכינו מצגת באמצעות אתר

ַשלבו במצגת גם את הקשר הסביבתי:  הסוכה נועדה להזכיר לנו את בני ישראל שיצאו ממצרים וגם את העובדה שהרכוש שצברנו 
הוא ארעי. השהות והמגורים במבנה זמני העשוי מחומרים טבעיים עשויים להגדיל את החיבור של כל אחד מאיתנו לטבע. חשוב 
לשים לב שלא מקשטים את הסוכה רק בקישוטים מלאכותיים אשר יהפכו בסיום החג לאשפה. עדיף לקשט בקישוטים טבעיים 

שיוכלו לחזור לטבע ולהשלים את גלגולם הביולוגי. 

סוכות
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חנוכה

תאריך עברי: 

עונת השנה:

הקשר של החג לטבע: 

הפעם הראשונה שהחג מוזכר בתנ"ך: 

המאפיינים של הטבע בתקופת החג: 

המאפיינים של מזג האוויר בתקופת החג: 

מדינה בעולם שהחג נחגג בה בעונה אחרת: 

ִאילו היו קובעים את החג היום, הדברים שהיה כדאי להדגיש הם:  

לדעתי מתאים יותר לחגוג את החג בתאריך: 

ילדים מהכיתה שנולדו בסביבות החג: 

סרטון מעניין שקשור לחג: 

תמונות רלוונטיות )אפשר ומומלץ לצרף תמונות אישיות שלכם הקשורות לחג(

/http://prezi.com ענו על השאלות וָהכינו מצגת באמצעות אתר

ַשלבו במצגת גם את הקשר הסביבתי: בכל חנוכייה דולקים מדי שנה 44 נרות. רוב הנרות הנמכרים בחנויות כיום עשויים מתוצרי 
לוואי הנוצרים בתהליך הפקת הנפט. כידוע, זהו משאב שאינו מתחדש ופולט חומרים מזהמים ומסוכנים לאוויר. על מנת לצמצם 

את זיהום האוויר הנוצר בביתנו מדי ערב, מומלץ לחפש נרות העשויים מחומרים אורגניים כמו סויה למשל.
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ט"ו בשבט

תאריך עברי:  

עונת השנה:  

הקשר של החג לטבע:  

הפעם הראשונה שהחג מוזכר בתנ"ך:  

המאפיינים של הטבע בתקופת החג:  

המאפיינים של מזג האוויר בתקופת החג:  

מדינה בעולם שהחג נחגג בה בעונה אחרת:  

ִאילו היו קובעים את החג היום, הדברים שהיה כדאי להדגיש הם:   

לדעתי מתאים יותר לחגוג את החג בתאריך:  

ילדים מהכיתה שנולדו בסביבות החג:  

סרטון מעניין שקשור לחג:  

תמונות רלוונטיות )אפשר ומומלץ לצרף תמונות אישיות שלכם הקשורות לחג(

/http://prezi.com ענו על השאלות וָהכינו מצגת באמצעות אתר

ַשלבו במצגת גם את הקשר הסביבתי: בעשורים האחרונים מודגש יותר ויותר הקשר של ט"ו בשבט לנושא הסביבתי, בעיקר כיוון 
שזהו חג שנוטעים בו עצים. בשיעור הקודם למדנו על חשיבות נטיעת העצים. חשוב לדעת שכדאי לטעת מגוון עצים ולא להתמקד 

בזן אחד שעלול להפר את האיזון הביולוגי ובעת משבר סביבתי לייצר נזקים כדוגמת שרפות או מזיקים. 
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פורים

תאריך עברי:   

עונת השנה:  

הקשר של החג לטבע:  

הפעם הראשונה שהחג מוזכר בתנ"ך:  

המאפיינים של הטבע בתקופת החג:   

המאפיינים של מזג האוויר בתקופת החג:  

מדינה בעולם שהחג נחגג בה בעונה אחרת:  

ִאילו היו קובעים את החג היום, הדברים שהיה כדאי להדגיש הם:   

לדעתי מתאים יותר לחגוג את החג בתאריך:  

ילדים מהכיתה שנולדו בסביבות החג: 

סרטון מעניין שקשור לחג: 

תמונות רלוונטיות )אפשר ומומלץ לצרף תמונות אישיות שלכם הקשורות לחג(

/http://prezi.com ענו על השאלות וָהכינו מצגת באמצעות אתר

ַשלבו במצגת גם את הקשר הסביבתי:  ארבע המצוות העיקריות של חג פורים מתחילות באות מ': מקרא מגילה, משלוח מנות, 
מתנות לאביונים ומשתה. משתה הוא מסיבה שמחה ועליזה, ולתחפושות יש חלק מרכזי בו. כדאי לשים לב שרבות מהתחפושות 

המוצעות למכירה בחנויות מיוצרות מחומרים לא-ידידותיים לסביבה, ובתום החג הן הופכות לאשפה. מומלץ לעשות מאמץ ולהכין 
לבד תחפושות מחומרים ידידותיים לסביבה ומתכלים. 
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פסח

תאריך עברי: 

עונת השנה: 

הקשר של החג לטבע: 

הפעם הראשונה שהחג מוזכר בתנ"ך: 

המאפיינים של הטבע בתקופת החג: 

המאפיינים של מזג האוויר בתקופת החג: 

מדינה בעולם שהחג נחגג בה בעונה אחרת: 

ִאילו היו קובעים את החג היום, הדברים שהיה כדאי להדגיש הם:  

לדעתי מתאים יותר לחגוג את החג בתאריך: 

ילדים מהכיתה שנולדו בסביבות החג: 

סרטון מעניין שקשור לחג: 

תמונות רלוונטיות )אפשר ומומלץ לצרף תמונות אישיות שלכם הקשורות לחג(

/http://prezi.com ענו על השאלות וָהכינו מצגת באמצעות אתר

ַשלבו במצגת גם את הקשר הסביבתי:  שמירה על בית כשר לפסח היא אחת הדאגות הגדולות בבתים שיש בהם הקפדה בנושא. 
כדאי לשים לב לשני עניינים עיקריים. שימוש בחומרי ניקוי המכילים כמויות גדולות של כימיקלים מזהם את מקורות המים ואת 

הקרקע, ולכן יש להעדיף מוצרי ניקוי ידידותיים לסביבה. דבר נוסף: כדאי לעשות מאמץ ולהכשיר את הכלים ולא להשתמש בכלים 
חד-פעמיים במהלך כל החג, כיוון שבתום הארוחה כלים אלו הופכים לאשפה ומעמיסים על המערכת האקולוגית. 
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שבועות

תאריך עברי:  

עונת השנה:  

הקשר של החג לטבע :  

הפעם הראשונה שהחג מוזכר בתנ"ך:  

המאפיינים של הטבע בתקופת החג:  

המאפיינים של מזג האוויר בתקופת החג:  

מדינה בעולם שהחג נחגג בה בעונה אחרת:  

ִאילו היו קובעים את החג היום, הדברים שהיה כדאי להדגיש הם:  

לדעתי מתאים יותר לחגוג את החג בתאריך:  

ילדים מהכיתה שנולדו בסביבות החג: 

סרטון מעניין שקשור לחג:  

תמונות רלוונטיות )אפשר ומומלץ לצרף תמונות אישיות שלכם הקשורות לחג(

/http://prezi.com ענו על השאלות וָהכינו מצגת באמצעות אתר

ַשלבו במצגת גם את הקשר הסביבתי:  חג שבועות מציע לנו חיבור ישיר לטבע ולסביבה. הקיץ מתחיל, וזו עונה נהדרת לבלות 
בטבע וליהנות מכל מה שיש לו להציע. בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש במוצרי חלב בארוחות החג. העדיפו לרכוש מוצרים 

באריזות גדולות ולהמעיט בשימוש בקופסאות המיועדות לשימוש חד-פעמי, שכן בתום הארוחה הן הופכות לאשפה ומעמיסים על 
המערכת האקולוגית. 
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ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת- "ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים 
ָהָאֶרץ" )בראשית א, כח(

תרבות הצריכה

"אני צריכה...", "אני רוֶצה...", "אם רק היה לי...", "הלוואי שהייתי יכול לקנות...". אנחנו חיים בחברה צרכנית, ומכל 
עבר משדלות אותנו פרסומות לרכוש עוד ועוד מוצרים. כל יצרן מנסה לשכנע אותנו שחיינו יהיו מושלמים אם 

רק נרכוש את המוצר שהוא מציע לנו. ביחידה זו נעסוק בתרבות הצריכה – נכיר את השפעתה על הסביבה שבה 
אנו חיים ונבדוק כיצד אנחנו מושפעים ממנה. ביחידה זו נבחן את הצריכה בעין ביקורתית, ובתוך כך נעסוק גם 

בהכרת תודה על ה"יש" ובהבנת הטוב הסובב אותנו. 



מטרות היחידה
1.            להכיר מושגים הנוגעים לצרכנות ולצריכה

2.            לבחון את הגורמים המנתבים את סוכנויות הפרסום על ידי הכנת פרסומת 

3.            לפתח חשיבה ביקורתית

פתיחה
לכיתה  שלנו  הכיתה  בין  ומהטבע  מהחגים  הפליאה  בתחושת  ההבדלים  על  נשוחח  השותפה.  מהכיתה  שקיבלנו  במצגות  נצפה 
השותפה. נברר יחד עם התלמידים באיזו עונה נחגג כל אחד מהחגים ומה מאפיין את הטבע בעונה הזאת. ניזכר בחגים שחגגנו 
לזמן  בדיון בהתאם  נעמיק  העולות מהמצגת של הכיתה השותפה.  ונשווה את התחושות שלנו לתחושות  ובשנה שעברה  השנה 

העומד לרשותנו. אם זה אפשרי, נשלח לתלמידים מבעוד מועד את המצגות על מנת לחסוך זמן במהלך השיעור. 

דוגמאות להבדלים שעשויים להתגלות: חנוכה נחגג בחוף המזרחי בתקופה שבה יורד שלג, לעומת זאת בישראל החורף לא תמיד 
מתחיל בתקופה הזאת. בט"ו בשבט בישראל נהוג לטעת עצים, בארה"ב אי אפשר לטעת ללא אישורים מיוחדים ולכן זה פחות זמין. 

הצגת הנושא
נקרין לתלמידים את מצגת המותגים )נספח א'(. נבקש מהתלמידים לכתוב במהלך ההקרנה את שמות המותגים שהם מזהים 

ולידם את המוצרים. )למשל: טויוטה – מכונית, נסטלה – מזון וכדומה(

בסיום נבקש מהתלמידים לשתף ונבדוק כמה מותגים היו מוכרים לרוב הכיתה. 

נקרין לתלמידים שתי פרסומות מיוחדות מהעולם. 

פרסומת לחברת ביטוח:

Fi5kAXF4-fu=v?watch/com.youtube.www//:https

פרסומת למים מינרליים:

rR3BlwTOvMQ=v?watch/com.youtube.www//:https

לאחר הצפייה נשאל את התלמידים מהו לדעתם נושא השיעור. נאמר כי היום נעסוק בנושא צריכה וצרכנות ונלמד יחד את הקשר 
בין צריכה לבין סביבה ואקולוגיה. 

)15 דקות(
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עבודה בקבוצות
נחלק את הכיתה לחמש קבוצות. כל קבוצה תקבל דף עבודה )נספח ב'(  ובו הוראות להכנת פרסומת בת שתיים-שלוש דקות למוצר 

מסוים. יש להקדיש עשר דקות לעבודה בקבוצות. עם סיום העבודה בקבוצות – כל קבוצה תציג את הפרסומת שלה.

)שימו לב: אל תאמרו זאת לתלמידים אולם הם נדרשים להכין פרסומת למוצר בעל חסרונות רבים. הכוונה היא לראות כיצד הם 
מתמודדים עם הנושא ולאחר מכן לערוך דיון(

)25 דקות = 10 דקות להכנת הפרסומת + 3 דקות הצגה * 5 קבוצות(

דיון בכיתה
נבקש מהתלמידים לספר איך הרגישו במהלך העבודה על הפרסומות. נתעכב על הקושי שביצירת פרסומת חיובית למוצר שיש לו 
תכונות שליליות רבות. נשאל איך התמודדו עם הקושי הזה. נשאל אם לדעתם משרדי פרסום אמיתיים מתמודדים אף הם עם הקושי 
הזה. נאמר כי משרדי פרסום מציגים תמיד רק את התכונות החיוביות של המוצר שהם מפרסמים. כיוון שלעיתים יש קושי להציג את 

התכונות החיוביות, מפרסמים רבים כלל אינם עוסקים בתכונות של המוצר, אלא מייצרים פרסומת שעיקרה אווירה. 

PMAbtq6g5Ng=v?watch/com.youtube.www//:https   :נקרין את הסרטון הבא העוסק בתרבות הצריכה

ואיך הם  ועוד מוצרים. נשאל איך הם מרגישים כשהם קונים מוצר חדש,  ועל הצורך לקנות עוד  נשוחח עם התלמידים על הרצון 
מרגישים חודש-חודשיים לאחר שרכשו מוצר חדש ונחשק. נשאל מדוע לדעתם אנחנו רוצים לקנות דברים חדשים. נשאל אם הם 
זוכרים את "טביעת הרגל האקולוגית" שדיברנו עליה בשיעור הראשון. נזכיר כי מדובר בחישוב של השטח הנדרש כדי לקיים את חיי 

היום-יום של אנשים ומדינות. 

נאמר: בדומה לטביעת הרגל האקולוגית, מומחים רבים מציעים לחשב את המחיר האמיתי של מוצרים לפי הנזק שנגרם לסביבה 
בעת ייצורם. האם לדעתכם המחיר יהיה גבוה או נמוך יותר? נזכיר כי כל מוצר מגיע באריזות. אריזות אלו הופכות כמובן לאשפה, 

וכל מדינה נדרשת להתמודד עם האשפה שנוצרת בה. 

נשאל אם הם יודעים באילו תנאים אנשים עובדים במדינות מזרח אסיה. נספר כי בדרך כלל מדובר בתנאי העסקה ירודים במיוחד. 
ללא ביטחון תעסוקתי, ללא תנאים סוציאליים. מעסיקים רבים נוהגים כך על מנת להוזיל את עלויות הייצור ולהגדיל את הרווחים 
שלהם. במקרים רבים הם אפילו מעסיקים ילדים לצורך כך, והילדים נפגעים פגיעה כפולה – הם גם לא זוכים להשכלה מסודרת וגם 

מרוויחים שכר נמוך במיוחד עבור עבודה קשה שפעמים רבות פוגעת בבריאותם. 

)20 דקות(

עבודה אישית
נבקש מכל התלמידים להכין רשימה מפורטת של כל הדברים שיש להם בחדר הפרטי בבית. נבקש שיכתבו הכול בפירוט רב: שולחן, 
ארון, כמה זוגות מכנסיים, כמה חולצות, תמונות על הקירות, ספרים, משחקים ועוד ועוד. לאחר שיסיימו לכתוב נבקש שיתבוננו רגע 
ברשימה ויחשבו עד כמה כל הדברים שיש להם נחוצים. נבקש מהתלמידים לשתף ולומר אם הם מרגישים שיש להם מעט רכוש או 
הרבה. נשאל אם יש פער בין מה שהם צריכים שיהיה להם לבין מה שהם רוצים שיהיה להם. על מה מלמד הפער הזה? נשאל: מתוך 

הרשימה שיצרתם, על אילו דברים אתם חושבים שאתם יכולים לוותר? איך זה ישפיע על חייכם? 



לימוד בחברותות
נחלק את הכיתה לקבוצות למידה. כל קבוצה תקרא שני טקסטים הנוגעים לצריכה )נספח ג'(. נבקש מהם לענות על השאלות בדף 

העבודה. לאחר מכן נבקש מהם לשתף במליאה. נשאל מה הם הבינו מן הקטע ממסכת אבות. 

בדיון נדגיש את הגישה של חכמי המשנה, שלפיה העשיר הוא מי ששמח במה שיש לו, ולא זה שיש לו יותר רכוש. משמע: העושר 
טמון בשמחה ובהשלמה. נשאל את התלמידים אם הם מסכימים עם הגישה הזאת. האם יכול להיות שלאדם יש פחות אבל הוא 

מרגיש עשיר? 

נשאל גם מה הם הבינו מדבריו של דניאל שליט. נדגיש כי הוא מצביע על הניתוק בין הקניון לבין הטבע. נזכיר כי פעמים רבות 
אנחנו מגיעים לקניון ביום קיץ חם והטמפרטורה בתוך המבנה נמוכה כל כך עד שקשה לזכור באיזו עונה אנחנו. התאורה החזקה 
בפנים משכיחה מאיתנו את השעה האמיתית, וכך נוצר מצב של ניתוק מהטבע. הניתוק מהטבע גורם לנו לשכוח את ההשלכות של 

המעשים שלנו עליו. 

)20 דקות( 

 הכנת תוצר למשלוח
נבקש מהתלמידים לשתף במשפט שכתבו בהשראת "איזהו עשיר?" שבמסכת אבות.

לאחר מכן, כל תלמיד ינסה לתרגם את המשפט שכתב, וליד התרגום יוסיף על מה הוא מוכן לוותר מתוך כל הרכוש שיש בחדרו. את 
כל המשפטים נערוך במסך אחד ונשלח לכיתה השותפה.

נסכם: ראינו כי התרבות שלנו מעודדת אותנו לצורך עוד ועוד. חשוב שנזכור כי לצריכה שלנו יש השפעה גם על חייהם של אנשים 
אחרים וגם על הסביבה. נקווה שבעקבות שיעור זה, יחשבו התלמידים היטב לפני כל רכישה חדשה. 

)10 דקות(
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קבוצה א'

אתם משרד פרסום חדש, צעיר ונמרץ. כל לקוח חדש שמגיע אליכם חשוב לכם 
מאוד כיוון שאתם רוצים לגדול ולהיות משרד הפרסום המוביל בשוק. הגיע אליכם 

לקוח המעוניין לפרסם שכונה חדשה שבנה. עליכם לקרוא בעיון את תכונות 
המוצר ולהכין פרסומת באורך 2 דקות לשכונה.

"שכונת ציוצי הציפורים"

•   בשכונה ייבנו אלף יחידות דיור בשטח של קמ"ר

•   השכונה קרובה מאוד למפעל שעובד 24 שעות יממה

•   המפעל מייצר חומרים כימיים, ומארובותיו עולים ריחות לא נעימים

•   הסופרמרקט הקרוב נמצא במרחק 20 קילומטר

•   בשכונה לא מתוכננים גני ילדים ולא פארק משחקים

•   משאיות לפינוי אשפה ייכנסו שלוש פעמים ביום לשכונה

נספח א -תרבות צריכה |  יחידה 5 |   
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קבוצה ב'

אתם משרד פרסום חדש, צעיר ונמרץ. כל לקוח חדש שמגיע אליכם חשוב לכם מאוד 
לקוח  אליכם  הגיע  בשוק.  המוביל  הפרסום  משרד  ולהיות  לגדול  רוצים  שאתם  כיוון 
המוצר  תכונות  את  בעיון  לקרוא  עליכם  שהקים.  חדש  בילוי  מתחם  לפרסם  המעוניין 

ולהכין פרסומת באורך 2 דקות למתחם.

"כיפלי בנחל"

	•     מתחם הבילוי כולל שני קילומטרים של נחל שמימיו מגיעים מניקוז מפעל 
לתעשיית כימיקלים

	•     הבילוי העיקרי במתחם הוא נסיעה בסירות מנוע הנוסעות במהירות גבוהה הלוך 
וחזור

	•   במתחם קיימת מסעדה אחת המגישה בעיקר דגים מטוגנים וצ'יפס 

	•   החניה הקרובה נמצאת במרחק חמישה קילומטרים 

	•     כדי להגיע לנחל יש לרדת 35 מדרגות

	•     בקרבת מקום נמצא בית ספר למוסיקה לנגנים מתחילים. רוב התלמידים לומדים 
לנגן בתופים.

נספח ב -תרבות צריכה |  יחידה 5 |   
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נספח ג -תרבות צריכה |  יחידה 5 |   

קבוצה ג'

אתם משרד פרסום חדש, צעיר ונמרץ. כל לקוח חדש שמגיע אליכם חשוב לכם מאוד כיוון 
שאתם רוצים לגדול ולהיות משרד הפרסום המוביל בשוק. הגיע אליכם לקוח המעוניין לפרסם 

רכב חדש. עליכם לקרוא בעיון את תכונות המוצר ולהכין פרסומת באורך 2 דקות למכונית 
החדשה.

"מיצוראנו"

•   מכונית בסגנון מכוניות אמריקניות ישנות באורך 512 ס"מ )ממוצע רכב רגיל 480 ס"מ(

•   יש במכונית מקום להסעת שני נוסעים מלבד הנהג

•   צריכת דלק: 1 ליטר לכל 8 ק"מ )הממוצע בישראל: 1 ליטר לכל 15 ק"מ(

•   המכונית מיוצרת בצבעים שחור וורוד ומעוטרת בנקודות צהובות

•   פליטת עשן גבוהה
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נספח ד -תרבות צריכה |  יחידה 5 |   

קבוצה ד'

אתם משרד פרסום חדש, צעיר ונמרץ. כל לקוח חדש שמגיע אליכם חשוב לכם מאוד כיוון שאתם 
רוצים לגדול ולהיות משרד הפרסום המוביל בשוק. הגיע אליכם לקוח המעוניין לפרסם גן ילדים 

חדש. עליכם לקרוא בעיון את תכונות המוצר ולהכין פרסומת באורך 2 דקות לגן.

"גן שלנו"

•   הגן ממוקם בקומה שישית בבניין ללא מעלית

•   המטפלות בגן אינן דוברות עברית

•   הגן יכול לקלוט עד 35 ילדים

•   הגן מיועד לילדים בגילאי שנה עד חמש

•   בקומה חמישית של הבניין פועל בית דפוס
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נספח ה -תרבות צריכה |  יחידה 5 |   

קבוצה ה'

אתם משרד פרסום חדש, צעיר ונמרץ. כל לקוח חדש שמגיע אליכם חשוב לכם מאוד כיוון 
שאתם רוצים לגדול ולהיות משרד הפרסום המוביל בשוק. הגיע אליכם לקוח המעוניין 
 2 באורך  פרסומת  ולהכין  המוצר  תכונות  את  בעיון  לקרוא  עליכם  חדש.  חטיף  לפרסם 

דקות לחטיף.

"טריבריא"

•   חטיף שמעודד את חילוף תאי העור בפנים. לאחר האכילה מתחיל קילוף העור

•   לחלק מהאנשים עשוי להתקלף גם העור בכפות הידיים בעקבות אכילת החטיף

•   מכיל שמן דקלים

•   הפתעה בכל אריזה – לכל חטיף טעם אחר, המתגלה רק כשטועמים
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איזהו עשיר? השמח בחלקו. שנאמר: "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך", 

אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא . )מסכת אבות פרק ד, משנה א(

אלפי דגמים של מכוניות, טלוויזיות, וידיאו, תוכנות, משחקים, טלפונים, עזרי בית ומטבח, גינה ומשרד. עשרות מיני יוגורט, גבינות 
ולחם. קליניקות קונבנציונליות, אלטרנטיביות, הוליסטיות, מיסטיות, חבילות תיור, חוויות וריגושים. ערוצים ברדיו, בכבלים, בטלוויזיה. 

תוכנות וחומרות, עדכונים ושדרוגים. מידע, היצע, סיכוי, פיתוי ]...[ 

הכל גדול, חזק, עצום, צבעוני, קולני, קופצני, מפתיע, מכה, מהמם ומדהים ]...[ ]הקניון[  סגור מן הטבע שמתחתיו האדמה, הנחלים, 
־הימים, הצומח והחי, איתם נפגש האדם רק כמשאבים לניצול… וכן הוא סגור מכל מציאות שמעליו, מכל מציאות שמעבר לו: וב

 וודאי מן המציאות הרוחנית, הבוראת, האלוהית, שאותה אין הוא יודע כלל  ]...[ הקניון הוא סמל ומשל לכל עולמו של האדם כיום.
)דניאל שליט, ספר הקניון, עמ' 17–21( 

מצוטט מתוך מאמר בעריכת מיכל ברגמן: חנוכה ותרבות הצריכה - לקט מקורות, באתר טבע עברי. 

 

 

•   ִקראו את שני הטקסטים המצורפים.

•   ַהסּבירו במילים שלכם כל אחד מהם.

•   ִחשבו מה הקשר בין שני הטקסטים.

" •   ִּכתבו משפט חדש: "איזהו עשיר? 

נספח ו -תרבות צריכה |  יחידה 5 |   
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ִביִעי ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה" )בראשית ב, ב(  "ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהּׁשְ

שבת ושמיטה

המצווה של שנת שמיטה, כפי שהיא מופיעה בתורה ובספרות חז"ל, היא למעשה רעיון נועז למדי ואף רדיקלי. היא 
מורכבת משני חלקים, שמתייחסים לשניים מיסודות החיים: אדמה וכסף. אחת לשבע שנים שומטים קרקעות, 
ולא עוסקים בחקלאות במשך שנה שלמה. משמעות הדבר בחברה חקלאית  כלומר לא מעבדים את האדמה 
היא, שרוב התושבים יוצאים למעין שנת שבתון. כלומר, כלל הציבור מקבל על עצמו הורדה משמעותית ברמת 
החיים החומרית על-מנת להקדיש שנה לעיסוקים רוחניים יותר מאשר רדיפה מתמדת אחר הפרנסה. לכן, לא רק 

האדמה מתאוששת ושומרת על פוריותה אלא יחד ִאתה, גם האדם זוכה להתחדשות.

המרכיב השני הוא שמיטת חובות. בשנת שמיטה כל מלווה מוחק את החובות שעדיין חייבים לו. יש לציין שמדובר 
בעיקר בכספים שלוו לצורך מחיה ממש; לא כמו בימינו, שהלוואות הן לרוב לפיתוח עסקי ויותר נכון להתייחס 
שירדו  מאנשים  המונע  כלכלי-חברתי,  "איפוס"  מנגנון  יוצרת  חובות  שמיטת  המלווה.  של  כהשקעות  אליהן 

מנכסיהם לשקוע בעוני ללא כל אפשרות לצאת ממנו לעולם. 

)ג'רמי בנשטיין, מתוך "מה עניין שמיטה אצל צרכנות?"(

בשיעור זה נלמד על השמיטה ונחשוב יחד אילו רעיונות נוכל לאמץ לחיים המודרניים וכיצד נעשה זאת.



מטרות היחידה

1. להכיר את מושג השמיטה וללמוד טקסטים הקשורים אליו

2. לפתח רעיונות בהשראת השמיטה הרלוונטיים לחיי התלמידים

)Video Conference( 3. להתכונן למפגש וידאו

פתיחה
נבקש מהתלמידים לתאר איך נראית השבת שלהם. נשאל מתי הם מרגישים שהשבת מתחילה )האם בחמישי בערב? בשישי אחר 
הצהריים? בשבת בבוקר?(. האם יש דברים קבועים שהם נוהגים לעשות בשבת? מי האנשים שהם מרבים לבלות בחברתם את 
השבת? האם יש ריחות, טעמים או קולות שמלווים את השבת שלהם? נשאף שתלמידים רבים ישתפו. לאחר שהתלמידים ישתפו, 

־נשאל: מה היה קורה לו היו מבטלים את יום השבת? דמיינו מצב שבו אין הבדל בין ימי השבוע, ושגרת החיים – לימודים, חוגים, עבו
דה וכדומה – נמשכת ללא מנוחה. נשאל את התלמידים איך לדעתם הם היו מרגישים במצב כזה. מה לדעתם היה קורה במשפחה 

שלהם? איך הייתה נראית החברה שלנו? 

נסכם את הדיון ונדגיש כי המנוחה חיונית לכולנו. כדי שנוכל לאגור כוחות ולהמשיך בכל הפעולות שמקדמות אותנו ואת החברה, 
עלינו לעצור מדי פעם, "לשמוט" את אחיזתנו בחיי היום-יום ולנוח. 

)15 דקות(

הסבר על מושג השמיטה

נקרין לתלמידים סרטון קצר המציג את שנת השמיטה:

https//:www.youtube.com/watch?v=agrzWT-_zic

נסביר: שנת שמיטה הוא שמה של שנה החוזרת כל שבע שנים. כמו שהיום השביעי בשבוע, השבת, הוא יום מנוחה מעול השבוע, 
כך בשנת השמיטה האדם מצּווה להניח לעבודת האדמה ולשמוט חובות על מנת לאפשר התחדשות, צמיחה וחברה מתוקנת יותר.

מצוות השמיטה נזכרת בתנ"ך: 

ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת-ַאְרֶצָך ְוָאַסְפָּת ֶאת-ְּתבּוָאָתּה. ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה, ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמָך, ְוִיְתָרם ֹּתאַכל ַחַּית 
ַהָּׂשֶדה ֵּכן-ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתָך. )שמות כג, י–יא( 
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במרוצת השנים חכמי המשנה, חכמי התלמוד ופוסקים שבאו לאחר מכן גיבשו כללים ברורים ליישומה. המצווה המרכזית בשנת 
שמיטה היא האיסור לעשות כל מלאכה שמטרתה לשפר את הקרקע: אסור לזרוע )זרעים חדשים באדמה(, לזמור )=לגזום(, לקצור 
)את החיטה( ולבצור )=לקטוף ענבים(. כל הפירות שצומחים בשנה זו מותרים לאכילה בלבד, אך לא למסחר. הם נחשבים קדושים 
ולכן אסור לבזות אותם. קיים מנגנון שנקרא "אוצר בית דין" שתפקידו לחלק את פירות השביעית )הגידולים שצמחו בשנת שמיטה( 
שווה בשווה בין האנשים. על פי רוב הם גובים תשלום רק עבור הוצאות האיסוף והחלוקה, ואין להם כוונת רווח. בימינו תוקנה תקנה 

המאשרת מכירת השדה לנוכרי. במקרה כזה ניתן להמשיך ולעבד את השדה בשנת שמיטה, בדומה למכירת החמץ בפסח. 

)10 דקות( 

עבודה בקבוצות
חמשת  ובו  דף  תקבל  קבוצה  כל  קבוצות.  לחמש  הכיתה  את  נחלק  עיקריים.  נימוקים  חמישה  השמיטה  למצוות  כי  נסביר 

הנימוקים לשמיטה )נספח א'(. על התלמידים להבין את משמעות הנימוקים ולהציע רעיון כיצד אנחנו יכולים לממש אותם היום, בחיים 

המודרניים. 

הנימוקים לשמיטה:

ההבנה כי האדמה איננה שייכת לאיש	 

ההבנה כי האדמה כמו האדם זקוקה למנוחה	 

עזרה לעני וקידום השוויון	 

זמן ללימוד ותרומה לקהילה	 

שיקום המערך האקולוגי	 

יוסף צבי רמון  נבקש מהתלמידים לשתף במליאה את הרעיונות שהציעו. לאחר מכן נקרין על הלוח קטע מתוך מאמרו של הרב 
)נספח ב'(:

בימינו רוב העבודה איננה חקלאית, ושנת השמיטה איבדה במעט את הצביון המיוחד שלה. המסחר ממשיך כרגיל; כל אחד 
שומר על רכושו. עלינו לחשוב כיצד נוכל לפתח ולשכלל את אותם רעיונות חשובים המאפיינים את השמיטה גם בימינו. דברים 
אלו קשורים לטעמי השמיטה השונים שראינו. כדי לחוש את הטעם שראינו, שהשמיטה מבטאת שהארץ שייכת לה', ואת 
הטעם של העזרה לעני, עלינו לחשוב על דרכי חסד אלטרנטיביות שיהיו מיוחדים לשמיטה. פרט למעשי חסד כלליים, ייתכן 
וכד'(  אינסטלטור  מורה,  רופא,  דין,  )עורך  מקצוע  בעלי  למשל,  בשמיטה.  הקרקע  הפקרת  את  המזכירים  דברים  גם  לעשות 
ביטוי  לידי  נזקקים. הטעם הסוציאלי בא  זו שירותים מקצועיים בחינם או במחיר סמלי לאנשים  יכולים לעתים לתת בשנה 
יוכלו לבוא בסידור מיוחד לסגירת  )ואולי גם מקומות כמו בנקים  לנו  כמובן גם בוויתור על חלק מהחובות שאנשים חייבים 
חובות – בתנאים מיוחדים וכדומה, שבהם יוכלו כל האנשים לאזן את החובות שלהם לבנק(. ניתן גם "להפקיר" חלק מן הזמן 
שלנו. מבוגרים וילדים יכולים להעניק מזמנם למעשי עזרה וחסד מיוחדים בשנה זו. הטעם החקלאי המלּווה בהבנת קדושת 
הארץ יבוא לידי ביטוי בכך שנשתדל לקנות מפירות ארץ ישראל... גם אם הדבר יעלה יותר כסף ובכך נזכה גם להיות שותפים 
בצורה מעשית במצוות השמיטה, שלא תהיה רק על הכתפיים של 1.6% מהמדינה העוסקים בחקלאות. לימוד התורה המיוחד 
ידי פתיחת  ימי שישי ללימוד מסודר, אולי על  ניתן להקדיש את  לידי ביטוי בתוספת לימוד שלנו, למשל  יבוא  של השמיטה 
מסגרות מיוחדות נוספות בימי שישי. פרט לדברים אלו, חלילה לנו לפחד משנת השמיטה. להפך, נשמח לקראת בואה, נשמח 
שאנו זוכים לאכול פירות שביעית, שאנו זוכים לשמור על קדושת שביעית, שאנו זוכים לכך שהקדושה הולכת ומתפשטת בכל 
עם ישראל ובכל ארץ ישראל. מתוך הבנת הקדושה והזכות המיוחדת שנופלת עלינו פעם בשבע שנים... נזכה לשוב אל הצד 

הטבעי והרענן שבתוכנו.

                                                     )הרב יוסף צבי רימון, מתוך הספר "הלכה ממקורה: הלכות שביעית"(



נשאל: לאחר שקראנו את הצעותיו של הרב רימון ובשילוב ההצעות שתלמידי הכיתה הציעו, איזו הצעה נוכל לבחור ליישם בשנת 
השמיטה?

לסיכום נוסיף כי בספר ויקרא מוזכר פתרון למי שחשש מרעב כללי בארץ בשנת שמיטה: 

ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית  ָלֶכם  ְוִצִּויִתי ֶאת-ִּבְרָכִתי    ֶנֱאֹסף ֶאת-ְּתבּוָאֵתנּו.  ְולֹא  ִנְזָרע  ֵהן לֹא  ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת  ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה-ֹּנאַכל 
ְוָעָׂשת ֶאת-ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים. ּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת ַוֲאַכְלֶּתם ִמן ַהְּתבּוָאה ָיָׁשן ַעד ַהָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעת ַעד ּבֹוא 

ְּתבּוָאָתּה ֹּתאְכלּו ָיָׁשן.   )ויקרא כה, כ–כב(

ככל  רבים  שאנשים  להבטיח  כדי  התנ"ך.  בימי  כבר  מוכר  היה  מחסור  מפני  הטבעי  שהחשש  רואים  אנו  אלו  בפסוקים  כי  נסביר 

האפשר לא יחששו ויקיימו את המצווה, האל מבטיח שידאג לפרנסה גם בשנתיים שלאחר שנת השמיטה.  
)20 דקות(

)Video Conference( הסבר על מפגש וידאו
נספר לתלמידים כי המפגש הבא יהיה במתכונת של שיחת ועידה עם הכיתה השותפה. נסביר כי בכיתה תוצב מצלמה שתצלם 
כדי  נראה אותם.  ואנחנו  כל מה שמתרחש בכיתה שלנו  חי  יראו בשידור  לים,  אותנו; תלמידי הכיתה השותפה, הנמצאים מעבר 
שהמפגש יהיה משמעותי ומעניין נערוך יחד משפט. במשפט יתבעו הדורות הבאים את החברה האנושית של היום בטענה שהיא 

אינה שומרת על העולם ולכן עומדת להשאיר אחריה עולם לא נקי ולא בריא.  

לפני שנחלק את התפקידים, נסביר כמה עניינים טכניים הנוגעים למפגש:

חשוב  ולכן  האוקיינוס,  של  השני  בצידו  היטב  ונשמעים  ונראים  במצלמה  נקלטים  ולחשושים  הערות  שתנועות,  להדגיש  חשוב 
לדבר  שאמורים  תלמידים  הנאמר.  את  להבין  קשה  יהיה  כך,  נעשה  לא  אם  במקומותיהם;  ויישארו  שקט  על  ישמרו  שהתלמידים 
מתבקשים להתקרב למצלמה )במפגש הווידאו עצמו נראה בדיוק היכן היא ממוקמת( ולדבר למיקרופון. יש להחזיק את המיקרופון 

במרחק מה מהפה.

יש להתנהג בכבוד ובנימוס כלפי תלמידים שמקריאים משני הצדדים )גם אם המבטא שונה והשמות נשמעים לנו מצחיקים(.

חשוב להזכיר שהפרשי השעות בינינו ובין השותפים משמעותיים ולציין כי האמריקנים נוהגים להקפיד מאוד בענייני זמנים, ולכן 
עלינו להיות מוכנים בזמן. ִקבעו עם התלמידים שעת הגעה למפגש )15 דקות לפני התחלת המפגש(, ובקשו מהם להגיע מוכנים 

מבחינת שתייה, שירותים ושאר עניינים. 

לאחר ההסבר נאפשר זמן לשאילת שאלות.

)10 דקות(
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סיכום התכנית והכנה למפגש 
נסביר לתלמידים כי אנו עומדים לערוך משפט בשיטה האמריקנית, שבה בנוסף לשופט יושב במשפט גם חבר מושבעים. נסביר כי 
המושבעים הם אזרחים המתמנים לקראת משפט, ותפקידם להחליט אם העומד לדין אשם או חף מפשע. כל שיטת משפט מעניקה 

סמכויות אחרות למושבעים, ובדרך כלל עומד מספרם על 12 משתתפים. לצורך המשפט עלינו לבחור מקרב תלמידי הכיתה: 

2 שופטים	 

2 עורכי דין מטעם ההגנה	 

2 עורכי דין מטעם התביעה	 

3 עדים מטעם ההגנה )אחד לכל נושא תביעה(	 

3 עדים מטעם התביעה	 

6 מושבעים 	 

יהיו צופים. אם יש תלמידים נוספים המעוניינים להשתתף במשפט, אפשר להגדיל את מספר בעלי התפקידים  שאר התלמידים 
ולהתאימו למספר התלמידים המעוניינים להשתתף.

אילו  התלמידים  את  נשאל  העולם.  על  לשמירה  הנוגעים  שונים  היבטים  על  ושוחחנו  למדנו  האחרונים  השיעורים  במהלך  נזכיר: 
נושאים הם זוכרים, ונכתוב את הנושאים על הלוח. נבקש מהתלמידים להרחיב מעט כדי לאפשר לכולם לחזור על החומר. 

במידת הצורך נוסיף:

בשיעור הראשון דיברנו על טביעת הרגל האקולוגית, מדד הבוחן אנשים ומדינות על פי השימוש במשאבי הטבע לצורך פעולות היום-
יום. נזכיר מה גילינו על הדומה והשונה בין הכיתה שלנו לכיתה השותפה. 

בשיעור השני למדנו על המים. ראינו כי אחת הבעיות המרכזיות היא שימוש לא מושכל במים. בנוסף לכך, בחלק מהמדינות יש בעיה 
של מיעוט משקעים. נזכיר כי ראינו שליהודים בכל העולם יש אחריות משותפת: גם במדינות שאין בהן בעיה של מיעוט גשמים, 

יהודים מתפללים למען הגשם בארץ ישראל. 

בשיעור השלישי דיברנו על עצים. ראינו שאפשר לשנות את הסביבה שבה אנו חיים באמצעות פעולות פשוטות, כפי שעשה אלזאר 
בופייה בעזרת הבלוטים שטמן באדמה.

בשיעור הרביעי בחנו את חגי ישראל בראי עונות השנה ובראי הקשר שלהם לסביבה.

בשיעור החמישי דיברנו על תרבות הצריכה. הבנו שהתרבות הזאת משדרת לנו מסרים של חוסר על מנת שנוסיף ונצרוך, ולצריכה 
הזאת יש השפעה מזיקה על הסביבה. 

את השיעור היום הקדשנו ללימוד על שנת השמיטה.

Rוקי

דות Relationships וקיימּות
יה

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   



כעת, כשאנו מצוידים בכל הידע הזה, נרצה לבחון אם יש אמת בתביעה של הדורות הבאים נגדנו. האם זה נכון שכחברה אנחנו 
מפקירים את רווחתם? 

נחלק את התלמידים לפי קבוצות התפקידים: העדים של התביעה ֵישבו יחד עם עורכי הדין מטעם התביעה, וֵעדי ההגנה ֵישבו עם 
עורכי הדין מטעם ההגנה. כל קבוצה תקבל דף הוראות )נספח ג'( וחוברות מקורות ותאסוף חומרים למשפט. כל משתתף צריך לנסח 
שאלה או טענה ולדאוג לתרגם אותה ַעד למשפט. אנחנו, המורים, נרשום את כל החומרים ונתאם את מהלך המשפט עם המורה של 
הכיתה השותפה. את התלמידים שלא קיבלו תפקיד נחלק בין הקבוצות ונבקש שייסעו להגנה/לתביעה/למושבעים לאסוף חומרים.

)45 דקות(
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חמשת הנימוקים המרכזיים
לקיום שנת השמיטה

ההבנה כי האדמה איננה שייכת לאיש, על פי:

 ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת-ַאְרֶצָך ְוָאַסְפָּת ֶאת-ְּתבּוָאָתּה. ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמָך ְוִיְתָרם ֹּתאַכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה 
ֵּכן-ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתָך. )שמות כג, י–יא(

ההבנה כי האדמה כמו האדם זקוקה למנוחה, על פי: 

ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַליהָוה. ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך 
ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת ֶאת-ְּתבּוָאָתּה. ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַליהָוה ָׂשְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא 

ִתְזמֹר. )ויקרא כה, ב–ד(

עזרה לעני וקידום השוויון מבוסס על: 

ִמֵּקץ ֶׁשַבע-ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמָּטה. ְוֶזה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה ָׁשמֹוט ָּכל-ַּבַעל ַמֵּׁשה ָידֹו ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה ְּבֵרֵעהּו לֹא-ִיֹּגׂש ֶאת-ֵרֵעהּו ְוֶאת-ָאִחיו 
ִּכי-ָקָרא ְׁשִמָּטה ַליהָוה. )דברים טו, א–ב(

זמן ללימוד ותרומה לקהילה מבוסס על:

ַוְיַצו מֶֹׁשה אֹוָתם ֵלאמֹר: ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות. ְּבבֹוא ָכל-ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת-ְּפֵני ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך   
ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ִּתְקָרא ֶאת-ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֶנֶגד ָּכל-ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם. )דברים לא, י–יא(  

שיקום המערך האקולוגי מבוסס על הציווי שלעיל מֵספר שמות, המַצווה להותיר את התוצרת לחיית השדה. נוסף על כך, ישנם 
פרשנים המסבירים שאדמה ש"נחה" במשך שנה, האיכות שלה משתפרת ובו בזמן מזיקים הניזונים מהיבול החקלאי מחוסלים.   

•   ִקראו את חמשת הנימוקים לקיום שנת השמיטה.

•   ַהסּבירו כל אחד מהפסוקים במילים שלכם ובעזרת פרשנים שונים )אפשר למצוא באינטרנט פירושים של רש"י, רמב"ן ופרשנים 

אחרים(.

•   ִחשבו על דרך שבה נוכל היום, בחברה המודרנית, לממש את חמשת הנימוקים הללו.



בימינו רוב העבודה איננה חקלאית, ושנת השמיטה איבדה במעט את הצביון המיוחד שלה. המסחר ממשיך כרגיל; כל 
אחד שומר על רכושו. עלינו לחשוב כיצד נוכל לפתח ולשכלל את אותם רעיונות חשובים המאפיינים את השמיטה גם 
בימינו. דברים אלו קשורים לטעמי השמיטה השונים שראינו. כדי לחוש את הטעם שראינו, שהשמיטה מבטאת שהארץ 
מיוחדים לשמיטה.  פרט  על דרכי חסד אלטרנטיביות שיהיו  עלינו לחשוב  לעני,  ואת הטעם של העזרה  לה',  שייכת 
למעשי חסד כלליים, ייתכן לעשות גם דברים המזכירים את הפקרת הקרקע בשמיטה. למשל, בעלי מקצוע )עורך דין, 
רופא, מורה, אינסטלטור וכד'( יכולים לעתים לתת בשנה זו שירותים מקצועיים בחינם או במחיר סמלי לאנשים נזקקים.  
הטעם הסוציאלי בא לידי ביטוי כמובן גם בוויתור על חלק מהחובות שאנשים חייבים לנו )ואולי גם מקומות כמו בנקים 
יוכלו לבוא בסידור מיוחד לסגירת חובות – בתנאים מיוחדים וכדומה, שבהם יוכלו כל האנשים לאזן את החובות שלהם 
וחסד מיוחדים  יכולים להעניק מזמנם למעשי עזרה  וילדים  ניתן גם "להפקיר" חלק מן הזמן שלנו. מבוגרים  לבנק(. 
בשנה זו. הטעם החקלאי המלּווה בהבנת קדושת הארץ יבוא לידי ביטוי בכך שנשתדל לקנות מפירות ארץ ישראל... גם 
אם הדבר יעלה יותר כסף ובכך נזכה גם להיות שותפים בצורה מעשית במצוות השמיטה, שלא תהיה רק על הכתפיים 
שלנו,  לימוד  ביטוי בתוספת  לידי  יבוא  השמיטה  של  המיוחד  התורה  לימוד  מהמדינה העוסקים בחקלאות.   1.6% של 

־למשל ניתן להקדיש את ימי שישי ללימוד מסודר, אולי על ידי פתיחת מסגרות מיוחדות נוספות בימי שישי.  פרט לדב
רים אלו, חלילה לנו לפחד משנת השמיטה. להפך, נשמח לקראת בואה, נשמח שאנו זוכים לאכול פירות שביעית, שאנו 
זוכים לשמור על קדושת שביעית, שאנו זוכים לכך שהקדושה הולכת ומתפשטת בכל עם ישראל ובכל ארץ ישראל. 
מתוך הבנת הקדושה והזכות המיוחדת שנופלת עלינו פעם בשבע שנים... נזכה לשוב אל הצד הטבעי והרענן שבתוכנו.

 )הרב יוסף צבי רימון, מתוך הספר "הלכה ממקורה: הלכות שביעית"( 

מצוטט מתוך ההפעלה "אבני היסוד במעגלי השמיטה" של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך:
http://noar.education.otg.il 
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לעורכי הדין ולשלושת העדים מטעם התביעה במשפט

נגד  להגיש  מבקשים  שהם  בתביעה  אותם  שתייצגו  בבקשה  אליכם  פנו  הבאים  הדורות  נציגי 
האנושות. לטענתם האנושות פוגעת בזכות שלהם לחיים טובים ובריאים. הם טוענים נגד שלושה 

מפגעים עיקריים: 

א.  זיהום מקורות המים, דבר העלול להביא לאובדנם המהיר;
ב.  כריתה מואצת של עצים, דבר העלול להוביל לזיהום אוויר קשה ;

ג.  ריבוי אשפה היוצר מפגעי ריח ומצמצם מאוד את שטחי המחיה שלהם.

מדוע  שיסבירו  מטעמכם  עדים  שלושה  ולהכין  האלה  הנושאים  שלושת  על  מידע  לאסוף  עליכם 
האנושות אכן פוגעת ביכולת הקיום של הדורות הבאים. עליכם לעבוד בשיתוף פעולה עם העדים 
ולחשוב יחד ֵאילו שאלות תשאלו אותם במהלך המשפט. עליכם להכין גם נאום סיכום קצר המבסס 

את הטענות שלכם. 

את הנאום יש לתרגם לשפת השותפים בכיתה המקבילה.
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לעורכי הדין ולשלושת העדים מטעם ההגנה במשפט 

האנושות פנתה אליכם בבקשה שתייצגו אותם בתביעה שהוגשה נגדם מטעם הדורות 
הבאים. לטענתם האנושות פוגעת בזכות שלהם לחיים טובים ובריאים. הם טוענים נגד 

שלושה מפגעים עיקריים: 

א.  זיהום מקורות המים, דבר העלול להביא לאובדנם המהיר;
ב.  כריתה מואצת של עצים, דבר העלול להוביל לזיהום אוויר קשה;

ג.  ריבוי אשפה היוצר מפגעי ריח ומצמצם מאוד את שטחי המחיה שלהם.

עליכם לאסוף מידע על שלושת הנושאים האלה ולהכין שלושה עדים מטעמכם שיסבירו 
ִאספו מידע המסביר  מדוע האנושות איננה פוגעת ביכולת הקיום של הדורות הבאים. 
בסביבה.  פגיעה  למנוע  כדי  אלו  נושאים  בשלושה  היום  האנושות  נוקטת  צעדים  ֵאילו 
עליכם לעבוד בשיתוף פעולה עם העדים ולחשוב יחד ֵאילו שאלות תשאלו אותם במהלך 

המשפט. עליכם להכין גם נאום סיכום קצר המבסס את הטענות שלכם.
את הנאום יש לתרגם לשפת השותפים בכיתה המקבילה.
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לשופטים ולמושבעים

נציגי הדורות הבאים תובעים את האנושות על פגיעה בהם. לטענתם האנושות פוגעת 
בזכות שלהם לחיים טובים ובריאים. הם טוענים נגד שלושה מפגעים עיקריים: 

א.  זיהום מקורות המים, דבר העלול להביא לאובדנם המהיר;
ב.  כריתה מואצת של עצים, דבר העלול להוביל לזיהום אוויר קשה;

ג.  ריבוי אשפה היוצר מפגעי ריח ומצמצם מאוד את שטחי המחיה שלהם.

עליכם לקרוא חומרים על שלושת הנושאים הללו וללמוד מה המצב האמיתי בשטח כיום. 

חוברת מקורות להכנה למשפט

אתרים מומלצים לחיפוש מידע:

http//:ecowiki.org.il/ 
http//:www.eretzcarmel.org/
http//:www.tevaivri.org.il/
http//:www.heschel.org.il/



מאמרים:

טביעת הרגל האקולוגית או: מהו אורח חיים של כוכב אחד? 

"מארג החיים של כדור הארץ הוא המייצר מידי יום, מידי רגע את מאזן התנאים המיוחד המאפשר קיומם של חיים לאורך זמן. 
אנו איננו מלאכים או חייזרים שפתאום נחתו לתוך רשת יחסי גומלין מורכבת זו. אנו התפתחנו כאן כמין אחד מיני רבים משך 

מיליוני שנים והמשך קיומנו כאן הוא פלא אורגני הקשור ביחסי גומלין למקרי הפלא האחרים.
־הבורות המיותרת שלנו ויחסנו המופקר ביחס לסביבה הטבעית שהיא ערש קיומנו, הגן ובית הספר של התפתחותנו משכי

חה מאתנו שכדור הארץ הוא גם ביתנו היחיד. אנו מותאמים באופן אינטימי לתנאיו המיוחדים בכל תא ורקמה, ובכל פעולה 
ביוכימית המקיימת חיים בגופנו. זו תמצית הסביבתנות."

א.א.וילסון

מהו גודל השטח של המערכות האקולוגיות של כדור הארץ המוקדש על מנת לכלכל את אורח חיי? השאלה הזו יכולה להישמע 
מוזרה. אני גרה בעיר, מה לי ולמערכות האקולוגיות של כדור הארץ? אבל בואו נבחן רגע כמה היבטים בחיי. ברור שאני צורכת מזון 
והמזון הזה גֵדל על שטחי אדמה או ים במקומות שונים בכדור הארץ: פלפלים ועגבניות מהערבה, אבוקדו ובננות משפלת החוף, 
קמח ולחם מחיטה שגודלה בארה"ב, קפה מקניה ודגים מאי שם באוקיינוס. די פשוט לחשב את גודלו של השטח ששימש לגידול 

המזון שלי.

־המזון הזה הובל בדרכים ארוכות או קצרות לחנויות בעירי, הדלק שנצרך להובלת המזון פלט פחמן דו חמצן, וכך גם פלטו שאר מקו
רות האנרגיה שהשתמשתי בהם על מנת לחמם את ביתי ולהאירו, על מנת לנוע ממקום למקום ולכל פעילות אחרת, אפשר לחשב 
מה שטח היער הנדרש על מנת לקלוט את כמות הגז הזו על מנת שלא תצטבר באטמוספרה ותגביר את התחממות כדור הארץ. 
החולצה שאני לובשת עשויה מכותנה שגודלה על שטח אדמה – אולי בסין, הנייר שאני מדפיסה עליו את המאמר הזה יוצר מעץ 
שצמח אי שם - אולי בקנדה וכך הלאה וכך הלאה. טביעת הרגל האקולוגית הוא מדד שמאפשר לחשב מהו השטח הנדרש על מנת 
לכלכל את הצריכה שלנו. טביעת הרגל האקולוגית של אוכלוסייה כלשהי )מאדם יחיד ועד מדינה שלמה( היא גודל השטח הפעיל 

מבחינה ביולוגית שמנוצל על מנת לספק את המשאבים לאותה אוכלוסייה ולקלוט את חומרי הפסולת שלה במשך שנה.

חישוב טביעת הרגל האקולוגית הוא חישוב מינימום, הוא אינו מתייחס לכל הצריכה אלא רק לחלק הצריכה המתבסס על המשאבים 
המתחדשים של כדור הארץ לפי הקטגוריות הבאות: 

א.  סך כל הקרקעות הפוריות המשמשות ישירות למשאבי אדם: אדמה חקלאית, מרעה ויער לכריתה למוצרי נייר ועץ.
ב.  שטח הים המשמש לדיג אינטנסיבי )בעיקר אזורי החופים(.

ג.  אדמת "אנרגיה" - שטח היער הדרוש על מנת לקלוט את הפחמן הדו-חמצני הנפלט כתוצאה מצריכת האנרגיה.
ד.  אדמה בנויה - אדמה המכוסה בבניינים או בכבישים ועל כן אינה מספקת עוד שירותים אקולוגיים.

ה. אדמה לשימור המגוון הביולוגי. )קטגוריה זו אינה מחושבת על פי רוב במדד. כמובן שהכללתה מקטינה עוד יותר את השטח  
    הזמין לסיפוק הצרכים האנושיים המיידים. לעומת זאת התעלמות מהצורך לשמור על המגוון הביולוגי עלולה לפגוע מאד 

    בצרכים האנושיים בטווח הארוך יותר, שכן התהליכים תומכי החיים של כדור הארץ עלולים להיפגע – ראו הציטטה מאת א.א.  
    וילסון בתחילת המאמר(

ולכן אינו מודד את מלוא  המדד אינו מתייחס לפעילויות שאינן חלק ממעגלי הטבע כגון פליטה של חומרים רעילים מהתעשייה, 
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ההשפעה של האדם על המערכות האקולוגיות של כדור הארץ. 
המדענים חישבו את המדד לגבי כל אחת ממדינות העולם. יש מדינות רחבות שטח ומעוטות תושבים כמו ניו זילנד, קנדה או פינלנד 

אשר טביעת הרגל האקולוגית שלהן קטנה משטחן. אך רוב המדינות מנצלות לקיומן שטחים העולים בהרבה על שטח המדינה.
אם מחלקים את טביעת הרגל האקולוגית של מדינה במספר התושבים מקבלים את טביעת הרגל הממוצעת לנפש ואפשר להשוותו 

לשטח הזמין לנפש באותה מדינה.

־בטבלה הבאה תוכלו למצוא נתונים לגבי כמה מדינות העולם וכן את טביעת הרגל העולמית המבוססת על כלל הצריכה של כל מדי
נות העולם. )הנתונים נלקחו מ Living Planet Report2008(. נתונים עדכניים מתפרסמים כל שנה באתר של 

http://www.footprintnetwork.org Global Footprint Network

דונם זמין המדינה
האם במדינה יש מספיק שטח להכיל את טביעת הרגל הנוכחית?טביעת רגל דונם לנפשלנפש

לא, יש מחסור של 44 דונם לנפש5397ארה"ב

כן, יש עודף של 54 דונם לנפש14288קנדה

לא, יש מחסור של 40 דונם לנפש848הולנד

לא, יש מחסור של 41 דונם לנפש748יפן

לא, יש מחסור של 38 דונם לנפש644ישראל

לא, יש מחסור של 23 דונם לנפש1841שוויץ

לא, יש מחסור של 7 דונם לנפש815מצרים

לא, יש מחסור של 5 דונם לנפש1015סין

לא, יש מחסור של 1 דונם לנפש78הודו

לא, מחסור של 4 דונם לנפש1923ממוצע עולמי

־הנתון המשמעותי ביותר בטבלה הוא שהעולם כולו נמצא במחסור. בני האדם משתמשים כל שנה ביותר ממה שהמערכות האקו
לוגיות מסוגלות לייצר בשנה. כושר ההתחדשות של הטבע אינו מדביק כיום את קצב הצריכה שלנו - האנושות צורכת במשך שנה 
את מה שלוקח לטבע שנה וארבעה חודשים לייצר ולחדש. פירוש הדבר הוא שאנחנו חיים לא רק על הריבית של הטבע אלא גם על 
הקרן. אנחנו משתמשים כבר כיום במשאבים המתחדשים של כדור הארץ בקצב שעולה על קצב התחדשותם. כלומר, אנו משאירים 
לילדינו קרן שפע קטנה יותר - ואזי החלק המתחדש בה קטן יותר – וזה על אף שידוע לנו בבירור שילדינו יאלצו לחיות בעולם צפוף 

הרבה יותר ועל כן יהיו זקוקים להרבה יותר משאבים מאשר אנו.

שימו לב שטביעת הרגל האקולוגית היא מדד של צריכה ולא מדד של היצור. שטחים בסין המשמשים לגידול כותנה עבור מוצרים 
־שאנחנו קונים בישראל נכללים בטביעת הרגל האקולוגית שלנו ולא של סין. המדד משקף את הפערים הגדולים בעולם. ומעלה שא

לות קשות הקשורות לצדק הסביבתי. למי שייכת האטמוספרה? למי שייכים האוקיינוסים? למי שייכים כלל שירותי החינם שמעניק 
לנו הטבע ביוצרו תנאים תומכי חיים?

בואו נעשה חשבון פשוט: כפי שראינו בטבלה השטח הזמין לנפש בעולם הוא 19 דונם, וִאילו טביעת הרגל של הישראלי הממוצע היא 
44 דונם. כלומר ִאילו כל תושבי העולם היו חיים כמו הישראלים היו נדרשים יותר משני כוכבי לכת על מנת לכלכל אותם, וִאילו כל 
תושבי העולם היו חיים כמו האמריקאים היו נדרשים יותר מחמישה כוכבי לכת על מנת לכלכלם. ברור שיש לנו רק כוכב לכת אחד. 
לכן השאלה הגדולה שאנו צריכים לשאול את עצמנו היא: מהו אורח חיים של כוכב אחד? האם עלינו לרדת מאד ברמת החיים על 
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מנת להתאים את עצמנו לאורח חיים של כוכב אחד? התשובה לשאלה זו אינה פשוטה אבל יש סימנים רבים לכך שאפשר להקטין 
מאד את טביעת הרגל האקולוגית ובעת ובעונה אחת לשפר את איכות החיים. לדוגמה, תכנון ערים ואמצעי תחבורה בצורה ששמה 
את האדם במרכז ולא את המכונית יאפשרו לאנשים להגיע בקלות ובמהירות ממקום למקום בעיר בתחבורה ציבורית נוחה וזולה, 
ילדים יוכלו לצעוד מבלי לחצות כביש ראשי לבית הספר ואיכות האוויר ובריאות התושבים תשופר. אפשר גם ליצור אלטרנטיבות 
לתרבות הצריכה ולפתח תרבות מקומית שמחה השוקקת מקומות בהם אנשים בוחרים להיפגש וגם ליצור אמנות, תיאטרון ומוזיקה 

במקום לבלות את זמנם הפנוי בקניון. 

אורח חיי מושפע מהרבה החלטות אישיות שלי, האם אני נוסעת לעבודה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי? מה אני בוחרת לאכול? 
מה אני בוחרת לקנות? האם אני ממחזרת נייר? ומהרבה החלטות של המדינה בה אני חיה כמו למשל, איך מיוצר החשמל המאיר 
את ביתי? היכן ובאיזה אופן מגודל המזון שמסופק לתושבים? האם מערכת המסים מתגמלת פעילויות כלכליות הפוגעות בסביבה 
או להיפך מתגמלת פעילויות המקטינות את טביעת הרגל האקולוגית? האם יש תחבורה ציבורית זמינה ונוחה? כל ההחלטות הללו 
משפיעות על התשובה לשאלה מהי טביעת הרגל האקולוגית שלי? כמה מהטבע אני צורכת בשנה? על חלק מההחלטות כל אחד 

מאיתנו יכול לקחת אחריות, על החלטות אחרות אנחנו יכולים להשפיע כאזרחים מעורבים. 

כיום ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה ממשיך לעלות. טביעת הרגל האקולוגית מחשבת את השטח הנדרש על מנת לחיות 
בצורה בת קיימא - כלומר מבלי להרוס את התשתית - את המערכות תומכות החיים של כדור הארץ. ועל כן החישוב כולל את השטח 

הנדרש על מנת שנוכל לחיות מבלי לשנות את הרכב האטמוספרה של כוכב הלכת שלנו.

השטח הזמין אינו שטח המדינה בפועל אלא השטח היצרני מבחינה אקולוגית. מדבריות, קרחונים ושטחים שהם לחלוטין אינם 
פוריים אינם נכללים בחישוב. כמו כן השטח מוכפל במקדם על פי תנובתו ביחס לממוצע העולמי. 

 http://media.wix.com/ugd/b8978e_de441fd8417340a1af9d5559384dae73.pdf ד"ר ליא אטינגר
http://www.heschel.org.il  מתוך האתר של מרכז השל לקיימותה
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היות בני נוח – יהדות אל מול משבר האקלים
הרב רונן לוביץ

שלוש תפיסות אקולוגיות

בחשיבה האקולוגית בת זמננו מקובל להבחין בין שתי תפיסות: תפיסה אנתרופוצנטרית ותפיסה ביוצנטרית. הראשונה מעמידה 
במרכזה את האדם. היא רואה את היקום כולו כעומד לרשותו של המין האנושי, אשר רשאי לעשות בו שימוש לצרכיו, אך יחד עם 
זאת נדרש לנהל את העולם בזהירות וברגישות, ולהשתמש בתבונה וביכולת שלו כדי לכלכל את העולם באופן נכון ומרוסן. האדם 
בתפיסה זו הוא בבחינת מנכ"ל של חברה, כאשר הצלחת החברה אותה הוא מנהל, היא גם הצלחתו, ושלומה היא שלומו. התפיסה 
הביוצנטרית, לעומת זאת שוללת את הצבתו של האדם במרכז הבריאה. היא רואה בו יצור בעל מעמד שווה למעמד שאר היצורים. 

־תפיסה זו, שהיא מרחיקת לכת מבחינה החשיבה האקולוגית, אינה מקנה לאדם זכויות יתר, ואינה רואה את מגוון החי והצומח שב
עולם כמיועדים לשימושו.

על אף שבמחשבה ראשונה נדמה שהשקפת עולם יהודית בנושאי אקולוגיה אינה יכולה לעלות בקנה אחד עם התפיסה הביוצנטרית, 
בדיקה מעמיקה יותר מגלה שניתן למצוא ביהדות מקורות השראה לשתי התפיסות. לדעתי, ניתן להצביע על גרסה מסוימת של שתי 
גישות מובחנות בדומה לשתים שהוזכרו, במקורות היהדות למן המקרא, דרך ספרות חז"ל ועד להגות היהודית בת-זמננו. כבר עם 

פתיחת התורה מוצגים בפנינו שני תיאורים של מעמד האדם בעולם. בפרק א' נאמר לאדם ולחווה: "ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ
ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְבָכל ַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץ" )בראשית א, כח(. בתיאור זה מקבל האדם מנדט לשלוט בכל 
היקום ולעשות בו ככל אשר יחפץ בלי כל סייג. בפסוקים הסמוכים מציב פרק א' בפנינו תפיסה היררכית, לפיה האדם רשאי לנצל 
לצרכיו את בעלי החיים, ואילו הם רשאים לאכול את כל הצומח. בפרק ב', לעומת זאת, לא מקבל האדם סמכויות דומות. תפקידו 
מוגדר באופן קצר וקולע: "ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה" )שם, ב, טו(. קולה של התפיסה הביוצנטרית מהדהד גם בדברי ה' לאיוב, בהם ממוזער 

מעמדו, ומודגש שהיקום מלא יצורים ושטחים שאין לאדם בהם כל נגיעה )איוב לח(.
שתי התפיסות חוזרות ומופיעות במדרש חז"ל העוסק בשאלה: מדוע נברא המין האנושי אחרי כל שאר המינים. חכמים נתנו לכך 

־שתי תשובות בגמרא )סנהדרין לח, א(: האחת אומרת, "כדי שיכנס לסעודה מיד. משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושיכללן, והת
קין סעודה, ואחר כך הכניס אורחין". תשובה זו רואה באדם את גולת הכותרת של הבריאה שהכל נברא והוכן עבורו. לעומת זאת, 
תשובתם השניה של חז"ל מסבירה שמטרת הבורא היתה "שאם תזוח דעתו עליו אומר לו: יתוש קדמך במעשה בראשית". תשובה 
זו מצביעה על כך שהיתה זכות קיום לשאר היצורים בלי כל תלות בקיום האדם, שהרי הם היו קיימים עוד לפניו. הסבר זה מחייב את 

האדם לגלות ענווה כלפי היקום ולהרחיק מעליו כל תחושה של התנשאות.

בהגות היהודית הקלאסית מתחדדות שתי הגישות ובאות לכלל מחלוקת מפורשת. רב סעדיה גאון קובע שמטרת היקום וכל יצוריו 
היא האדם, והוא מדגיש שהתבוננות בבריאה אינה מותירה כל מקום לספק בעניין זה. )הנבחר באמונות ובדעות, מאמר ד', בתרגום 
הרב קאפח עמ' קנ-קנא(. אותה התבוננות הביאה את הרמב"ם דווקא למסקנה הפוכה, לפיה: "אין לסבור בכל הנמצאים שהם בגלל 

מציאות האדם, אלא יהיו גם שאר כל הנמצאים מטרה לעצמם, לא בגלל דבר אחר" )מורה הנבוכים, ג, יג(.

בהמשך לשתי תפיסות אלו, אנו מוצאים פרשנויות מנוגדות בהבנת מהות הסמכות שניתנה לאדם בפרק א' של בראשית לכבוש 
־את הארץ ולרדות ביצוריה. הרמב"ן סבור שניתן לבני האדם מנדט "בארץ לעשות כרצונם, בבהמות ובשרצים וכל זוחלי עפר, ולב

נות ולעקור נטוע... וטעם "וירדו" – שימשלו בחזקה בדגים ובעוף ובבהמה ובכל הרמש... ואמר "בכל הארץ" – שימשלו בארץ עצמה, 
לעקור ולנתוץ ולחפור ולחצוב נחושת ברזל. ולשון רדייה – ממשלת האדון בעבדו" מאות שנים מאוחר יותר כותב  הראי"ה קוק, בחזון 
הצמחונות והשלום שלו את היפוכם של הדברים. לדבריו, "אין ספק לכל איש משכיל והוגה דעות ש"הרדייה בתורה... איננה  מכוונת 
לרדייה של מושל עריץ המתעמר בעמו ובעבדיו, רק להפיק חפצו הפרטי ושרירות ליבו. חלילה לחוק עבדות מכוער כזה, שיהיה חתום 
בחותם נצחי בעולמו של ה', הטוב לכל, "ורחמיו על כל מעשיו" שאמר "עולם חסד ייבנה". דומה שהרב קוק יכול היה לראות בחזונו 
את הסכנות הטמונות ביכולת העצומה של המין האנושי, ואת ההכרח לדעת לרסן את יכולותיו ולהשתמש בהן באופן מושכל ומוגבל.

אחרי שראינו שישנן גרסאות מסוימות של שתי התפיסות, האנתרופוצנטרית והביוצנטרית במקורות היהדות, ברצוני להציע גישה 



שלישית שתכריע ביניהן, היא התפיסה התיאוצנטרית. תפיסה זו אכן מקנה מעמד מיוחד לאדם, אולם זאת רק מכוח היותו שליח 
הבורא וכפוף להוראותיו. לא הטבע עומד במרכזה, גם לא האדם, כי אם בורא עולם. על האדם לראות את עצמו בבחינת אפוטרופוס 

שמונה לתפקיד השמירה על היקום.

על תפקיד בני האדם כשומרי הבריאה מעמידה אותנו הגמרא )עבודה זרה מ, ב( המספרת כיצד רבי יהודה הנשיא חש במעיו... בדקו 
ומצאו עובד כוכבים אחד שהיה לו שלש מאות גרבי יין של תפוחים של ע' שנה, ושתה ונתרפא, אמר: ברוך המקום שמסר עולמו 
לשומרים". המהרש"א בפירושו מסביר את ברכת רבי בכך שהאדם היה בבחינת שומר בהיותו בגן עדן, כמו שכתוב: "ויניחהו בגן עדן 
לעבדה ולשמרה", וכאשר סולק משם השליט הבורא אותו ואת צאצאיו על כל העולם בתפקיד של שומרי העולם. על כך בירך רבי 

ששמירת בני אדם על הצומח היא שאפשרה את הקיום והשימוש של אותם תפוחים, מהם שתה והתרפא.

נוח, צדיק עולמי

־מי שראוי לשמש כדגם האידיאלי של שומר הבריאה הוא הצדיק הראשון, נח. מפעל חייו של נח היה למעשה שימור הסביבה, והבט
־חת הקיום לדורות הבאים. בפועלו מתגלמת האחריות הרובצת על כתפי האדם לנצל את יכולותיו וכישוריו למען הבריאה כולה. מדר

שי חז"ל מתארים כיצד היה מתאמץ ומסתכן בהאכלת בע"ח בתיבה, כיצד נח לא טעם טעם שינה במשך כל השנה בה שהו בתיבה 
שכן "היה עסוק לזון את הנפשות שהיו עמו" )תנחומא(. מדרש זה ממחיש את המאמץ ואת הוויתורים להם נדרש המין האנושי על 

מנת לשמור על הבריאה.

פרשת בראשית הציגה את האדם כנזר הבריאה, כאשר לפי פרק א' הוא נהנה ממעמד-על רודני-ריבוני, ולפי פרק ב' הוא משתלב 
כשומר בגן עדן. פרשת נח מציבה בפנינו דמות שונה של אדם, השרוי בעולם של סכנה קיומית, שנקרא למלא תפקיד של משרת 
העולם הכאוטי, תפקיד אחראי בעולם משברי. פרשת המבול ממחישה כיצד בעולם של אחרי הגירוש מגן העדן, האחריות לקיום 
האנושי והכלל-עולמי מועברת מהבורא אל האדם. הבורא כביכול מנוע מלהתערב בנעשה. כאשר מעשי בני האדם מסכנים את גורל 
העולם, לא נותר לו אלא להיות עצוב ולהתאבל על כך: "ויתעצב אל ליבו" )בראשית ו, ו(, "ואין עציבה אלא אבלות" )בראשית רבה כז, 
ד(. הוא לא הפקיר את העולם, הוא הפקיד אותו, "מסר עולמו לשומרים". את הטיפול במשבר הקוסמי הממשמש ובא, הוא הטיל על 
האדם, על נוח. גם מניעת משברים עתידיים תלויה באדם. הבורא מתחייב שלא להשחית עוד את העולם בעתיד )בראשית ח, כא(, 
אולם הוא יודע מה גדול הוא כוח ההשחתה שטמון בידי האדם, ולכן הוא ממשיך ומצווה את האדם ללמוד לרסן את עצמו. אפשר 
שאות הברית, הקשת, שמקים הבורא בינו ובין האדם, איננו רק אות המציין את הבטחת הבורא, אלא גם תזכורת לבני האדם שייזהרו 

מלגרום השחתה לעולם בו הם חיים.

אולם העולם בו אנו חיים נשחת והולך. פעיל סביבה אמריקאי הגדיר זאת בשנינות: "מלחמת העולם השלישית היא הקרב בין האדם 
לבין הטבע. הבשורה הרעה היא: אנחנו מנצחים." אנו יודעים כיום שהחברה המודרנית המתועשת לא רק פוגעת בטבע )דומם, צומח 
וחי( במאמציה לדאוג לצרכי האנושות, אלא גם פוגעת בה עצמה. המושג קיימּות )sustainability( בו משתמשים כיום, מתבסס 

־על ההבנה שתופעות הנזק הסביבתי ודלדול המשאבים הנחוצים להמשך קיומנו, פוגעים בראש ובראשונה בבני אדם. תופעות גלו
בליות דוגמת החור באוזון, התחממות כדור הארץ והטיפול בכמויות האדירות של הפסולת בכלל והפסולת הרעילה בפרט, אלה ועוד 
מרעין בישין נגרמים בעיקר על-ידי הרגלי צריכה של בני האדם, והם פוגעים לא רק בעולם כולו כי אם גם בנו, בני האדם. גם מי שיכלו 
להישאר אדישים לנוכח גורלם של מאות מינים של בעלי חיים שהולכים ונכחדים, באזורים שונים של כדור הארץ, רובם רחוקים 

מהעין ורחוקים מהלב, אינם יכולים להישאר שווי נפש לנוכח בעיות של בריאות הציבור שנגרמות מזיהומים באוויר, במים ובקרקע.

כי שני שלישים מהשירותים שהטבע  מחקר הערכה רחב היקף של האו"ם על מצב המערכות האקולוגיות של כדור הארץ מצא 
מעניק לאנושות נמצאים במצב של התדרדרות. די אם נזכיר את משבר המים שמטריד אותנו בימים אלה בארצנו. לפני עשר שנים 
אמר קופי ענאן, מזכ"ל האו"ם לשעבר: "צריכת המים המתוקים גדלה פי שישה בין השנים 1900 ל-1995 - יותר מפי שניים מקצב 
הגידול של האוכלוסייה האנושית. כבר היום כשליש מאוכלוסיית העולם חיה במדינות שבהן יש עקת מים, כלומר מדינות שבהן 
הצריכה עולה ב-10% על יכולת ההספקה. אם ימשכו המגמות הנוכחיות, עד לשנת 2025, שניים מכל שלושה אנשים על פני כדור 
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הארץ יחיו בעקת מים". אכן הבעיה הולכת ומחריפה. בממוצע עולמי, החברה האנושית צורכת מדי שנה קצת יותר מ-10% מכמות 
המים המתוקים המתחדשים ממשקעים. באזורים צחיחים, כמו אגן הים התיכון וצפון אפריקה, האוכלוסייה האנושית משתמשת מדי 
שנה ב-120% ממשאבי המים המתחדשים. באזורים האלה ההפרש בין משאבי המים המתחדשים לבין כמות המים הנצרכת מתקבל 
משאיבה של מי תהום בקצב העולה על קצב התחדשותם. אי לכך, צפוי בעתיד מחסור במים באזורים רבים בעולם, דבר שיגביל את 

הפיתוח הכלכלי ויעיק על רווחת האדם. אי אפשר לשבת עוד בחיבוק ידיים. המשבר איננו עוד תיאוריה, הוא מציאות.

אולי לא נוח לנו לחשוב על כך, אבל נוח הוא צדיק מאוד רלבנטי עבורנו כיום. האיש שעבד במרץ במרוץ נגד הזמן כדי לבנות את 
התיבה להצלת עולם החי, משמש סמל ומופת לצדיק האוניברסאלי. גדולי האומה עודם משמשים לנו כדמויות-על להשראה ולחיקוי 
במישור האישי והלאומי, אולם כיום זקוקים אנו גם לדמותו של הצדיק הגלובאלי הכלל-אנושי נוח, שנענה לקריאה לדאוג לקיום 
היקום. אמנם הנתונים התהפכו: נח נדרש להציל את העולם מפני עודף מים, ואילו אנו חרדים מפני מחסור במים, נוח היה צריך 

לחטוב עצים רבים לשם בניית התיבה, ואילו אנו נדרשים לצמצמם את השימוש בנייר, למחזר ולחסוך בחומרים.

אמנם אנו מזרעו של אברהם אבינו, אך יחד עם זאת, אנו גם בני נוח. לעם ישראל ניתנו מצוות רבות אשר חובת השמירה על היקום 
מהווה בהן מרכיב חשוב, כגון שבת, שמיטה, בל תשחית, צער בעלי חיים, מצוות שילוח הקן, איסור שחיטת בהמה ובנה ביום אחד 

ועוד. בעידן בו אנו מצויים עלינו להוביל גם את המהפך התודעתי שכרוך במהלך הסביבתי. עלינו להיות ירוקים לדבר ה'.

תוך האתר של טבע עברי: 

http://www.tevaivri.org.il/ResourcePage-74-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-
%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%97
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מה עניין שמיטה אצל צרכנות?
ג'רמי בנשטיין

השמיטה כחזון

המצווה של שנת שמיטה, כפי שהיא מופיעה בתורה ובספרות חז"ל, היא למעשה רעיון נועז למדי ואף רדיקלי. היא מורכבת משני 
חלקים, שמתייחסים לשניים מיסודות החיים: אדמה וכסף. אחת לשבע שנים, שומטים קרקעות. כלומר, לא מעבדים את האדמה, 
לא עוסקים בחקלאות במשך שנה שלמה. משמעות הדבר בחברה חקלאית היא, שרוב התושבים יוצאים למעין שנת שבתון. כלומר, 
כלל הציבור מקבל על עצמו הורדה משמעותית ברמת החיים החומרית על-מנת להקדיש שנה לעיסוקים רוחניים יותר מאשר רדיפה 

מתמדת אחר הפרנסה. לכן, לא רק האדמה מתאוששת ושומרת על פוריותה אלא יחד אתה, גם האדם זוכה להתחדשות.

המרכיב השני הוא שמיטת חובות. בשנת שמיטה כל מלווה מוחק את החובות שעדיין חייבים לו. יש לציין שמדובר בעיקר בכספים 
שלוו לצורך מחיה ממש; לא כמו בימינו, שהלוואות הן לרוב לפיתוח עסקי ויותר נכון להתייחס אליהן כהשקעות של המלווה. שמיטת 

חובות יוצרת מנגנון "איפוס" כלכלי-חברתי, המונע מאנשים שירדו מנכסיהם לשקוע בעוני ללא כל אפשרות לצאת ממנו לעולם.

השמיטה כבעיה

בשמיטה בימינו אין כמעט זכר לחזון הרדיקלי הנזכר. לציבור היהודי המכונה 'חילוני' קשה לחשוב על "שנת שמיטה" כמשהו מעבר 
למטרד אזוטרי מעט, מעצבן או משעשע, שמעסיק בעיקר פלגים מסוימים במגזר הדתי או החרדי. עוד תיק חסר פשר ש"הדתיים 
האלה" הפילו על עצמם. כמובן שמושג עתיק זה איננו דבר חי ורלבנטי לכל מיני אתגרים שאנו מתמודדים אתם בחברה המודרנית, 

חברת השפע, חברה של תעשייה והיי-טק.

מאידך, עבור הציבור הדתי, שנת שמיטה הייתה צריכה להיות הרבה יותר רלבנטית. הרי זו מצווה מדאורייתא )מן התורה(, הלכה 
פסוקה, שאמורה לחייב כל אחד ואחד, ולמעשה גם את החברה היהודית כולה. אך בפרשנות שהיא מקבלת ואופן היישום שלה היום 
במדינת ישראל, הן בציבור הדתי הלאומי והן בציבור החרדי, הרעיון של שמיטה רחוק מלהיות קשור בכל צורה שהיא לענייני דיומא 

־הבוערים. עבור הציבור הדתי והחרדי, שמיטה הפכה לתת-סעיף של דיני הכשרות בלבד, והתערטלה מתכניה החברתיים השור
שיים. היא נתפסת כמכשול, שיש לעקוף אותו איכשהו או כבעיה, שיש לפתור אותה ולהיפתר ממנה. הפתרונות הללו גוררים את 

ההתייחסות החילונית המזלזלת הרואה בשמיטה אזוטריקה דתית-פולחנית. 

השמיטה כפתרון?

אך מה היה קורה לו רעיון השמיטה לא היה נתפס כבעיה אלא כפתרון? מהן הבעיות או האתגרים, שאתם השמיטה מתמודדת ולהם 
היא נותנת מענה? בהסתכלות כזו, השמיטה מפסיקה להיות פולחן סתום, רחוק מהמציאות ומהדאגות המודרניות שלנו; והופכת 
למעין רעיון חלוצי, מתקדם ומאוד מאוד רלבנטי. אכן, כשגואלים את אותו חזון ואותם ערכים מתהום הנשייה, עולות שאלות מהותיות 

־ביותר – על האדם, על החברה, על האדמה והבריאה כבסיס לכול ועל הקשרים שביניהם. כל עוד שהשמיטה היא 'בעיה', היא רל
בנטית רק לפלגים מסוימים בעם; בתור פתרון לבעיות אחרות, היא הופכת נגישה ומעניינת לאנשי סביבה וחברה, אשר מחפשים 

פתרונות לאותן בעיות.

אין תשובות חותכות וחד-משמעיות בעניין הזה, כי הרי יישום רעיון השמיטה בימינו כרוך בתרגום מושגים מהעולם העתיק לחברה 
והצריכה, כהמחשה  ולתאר את בעיית הצמיחה  לנסות  כדי  רגע  אור מהחברה המקראית החקלאית. נתעכב  שהיא רחוקה שנות 

לדברים אלו.
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רעבתנות וראוותנות

אחת הפרות הקדושות של העולם המודרני – ולצורך העניין אין כל הבדל בין חברות קפיטליסטיות טהורות, סוציאל-דמוקרטיות או 
קומוניסטיות-מרקסיסטיות – הנה האמונה העיוורת בצמיחה כלכלית מתמדת ובלתי מוגבלת, כמפתח לרווחת האדם. צמיחה כזו 
מחייבת ייצור מתמיד וצריכה בלתי פוסקת. לא רק צריכה )ראוותנית( של משאבים, אלא גם צריכה )רעבתנית( של זמן: האם תהיתם 
פעם לאן נעלמה הפסקת הצהריים הארוכה בין שתיים לארבע, שפעם אפיינה את היישוב הישראלי הטיפוסי? פשוט מאוד: בעשור 

־האחרון, המשק הישראלי והצרכן הפשוט בתוכו השתלבו בתרבות הצריכה של העולם המערבי. בין היתר דרך מנגנוני הפרסום, תר
בות זו עובדת קשה כדי לשכנע אותנו לצרוך כפי יכולתנו ומעבר ליכולתנו, מההיצע האדיר והמפתה שלה.

על-מנת להרוויח מספיק כסף לאפשר צריכה אינטנסיבית כזאת )במקרים רבים מדובר בצריכת מוצרים שחיוניותם לאיכות חיינו 
מפוקפקת ביותר(, אנשים עובדים יותר. כשעובדים יותר, יש פחות שעות פנאי. אין זמן לנוח באמצע היום, לאכול ארוחת צהריים 
בבית או לערוך קניות באמצע יום עבודה – לכן, חשוב שקניונים יהיו פתוחים עד מאוחר בלילה ובשבתות. מצב זה מחייב את עובדי 
הקניונים )וכל חנות אשר מנסה להתחרות ב"נוחיות" זו שמציעים הקניונים(, לעבוד אפילו יותר שעות על חשבון הפנאי והמשפחה. 
חיי כולנו הולכים והופכים למרוץ תמידי בין עבודה לקניות וחוזר חלילה, כשלכל דבר אחר כמעט לא נותר זמן. לא פלא שקניונים כבר 
מזמן אינם סתם אסופת חנויות אלא אתרי בילוי ותרבות. ביקור בקניון הפך לאחד הבילויים הפופולריים ביותר בקרב הדור הצעיר 

)יותר מקריאת ספרים או טיול בטבע(.

ייתכן שפעם הרעיון של "עיר/חברה/תרבות בלי הפסקה" נראה נוצץ, קוסמופוליטי, "ִאין". אך הקצב המסחרר של הצמיחה והצריכה 
הופכים לחלום בלהות, וזה עוד מבלי להזכיר את כל אלה שאינם משתתפים בחגיגת הקניות הזאת, העניים והשכבות הנחשלות. 
במובן הזה, בני-אדם רבים נמצאים במצב של העבדת יתר או תת-תעסוקה )overworked or underemployed( מאחר וחזון 

־השמיטה מחבר דווקא בין אדם לאדמה, בעניין זה, בימינו, הקרקע נוחלת גורל דומה לזה של בני-האדם: העבדת יתר, דלדול, הת
עייפות, התרוששות. לשנינו, לאדמה כמו לאדם – בגלל קצב וצורות עבודה לא מושכלות ולא קשובות – דרושים תוספים כימיקלים 

כדי לשמור על חיוניות ופוריות.

ובכן, מהן החלופות?

חזון שמיטה כביקורת לקצב הצריכה והפיתוח

יש צורך לפתח הבנות מחודשות בנושא הקצב הנכון של פיתוח וצריכה לחברה פוסט-תעשייתית; חזון השמיטה מהווה השראה 
לפעולה זו. לאור המחזורים של שבת ושמיטה, יש ערך אישי וחברתי לאימוץ הפסקות ותקופות קצרות וארוכות יותר של חוסר עשייה 
כלכלית על-מנת ליצור את החלל לצמיחה תרבותית ורוחנית. כלומר, ריסון צריכת הזמן שהמערכת כופה עלינו. כדאי לפחות להתחיל 

־ולשאול את השאלות, שכלל אינן נשאלות במחוזותינו: מהו קצב נכון לפיתוח ולפעילות כלכלית? מהן הפרופורציות הנכונות לפעי
לות כלכלית ולצמיחה; ומהו היחס הראוי בין רדיפת פרנסה לבין חיי הרוח, ברובד הפרט והכלל?

לשאלות הללו יש תרגום מאוד מעשי וישיר: היום, רק פרופסורים ומורים נהנים משנת 'שמיטה' )שבתון( מעבודתם – מדוע רק הם? 
האם זאת זכות שצריכה להיות שמורה רק לאליטה אינטלקטואלית או שמא פועלי צווארון כחול גם הם עשויים ליהנות ממסגרת 
כזו? )חשוב לזכור, שהשמיטה המקורית הייתה לאיכרים, ולא לפיזיקאים(. כיצד על המשק המודרני להיערך על-מנת להבטיח שנת 
שבתון כזכות בסיסית לכל אזרח? היערכות מושכלת למצב שבו 15% מכוח העבודה נמצאים בשבתון מתוכנן ומסודר, עשויה לסייע 

גם ליצירת פתרונות לבעיית האבטלה במשק.

לגבי ההתקדמות הבלתי פוסקת במדע ובטכנולוגיה: רבים טוענים, ביניהם מובילים בקהילה המדעית, ששנת שמיטה, הפעם תחת 
הכותרת 'מורטוריום', נדרשת כדי להשתלט על הפיתוח המסחרר של טכנולוגיות, שאת השלכותיו אין לצפות. האם אפשר וכדאי 
להשלים עם המירוץ לפיתוחים בביו-טכנולוגיה, לדוגמה, בלי להרהר במעשינו? בלי להכריז "פוס", רגע, כדי שנוכל לקבוע כללים 



־למשחק החדש הזה? רבים יגידו שזהו חלום אוטופי, אפילו אם היינו מסכימים שהוא רצוי. פירוש הדבר, שהם רואים בפיתוח הטכנו
לוגי מכונה שקשה לעצור בעדה, מכונה שרצה מאליה ואנו פשוט רצים אחריה. אם כך הוא, אז המצב אף חמור יותר ממה ששיערנו: 
היפוך תפקידים מוחלט בין ה'עבד' לבין ה'אדון'; או יותר נכון, בין בעל המלאכה לבין הכלים שלו. הרי הצד התיאולוגי של השמיטה 
מדגיש שאין דבר שהוא שלנו )לא אדמה, לא כסף, לא חפצים כלשהם(, ולכן אסור ללכת עם רעיון הבעלות עד הסוף; הצד התיאולוגי 

גם מדגיש, שאנו איננו עבדים לאותם חפצים אלא לכוח רוחני מתעלה, המביע חופש מחומרנות דטרמניסטית כזו.

שמיטה כאתגר לפערים חברתיים

החוקר האמריקני אלן דורנינג טען שרוב הנזק הסביבתי בעולם נגרם על-ידי אנשים שיש להם או יותר מדי או פחות מדי, ולכן שאלת 
המפתח )ושם ספרו( היא: מה זה די? )Alan Durning, How Much is Enough?( צריכת יתר ותת-צריכה הן בעיות הקשורות זו 

לזו קשר הדוק. אי-אפשר לפתור את האחת בלי השנייה.

לרעיון של שמיטת חובות ישנן השלכות שמתחילות ברמה של בין אדם לחברו ועד לרמה הגלובלית ביותר, כמו היחסים בין מדינות 
־מפותחות למתפתחות וכיוצא באלו. מחיקת חובות אחת לשבע שנים מביאה לידי "איפוס" מחזורי. כלומר, מערכת שמאפשרת פעי

לות בלתי מרוסנת )זמנית( ויצירת פערים כלכליים )נוסח קפיטליזם(, בד בבד עם מנגנון לסגירתם )קרוב יותר לחזון הסוציאליסטי( 
שיוצר דגם של "משק מעורב" – אם תרצו "דרך שלישית יהודית".

כפי שצוין, המוסד המסוים של הלוואת כספים שונה בימינו. אך אף על פי שהפתרון יצטרך להיות שונה, הבעיה, לא רק שלא נעלמה, 
אף הפכה לבוערת יותר: במדינת ישראל היה פעם הפער הכלכלי )בין העשירונים העליונים לתחתונים( הנמוך ביותר במערב, כיום 
היא ניצבת בין המובילים. כמו כן, פרשני חברה מדברים עתה על התפתחות של שתי כלכלות – כלכלת היי-טק שהנה כמעט עולם 
בפני עצמו, וכל שאר המדינה. האם דרושים מנגנונים נוקשים למניעת גידול בלתי מרוסן של הפער החברתי-כלכלי? כיצד נוכל היום 

"להתאפס" וכיצד נשכיל לצמצם פערים בחברה ובמשק?

הערך של שוויון מוחלט אף עומד מאחורי המסגרת של שמיטת קרקעות. ברגע שבעלי קרקעות לא מעבדים את אדמותיהם, כל 
מה שגדל )כלומר, המזון( הוא בעצם הפקר ושווה לכל נפש, עניים ועשירים כאחד. יש פוסקים שטענו שאפילו חייבים לעקור את כל 
הגדרות, ולטשטש לגמרי גבולות בין נכסים. בכלל, שמיטה מייצגת הגבלות מובהקות למחזיקים בקרקע ולזכויותיהם. בימינו אנו, 
כאשר קרקע היא מקור עוד יותר חשוב של רווחים אישיים )אמנם, ביבולים של זכויות בנייה ולא של שבעת המינים(, אזי מהו היישום 
העכשווי של ממד הזה – כלומר, אילו גבולות עלינו להציב בפני בעלי נדל"ן מבחינת ייעודי קרקע והנאה מהחזקה במשאב זה, לטובת 

הכלל והקרקע עצמה? כיצד נבטיח נגישות משאבים לכול?

אחרית דבר

־במדינת ישראל של היום קשה מאוד לטעון שדווקא רעיון כמו שנת שמיטה, על ערכיה המסורתיים, יכול להוות השראה לאנשי סבי
בה וחברה שמתמודדים עם בעיות מודרניות מאוד. דתיים רבים מתקוממים נגד תרגום של רעיונות כגון אלה והסבתם למאבקים 
מדיניים )במיוחד על-ידי אלה שלא מוסמכים לכך(; וחילונים מפחדים מניסיון להשליט שפה יהודית או דתית במרחב הציבורי. אך אנו 
שקועים כל-כך בהקשר החברתי והפוליטי שלנו ובהשקפת עולמנו, שקשה לנו מאוד לבקר אותם מבפנים. לפעמים, על-מנת לקבל 
פרספקטיבה על מצבנו ולדמיין שאפשר אחרת, יש לחפש "נקודת ארכימדס" מחוץ למערכת הנוכחית, שממנה ניתן להתחיל לנסח 
חזון אחר, חלופי. ישנן כמה אפשריות למלא תפקיד זה, אך מסורות דתיות ותרבותיות, שלנו ושל שכנינו, בהחלט עשויות לשמש לנו 
מעוף למחשבה ומנוף לעשייה. אין זה מדע בדיוני. ממש כך חיו אבותינו כאן, בארץ הזאת. הארץ הזאת ואנו בתוכה זקוקים לכל סיוע 

אפשרי על-מנת להתמודד עם האתגרים, הסביבתיים והחברתיים כאחד, הפוקדים אותנו כאן ועכשיו.
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)1( אפיון זה גם מסביר את האיסור המסורתי על לקיחת ריבית, ואת ההיתר בימינו כן לקחת ריבית על הלוואות: כשהלוואת כסף היא 
למעשה צורה של צדקה, אז גביית ריבית היא בלתי מוסרית ואף אכזרית; אך, כשההלוואה היא למעשה לצורך השקעה עסקית, אזי 

ההקשר שונה לחלוטין, ובמסחר כמו במסחר...

)2( דתיים לאומים, לרוב מקבלים את הפתרון המכונה "היתר מכירה" המזוהה עם הרב קוק )יש לציין, שהוא דגל בו כפתרון זמני 
־לשעת חירום בלבד(. כמו מכירת חמץ בפסח )במקום ביעורו(, מוכרים את אדמות המולדת – אולם רק 'כאילו', כך שאפשר גם לה

משיך לעבד אותן – אך מבלי לאבד אותן. לעומת זאת, החרדים ברובם דואגים כל-כך לארץ ישראל, שלא מקבלים את הבדיה של 
ייבוא ממקומות אחרים  מכירת הקרקע. לכן, אינם מוכנים לאכול כלל מתוצרת הארץ בשביעית! הם מעדיפים תוצרת ערבית או 
בעולם. החרדים מבקרים את הדתיים על כך שהם מקילים ראש במנגנוני ההלכה, והדתיים מבקרים את החרדים שהם מקילים ראש 
במפעל הציוני וצורכי המשק הישראלי. אך בשתי הגישות הללו, קשה לשמוע הד, ולו הקלוש ביותר, לערכי העומק המקוריים של צדק 

חברתי או סביבתי.

ושמיטת חובות? לזה מזמן אין זכר – לפני קרוב ל-2000 שנה, הלל תיקן את "הפרוזבול" )מנשר(, שאפשר לבתי-דין לגבות חובות 
בשם המלווים, במקום האנשים עצמם. 'פתרון' זה אולי ענה על בעיית חוסר הנכונות של אנשים ללוות כסף בכלל )שחששו שלא 

יקבלו אותו חזרה(, אך שפך את התינוק יחד עם מי האמבט, ועזב עניים מרודים לגורלם.

המאמר לקוח מתוך אתר טבע עברי

http://www.tevaivri.org.il/ResourcePage-27-%D7%9E%D7%94-
%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94-
%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA



Video Conference    |   מפגש וידאו

פתיחה
כל תלמיד יציג את עצמו בסבב היכרות:יאמר את שמו ואת הדבר הכי מפתיע שהוא למד או גילה בתכנית יRוק. אם מספר התלמידים 

בכיתה גדול, נבקש שייגשו למצלמה בקבוצות של 5 תלמידים – יציגו את עצמם וישתפו בגילוי מפתיע קבוצתי אחד.

התחלת המשפט
הכיתה הישראלית מציגה את בעלי התפקידים והם מתיישבים קרוב למצלמה;

הכיתה האמריקנית מציגה את בעלי התפקידים והם מתיישבים קרוב למצלמה.

המנחה מקריאה את כתב התביעה:

)לציין את השנה שבה מתקיים המפגש(. לטענתם,  נגד החברה האנושית בשנת _______  ִהגישו תביעה  נציגי הדורות הבאים 
הזכות שלהם לחיים איכותיים ובריאים נפגעת בעקבות אורח החיים שאנו מקיימים. לדבריהם, הפגיעה מתמקדת בשלושה תחומים 

עיקריים:

זיהום מקורות המים בצורה שאינה מאפשרת לדורות הבאים להשתמש במים נקיים לשתייה ולרחצה.א. 
כריתה מואצת של יערות המביאה למחסור בעצים. במצב זה אין מספיק עצים לנקות את זיהום האוויר שנוצר, ומקומות ב. 

הפנאי והנופש הזמינים מצטמצמים.
ריבוי אשפה אשר יוצר מפגעי ריח ומצמצם מאוד את שטחי המחיה של הדורות הבאים.ג. 

ִנפנה לעורכי הדין מטעם התביעה שיזמינו את העדים שלהם.

התביעה
השופטים הישראלים מזמינים את עורכי הדין הישראלים מטעם התביעה לעמוד ולהתקרב למצלמה. עורכי הדין קוראים לשלושת 

העדים בזה אחר זה ושואלים כל אחד מהם שאלות המבססות את הטענה. 

השופטים האמריקנים מזמינים את עורכי הדין האמריקנים מטעם התביעה לעמוד ולהתקרב למצלמה. עורכי הדין קוראים לשלושת 
העדים בזה אחר זה ושואלים כל אחד מהם שאלות המבססות את הטענה.

ההגנה
השופטים הישראלים מזמינים את עורכי הדין האמריקנים מטעם ההגנה לעמוד ולהתקרב למצלמה. עורכי הדין קוראים לשלושת 

העדים בזה אחר זה ושואלים כל אחד מהם שאלות המבססות את הטענה. 

השופטים האמריקנים מזמינים את עורכי הדין האמריקנים מטעם ההגנה לעמוד ולהתקרב למצלמה. עורכי הדין קוראים לשלושת 
העדים בזה אחר זה ושואלים כל אחד מהם שאלות המבססות את הטענה.
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נאומי סיכום
אחד מעורכי הדין הישראלים מטעם התביעה עומד ונואם את נאום הסיכום• 
אחד מעורכי הדין האמריקנים מטעם התביעה עומד ונואם את נאום הסיכום• 
אחד מעורכי הדין הישראלים מטעם ההגנה עומד ונואם את נאום הסיכום• 
אחד מעורכי הדין האמריקנים מטעם ההגנה עומד ונואם את נאום הסיכום• 

זמן להתייעצות
את  כותבים  המושבעים  נדחית.  או  מתקבלת  התביעה  אם  ולהחליט  להתייעץ  מהמושבעים  מבקשים  הצדדים  משני  השופטים 

החלטתם על פתק ומגישים לשופטים.  

השופטים מכל אחד מהצדדים מקריאים את החלטת המושבעים ומוסיפים את נימוקיהם להחלטה. 

סיכום
נודה לכל התלמידים על העבודה הרצינית ועל ההשקעה בהכנת המשפט ובהצגתו. נסכם כי חשוב שנפעל באחריות כיום על מנת 

לדאוג לרווחתם של הדורות הבאים. נקריא את טקסט הבא בעברית ובאנגלית:

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, ְנטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, 
וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך"   )מדרש רבה קהלת 

פרשה ז, א(

נודה לכיתה השותפה על הקשר שיצרנו בשנה החולפת ונאחל לשמירה על קשר בהמשך. 


