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החוברת הופקה לצרכים פנימיים בלבד.

תכנית “בית העם” פותחה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות, בהסתדרות הציונית העולמית, במטרה לעודד 
שיג ושיח בנושאים של משמעות הציונות במאה ה-21. האם הושלם החזון הציוני? מה תפקידה של מדינת 

ישראל עבור החיים מחוצה לה?
מה טיבו של החיבור של יהודי התפוצות לארץ ישראל ולאדמתה? ועוד.

ועוד,  משחקים  אמנות,  יצירות  סרטונים,  ומודרניים,  מסורתיים  טקסטים  הכוללים  חומרים  מגוון  לתכנית 
באמצעותם אנו שואפים ליצור דיון תוסס, ביקורתי ועדכני.

זוהי הזדמנות לכל אחת ואחד, בכל מקום בעולם, ללא תלות בידע מוקדם, לחשוב, להטיל ספק ולדון על 
משמעות הציונות במאה ה-21 ומידת הרלוונטיות שלה לחיינו.

הגדה זו, שהינה חלק ממערך הפעילות הרחב והמתחדש, מגישה הצעה לסדר ט”ו בשבט פעיל, בסימן “טבע ואדם בישראל”.
בימים אלו, בהם הדיון על עתידו האקולוגי של כדור הארץ אינו יורד מסדר היום העולמי ורלוונטי לכל אחד ואחת מאתנו, אנו מוצאים 
לנכון להתייחס לסוגיות קיימּות מהזווית הישראלית: פיתוחים מודרניים לפתרון מצוקת המים, אנרגיה נקיה, יישוב המדבר, פיתוחים 

חקלאיים, ייעור אדמות המדינה ועוד.
אין מועד נכון כט”ו בשבט לעסוק בסוגיות אלה, וברוח ימים אלו, בשאיפה לשמירה על עולמנו.

אנו מזמינים אתכם לחגוג את סדר ט”ו בשבט- ראש השנה לאילנות, בקהילה/בתנועה/בקמפוס וליהנות מהמידע העדכני והטקסטים 
המגוונים המופיעים בהגדה, המעלים סוגיות חשובות ומרתקות לשיח עכשווי-רלוונטי.

 
תכני “בית העם” קיימים בעברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית וגרמנית ובמידת הצורך יתורגמו לשפות נוספות.

erellag@wzo.org.il .אנו עומדים לרשותכם בכל בקשה או שאלה בנושא
גוסטי יהושע-ברוורמן, ראשת המחלקה לפעילות בתפוצות

“ֶהֵיה אתה השינוי שהינך 
רוצה לראות בעולם” 

מהאטמה גנדי



מנהג סדר טו בשבט, שמקורו בקבליסטים של צפת 
במאה ה-17, התפשט בתפוצות, במטרה להנחיל את 
אהבת הארץ בקרב יהודי הגולה ולזרז את הגאולה, 
וחודש באופן פעיל בישראל בתקופת העליות שלפני 
התעוררות  את  בשבט  טו  סימל  אז,  המדינה.  קום 
האומה ותחיית היישוב בארץ ישראל . כיום הוא נתפס 
סביבתית  מודעות  קידום  שייעודו  כחג  רבים  אצל 
וקיימות, ומצויין  על ידי יהודים רבים ברחבי העולם; 

דתיים, שומרי מסורת וחילוניים כאחד.

החג  בישראל.  אידיאלי להתמקד  מועד  הוא  טו בשבט 
מתקיים בסיומה של עונת החורף בארץ, כאשר האביב 
גוון  והשדות מתחילים להעלות  והחורשות  עומד בפתח 

ירוק.

שבמהלכו  פסח,  סדר  מסורת  פי  על  עוצבה  זו  הגדה 
קוראים טקסטים ומשחזרים אירועים מהעבר, על מנת שבכל דור ודור נכיר ונלמד את לקחי מורשתנו. מערכת היחסים של בני האדם 
עם הטבע היתה מאז ומעולם מורכבת. במהלך החג אנו בוחנים יחסים אלו ובודקים באילו דרכים אנו יכולים לגמול לאדמה ולסביבה 

שמעניקות לנו כל-כך הרבה.

טו בשבט ראש השנה לאילנות
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מסכת ראש השנה א, א
ִנים ֵהם. י ָשׁ ָעה ָראֵשׁ “ַאְרָבּ

ָלִכים ְוָלְרָגִלים. ָנה ַלְמּ ִניָסן רֹאׁש ַהָשּׁ ֶאָחד ְבּ ְבּ
ֵרי. ִתְשׁ ֶאָחד ְבּ ְמעֹון אֹוְמִרים, ְבּ י ִשׁ י ֶאְלָעָזר ְוַרִבּ ֵהָמה. ַרִבּ ָנה ְלַמְעַשׂר ְבּ ֱאלּול רֹאׁש ַהָשּׁ ֶאָחד ֶבּ ְבּ

ִטּיָעה ְוַלְיָרקֹות. ין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְנּ ִמִטּ ִנים ְוַלְשּׁ ָנה ַלָשּׁ ֵרי רֹאׁש ַהָשּׁ ִתְשׁ ֶאָחד ְבּ ְבּ
ה ָעָשׂר ּבֹו”. ֲחִמָשּׁ ל אֹוְמִרים, ַבּ ית ִהֵלּ אי. ֵבּ ַמּ ִדְבֵרי ֵבית ַשׁ ָנה ָלִאיָלן, ְכּ ָבט, רֹאׁש ַהָשּׁ ְשׁ ֶאָחד ִבּ ְבּ

באדיבות אתר צמח השדה, מתוך אתר פיקיויקי



למדריך/ מנחה/ מפעיל:
בתכנית הסדר שלפניך 4 פרקים שכל אחד מהם עוסק בתחום אחר הקשור לאתגרי הקיימות בישראל. 
ניתן לחלק את המשתתפים לקבוצות קטנות ולבקש מכל קבוצה לדון בנושא אחר, ולאחר מכן לשתף 
את הקבוצה. ניתן גם לבחור לדון רק בשניים – שלשה מהפרקים ולא בכולם אם הזמן אינו מאפשר 

להגיע לכולם.

2

ההגדה מחולקת לארבעה שערים המיוצגים על ידי ארבעת היסודות: אדמה, מים, אש ואויר.
בכל שער:

 מבוא והרהורים, פירות הארץ, הרמת כוס יין
 הידעת - על התמודדותה של מדינת ישראל עם אתגרי קיימות באחד האזורים בארץ

 טקסט ממקורות עבריים והזמנה לשיח קבוצתי
בנוסף, בסוף ההגדה – סרטונים בנושא פיתוחים ישראליים למען הקיימות ושירים לחג.

מה בהגדה

עמוס עוז, סופר ישראלי
"אני לא אוהב את הביטוי 'שמירת הטבע'.  

לא נולדנו לתוך מוזיאון... מותר לגעת בטבע...
כאשר אדם עומד מול הטבע... אם זה הקטן בחרקים או השגיא בין ההרים

עמוד בענווה. אינני אומר אל תיגע.
החלטת לגעת - גע, בענווה.

זכור שאתה היום כאן ומחר אינך כאן."

סדר טו בשבט
בחוברת שלפנייכם הצעה לציין את טו בשבט בסדר חגיגי. הסדר כולל הן מרכיבים טקסיים, הן הכרות עם התמודדותה 
של מדינת ישראל עם אתגרי הקיימות, והן הזמנה לשיח על הקשר שלנו לטבע ועל תפקידנו בתיקון עולם אקולוגי. 

בהצלחה!



המילה אדמה בעברית מכילה שילוב של המילה אדם, ושל האות ה' המייצגת את אלוהים. ניתן לזהות את הקשר המיוחד של היהודים 
ים ַוְיִהי ָהָאָדם  ַמת ַחִיּ יו ִנְשׁ ַאָפּ ח ְבּ ַפּ ַוִיּ יֶצר ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה  לאדמה כבר בסיפור הבריאה, בראשית ב' ז'  "ַוִיּ

ה". ְלֶנֶפׁש ַחָיּ

כאשר אנו עובדים את האדמה, שומרים עליה ומפתחים אותה, אנו מעודדים את צמיחתם של העצים והגידולים המאפשרים את קיומנו 
בעולם ומספקים לנו חמצן, מזון ונוי. “ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָּלא ַּתְבִנית נֹוף־מֹוַלְדּתֹו” )האדם אינו אלא..., שאול טשרניחובסקי(

כסמל לחיבור שלנו לאדמה ולבריאה, אנו אוכלים פירות ואגוזים שקליפתם נוקשה ותוכם רך, המסמלים את האדמה הקשה המכילה 
את פוטנציאל הצמיחה, ההתחדשות והיופי.

 
פירות ראשונים:

מרימים את השקדים והאגוזים ומברכים: “ָּברּוְך ַאָּתה ה’ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ”

שיר השירים רבה ו’ כ”ו
“מה אגוז זה, את נוטל אחד מהפרי וכולן מדרדרין ומתגלגלים זה אחר זה. 

כך הן ישראל לקה אחד מהן כולן מרגישין...”
 

כוס ראשונה
במהלך סדר טו בשבט אנו שותים 4 כוסות יין.

 
נרים כוס ראשונה ונברך: “ָּברּוְך ַאָּתה ה’, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ּבוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן”
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נגב אדמה

( (



הנגב המדברי שבדרומה של ישראל מהווה 60% משטחה של המדינה, אולם רק 8% מאוכלוסיית ישראל מתגוררת בו. מאז הקמת 
המדינה, חלומו של דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל – “להפריח את השממה” ממשיך להדהד ולהוות שאיפה 
מתמדת. המדינה משקיעה משאבים, בהם פיתוח מיזמים חברתיים וטכנולוגיות מתקדמות, על מנת לעודד אוכלוסיות צעירות לעבור 

ולהתגורר בנגב מתוך עניין, אתגר ותחושת שליחות.
 

החקלאות בנגב התפתחה בצורה מרשימה בשנים האחרונות וכוללת לא מעט גידולים יוצאי דופן ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות 
המאפשרות למצות את המרב מתנאי האקלים הייחודיים של האזור. שמם של האבטיחים והפלפלים של מושב חצבה והמלונים של עין 

יהב כבר הולכים לפניהם... בואו נכיר עוד:
 

כ-30 ק”מ דרומית לבאר שבע, שוכן מרכז ייחודי – “מרכז הניסויים רמת נגב”, שבו מתבצעים ניסויים שונים במטרה לפתח ללא הפסק 
את החקלאות במדבר.

בין היתר עוסק המרכז במציאת דרכים חדשות לשימוש במים מליחים )כולל לחקלאות אורגנית המבוססת על מים אלה( ופיתוח זנים 
חדשים ועמידים במיוחד, כדי שיתאימו לאקלים המדברי זה.

דוגמה אחת לפלאי החקלאות בנגב היא העובדה שכ- 20% מהצריכה העולמית של שמן החוחובה )שמן המופק מהצמח 
המדברי חוחובה, ומהווה בסיס לתכשירים קוסמטיים( מסופקת על ידי קיבוץ אחד צנוע בנגב – חצרים, וזאת בזכות שיטות גידול 

ועיבוד מתקדמות וחכמות במיוחד. כך גם רואים גידול מרשים בחקלאות האורגנית, שהביקוש לה הולך וגדל.
 

שינויי האקלים הגלובאליים, והפיכתם של אזורים נרחבים יותר על פני כדור הארץ ליבשים ואף למדבריים, הופכים את הידע והפיתוחים 
הישראליים למצרך מבוקש במיוחד. מרכז הניסויים הבנגב קולט משתלמים ממדינות שונות וכבר היום לומדים בו כ-500 משתלמים.
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הידעת? “הזהב הירוק” - חקלאות באדמת הנגב
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קיימות ביהדות
"ַּבָּׁשָעה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל ָּכל ִאיָלֵני ַּגן ֵעֶדן, ְוָאַמר לֹו: ְרֵאה, ַמֲעַׁשי ַּכָּמה ָנִאים ּוְמׁשּוָּבִחין ֵהם, 

)ְוָכל ַמה ֶּׁשָּבָראִתי- ִּבְׁשִביְלָך ָּבָראִתי. ֵתן דעתך ֶׁשֹּלא ְּתַקְלֵקל ְוַתֲחִריב ֶאת עֹוָלִמי ֶׁשִאם ִקְלַקְלָּת ֵאין ִמי ֶׁשְּיַתֵּקן ַאֲחֶריָך."

(

((
(

(
בשבילך בראתי, קהלת רבה, ז

מזה כמה עשורים שנושא השמירה על כדור הארץ אינו 
יורד מסדר היום הציבורי העולמי. ובכל זאת, הצלחותיו של 
האדם לעצור את הנזקים שעשה במו ידיו, כמעט ואינן באות 
לידי ביטוי ממשי. מסתבר שהסוגיה "החדשה" של שמירה 
התרבות  כימי  וגילה  כלל,  חדשה  אינה  הארץ  כדור  על 
האנושית. אנו מוצאים התייחסויות רלוונטיות בטקסטים בני 

אלפי שנים.

כבר בפרק ב' בספר בראשית הפותח את התורה, מבקש 
אלוהים מהאדם לשמור על העולם שברא.

"ַוִּיַּקח ְיהָוה ֱאֹלִהים, ֶאת-ָהָאָדם; ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן-ֵעֶדן, ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה"
בראשית ב', טו:

גם בהמשך התורה, אנחנו רואים איסורים רבים על פגיעה בטבע ולומדים על חשיבות השמירה עליו, למשל :
בספר דברים, פרק כ' פסוקים יט-כ:

 יט "ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה, ֹלא-ַתְׁשִחית ֶאת-ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל, ְואֹתֹו ֹלא ִתְכרֹת:  
ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא ִמָּפֶניָך ַּבָּמצֹור.  כ ַרק ֵעץ ֲאֶׁשר-ֵּתַדע, ִּכי-ֹלא-ֵעץ ַמֲאָכל הּוא--אֹתֹו ַתְׁשִחית...״

• אם כך, מדוע, לדעתך, אנו מוצאים עצמנו היום , במאה 
ה-21, בעולם עם נזקים אקולוגיים חמורים כל כך?

• במודע או שלא, כולנו לוקחים חלק במציאות שפוגעת 
בכדור הארץ. תוכל/י למצוא לכך דוגמאות אישיות מחייך?

• האם ביכולתך להשפיע/ לתקן? ממה היית מתחיל/ה?
• האם אתה חש אחריות כלפי ישראל בהקשר הסביבתי 

והאקולוגי?
• מדוע, לדעתך, בוחרת מדינת ישראל לחלוק את הידע 

המתקדם שלה עם העולם כולו?
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מוזגים כוס שנייה של 
יין ושותים יחד

מישור החוף מים
המים הם מקור חיים חיוני ובלתי ניתן להחלפה. כבר במקורות היהודיים מושרשת התפילה לגשמים וההשפעה הגדולה של המים 

על חיינו.

"ִּכי ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא-ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה--ֹלא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא, ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם:  ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת-ַזְרֲעָך, ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן 
ַהָּיָרק.  ְוָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה--ֶאֶרץ ָהִרים, ּוְבָקעֹת; ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים, ִּתְׁשֶּתה-ָּמִים"

))דברים יא' י-יא
מדינת ישראל, כמו מדינות רבות נוספות בעולם, שוכנת באזור הסובל ממחסור במים. מחסור זה מאלץ את תושבי המדינה לחפש 
פתרונות יצירתיים ובנוסף, דורש שמירה על מקורות המים הקיימים. במציאות הקיימת של התחממות גלובאלית, זיהום סביבתי חסר 

תקדים ושינויי אקלים קיצוניים, עוד ועוד מדינות נדרשות להתמודד עם מחסור במים נקיים וראויים לשתייה.

“יש יתרון של שלמות בטיפת מים יחידה מכל המכונות שהומצאו על ידי האדם” )אלברט איינשטיין(

וזיתים(, המזכירים לנו  )כגון תמרים  ובתוכם גלעין נוקשה  אנו אוכלים פירות שקליפתם רכה 
כיצד האנרגיה והיציבות הפנימיים שלנו מאפשרים לנו פתיחות וגמישות, ובזכותם איננו זקוקים 

לקליפה קשה ואטומה כלפי חוץ.

((
 

תלמוד בבלי, מנחות 53 ב
“למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מהזית אין עליו נושרין לא בימות החמה ולא 

בימות הגשמים, אף ישראל אין להם בטילה עולמית לא בעולם הזה ולא בעולם הבא”
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סיפורה המופלא של המדינה המזרח-תיכונית שניצחה את המדבר והבצורת. מיום הקמתה של מדינת ישראל, לא חדלה סוגיית 
המחסור במים בארץ הצחיחה להטריד את קברניטיה. ראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, הכריז ש”הצורך במקורות מים נוספים 

הוא לא רק חיוני, אלא גורלי בשביל ישראל”, ועל כן חיפשה ישראל מאז ומתמיד פתרונות לבעיית המים.

בשנים שחלפו מאז הקמתה התקדמה ישראל בצעדי ענק, עד כדי כך שיש המכנים אותה היום “מעצמת מים”! נציגי מדינות 
וממשלות רבות מגיעים לחזות במדינה המדברית שהצליחה להתגבר על תנאי הפתיחה היבשים שקיבלה, בזכות אסטרטגיה 

שכללה שלש דרכים עיקריות: חיסכון, מיחזור ופיתוח טכנולוגיות חדישות “לייצור” מים.
הראשונה- חסכון - הפחתה בשימוש במים בחקלאות הודות לפיתוח הטפטפות - צינורות המרשתים את השדה ומשקים בטפטוף 

עדין כל צמח וצמח. השקייה בטפטפות יוצאה לעולם כולו, אפשרה גידולים חקלאיים באזורים יבשים והפכה לשם דבר.
השניה - מיחזור - ניקוי וטיהור מי ביוב שהופנו לחקלאות. הידעתם כי מדינת ישראל היא המדינה המתקדמת ביותר בעולם בהשבת 

שפכים לצורכי חקלאות? כ-70% ממי הביוב בישראל עוברים טיהור ומושבים לצורכי השקיה.
והשלישית והחדשה מכולן - ההתפלה. בישראל נכון לשנת 2017 ישנם חמישה מתקני התפלת מי ים – כולם על רצועת החוף 
של הים התיכון במערבה של המדינה. במתקנים הללו מסוננים המלחים והמינרלים מהמים, ומתקבלים מי שתייה באיכות מעולה, 
המוזרמים למערכת המים הארצית ולברזים הביתיים שלנו. גם כאן הפכה ישראל למובילה עולמית, המפיקה יותר מ-500 מיליון קוב 

מים לשנה, שהם כ-80% מכלל הצריכה הביתית בישראל.

וכך, לא רק שפתרה ישראל את בעיות המים שלה, אלא אף הפכה לדוגמה להתמודדות עם הבעיה, בעולם בו משבר המים הופך 
אקוטי משנה לשנה, וטכנולוגיות המים שלה מעוררות עניין בעולם כולו.

הידעת? “ויהי מים”                                                    
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"אלא אם למישהו כמוך יהיה ממש אכפת, שום דבר לא הולך להשתנות. ממש לא."
"Unless someone like you cares a whole awful lot, Nothing is going to get better. It`s not"

)דר' סוס(

הקרב על חוף פלמחים )מתוך העתונות(:  
בוקר אחד, בשנת 2008, גילו התושבים המתגוררים בסמוך לחוף פלמחים )רצועת חוף ים פתוחה במרכז ישראל( טרקטורים וגדרות על 
שפת המים. אלו התגלו כתוכנית להקמת פרויקט תיירותי הכולל 350 יחידות נופש, ממש על קו המים של החוף, אחרי ששטח החוף 

נמכר ליזמים על ידי רשויות המדינה במחיר מגוחך.
גילוי זה הביא קבוצת פעילים להתחיל במאבק מתמשך, אליו הצטרפו ארגוני סביבה וחברי כנסת. המתנגדים להקמת כפר הנופש 
טענו כי מדובר ברצועת חוף טבעית, רגישה וייחודית, מהאחרונות שנותרו באזור המרכז בסמוך לים, ומוקפת בשטחים פתוחים שרובם 

מוגדרים כ"גן לאומי" עם מגוון של ערכי טבע.
6 שנים לאחר שהחל הסתיים הקרב על חוף פלמחים בניצחון לגופי שמירת הסביבה, וכל מי שחפץ להשאיר את החוף טבעי ופתוח. 
התוכנית שאושרה למקום צפויה להשאיר את השטח נגיש לציבור, כולל מגרש חניה פתוח ללא תשלום וגישה חופשית אל חוף הים.

 
עדי לוסטיג, צעירה ישראלית שהובילה את המאבק למען חוף פלמחים אמרה עם סיומו:

"תמיד האמנתי שנצליח להציל את חוף פלמחים. יותר משנתיים נלחמנו על פיסת החוף הקטנה והפראית שלנו, כדי שתישאר 
כמו שהיא. המאבק היה קשה אבל שווה כל רגע. שווה להלחם על משהו שמאמינים בו. צריך להמשיך ולהראות למקבלי 
ההחלטות שהטבע יקר וחשוב לכולנו. אל תתייאשו גם אם אומרים לכם שזה מאוחר מדי. אם מאמינים תמיד יש סיכוי. אני מאמינה!"

• האם יצא לך להכיר מאבק נוסף מסוג זה בו 
ארגוני סביבה נאבקו נגד גופים כלכליים פרטיים 

כדי לשמר אזור טבעי? מה הייתה עמדתך במאבק 
זה? על פי מה קבעת עמדה זו?

• עדי לוסטיג, צעירה ישראלית, הצליחה להוביל 
מאבק מול גופים כלכליים גדולים וחזקים, בזכות 
האמונה בכוחה וביכולתה. האם זהו סוג של נס? 

או שאם רק נאמין גם אנחנו יכולים?
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גלילאש

כוס שלישית
נמזוג את היין ונשתה יחד

המילים איש ואשה כוללות בתוכן את אותיות האש. האש הסימבולית הבוערת בנו יכולה לייצג עבורנו את כוח החיים וכן את הרצון 
והכמיהה להשפיע ולהוסיף טוב בעולם - בערה פנימית המניעה לעשייה.

“ואני מוסיף להתבונן באשר צּוותי לאור הגחלת, ההולכת הלוך ואור. והנה בכל אשר אוסיף לעבוד, לעמול, לסבול – 
אין טיפה מדמי, אין משהו מכוחי, ממוחי, אבודים חינם, כי כל טיפת דם – שביב אש וכל משהו של כוח ומוח – ניצוץ 

אור לנפשי השבה לתחייה” )החלום ופתרונו, א.ד גורדון(.

מאז שהאדם הקדמון גילה איך להצית ולשלוט באש לפני מאות אלפי שנים, היא מהווה מרכיב מהותי בחיינו ומשמשת אותנו בתחומים 
רבים, ביניהם בישול, חימום, תאורה ותעבורה. עם זאת, כולנו יודעים כי לאש גם פוטנציאל הרס עצום. כך, למשל, פוגעות שריפות ענק 
במרקם החיים, ושימוש לא מאוזן של האדם באש יוצר אף הוא מפגעים סביבתיים חמורים- ומעלה את ריכוז גזי החממה באטמוספרה.

עלינו לשמור על איזון, גם באש הפנימית שבתוכנו וגם באש הממשית שאנו יוצרים.
כסמל לאיזון זה נאכל לחם שמקורו בדגנים, ושעלינו להיות זהירים בעת אפייתו.

ניטול ידיים, ולאחר מכן נברך על הלחם: 
“ָּברּוְך ַאָּתה ה’ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ!”
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האם ידעתם שישראל היא אחת משתי המדינות היחידות בעולם שנכנסה למאה ה-21 עם רווח נקי במספר העצים שלה? 
)מספר העצים עלה לאורך השנים ולא ירד(. היערות והפארקים לא היו קיימים בארץ ישראל מאז ומעולם. ראשוני המתיישבים היהודים 

שהגיעו לארץ ישראל בשלהי המאה ה-19 מצאו ארץ שוממה ללא פיסת צל.

קק”ל, שנוסדה בשנת 1901 במטרה לרכוש קרקעות בארץ ישראל בשם העם היהודי ובעבורו, החלה בשנת 1904, במקביל 
לפעילותה בתחום רכישת הקרקעות, גם בנטיעת עצים. מאז נמשך מפעל הייעור עד עצם היום הזה. מתחילתו נטעה קק”ל 
למעלה מ-240 מיליון עצים על פני 920 אלף דונם! מטרות הנטיעה השתנו ומשתנות בהתאם לתקופה. בעת הזו אנו מודעים לתרומה 

המכרעת של הייעור להקטנת ההתחממות הגלובאלית.
 

כדי לשמור על הישגים מרשימים אלו, עלינו לזכור גם את הסכנות האורבות לתהליכי הייעור ובראשן – השרפות.
בנובמבר 2016 פרץ גל שרפות עצום שמנה יותר מ-1,700 שרפות באזור חיפה, זכרון יעקב, הרי ירושלים ועוד. השריפות כילו שטחים 

בגודל של מעל ל-41 קמ”ר.
 

חורש ירוק ומלבלב שהופך לשדה אפר שחור הוא מראה עצוב ומדכדך. רוב רובן של השרפות הינן מעשה ידי אדם! שיקומו 
של יער על כל הצמחיה ומושבת בעלי החיים שבו, הינו  תהליך ארוך ואיטי. עלינו לעשות הכל על מנת לשמור על השטחים 

הירוקים שלנו!

ל ֵעץ ַמֲאָכל“ ם כָּ הידעת? “ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהאֶרץ ּוְנַטְעתֶּ
)ויקרא יט, כג(              
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למען הדורות הבאים
דברי ראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, בנאום בכנסת ב-1962:

"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. בניין 
תוכל להקים כאן או שם – ולעץ בן 100 אין תמורה. אין זו רק ונדליות אלא ערעור 
העתיד. ובאיזו קלות עוקרים אצלנו. תמיד נמצא שעצים מפריעים למישהו או 
למשהו, לקו הישר של המדרכה או לחוטי החשמל או לאיזו כיכר קטנה שמישהו 

יזם בדמיונו קצר הכנפיים"

• כיצד את/ה מבין/ה את האמירה כי “כריתת 
עץ היא ערעור העתיד”?

• מדוע, לדעתך, מייחס בן גוריון חשיבות גדולה 
כל כך לעץ עתיק, אפילו על פני בניין חדש או 
כיכר, ועוד יותר לנוכח העובדה שדבריו נאמרו 

בשנים הראשונות בהן נבנתה המדינה?

מדרש תנחומא, קדושים כ”ה
"מעשה באנדרינוס המלך שהיה עובד למלחמה והולך עם גייסות שלו להילחם על מדינה אחת שמרדה עליו, ומצא בדרך זקן 

אחד שהיה נוטע תאנים. אמר לו אנדריאנוס: בן כמה אתה? אמרו לו אותו זקן: בן מאה שנה. אמר לו אנדריאנוס: בן מאה שנה עומד 
וטורח ונוטע נטיעות, וכי סבור אתה לאכול מהן? אמר לו: אדוני המלך, הריני נוטע ואם אזכה אוכל מפירות נטיעותי, ואם לאו - כשם שיגעו 

אבותי לי כך אני יגע לבני. עשה אנדריאנוס מלחמה שלוש שנים וחזר ומצא לו לאותו זקן עומד באותו מקום. מה עשה הזקן? נטל 

סלסלה אחת ומלא אותה ביכורי תאנים יפות וקרבן לפני אנדריאנוס. אמר לו: אדוני המלך אני הוא אותו הזקן שמצאת אותי 
בהליכתך עומד ונוטע והרי כבר זיכני המקום לאכול מפירות נטיעותי, ואלו שבתוך הסלסלה - מהם. קבלם מן עבדך. מיד אמר 

אנדריאנוס לעבדיו: טלו את הסלסלה הימנו ומלאו אותה זהובים"

( (
• לא כולנו כמו אותו זקן במדרש, מוכנים 
לעמול עבור משהו שלא נזכה לראות את 

פירותיו. מדוע?
• תוכל/י להביא דוגמא למעשה שעשית/ 
שבכוונתך לעשות שאת פירותיו אולי לא 

תזכה/י לראות? )מכל תחום שהוא(
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ערבהאוויר

כוס רביעית
נמזוג את היין ונשתה יחד

מזמינים את כולכם לקחת נשימה עמוקה - לשאוף עמוק, ולשחרר. לשאוף עמוק, ולשחרר.
לרוח משמעות כפולה - ישנה הרוח הפיזית, תנועת האוויר שאנו נושמים ושבלעדיו לא ייתכנו החיים על פני כדור הארץ, וישנה הרוח 

הרעיונית והמטאפיזית, המבטאת את ערכי האדם והווייתו, את קשריו עם האל והעולם.

“עלה למעלה עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם פן יכחשו לך. 
דרוש אותם - וימצא לך מיד”

אורות הקודש, הרב קוק ((

בכדי להדגיש את החיבור הבריא והעוצמתי בין גוף לנפש, אנו אוכלים פירות 
בעלי קליפה רכה ופנים רך )כמו תאנה וענבים(, אשר ניתן לאכול בשלמותם.
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בישראל יש משאב אחד שלא נגמר לעולם, בכל ימות השנה, בכל שטחיה – השמש.
זמינותו הגדולה של אור השמש בכל מקום בארץ מאפשר הקמה של מערכות אנרגיה סולארית בפיזור גדול ברחבי המדינה. 
לראיה כמעט בכל בניין בישראל - ציבורי ופרטי כאחד - מחממים את המים באמצעות אנרגיה סולארית המופקת על ידי “דוד 
שמש” הממוקם על הגג. ישראל ושכנתה קפריסין הן המובילות בעולם )ביחס לנפש( בתחום המערכות הסולאריות לחימום 

מים. למעלה מ-90% מבתי האב משתמשים במערכות אלה.

התכלותם העתידית של מקורות האנרגיה המקובלים היום, הנזקים הסביבתיים העצומים שהם גורמים )כדוגמת פליטת פחמן 
דו-חמצני לאטמוספרה( והתלות שהם מייצרים במדינות שאינן תמיד ידידותיות למדינת ישראל, כל אלו מחייבים את ישראל, 

כמו גם את שאר מדינות העולם, לפתח אנרגיות חלופיות.

ממשלת ישראל מעודדת ומתקצבת מחקר ופיתוח של טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום אנרגיה סולארית. וכיום פועלים 
שלושה מרכזי חקר בתחום זה: בשדה בוקר שבנגב, באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע ובקטורה שבערבה.

“שדות סולאריים” הם שטחים באזורים מדבריים המנוצלים לייצור חשמל מאנרגיית השמש באמצעות אלפי פאנלים סולאריים, 
ומהווים מעין תחנות כח קטנות וירוקות שאינן דורשות משאבים מתכלים על מנת לייצר חשמל. שדות כאלו מוקמים ומתרבים 
בנגב ובעיקר בערבה )הערבה היא השטח שבין דרום ים המלח למפרץ אילת, מהאזורים החמים ביותר ומעוטי המשקעים 

ביותר בישראל(.

בתחזיותיה האופטימיות שואפת מדינת ישראל, כבר בעשורים הקרובים, להגדיל את ייצור האנרגיה הסולארית, כך שתתפוס 
נפח משמעותי מכלל צריכת האנרגיה שלה.

הידעת? “השמש מתחדשת כל הימים” הרקליטוס 
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• מה דעתך על הדימוי “כי האדם עץ 
השדה”? האמנם האדם עץ השדה?

• מהו החיבור שלך לטבע? אילו 
דימויים תוכל/י את/ה למצוא לחיבור 

שבינך לבין הטבע?

עץ השדה- נתן זך
https://www.youtube.com/

watch?v=OzraslXMJ3s

ִּכי ָהאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה:
ְּכמֹו ָהאָדם ַּגם ָהֵעץ צֹוֵמַח

ְּכמֹו ָהֵעץ ָהאָדם ִנְגַּדע
ַוֲאִני ֹלא יֹוֵדַע

ֵאיפֹה ָהִייִתי ְוֵאיפֹה ֶאֱהֶיה
ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה.

ִּכי ָהאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה:
ְּכמֹו ָהֵעץ הּוא ׁשֹוֵאף ְלַמְעָלה
ְּכמֹו ָהאָדם הּוא ִנְׂשַרף ָּבֵאׁש

ַוֲאִני ֹלא יֹוֵדַע
ֵאיפֹה ָהִייִתי ְוֵאיפֹה ֶאֱהֶיה

ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה.

ִּכי ָהאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 
ְּכמֹו ָהֵעץ הּוא ָצֵמא ְלַמִים 

ְּכמֹו ָהאָדם הּוא ִנׁשאר ָצֵמא 
ַוֲאִני ֹלא יֹוֵדַע 

ֵאיפֹה ָהִייִתי ְוֵאיפֹה ֶאְהֶיה 
ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

 
אַהְבִּתי ְוַגם ָׂשֵנאִתי
ָטַעְמִּתי ִמֶּזה ּוִמֶּזה

ָקְברּו אֹוִתי ְּבֶחְלָקה ֶׁשל ָעָפר
ּוַמר ִלי, ַמר ִלי ַּבֶּפה

ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה,
ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה.



תיקון עולם ופיתוחים ישראליים
https://www.youtube.com/watch?v=-pFa9DY36_A

תיקון עולם - סיפורה של יזמית ישראלית צעירה, שמקדישה את חייה לסייע לכפרים עניים ביבשת אפריקה, 
באמצעות פיתוחים טכנולוגיים ישראליים לטיהור מים ולהפקת חשמל מהשמש. )10 דקות(

 
חקלאות מדברית - שער אדמה

/http://www.kkl-jnf.org/people-and-environment/community-development/sustainable-agriculture-israel
/research-and-development

חקלאות מדברית- פיתוחים חקלאיים בנגב ובערבה )3 דקות(.
 

עושים מים - שער מים
/http://hatzadhasheni.com/israel-una-potencia-en-tecnologia-de-agua

ישראל- מארץ מדברית למעצמת מים )8 דקות(
 

/http://hatzadhasheni.com/puede-una-nacion-del-desierto-resolver-la-escases-de-agua-del-mundo
ישראל- מארץ מדברית למעצמת מים – אנימציה )5 דקות(

 
מפריחים את המדבר - שער אש

https://www.youtube.com/watch?v=jDjW8WvFcGQ
מביאים חיים למדבר- נטיעת עצים בשיטות המותאמות לאקלים המדברי )5.5 דקות(

 
אנרגיה מהשמש - שער אוויר

/http://www.kkl-jnf.org/people-and-environment/community-development/sustainable-agriculture-israel
/renewable-energy-food-security

חקלאות במדבר ואנרגיה חלופית- שדות סולאריים בערבה. )4 דקות(

/http://hatzadhasheni.com/ventana-solar-para-producir-energia
פיתוח ישראלי יחודי- חלונות סולאריים- חלונות שמשמשים גם כקולטי שמש ליצירת אנרגיה )2 דקות(

15

סרטונים על קיימות ישראלית
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פזמונים ישראלים בנושא טבע ואקולוגיה
ולס להגנת הצומח - מילים ולחן: נעמי שמר, שרה- נעמי שמר

https://www.youtube.com/watch?v=LLXJo2VLEbY

בחברה להגנת הטבע - מילים ולחן: שמוליק צ'יזיק, אריאל זילבר
https://www.youtube.com/watch?v=WQuHK4aEodU

אחלה עולם– מילים ולחן: ג'ורג' וייס ובוב ת'יל תרגום: מאור כהן ועלי מוהר, גידי גוב
https://www.youtube.com/watch?v=NQigBYc4h0Q

אדמה - מילים: אהוד מנור, לחן: יאיר קלינגר, עפרה חזה
https://www.youtube.com/watch?v=9ncfSju7TmI

 
קום והתהלך בארץ -מילים: יורם טהרלב, לחן: יאיר קלינגר

https://www.youtube.com/watch?v=lLWAlSPdX00

ארץ ישראל יפה- מילים: דודו ברק, לחן: שייקה פייקוב, דודו זכאי 
https://www.youtube.com/watch?v=RA2Sk8Wwm8U

מחרוזת שירי ילדים לטו בשבט-
השקדיה פורחת, תפוח זהב, כך הולכים השותלים, מקהלה עליזה, מה עושים העצים, שני תפוחים, ברוש לבדו,

מלפפון צמח בגן, מעשה בגזר, בערוגת הגינה, טו בשבט הגיע
https://www.youtube.com/watch?v=alHX1fJ9I-w

 


