
לגן הילדים 
ולכיתות א-ב

הערכה חינוך לקיימּות לגן הילדים ולכיתות א-ב מכילה מידע ופעילויות בנושא בעל 

חשיבות עליונה כיום: קיימות ופיתוח בר�ְקיָימא. 

זמן.  היא היכולת להמשיך מצב או תהליך ביציבות לאורך   )sustainability( קיימּות 

הסביבה  איכות  מתחום  מונח  הוא   )sustainable development( בר�קיימא  פיתוח 

יכולת האדם לפתח את סביבתו בד בבד עם שימור משאבי הטבע  ומשמעותו היא: 

וערכי הטבע, כך שיהיה אפשר לקיימם לאורך זמן למען הדורות הבאים. 

ילדים צעירים אינם בוגרים דיים כדי להבין את ההשפעות של נושא הקיימות על העולם, 

אך הם מצויים בשלב המתאים להקניית הרגלי חיים נכונים. גישה חיובית כלפי הסביבה 

יכולה להתפתח בגיל הרך בד בבד עם התפתחות הידע, השפה והמיומנויות השונות. 

בערכה תמצאו חמישה נושאים הקשורים לקיימות. כל נושא מוגש באמצעות כרזה 

מפעילה ופעילויות לימודיות להתנסות בגן ובבית הספר. 

חמשת הנושאים הם: טבע עירוני, עצים ואיכות הסביבה, קיימות בחיי היום�יום, צרכנות 

בהקניית  הצעיר,  הילד  של  בעולמו  מתמקדים  הנושאים  כל  אקולוגית.  וגינה  נבונה 

הרגלים של אורח חיים מקיים המתבסס על חיסכון במים, בדלק, בחשמל ובמשאבים 

נוספים, בצרכנות נבונה ובטיפוח הסביבה הטבעית הקרובה. 
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מבוא
בעל  בנושא  ופעילויות  מידע  קטעי  כרזות,  מכילה  א-ב"  ולכיתות  הילדים  לגן  קיימות  בנושא  "פעילויות  הערכה 

חשיבות עליונה כיום: קיימות ופיתוח בר�ְקיָימא. 

קיימּות )sustainability( היא היכולת להמשיך מצב או תהליך ביציבות לאורך זמן. מושג זה קשור לתחומי חיים 

)sustainable development( הוא מונח  רבים אך בעיקר משתמשים בו בהקשר הסביבתי. פיתוח בר�קיימא 

מתחום איכות הסביבה ומשמעותו היא: יכולת האדם לפתח את סביבתו בד בבד עם שימור משאבי הטבע וערכי 

הטבע, כך שיהיה אפשר לקיימם לאורך זמן למען הדורות הבאים. קיימּות אפשר ליישם בכל מקום ובכל תחום, 

החל מהבית, גן הילדים ובית הספר ועד למדינה ולעולם כולו. 

ילדים צעירים אינם בוגרים דיים כדי להבין את ההשפעות של נושא הקיימות על העולם, אך הם מצויים בשלב 

המתאים להקניית הרגלי חיים נכונים. ככל שנקדים להפעיל את הילדים בפעילויות בנושאים סביבתיים הקשורים 

שלהם.  הערכים  מערכת  במסגרת  לסביבה  ואחריות  כבוד  תחושת  בהם  לפתח  הסיכויים  גדלים  כך  לסביבה, 

גישה חיובית כלפי הסביבה יכולה להתפתח בגיל הרך בד בבד עם התפתחות הידע, השפה והמיומנויות השונות. 

שני רעיונות מרכזיים עומדים בבסיס החינוך לקיימות בגיל הרך: האחד - הגיל הרך הוא גיל קריטי לפיתוח תחושות 

נדבך  היא  מגיל צעיר  הילדים עם הסביבה הטבעית  - התנסות  ושמירה על הסביבה הטבעית; האחר  כבוד  של 

בטיפוח כישורי החיים שלהם ומפתחת את המודעות לאיכות חיים לטווח הארוך. ילדים הנמצאים קרוב לסביבה 

הטבעית מתייחסים אליה כמקור לפליאה, שמחה וכבוד. דרך הפליאה אנחנו מכירים ואוהבים את העולם, ועל כן 

החינוך הסביבתי בגיל הרך צריך להתבסס על עידוד הפליאה ושמחת הגילוי.

אנו מאמינים שילדים המתנסים בחוויות של התנהגות מקיימת בבית הספר או בגן הילדים, יכולים להיות סוכני 

שינוי בעלי השפעה הן במשפחתם הן בקהילה ולהוביל תהליכים בעלי חשיבות לסביבה. דוגמה מפורסמת לכך היא 

המאבק להצלת פרחי הבר בישראל בשנות ה-70 של המאה הקודמת, אשר הצליח בזכות המעורבות הגבוהה של 

מערכת החינוך והילדים שהשתתפו בו. 

בערכה תמצאו חמישה נושאים הקשורים לקיימות. כל נושא מוגש באמצעות כרזה מפעילה ופעילויות לימודיות 

להתנסות בגן ובבית הספר. 

וגינה אקולוגית.  נבונה  ואיכות הסביבה, קיימות בחיי היום�יום, צרכנות  חמשת הנושאים הם: טבע עירוני, עצים 

כל הנושאים מתמקדים בעולמו של הילד הצעיר, בהקניית הרגלים של אורח חיים מקיים המתבסס על חיסכון 

במים, דלק, חשמל ומשאבים נוספים, בצרכנות נבונה ובטיפוח הסביבה הטבעית הקרובה. 

בגילאים הצעירים, הילדים הם בשלב החשיבה הקונקרטית, חשיבה על המצוי, ולכן הפעילויות מתמקדות בעיקר 

בסביבה המוכרת לילדים - הבית, הגן, בית הספר והסביבה הקרובה. המטרה היא כי הילדים יכירו את סביבתם 

ומוחשיות,  ישירות  ילמדו על הסביבה דרך התנסויות  ולשמירתה. הם  וירכשו הרגלים אישיים לטיפוחה  הקרובה 

יזומנו להם התנסויות דרך החושים עם האדמה, הצמחים, הרוח והגשם, וכן מפגשים עם בעלי חיים קטנים כמו 

חרקים, ציפורים או חלזונות, הבאים לבקר בביתם או בחצר גן הילדים או בית הספר. כמו כן, הפעילויות מעודדות 

מעורבות פעילה בסביבה הטבעית כמו טיפוח הגינה והגנה על בעלי החיים, וכן מעורבות בסביבת הבית, הגן או בית 

הספר כמו חיסכון במים וחשמל, טיפול בפסולת ועוד. באמצעות הפעילויות הילדים רוכשים מיומנויות כגון: עריכת 

תצפיות, השוואה בין התצפיות ומציאת ההבדלים ביניהן והסקת מסקנות. 
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פירוט הנושאים:
להיות בטבע - זה בטבע שלי

נושא זה עוסק בטבע העירוני: מאפייני סביבת הטבע העירוני וחשיבותה, מגוון הצמחים ובעלי החיים האופייניים 

וכן  בר�קיימא  פיתוח  העירוני,  הטבע  בסביבת  החיים  היצורים  בין  גומלין  יחסי  בארץ,  העירוני  הטבע  לסביבות 

התנהגות רצויה בסביבת הטבע העירוני בפרט ובטבע בכלל.

עץ השדה 
נושא זה עוסק בהיכרות עם  ההיבטים הסביבתיים של העצים: התועלת של העץ לאדם, השפעת האדם על העצים, 

העץ כסביבת חיים שיש בה מגוון מינים המקיימים ביניהם יחסי גומלין וחשיבות השמירה על החורשות והיערות. 

הנושא עוסק גם בהיכרות מיוחדת עם העצים האופייניים לארץ ישראל.

ירוק יום�יום 
נושא זה עוסק במאפיינים של ניהול אורח חיים מקיים המתחשב בסביבה, ויישומו בכל מקום שאנו חיים ונמצאים 

בו: הבית, הגן, בית הספר והסביבה הקרובה. ההתמקדות היא בהקניית הרגלים לחיסכון במים, באנרגיה ובמשאבי 

הטבע בכלל, טיפול בפסולת, צרכנות מקיימת ומניעת רעש. 

אנו צרכנים נבונים!
נושא זה עוסק בהיבטים הסביבתיים של הצריכה: התכלות חומרי הגלם, משאבי המים והאנרגיה, זיהום הסביבה 

עקב תהליכי הייצור, השינוע והשימוש במוצרים וכמובן - הגדלת כמות הפסולת.  הפעילות מתמקדת בהקניית 

הרגלים של צריכה מושכלת ומודעת בכל אחד משלבי הקנייה: החל בתכנון הקנייה, עבור בהיבטים של הקנייה 

עצמה, וכלה בטיפול בפסולת של המוצרים שנקנו.

גינה לי
לטיפוחה.  והאמצעים  הסביבה  לאיכות  חשיבותה  מאפייניה,  האקולוגית,  הגינה  עם  בהיכרות  עוסק  זה  נושא 

הפעילויות עוסקות במגוון תחומים הקשורים לגינון אקולוגי: מגוון המינים בגינה האקולוגית והאמצעים לטיפוחו, 

גינות חסכוניות במים, טיוב הקרקע באמצעים אורגניים, מיחזור ושימוש חוזר בחומרים בגינה.

להלן קווים מנחים אשר יסייעו לכם ביישום הפעילויות:

•  עניין אישי והנאה מהסביבה הטבעית -  תחושת העניין והפליאה של הגננת או המורה עשויה להשאיר רושם חזק  
.    אצל הילדים ולעורר אצלם רגשות חיוביים שיהפכו אחר כך לכבוד ואהבה לטבע. 

•  דוגמה אישית לרכישת הרגלים נכונים - הדוגמה האישית תתבטא בהתנהגויות יום�יומיות של הגננת או המורה 
.    כגון: כיבוי האור בגן או בכיתה כאשר כולם יוצאים, שימוש חוזר בחפצים ליצירת מוצרים חדשים לגן או לכיתה 

.    והימנעות משימוש בתרסיסים נגד חרקים. 

• ..התנסויות פשוטות בסביבה הקרובה - אפשר לזמן לילדים חוויות יום�יומיות הקשורות לטבע כדי שיוכלו להתפעל
......מהטבע, לכבד אותו, לאהוב אותו וללמוד עליו. מומלץ לזמן התנסויות חוזרות דרך החושים עם האדמה, העצים, 

.    הרוח, הגשם ועוד, וכן מפגשים עם בעלי חיים בסביבה הקרובה.

•  פעילויות מתמשכות ולא אקראיות - שמירה על כדור הארץ צריכה להתבטא באורח החיים היום�יומי. 
הספר.    ובבית  בגן  בבית,  היום�יום  בחיי  ליישמן  בהתנהגויות שאפשר  הפעילויות שבערכה מתמקדות  כן  .על    .

ומוחשיות בסביבתם. הפעילויות  ישירות  דרך התנסויות  יותר  טוב  לומדים  צעירים  ילדים   - פעילות  .התנסויות   •
.    שבערכה מעודדות מעורבות פעילה של הילדים בשמירה על הטבע והסביבה, ומציעות התנסויות רבות בסביבה 

.    הטבעית. 

הבית.  לבין  הספר  בית  או  הגן  בין  רצף  יוצר  מקיים  חיים  אורח  ביישום  ההורים  שיתוף   - ההורים  .שיתוף   •
חלק  ללקיחת  באפשרות  הן  המיושמים  לרעיונות  בנוגע  עמם  עמדות  בתיאום  הן  יתבטא  ההורים  שיתוף    .

    .אקטיבי בפעילויות השונות הנעשות בגן או בבית הספר.
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לִי 
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להיות בטבע - זה בטבע שלי

מידע
הְּכָָרזָה “להיות בטבע - זה בטבע שלי“ עוסקת בנושא הטבע העירוני. 

בכרזה ובפעילויות הנלוות אליה נכיר כמה נושאים הקשורים לטבע העירוני: 

•  מאפייני סביבת הטבע העירוני וחשיבותה.
•  מגוון המינים - מגוון הצמחים ובעלי החיים האופייניים לסביבות טבע עירוני בארץ.

•  יחסי הגומלין - הקשרים הקיימים בין יצורים חיים, המשפיעים זה על זה בסביבת הטבע העירוני.
•  פיתוח בר�קיימא - פיתוח היישוב וסביבות הטבע העירוני שבו, באופן המאפשר למערכת הטבעית    

•. להתחדש ואינו מכלה את משאבי הטבע הנחוצים לדורות הבאים. 
•  התנהגות רצויה בסביבת הטבע העירוני בפרט ובחיק הטבע בכלל.

מהו טבע עירוני?

לא רחוק מהבית או מהגן אפשר לעתים למצוא חלקת אדמה טבעית, שאינה בנויה. אתרי טבע אלו, הנמצאים 

בלב המרחב הבנוי או סמוך לו, נקראים אתרי טבע עירוני )או סביבות טבע עירוני(. 

אתרי טבע עירוני הם סוג אחד מסוגי השטחים הפתוחים והם מהווים משאב טבע חשוב.

והקהילה חשובים כמו השמירה על משאבי הטבע  צורכי האדם  עירוני  בניגוד לשמורת טבע, באתר טבע 

ושווים לה. משום כך בתכנון אתר טבע עירוני, שלא כמו בתכנון אתרי שמירת טבע רגילים, מוקדשת תשומת 

לב שווה לשימור המשאבים ולפיתוח תשתיות קולטות קהל המאפשרות הנאה והבנה מרבית של המערכת 

הטבעית. 

שימור ופיתוח של אתרי טבע עירוני חשובים ומועילים לסביבה ולאדם:

.שמירה על מגוון המינים האופייניים לאזור - אתר טבע עירוני תורם לשמירה על מגוון המינים האופייני    •
• .לאזור: מגוון בעלי החיים, הצמחים והיצורים האחרים החיים בסביבה הטבעית.

•  פנאי ונופש - חלקות הטבע העירוני מעניקות לתושבי העיר הזדמנות לפעילויות פנאי, כגון: טיול ומנוחה,  
. .התבוננות בטבע ובנוף ופעילות גופנית באוויר החופשי. בחלקת הטבע העירוני יכולים התושבים ליהנות 

.    מהשקט, מהזכות לטייל ולנוע בבטיחות, מריחות נעימים ומאוויר נקי יותר.

•  לימוד וחקירה - כל אתר טבע עירוני, בין שהוא מצוי ליד גדת נחל העובר בתחומי העיר ובין שהוא מצוי 
•. בחורשה קטנה שבגינה הציבורית, טומן בחובו עושר של נושאים לחוויה וללימוד - לרווחת תושבי העיר. 
. .סיור באתרי טבע עירוני הוא הזדמנות מצוינת לחשיבה ולדיון בחשיבות של שימור הטבע, בתועלת     

.....שהטבע מעניק לנו, ובדילמה של פיתוח האזור מול שימור הטבע.
•  תרומה לקהילה ומקור גאווה ליישוב - אתרי טבע עירוני בנויים בדרך כלל על העיקרון של קהילה פעילה, 
המעורבת בפיתוח האתר, בשימורו ובהפעלתו; ויש בהם ערכי טבע טבעיים, העשויים לשמש מקור גאווה 

לתושבים.  

תועלת כלכלית - בשנים האחרונות הולכת ומתבססת ההבנה הן אצל ה“ירוקים“ הן אצל כלכלנים, כי     •
•. בשימור השטחים הפתוחים טמונה תועלת כלכלית - ישירה ועקיפה. כך לדוגמה - באתרי טבע עירוני יש 
למי  מאפשרים  ביישוב,  החום  את  מפחיתים  האוויר,  איכות  את  משפרים  הם  ליישוב:  כלכלית  .תועלת   ..
של  מיתרונות  כתוצאה  ביישוב  הנדל“ן  ערך  את  ומעלים  התהום  למי  ולחדור  בקרקע  להיספג  .הגשמים   •

• ..נוף או של איכות חיים. גם לשימור מגוון המינים יש תועלת כלכלית, ועליה נדון בהמשך.
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להיות בטבע - זה בטבע שלי

 

האדם משפיע על מגוון המינים

הכחדה.  בסכנת  נמצאים  או  נכחדו  רבים  ומינים  מואץ,  בקצב  ומצטמצם  הולך  בעולם  המינים  מגוון  כיום 

תהליכים אלו מתרחשים באופן טבעי, אך לקצב המואץ שבו הם מתרחשים אחראי האדם, הגורם להרס בתי 

גידול כתוצאה מתהליכי פיתוח או זיהום, לניצול יתר של משאבי הסביבה )לדוגמה: דיג או ציד בלתי מבוקרים 

המקומיים  המינים  רגלי  את  הדוחקים  פולשים(,  )מינים  לסביבה  זרים  מינים  של  ולחדירה  יערות(  וכריתת 

)לדוגמה: הְְדָָררֹות והַמיְינֹות - שמקורן בציפורים שברחו מהשבי, התרבו לאחרונה וגורמות נזק לאוכלוסיית 

הציפורים המקומית(.

ממדי הכחדת המינים, שמקורה בפעילות האדם, הם גדולים מאוד: ההערכה המעודכנת חוזה שבקצב הנוכחי 

של חיסול היערות הטרופיים, ייעלמו במרוצת 25 השנים הקרובות 2%-8% מכלל המינים בעולם. 

סביבת הטבע העירוני משמשת בית גידול למינים רבים של יצורים חיים, שאל חלק מהם נתוודע באמצעות 

הְּכָָרזָה והפעילויות, נכיר יחסי גומלין המתקיימים ביניהם ונבין את חשיבות שימור הסביבה הטבעית להמשך 

קיומם.

פיתוח בר�קיימא

הגישה, המשלבת בין צורכי האדם והצורך בפיתוח לבין שימור משאבי הסביבה, נקראת פיתוח בר�קיימא.

פיתוח בר�קיימא הוא נושא מורכב, אך בבסיסו עומדת הנחת יסוד פשוטה, כי אם נמשיך לצרוך בלי הגבלה 

את המשאבים הטבעיים של הסביבה שלנו, הם יתכלו, יזדהמו או יצטמצמו - וכך נפגע ביכולתם ובזכותם של 

הדורות הבאים לאיכות חיים. פיתוח בר�קיימא הוא גם תפיסת עולם מוסרית, הטוענת שיש לכבד את זכותו 

של כל אחד להתקיים, בין שהוא אדם בין שהוא יצור חי אחר - בעל חיים או צמח. 

שימור סביבות הטבע העירוני הוא דוגמה לפיתוח בר�קיימא, שבו התכנון העירוני מביא בחשבון גם את הצורך 

נכס חשוב  יהיו  מגוון המינים המתקיים בהם,  על  אלו,  בשימור שטחים פתוחים בלב האזור הבנוי. שטחים 

לדורות הבאים.

 

למגוון המינים בעולם חשיבות רבה לסביבה ולאדם:

עלולה  במין אחד  ופגיעה  גומלין,  השונים מתקיימים קשרי  המינים  בין   - כולה  החיים  למערכת  .חשיבות   •
באוכלוסיית  הירידה  לדוגמה:  באדם.  ואף  נוספים  רבים  במינים  לפגוע  העלול  שרשרת  לתהליך  לגרום   •

.• הדבורים בעולם עלולה לפגוע בהאבקת הפרחים, וכתוצאה מכך - לירידה ביבול החקלאי.
•  חשיבות לאדם - מגוון המינים בעולם הוא מקור מזון לאדם ומקור לחומרי גלם, לתרופות ועוד. 

    עצים וצמחים ירוקים מייצרים חמצן, הנחוץ לאדם וליצורים חיים אחרים.

    חקר המינים מספק לנו ידע רב בתחומים שונים - ידע גנטי שיכול להועיל בתחומי הרפואה והחקלאות.

    את ערך מרבית המינים עדיין איננו יודעים, שכן עד עתה המדע מכיר רק חלק מן המינים הקיימים.

מהו מגוון מינים ומה חשיבותו?

ייצור חומרים  המינים הם המרכיבים החיים של כל מערכת אקולוגית והם מבצעים בה תהליכים חשובים: 

וכן  קרקע  יצירת  חומרים,  מיחזור  המזון,  במארג  אנרגיה  העברת  הפוטוסינתזה,  בתהליך  וחמצן  אורגניים 

תהליכי האבקה, הפצת זרעים ועוד.

המונח מגוון המינים עוסק בעושר הרב של המינים החיים בסביבה ובהבדלים שביניהם. 

המונח מגוון ביולוגי הוא מונח רחב יותר, הכולל בתוכו את מגוון המינים, את השונות הגנטית שביניהם ואת 

מגוון המערכות האקולוגיות התומכות בקיומם.
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תיאור הפעילויות:

1. סיור להיכרות עם סביבת הטבע העירוני
הפעילות המוצעת כאן כוללת סיורים לסביבת הטבע העירוני הסמוכה - גדת נחל, חורש טבעי או שדה ּבּור 

הנמצא בקרבת הגן או בית הספר. אפשר לקיים את הסיורים במסגרת שעות פעילות הגן או בית הספר או 

כפעילות אחר צהריים ְמַהנָה עם הורים.

שסביבת  האפשרויות  מגוון  על  לחשיבה  הזדמנות  הוא  הסיור  של  מוקדם  תכנון   - הסיור  את  מתכננים  א. 

•.  הטבע העירוני מעניקה לנו.
ולדון אתם: אילו  פעילויות תכנון - מומלץ להתבונן עם הילדים בכרזה “להיות בטבע - זה בטבע שלי“   •

זה בטבע שלי - מכירים את סביבת הטבע העירוני ושומרים עליה

מטרות:
•   טיפוח הפליאה והסקרנות לגבי הטבע הסובב אותנו;

•   היכרות עם סביבות טבע עירוני ביישוב;
•   היכרות עם המרכיבים של סביבת הטבע העירוני - הבחנה בין מרכיבים חיים )צמחים ובעלי חיים(,  
•  מרכיבים דוממים )אדמה, סלעים, אוויר וכדומה(, מרכיבים טבעיים ומרכיבים מעשה ידי אדם )שלט, 

• .ספסל, פסולת, מבנים וכדומה(.
•   חשיפה למגוון המינים המצויים בסביבה הקרובה ובסביבות הטבע העירוני.

•   עידוד אחריות ומעורבות אישית בטיפוח שטחי טבע עירוני ובמניעת הפגיעה בהם.
•   טיפוח מיומנויות של תצפית והתבוננות חקרנית בסביבת הטבע העירוני.

   מושגים: טבע עירוני, מינים, בתי גידול, ֲהָׁשָבה לטבע

• הכנת רשימת ציוד - משוחחים עם הילדים על הציוד הנחוץ לסיור, מכינים ומחלקים רשימת ציוד. 

אפשר לעשות בסביבה זו? אילו פעילויות מתאימות לסביבה מפני שאינן פוגעות בה? האם יש פעילויות 

מיוחדות לסביבת הטבע העירוני שאי אפשר לעשותן במקום אחר - בבית, בגן, בכיתה או בחצר? בהמשך 

אפשר לשוחח עם הילדים על הסיור ולתכנן אותו. כל ילד יכול להציע רעיון לפעילות האהובה עליו: פיקניק, 

משחק, טיול רגלי, מנוחה, צילום, ציור, היכרות עם החי והצומח ועוד. 

דנים עם הילדים בפעילויות המוצעות ובהשפעתן על הסביבה: האם הן עלולות לפגוע בסביבה הטבעית? 

האם הן יוצרות פסולת או רעש? 

הקיימות.  במגבלות  העירוני  הטבע  לסביבת  המתאימות  יותר  או  אחת  פעילות  הילדים  עם  בוחרים 

רשימת ציוד לדוגמה:
ציוד חובה - נעליים סגורות, ביגוד נוח להליכה, כובע, מים ואוכל למשך השהייה.

ציוד רשות - מצלמה, משקפת, דפי רישום, כלי כתיבה, זכוכית מגדלת, שקיות אשפה.

להיות בטבע - זה בטבע שלי
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להיות בטבע - זה בטבע שלי

דיון מקדים עם הילדים בשאלות: אילו התנהגויות אינן ..הכנת כללי התנהגות לסיור - מומלץ לקיים   •

כללי התנהגות לדוגמה:

אנחנו הולכים רק בשבילים.

נשארים ביחד ולא מתרחקים.

את מה ששייך לטבע - אנחנו משאירים בטבע. 

אנחנו משאירים אחרינו סביבה נקייה.

ב. .יוצאים לסיור - סביבת הטבע העירוני מזמנת לנו מגוון של אפשרויות להתנסות חווייתית, מהנה ומלמדת.

•  להלן כמה אפשרויות:
•  איזה טבע נפלא - חשוב לאפשר לילדים לחוות תחושות של פליאה והתפעמות מהסביבה הטבעית. 
בעקבות  ומשחקים  טיולים  צילום,  מגדלת,  זכוכית  או  מסגרת  דרך  התבוננות  ציור,  כגון  פעילויות   •

•  החושים )צבעים, ריחות, קולות( מתאימות לכך.
לקבוצות  או  לזוגות  הילדים  את  מחלקים  הסביבה.  מרכיבי  למיון  מצוינת  פעילות   - סביבה“  .“דואר   •
למשהו  דוגמה  להביא  דומם,  ולמשהו  חי  למשהו  דוגמה  להביא  כגון:  משימה,  קבוצה  לכל  .ונותנים   •
ולמשהו שלא שייך אליה )כמו שקית פלסטיק(, להביא עלים מסוגים שונים, למצוא  ..ששייך לסביבה    

  .  עקבות לפעילות אדם או לפעילות בעלי חיים )עלה עם חור, אצטרובל אכול וכדומה(. 

את       ולכן  בטבע,  משאירים  אנחנו  לטבע  ששייך  מה  את  כי  ולילדים  לנו  להזכיר  חשוב  זו  בפעילות     

•  הפריטים שאספנו יש להחזיר למקומם.
•  .תופסת צבעים - אחד הילדים, הגננת או המורה מכריזים על צבע מסוים, והילדים צריכים למצוא במהירות 

•  פריט בצבע זה ולגעת בו - כדי לא להיתפס. 
•  .תופסת חידות - הגננת או המורה קוראת בקול חידות על צמחים נפוצים בסביבה )עץ אורן, חרצית,  

וווווחצב, גדילן וכדומה(, והילדים צריכים להתבונן סביב ולהגיע אל הצמח.

•  .בינגו מינים - אפשר להכין לילדים לוחות בינגו, ובהם ציורים של מינים שונים בסביבת הטבע העירוני. 
•  בכל פעם שמבחינים במין מסוים, הילדים צריכים לסמן אותו על הלוח שלהם. 

•   “גשש בלש“ - הילדים מצטיידים בזכוכית מגדלת ובלוחות עם איורים של בעלי חיים קטנים ויוצאים 
•  ,לחפש אחריהם בסביבה. 

•   מי גר כאן? - בסביבת הטבע העירוני יש בתי גידול שונים: העץ הוא בית גידול למינים רבים של יצורים
חיים, האבן - ליצורים אחרים, גם האדמה היא בית גידול, וכן הלאה. אפשר לחלק לילדים דף ובו איורים 

של “בתים“ שונים בסביבה ולבקש מהם להדביק בכל “בית“ את תמונות היצורים החיים שפגשו בו. 

חשוב לשוחח עם הילדים על מה שיקרה ליצורים החיים אם ה“בית“ שלהם ייפגע. האם יוכלו “לעבור 

שונים  תנאים  שוררים  שונים  גידול  שבבתי  לכך  הילדים  מודעות  את  להעמיק  הזדמנות  זוהי  דירה“? 

)מקורות מזון, אור, חום, לחות וכדומה( המתאימים ליצורים שונים - וקיום היצורים תלוי בבתי הגידול. 

רצויות כי הן עלולות לפגוע בסביבה או בנו? )הרמת אבנים גדולות שמתחת להן עלולים להימצא יצורים 

ארסיים, השלכת פסולת, קטיפת צמחים, רעש(; אילו התנהגויות הן התנהגויות רצויות? )שומרים על 

הניקיון, מקפידים להרים אבנים בינוניות בזהירות ולהחזירן למקומן לאחר שהצצנו מתחת להן ועוד(.

ככל האפשר - מומלץ לנסח את כללי ההתנהגות באופן חיובי ולא כאיסורים.
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ג.   חוזרים מהסיור - מומלץ לאפשר לילדים להביע ולתעד את רשמיהם מהסיור. 

     הם יכולים לצייר בעלי חיים או צמחים שפגשו ומצאו בהם עניין, לספר לאחרים על החוויה הזכורה להם   
•  מהסיור, על משהו חדש שלמדו ועוד. כאן מתאים לשלב צילומים, ציורים ויצירות אחרות שנעשו במהלך 

•  הסיור. 
 

2. שימור בסביבת הטבע העירוני 
ההורים(: את  לשלב  )מומלץ  א-ב  וכיתות  הגן  לילדי  המתאימה  שימור  לפעילות  אפשרויות  כמה  להלן 

.טיפוח אתר - יחד עם הילדים והמשפחות תוכלו לבחור אתר טבע עירוני מוזנח הסמוך אליכם ולטפח    •
העתיקות  רשות  דוגמת  נוספות,  רשויות  ועם  המקומית  הרשות  עם  הפעילות  את  לתאם  מומלץ  אותו. 

והרשות לשימור אתרים ומבנים או ארגוני סביבה דוגמת הקק“ל והחברה להגנת הטבע. 

טיפוח האתר יכול לכלול פעילויות כגון: ניקיון, שילוט, הדרכת המבקרים במקום, הגדלת מגוון הפעילויות 

המתקיימות בו ועוד. כדאי לתעד את הפעילות ולעקוב אחר שלבי התהליך תוך תשומת לב לשינויים 

שהאתר עובר בעקבות ה“אקטיביזם“ של הילדים, צוות הגן או בית הספר והמשפחות. אפשר גם לפרסם 

את העשייה בדרכים שונות - באתר אינטרנט או בעיתון המקומי.

•   שתילה ונטיעה - גם בעניין פעילות זו מומלץ לתאם ולהתייעץ עם הרשויות )רשות מקומית, איגודי ערים 
להגנת הסביבה או ארגוני סביבה(. אפשר לשתול בחלקת הטבע העירוני מיני עצים האופייניים לה, שנכחדו 

מהאזור, לדוגמה: אלונים, חרובים ועוד. אפשר גם להעתיק לחלקה פקעות של צמחים מוגנים, כמו חצבים 

או נרקיסים, הנמצאות באזורים העתידים להיבנות - ולפיכך מצויות בסכנת פגיעה. 

גם פעילות ההעתקה צריכה להיות מתואמת עם הרשויות האחראיות.

מינים.  מגוון  של  לקיומם  הנחוצים  גידול  בתי  כוללת  העירוני  הטבע  חלקת   - טבעיים  גידול  בתי  שיקום    •
ידי  על  וכן  מפגעים,  למניעת  ופעילות  ניקיון  מבצעי  ידי  על  אלו  גידול  בתי  של  בשיקומם  לסייע  .אפשר   •
הרשויות  עם  ולהתייעץ  לתאם  מומלץ  כאן  גם  חורף.  שלוליות  כמו   - גידול  בתי  להשבת  פעילות   •

     )רשות מקומית, איגודי ערים להגנת הסביבה או ארגוני סביבה(.

•   חינוך והסברה - הילדים יכולים להשתלב בפעילויות חינוך והסברה לקהל הרחב המבקר בסביבת הטבע 
יחד  ולגבש  זו,  בסביבה  רצויה  לא  התנהגות  ועל  רצויה  התנהגות  על  מראש  אתם  לדון  חשוב  .העירוני.   •
שונים.  באמצעים  ולקהילה  להורים  להעביר  יכולים  הילדים  שאותה  רצויה  להתנהגות  •...המלצות 

     אפשר גם ליזום פעילויות החושפות את הציבור לערכי הטבע באתר.

להיות בטבע - זה בטבע שלי
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מיני מינים - היכרות עם מגוון המינים בסביבת הטבע העירוני

מטרות: 
•   היכרות עם המושג מגוון המינים;

•   היכרות עם מגוון מינים בסביבת הטבע העירוני;
•   העמקת תחושת הקשר האישי וההיכרות עם מינים נבחרים בסביבה הטבעית;

•   טיפוח ערכים של כבוד לסביבה הטבעית, לחי ולצומח;
•   הגברת המודעות לחשיבות מגוון המינים;

•   עידוד קבלת אחריות להגנה על בעלי חיים, צמחים וסביבתם.

    מושגים: מגוון מינים

תיאור הפעילויות:

לצורך העשרת הפעילויות מומלץ להסתייע במקורות נוספים, כמו - ספרים, אנציקלופדיות, מגדירים, אתרי 

אינטרנט ועוד - המכילים מידע על בעלי חיים וצמחים.

אתרי אינטרנט שאפשר להסתייע בהם, המכילים מאגרי תמונות:

•   רמת הנדיב - אתר החינוך.
•   קמפוס טבע.
•   צמח השדה.

•   המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית.

1. פתיחה

מומלץ לקיים פעילות זו לאחר פעילות מס‘ 1, שבה הילדים סיירו בחלקת הטבע העירוני ונחשפו למגוון המינים 

החיים בה.

מתבוננים עם הילדים בכרזה “להיות בטבע - זה בטבע שלי“ ומשוחחים עמם על מגוון בעלי החיים והצמחים 

הנמצאים בכרזה. נקודות אפשרויות לדיון:

•   מספר בעלי החיים והצמחים השונים - אפשר להזמין את הילדים ִלְמנֹות ולהציע תשובה.
•   השוני בין בעלי החיים לצמחים )לדוגמה: גודל, צבע, מבנה, איברים מיוחדים, צמח/בעל חיים(. 

•   הדמיון בין בעלי חיים או בין צמחים )לדוגמה: לכל העופות יש מקור, לעצים יש גזע(.

מומלץ להרחיב את מגוון בעלי החיים והצמחים שדנים בהם ולאפשר לילדים לספר על בעלי חיים וצמחים 

אחרים שהם מכירים - מהסביבה הקרובה, מטיולים, מספרים, מסרטים ועוד.
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המילים  לשתי  המושג  את  לפרק  מומלץ  המינים.  מגוון  המושג  את  לילדים  להסביר  אפשר  לדיון  כסיכום 

המרכיבות אותו: מגוון הוא עושר של דברים שונים זה מזה, מינים הם סוגים שונים של בעלי חיים, צמחים או 

יצורים חיים אחרים, השונים זה מזה. חשוב לקשר את המושג לפעילויות הקודמות ולהסביר כי מה שראינו 

בסיור ובכרזה הוא מגוון של מינים החיים בסביבת הטבע העירוני.

2. לומדים ביחד על מגוון המינים

מגוון המינים בסביבה הוא עצום, ולמידה משותפת היא פתרון מצוין ללימוד הנושא. בדרך זו כל ילד לומד על 

מין אחר, ומשתף בידע את חבריו שרכש. 

או הצמחים האופייניים לסביבת  בני המשפחה, אחד מבעלי החיים  “לאמץ“, בשיתוף  הילדים  מזמינים את 

הטבע העירוני שלהם, וללמוד ולספר עליו לילדים האחרים. הילד יכול להביא לגן או לכיתה ציור, צילום, שיר 

או סיפור על המין שבחר ולספר עליו. בהמשך הילדים יכולים לשאול אותו שאלות, והוא יענה עליהן, לדוגמה: 

למה בחרת בבעל החיים )או בצמח( הזה? איך קוראים לו? היכן הוא חי? מה הוא צריך כדי לחיות? )איזה מזון, 

מים, שמש...?(, מה מיוחד בו? למי הוא חשוב?

3. משחקים עם כרטיסיות

ולהכין  וצמחים  חיים  בעלי  של  איורים  או  צילומים  המכילים  האינטרנט  אתרי  ברשימת  להסתייע  מומלץ 

כרטיסיות ובהן - תמונה, שם ומידע כללי על מגוון בעלי חיים וצמחים בסביבת הטבע העירוני.

כרטיסיות אלו יכולות לשמש אתכם למגוון משחקים:

•   פעילות דרמטית - הילדים מציגים בפנטומימה או בחידה את בעל החיים 
     .או הצמח שקיבלו.  שאר המשתתפים מנחשים באיזה בעל חיים או צמח מדובר.

•   משחקי התאמה - דומינו, זיכרון, בינגו.
•   משחקי מיון - רביעיות )לדוגמה: מיון לפי עופות, זוחלים, יונקים וכדומה(.

אורן ירושלים

4. סקר המינים 

הילדים מבצעים בעזרת המשפחה “סקר“ על אודות צמחים, עופות וחרקים המצויים בסביבה. 

כך יוכלו ללמוד על המינים המצויים והמוכרים ביותר, כמו גם על מינים שאינם מוכרים להם. 

לצורך הסקר מומלץ להכין ולחלק לילדים לוחות. בכל לוח כ-15 איורים או צילומים ושמותיהם של צמחים 

ובעלי חיים בסביבת הטבע העירוני. הילדים יחפשו עם הוריהם את הצמחים ובעלי החיים הללו בסביבת הטבע 

העירוני הקרובה, יצבעו ויגזרו את מה שמצאו או את מה שהם מכירים. 

את הגזירים אפשר להדביק על לוח מיוחד בגן או בכיתה - וכך תתקבל תמונה מרהיבה של המינים שהילדים 

מכירים בסביבתם.

לצורך הכנת הלוחות אפשר להסתייע ברשימת המינים הזאת:

בעלי חיים: קיפוד, צב, חרדון, זיקית, דרור, סיקסק, עורב, בולבול, צוצלת, דוכיפת, מושית השבע, שחרורית, 

זעמן שחור,  )דרחול(,  ירוקה, חילזון  נמלת הקציר, דבורת הדבש, לבנין הכרוב, חגב, גמל שלמה, קרפדה 

עכבר מצוי.

צמחים: אורן, ברוש, הרדוף הנחלים, אלון, קידה שעירה, סביון, חרצית, כלנית, חרדל, חצב, חלמית, גדילן 

מצוי, פרג.
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)רשימה זו מכילה בעלי חיים וצמחים הנפוצים בסביבות טבע עירוני ברחבי הארץ. אפשר להוסיף על רשימה 

זו או לגרוע ממנה, בהתאם למינים הנפוצים בסביבת הטבע העירוני הקרובה אליכם.(

שונים.  מינים  העירוני  הטבע  בסביבת  לצלם  משפחתם  ואת  הילדים  את  להזמין  היא  נוספת  אפשרות 

הילדים יכולים להביא את הצילומים לגן או לכיתה ולהציג אותם באזור המיוחד שיוכן לשם כך.

5. כל אחד יכול להיות מלך!

אפשר לקיים בחירות של מלך החודש - בעל חיים או צמח - בתהליך דומה לבחירת הציפור הלאומית של 

ישראל )הדוכיפת נבחרה כציפור הלאומית(. 

מומלץ להדגיש כי “כל אחד יכול להיות מלך“ - כל יצור הוא חשוב, ויצור שלא נבחר הפעם יכול להיבחר 

בפעם הבאה. מומלץ לעשות את התהליך בשיתוף המשפחות. לפני הבחירות כדאי לקיים דיון על הקריטריונים 

לבחירה, לדוגמה: המראה והגודל, התפוצה )האם המין נפוץ או נדיר(, החשיבות של המין, האם הוא נמצא 

בסכנת הכחדה, האם הוא מיוחד לישראל וכדומה. 

לבן.  בשחור  צילומים  או  איורים  כולל  בכרזה,  המופיעים  וצמחים  חיים  בעלי  של  רשימה  לילדים  מחלקים 

אפשר להשתמש בלוחות שהוכנו בפעילות סקר המינים. 

מומלץ לצרף לרשימה זו רשימה של הקריטריונים לבחירה, שעליהם דנים עם הילדים, ומידע על נושא מגוון 

המינים וחשיבותו )אפשר להיעזר במידע המצורף בערכה(. כל משפחה או הילד יסמנו על הדף את הבחירה 

שלהם. לאחר הסימון ימסרו הילדים את הטפסים ויסבירו את בחירתם לשאר הילדים. לסיכום - ייספרו הקולות 

ויוכרז בעל החיים או הצמח הזוכה. 

ועוד. תערוכה  הצבת  תמונות,  שירים,  סיפורים,  באמצעות   - בהרחבה  הנבחר  במין  לעסוק  כדאי  בהמשך 

מלך החודש

דּוִכיַפת
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מטרות:
•  הגברת המודעות לקיומם של קשרים בין יצורים חיים שונים;

•  היכרות עם דוגמאות ליחסי גומלין, לדוגמה: הדבורה אוספת צוף מן הפרח ומפזרת את האבקה של הפרח;
•  הבנה שפגיעה ביצור חי אחד משפיעה גם על יצורים אחרים, הקשורים אליו במישרין או בעקיפין.

   מושגים: מגוון מינים, יחסי גומלין

תיאור הפעילויות:

1. דיון בנושא יחסי גומלין והחשיבות של כל יצור חי

א. ..קוראים סיפור, שמודגש בו הרעיון של יחסי גומלין, לדוגמה:    

•  סיפור מתוך להציל את כוכב הים - ספר הסיפורים הירוק* -  מעשייה הודית על מלך שציווה להשמיד 
•  את כל הצפרדעים, משום שהטרידו את שנתו בקרקורים. כל יועציו אומרי ההן תמכו בדרישתו, ורק יועץ 
•  זקן אחד העז לומר שתכניתו של המלך איננה טובה, “כי כל הדברים קשורים זה בזה“. המלך לא הקשיב 
•  לעצת היועץ והשמיד את הצפרדעים, ואז הוכתה העיר במכת יתושים - והתושבים נאלצו לנטוש אותה.

     )עוד סיפור מתאים לנושא הוא הסיפור העממי - דוד המלך, הצרעה והעכביש(. 

     משוחחים עם הילדים על הסיפור, על פי הנקודות האלה:

16 *שלמה אבס, להציל את כוכב הים, הוצאת עגור, 2008.

זבוב זבוב, למי אתה חשוב? - יחסי גומלין בין יצורים חיים

יש בעלי חיים או צמחים שאנו מרגישים שהם מיותרים  - לעתים  “מיותרים“  חיים או צמחים  בעלי    •
ואף מציקים ומזיקים, כדוגמת הצפרדעים שבסיפור.  .

     הילדים יכולים להביא דוגמאות נוספות לכך מחיי היום-יום.

• . הקשר בין בעלי חיים שונים - כדאי להסב את תשומת לב הילדים לקשר שבין הצפרדעים ליתושים 
•  ולמה שהתרחש בסיפור בעקבות השמדת הצפרדעים. יש לאפשר לילדים לתאר את הקשר ולהסביר 
ו    את מה שהתרחש. אפשר גם להציג לפניהם תרחיש הפוך - שבו כל היתושים מושמדים - ולאפשר

     להם  לתאר את מה שעלול לקרות בעקבות כך.

הדבורים,  הנמלים,  מכל  ניפטר  אם  יקרה  מה  למחשבה:  שאלות  להעלות  מומלץ  הדיון  .לסיכום   •
• ..היתושים והמקקים? מכל היצורים שמטרידים אותנו? - האם יש בעלי חיים או צמחים “מיותרים“ בעולם?
ב. .מתבוננים ביחד בכרזה - “להיות בטבע - זה בטבע שלי“ ומחפשים בעלי חיים או צמחים שיש ביניהם  

הקיץ  בעונת  נצמדים  הדרחולים  גומלין:  ליחסי  דוגמאות  מגוון  בכרזה  לראות  יכולים  הילדים   - .קשר    

או  עצים  על  קניהן  את  בונות  הצופיות  אותם,  ומאביקות  הפרחים  מן  צוף  אוספות  הדבורים  לגבעולים,   .....

ב.. שיחים,  הזחלים אוכלים עלים ועוד. 
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והצוף,  הדבורה  והעלה,  )הזחל  ונאכל  אוכל  לדוגמה:  חיים,  יצורים  בין  הקיימים  הקשרים  על  .משוחחים  ג. 

•  .הבולבול והפרי...(, ַהֲאָבָקה )דבורה ופרח, פרפר ופרח(, פיזור זרעים )הבולבול אוכל את הפרי ומפזר את 
עוד   להביא  הילדים  את  מעודדים  עץ(.  על  וקן  צופית  גבעול,  על  )דרחולים  וסביבה  מחסה  מתן  זרעיו(,    •

•   דוגמאות לקשרי גומלין, שאינן מופיעות בכרזה. 

2. משחק - מה הקשר? 

בהמשך לפעילויות הקודמות, שבהן הכירו הילדים דוגמאות ליחסי גומלין בין יצורים חיים, ובהמשך לידע קודם 

שלהם בנושא - משחקים אתם במשחק התאמה. מכינים כרטיסיות ועליהן תמונות של בעלי חיים וצמחים 

בסביבת הטבע העירוני. לכל יצור מחפשים יצורים אחרים הקשורים אליו.

הצעה לרשימת בעלי חיים וצמחים: 

צמח פורח בעל גבעול ועלים )לדוגמה: חרצית(

פרפר - בוגר וזחל )לדוגמה: לבנין הכרוב או טוואי המשי(

עץ פרי )לדוגמה: תות(

דבורה

חילזון

ציפור )לדוגמה: בולבול או דרור(

יתוש

זיקית

ילד וילדה

צפרדע

להלן כמה אפשרויות לשחק במשחק:

•  משחק התאמה בין יצורים חיים שיש ביניהם קשר - מציגים את אחת הכרטיסיות. מזמינים את הילדים 
 

שונים;  יצורים  בין  הדדית  תלות  של  רשת  מעין  ויוצרים  מאוד  מורכבים  הם  יצורים  בין  הגומלין  יחסי  במציאות  הערה: 

ייחודית בין מינים ספציפיים. בפעילות זו אנו מפשטים את המערכת ומציגים תמונה כללית בלבד. לעתים קרובות יש תלות 

להתאים לה כרטיסיות ולהסביר, מה הקשר בין בעלי החיים או הצמחים שבחרו. 

אפשר להציג את ההתאמה בצורת “שמש“, כמו הדוגמה המתוארת בהמשך: לבחור ככרטיסיה המרכזית 

בעל חיים או צמח, שיש לו קשרים מרובים. 

ליצורים שונים, על פי הכרטיסיות. מזמינים בכל פעם ילד אחר למרכז המעגל ומבקשים ממנו להזמין את 

אחד הילדים המתאים לו כבן זוג. בני הזוג - בעזרת הילדים האחרים, הגננת או המורה - יסבירו מדוע הם 

יכול להזמין פרפר, ציפור, דבורה  מתאימים ומה הקשר ביניהם, לדוגמה: אם הילד התחפש לפרח, הוא 

וכדומה.

•  משחק דומינו - אפשר להתאים רק תמונות של בעלי חיים או צמחים שיש ביניהם קשר.
“מתחפשים“  והילדים  חיים,  יצורים  של  תמונות  כרטיסיות שעליהן  לילדים  מחלקים   - תפקידים  משחק    •

הם מתחפשים וממחיזים את הקשר הקיים ביניהם. האחרים מנחשים ככל יכולתם מיהם היצורים ומהו 

הקשר.

•  פעילות עם הורים - כל הורה וילד מקבלים כרטיסייה ובה תמונה ותיאור של קשר בין שני יצורים חיים. 
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דוגמאות לקשרים אפשריים:

3. פעילות יצירה - מובייל 

שבקצותיהם  ממוטות,  בנויה  המרצדת  חיים.  יצורים  של  גזורות  מתמונות  )מובייל(  מרצדת  יוצרים  הילדים 

תלויים יצורים הקשורים זה לזה, לדוגמה: דבורה ופרח, זיקית וזבוב, זחל ועלה, פרפר ופרח, בולבול ופרי, דרור 

וזחל, יתוש וראשן צפרדע. בניית המרצדת ממחישה את יחסי הגומלין בין יצורים חיים, שכן כדי שהמרצדת 

תהיה מאוזנת, כל המרכיבים צריכים להתקיים.

צמח פורח )חרצית(

זחל )אוכל את העלים(

ילדים 
)נהנים מהפרח(

פרפר )אוסף צוף(

דבורה )אוספת צוף ואבקה(

חילזון )אוכל עלים 
עץ פרי )תות(ונח על הגבעול(

ציפור )אוכלת פרי, בונה קן(

עטלף 
)אוכל פרי(

ילדים )אוכלים פרי,
נהנים מהצל(

זיקית )מתחבאה על העלים(

זחל )אוכל עלים( 
.
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בית או גבעה? - פיתוח בר-קיימא

מטרות:
•  טיפוח תחושת אחריות אישית ומעורבות בטיפוח שטחי טבע עירוני ובמניעת פגיעה בהם;

•  הגברת המודעות לחשיבותו של פיתוח בר-קיימא;
•  חשיפה לקשרי גומלין הקיימים בין יצורים חיים בסביבת הטבע העירוני;

   מושגים: פיתוח בר-קיימא, יחסי גומלין

תיאור הפעילויות:

1. פתיחה - איך אפשר גם לספק את הצרכים שלנו וגם לשמור על הסביבה?

א.. מומלץ לפתוח בסיפור, סרט, שיר או תמונה, המגבירים את מודעות הילדים לצורך לשמור על משאבי 
•..הטבע, בד בבד עם  סיפוק צרכיו של האדם. השיר בית או  גבעה, המצורף בהמשך, מציג את הקונפליקט   

• הקיים בין השימור לבין  הפיתוח.
     עוד ספרים וסיפורים מומלצים העוסקים בנושא:  

•   פול גרטי, היער הגדול והירוק, הוצאת דני ספרים, 1994.
•   סיפורה של דיונה, בתוך החוברת שביל הזהב, הוצאת האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך. 

•. הסיפור נמצא גם באתר סבבה, אתר הילדים של המשרד להגנת הסביבה בנושא: שטחים פתוחים.
    לאחר קריאת השיר לפני הילדים כדאי לאפשר להם לבטא את הרגשות שהשיר עורר בהם ולהיזכר       

•.   בחוויות דומות או במקומות ובסיפורים דומים שהשיר מזכיר להם.
בניית  תפאורה,  בניית  ַהְמָחזָה,  דיון,  דרכים:  במגוון  השיר  מן  העולים  בנושאים  לעסוק  אפשר  ב.  בהמשך 

•   “סיפור בהמשכים“, משחקי תפקידים ועוד. נושאים מוצעים לפעילויות: 
•  . חשיבות השטחים הפתוחים - במקרה זה הגבעה חשובה לא רק לאיש המעוניין לבנות עליה את ביתו, 

•  אלא גם לעצים, לציפורים, לאנשים אחרים ולעולם. 
• .  המחסור בשטחים פתוחים - אם האיש לא יבנה את ביתו על הגבעה, עליו למצוא מקום אחר לשם כך. 

•  אך כיום קיים מחסור בשטחים פתוחים, ולמעשה כל מקום שבו בונים נפגע בדרך זו או אחרת.
•. . השפעת האדם על השטחים הפתוחים - כאן הבנייה כרוכה בהרס הסביבה הטבעית בגבעה, על מגוון 

•  המינים המתקיים בה. 
• .  פיתוח מול שימור - המתח הקיים בין הצורך לפתח ולבנות לבין הצורך לשמור על השטחים הפתוחים.

•.. הזכות של כולם לחיות - במקרה זה זכות האיש לבית משלו, אך גם זכות העצים והציפורים לחיות על 
•  הגבעה, וכמובן זכות הדורות הבאים ליהנות מהשטחים הפתוחים כדוגמת הגבעה.

הערה: מומלצת כפעילות המשך לפעילויות קודמות, שבהן הכירו הילדים את סביבת הטבע העירוני ואת חשיבותה.
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אין דבר, אמר האיש המכובד,

גם בלי עצים יהיה כאן נחמד.

כל בוקר מוקדם, כשאך אשכים

אוכל לשמוע שירת ציפורים.

אמר אז הילד, קצת במבוכה,

אדוני הנכבד, אנא ממך - 

ציפורים לא ידורו בזו הגבעה

אם לא יהיה להן עץ - למזון ומנוחה.

מילא, אמר האיש המכובד

גם בלי ציפורים - יהיה כאן נחמד.

צמחים כאן רבים, ופריחה נהדרת,

איהנה מן היופי ומן התפארת.

חייך אז הילד ובנחת אמר:

כל ילד יודע זה הדבר:

הצמחים  - לציפורים הם זקוקים,

כדי לפזר את הזרעים הרבים.  

אתה מבין, הוסיף ואמר הילד

זו דרכו של הטבע, וזו השרשרת...

ועכשיו, לחשוב שוב נדרש -  

האם כאן תרצה להקים את ביתך החדש?

קימט את מצחו האיש המכובד,

ומלמל: “באמת, כבר לא יהיה פה נחמד...“

על פניו עטה מבט מאוכזב.

סובב את גבו ו... עזב.  

בית או גבעה?/ כתבה: גלית בן צדוק

על גבעה קטנה, ליד העיר

יש חלקת טבע קטנה, שכל איש מכיר.

שם יש שפע פריחה ועצים למכביר,

ואת האוויר ממלא קול ציפורי השיר.  

תושבי העיר אוהבים את הגבעה,

ומבלים בה כל ימות השנה. 

הם נהנים מן הטבע ומהמרחב הפתוח,

ונוהגים שם לטייל, לשחק ולנוח. 

והנה לפתע בוקר אחד

לגבעה הגיע איש מכובד,

והכריז בקול רועד ונרגש:

כאן אבנה את ביתי החדש!

בכל בוקר אשמע ציוץ ציפורים,

העצים יעניקו לי צל בימים החמים.

הפרחים יצבעו לי את הנוף בצבעים מרהיבים,

אין ספק - החיים יהיו פה טובים! 

אז ילד קטן אל האיש ניגש,

ואמר לו בקול קצת מבויש:

אדוני הנכבד, הלוא אם תיאות,

לענות לי בזאת על כמה שאלות...

אם תבנה את ביתך על הגבעה הזאת,
בוודאי תיאלץ את העצים לכרות.

ואם שום עץ לא יינצל -
כיצד תוכל ליהנות מן הצל? 

•   פתרונות אפשריים - אפשר לבקש מהילדים להציע פתרונות אפשריים לבעיה, אשר ישמרו גם על    
זכותו של האיש לבית משלו וגם על הגבעה והטבע הקיים בה.

להיות בטבע - זה בטבע שלי
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2. פעילות סביב הכרזה: “להיות בטבע - זה בטבע שלי“

בכרזה “להיות בטבע - זה בטבע שלי“ מתואר מצב, שבו עגורן מבצע עבודות בנייה בשטח היישוב בצמוד 

לשטח הטבעי. 

מצב זה מתאר קונפליקט בין שימור ובין פיתוח. הפתרון בר-הקיימא המתואר בכרזה הוא למעשה שימור של 

אזורים טבעיים בלב השטח הבנוי.

•  מתבוננים עם הילדים בכרזה.
•  מבקשים מהם לאתר בתמונה מצבים שבהם בנייה ופיתוח עלולים לפגוע בשטח הטבעי הפתוח.

•  מאפשרים לילדים לבטא את הרגשות שלהם כלפי המצב המתואר בתמונה. 
    הם יכולים לתאר כיצד הם  מרגישים או לנחש כיצד מרגישים האנשים המתבוננים בעגורן.

•  אפשר להציג לילדים את השאלות: האם ייתכן שלא יהיו עגורנים? האם ייתכן שלא יהיו שכונות? 
    )העגורן בכרזה משמש סמל לפעולות פיתוח, אך אפשר כמובן להביא דוגמאות לכלים אחרים, 

    כגון טרקטור, דחפור וכדומה.(

זה  בשלום  יחיו  השכונה  וגם  הטבע  שגם  אפשר  כיצד   - לבעיה  פתרונות  על  לחשוב  מהילדים  מבקשים    •
    לצד זה? הם יכולים להיעזר בפתרון המתואר בכרזה או להעלות רעיונות אחרים.

3. פעילות יצירה - שכונה בת�קיימא

הילדים יכולים להכין דגם או ציור של שכונה בת�קיימא, שבה קיים פיתוח לצד שימור של ערכי טבע חשובים. 

זו יכולה להיות פעילות מסכמת לעיסוק מתמשך בנושא, בשיתוף ההורים.

4. סקר - בשכונה שלי )הפעילות מתאימה לכיתות א-ב(

אפשר להכין עם הילדים שאלוני סקר לגבי מידת שימור השטחים הפתוחים ביישוב שלכם ולהפיץ אותו בין 

משפחות הילדים. תוכלו להכין את השאלות ביחד או להיעזר בשאלות האלה:

•  האם ביישוב שלכם או סמוך לו קיימים שטחים פתוחים טבעיים?
•  האם אתם מרגישים שיש מספיק שטחים כאלה ביישוב שלכם?

•  האם אתם יוצאים לשטח הפתוח הסמוך לביתכם למטרת טיול או נופש?
•  האם השטח הפתוח שליד יישובכם שמור היטב או פגוע )פסולת, זיהום מים וכדומה(?
לאחר שיתקבלו השאלונים המלאים, ַעְּבדּו את נתוני הסקר וַהגִיעּו למסקנות עם הילדים.

והפיתוח של שטחים  השימור  להמשך  או  צורך(  יש  )אם  לשיפור המצב  הצעות  יחד  לגבש  תוכלו  בהמשך 

ולגופים אחרים  ואת המלצות הילדים לרשות המקומית  נוספים. מומלץ להגיש את תוצאות הסקר  פתוחים 

העוסקים בנושא.
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עושים את הדבר הנכון - 
התנהגות רצויה בסביבת הטבע העירוני

מטרות :
•  הגברת המודעות לחשיבות השמירה על שטחי הטבע העירוני;

•  עידוד התחושה של אחריות אישית ושל מעורבות בטיפוח שטחי טבע עירוני ובמניעת פגיעה בהם.

בכרזה “להיות בטבע - זה בטבע שלי“ מתוארות התנהגויות שונות של המבקרים במקום.

מתבוננים בכרזה עם הילדים, מבקשים מהם לאתר התנהגויות שונות של המבקרים ולהביע את דעתם לגבי 

ההתנהגות: האם היא רצויה? אם המבקר היה מתנהג אחרת, מה היה קורה?

מומלץ לקרוא יחד אתם את ההיגדים שליד ההתנהגויות השונות.

זוהי התנהגות  לדוגמה: הילדה שמובילה את הכלב ברצועה ואוספת את הצואה שלו לפח אשפה מיוחד - 

רצויה בטבע. אילו הלכה הילדה עם הכלב בלי הרצועה, הוא היה עלול להפחיד יצורים החיים בסביבה או 

לפגוע בהם. אילו הילדה לא אספה את הצואה של הכלב, הסביבה הייתה מתלכלכת.

2. כללי התנהגות בסביבת הטבע העירוני

אפשר בכרזה  והדיון  ההתבוננות  בעקבות   - העירוני  הטבע  בחלקת  לביקור  התנהגות  כללי  מכינים 

להכין עם הילדים רשימה של כללי התנהגות רצויים למבקרים בחלקת הטבע העירוני. תוכלו לחלק רשימה 

זו למשפחות או לשלב חלוקה של הרשימה והסברה על כללי התנהגות רצויים במסגרת פעילות אימוץ 

אתר טבע עירוני באזור.

מומלץ להשתמש בניסוחים חיוביים ואפשר להסתייע בהיגדים השונים שבכרזה, לדוגמה:

ֲאנִי וְַכְלִּבי אֹוֲהִבים ַּבֶטַבע ְלַבלֹות,

ַאְך ָתִמיד ַאְְקִּפיד ַאֲחָָריו ְלנַקֹות!  

מנסחים אמנה להתנהגות רצויה בסביבת הטבע העירוני - אפשר לנסח אמנה המפרטת את מחויבות   •
     החתומים עליה לשמירה על סביבת הטבע העירוני ולהתנהגות רצויה בה, ולאפשר לילדים ולמשפחותיהם

     לחתום עליה.

•  מכינים שלטים עם כללי התנהגות רצויים - אפשר להשתמש בהיגדים הנמצאים בכרזה “להיות בטבע -
בשלטים להשתמש  אפשר  סיסמאות.  או  היגדים  בעצמם  לחבר  לילדים  להציע  ואפשר  שלי“  בטבע  זה    •
או לדאוג לשילוט עמיד  באופן חד�פעמי בפעילות משותפת עם משפחות באתר הטבע העירוני הסמוך     

•  וקבוע.
התנהגות  המתארים  וציורים  העירוני  בטבע  רצויה  התנהגות  המתארים  ציורים  מכינים   - נכון  .נכון/לא   •

     לא רצויה.

תיאור הפעילויות:

1. פתיחה - לעשות את הדבר הנכון... בטבע

להיות בטבע - זה בטבע שלי

•
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להיות בטבע - זה בטבע שלי

לדוגמה: ילדים מלכלכים מול ילדים מנקים, ילד קוטף פרח מול ילד מתבונן בפרח, מצלם אותו וכדומה. 

רצויה/לא  להתנהגות  הציורים  את  למיין  להם  שנותנים  או  נכון  נכון/לא  במשחק  הילדים  עם  משחקים 

רצויה.

אפשר לתת לילדים להציג התנהגויות שונות בפנטומימה )לדוגמה: ילד קוטף פרח או משליך אשפה( - 

הילדים האחרים ינחשו מהי ההתנהגות ויחליטו אם היא רצויה או לא.

סולמות  )בסגנון  התקדמות  משחק  לוח  להכין  אפשר   - העירוני  בטבע  רצוי  ולא  רצוי   - מסלול  משחק    •
ונחשים או משחק דומה(, שבו מסומנות נקודות במקומות שונים. מכינים קלפים עם איור )לילדי גן( או 

כיתוב )לכיתות א-ב( של התנהגויות שונות - רצויות ולא רצויות.

הילדים מטילים קובייה ומתקדמים בהתאם למספר הרשום עליה. כשהם מגיעים לנקודה, הם מרימים 

קלף. אם ההתנהגות המתוארת בקלף רצויה - הם מתקדמים )עולים בסולם או מתקדמים בהתאם לרשום 

בקלף(. לרשום  או בהתאם  בנחשים  )יורדים  לאחור  הולכים  הם   - רצויה  אינה  ההתנהגות  אם  בקלף(. 

לדוגמה: 

קלפי התנהגויות רצויות: 

•  את בעלי החיים אני אוהב להכיר, אך את מה ששייך לטבע - אני תמיד מחזיר.
•  אני וכלבי אוהבים בטבע לבלות, אך תמיד אקפיד אחריו לנקות.  

•  כשאני רואה שקית בסביבה, אני אוספת אותה כי היא ממש מזיקה.
קלפי התנהגויות לא רצויות: 

•  כשטיילתי אתמול בחורשה, תפסתי זיקית ממש מדליקה...
•  בטיול אני אוכלת המון חטיפים, ואת העטיפות משאירה לאחרים.

•  עם כלבי אני אוהבת בטבע לבלות, אבל אחריו אני לא צריכה לנקות.

אני וכלבי אוהבים בטבע לבלות, 

אך תמיד אקפיד אחריו לנקות.

כשטיילתי אתמול בחורשה, 
תפסתי זיקית ממש מדליקה...

 *מירה מאיר, הצב של אורן, הוצאת כתר, 1977.

3. להשאיר את מה ששייך לטבע - בטבע

לעתים קרובות הילדים מביאים לגן או לכיתה בעלי חיים קטנים או דברים שאספו מהטבע. חשוב לעודד את 

סקרנות הילדים ואת החקירה, אך להדגיש כי אין לאסוף מן הטבע דברים השייכים לטבע. כמובן שבמקרים 

שבהם ילד מביא יצור חי מהטבע - יש לפעול, בשיתוף הילדים, שהוא יוחזר למקומו.

לדוגמה: ַצֵּבי היבשה בישראל נמצאים תחת איום הכחדה, בין היתר בגלל איסופם לצורך גידול כחיות מחמד 

בבתים ובפינות חי.

מומלץ לקרוא לילדים את הסיפור הצב של אורן.*

נושאים לדיון ולפעילויות בעקבות הסיפור:

רצו  הם  שגם  דומים,  במצבים  הסיפור  בעקבות  להיזכר  לילדים  מאפשרים   - הטבע  מן  דברים  איסוף    •
• . לקחת או לקחו בעל חיים מן הטבע.

מרגישים איך  ולתאר  אורן  של  הצב  הרגיש  כיצד  ולתאר  לנחש  יכולים  הילדים   - החיים  בעלי  רגשות    •
     בעלי חיים שאספו אותם מן הטבע. נושא זה מתאים לפעילות דרמטית.

• . התנהגות רצויה ולא רצויה בהקשר זה - אפשר לדון בהתנהגות של אורן ושל הוריו ולהציע דרכי
     התנהגות אחרות.

• .. מתבוננים בכרזה על הילד שמסתכל בצב ומציעים לו מה לעשות בצב. 
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ֶדה  עֵץ ה�ַַׁשָ
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הְּכָָרזָה “עץ השדה“ עוסקת בנושא העצים ובקשר שלהם לאיכות הסביבה. 

בכרזה ובפעילויות הנלוות אליה נעסוק בכמה נושאים:

•   עץ ואדם - התועלות של העץ לאדם והשפעת האדם על העצים. 
•   העץ כסביבת חיים - מגוון המינים החיים בעץ ובסביבתו ויחסי הגומלין ביניהם.

•   עצי ארץ ישראל.
•   חורשות ויערות - חשיבותם והשמירה עליהם.

•   החיים מתחת לעץ - מגוון המינים החיים בנשר העלים ובאדמה שלמרגלות העץ וחשיבותם.

תועלות העץ לאדם

הקשר שבין העצים לבני האדם הוא ארוך-שנים. בתנ“ך נזכרות התועלות הרבות שהעצים מביאים לאדם 

חג המתמקד  לאילן“,  “יום ההולדת   - ט“ו בשבט  לבין העצים.  בני האדם  בין  הנוצר לעתים  והקשר הרגשי 

מייחדת לעצים בחיי האדם. במקומות מקודשים  הוא  עדות למקום המרכזי שהיהדות   - ובנטיעות  בעצים 

ברחבי הארץ שרדו עצים בני מאות שנים, וחלקם נעשו עצים קדושים. 

תועלות שהעצים מביאים לאדם:

•   אכילת פירות העץ - עצים רבים מניבים פרי טוב למאכל אדם. פירות אלו הם מרכיב חשוב בתזונת האדם.
• . הפקת מוצרים מן העץ - גזע העץ משמש כחומר גלם לבנייה, לרהיטים ולייצור נייר וכלים.

גומי,   לדוגמה:  רבים,  למוצרי  גלם  כחומרי  משמשים  בעץ  המצויים  חומרים   - העץ  מן  חומרים  הפקת   .•
מן  המיוצרים  ותמרוקים  תרופות  הגומי;  עץ  של  העץ(  מגזע  המופרש  הנוזלי  )החומר  מָׂשָָרף  המיוצר   •
• .הקליפות, העלים והפירות של עצים; תבלינים, כגון קינמון המיוצר מקליפת עץ הקינמון, וחומרי גלם רבים 

•. לתעשייה. 
•  הפקת אנרגיה מן העץ - שרפת עצים מספקת אנרגיה, ועצים היו המקור העיקרי לאנרגיה בימי קדם. •      
• .באנרגיה זו השתמש האדם לצורכי חימום, תאורה, הנעת מכונות ועוד. גם היום משמשים עצים להפקת 

•  אנרגיה, בעיקר לחימום.
•   טיהור אוויר - העצים קולטים פחמן דו�חמצני המזהם את האוויר ופולטים חמצן. 

•   מיתון האקלים - העצים נותנים צל ומצננים את הסביבה. 
מניעת  סחף קרקעות - שורשי העצים וצמחים אחרים אוחזים בקרקע ומונעים את היסחפות הקרקע      •

• ..בגשם וברוח.
• . השפעות נפשיות חיוביות - העצים מספקים לאדם אפשרות לחוויות של יופי, השראה ורגיעה, התורמות   

•  .לבריאותו הנפשית.
• ..תמיכה בשימור המגוון הביולוגי - העצים מספקים בית גידול וצורכי קיום למגוון יצורים חיים.

עץ השדה

מידע  
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השפעת האדם על העצים

השפעת האדם על העצים היא דוגמה למעורבות האדם בטבע:

•   השימוש בעצים כחומר גלם למטרות שונות מביא לכריתת עצים נרחבת. 
•   בני האדם ְמָבְֵרִאים שטחים נרחבים של יערות על מנת לפנות מקום לצורכי פיתוח. 

•   שרפות יער, הפוגעות באופן קשה ביערות, מתרחשות הן באופן טבעי, הן כתוצאה מרשלנות של מטיילים
• או מהצתה בזדון של יערות. 

•   ְְרִִעייָה של עזים, המלחכות את הענפים, משפיעה על נוף החורש באזור הים תיכוני.
"לקזז“  משתדלים  העולמי,  האקלים  על  בשמירה  העצים  של  לחשיבותם  במודעות  העלייה  עם  כיום,    •
•  את ההשפעה השלילית שיש לאדם על העצים על ידי פעולות כמו נטיעת עצים במקום עצים שנכרתו. 
נפלט  הדו�חמצני  )הפחמן  ידיהם  על  הדו�חמצני  הפחמן  פליטת  את  ה“מקזזים“  וארגונים  חברות  יש     
• . בתהליכי שרפה במנועים של מכוניות, במפעלי תעשייה ובתחנות הכוח( באמצעות נטיעת עצים, הקולטים 

•  את הפחמן הדו�חמצני שנוצר.
• . האדם נוטע עצים גם למטרות מסחריות, על מנת לייצר מהם חומרים ומוצרים למיניהם, לדוגמה:  

• יערות של עצי ַׁשַעם המשמשים לייצור פקקים או יערות של עצים המשמשים לייצור נייר. 
אחד  תפוצה  מאזור  עצים  העברת  הוא  בעולם  העצים  אוכלוסיית  על  משפיע  האדם  שבו  נוסף  .היבט   .•

•  למשנהו, לדוגמה: הבאת האיקליפטוסים מאוסטרליה לישראל.
העץ כסביבת חיים

העץ הוא סביבת חיים למגוון מינים, המקבלים ממנו מזון, מחסה ועוד. בכרזה “עץ השדה“ נוכל לראות דוגמאות 

רבות למינים כאלה, לדוגמה:

. הנַָָקר מנקר בגזע העץ ומוצא מתחת לקליפה בעלי חיים זעירים, שמהם הוא ניזון. הנקר מקנן בחורים    •
•  שבגזע העץ, וכמוהו גם ציפורים אחרות. 

•.  בעלי חיים מסוימים שוהים בסביבת העץ במשך כל חייהם או לתקופות מסוימות, לדוגמה: מיני ציפורים 
•  הבונות על העץ את קנן.

• . ציפורים שונות, כמו הבולבולים והעורבנים, ניזונות מפרי העץ. גם בעלי חיים אחרים, כמו זחלים ועטלפים, 
•  אוכלים פירות של עצים. 

הלחות  מן  הנהנים  יצורים  חיים  העץ,  מן  הנושרים  העלים  ובשכבת  באדמה  ובסביבתו,  לעץ  ..מתחת   •
•  והקרירות השוררים במקום וניזונים משרידי העלים ובעלי החיים הנרקבים.

•   פרפרים, ציפורים, דבורים וחרקים אחרים ניזונים מן הצוף ומן האבקה של פרחי העץ.
•   זחלים ובעלי חיים אחרים ניזונים מעלי העץ.

•   צמחים מטפסים נאחזים בעץ, המשמש להם משען, ובאמצעותו הם מגיעים אל האור.
כריתה או פגיעה בעצים גורמת לפגיעה בבית הגידול, שבו תלויים בעלי חיים וצמחים רבים, ולפיכך גם אם 

נשתול עץ חדש במקום העץ שנכרת, יעבור זמן רב עד שמרקם החיים סביב העץ יצליח להשתקם.

עצי ארץ ישראל

וחלקם   - שנים  ואלפי  מאות  בה  הגדלים  מקומיים,  חלקם  עצים.  של  רבים  מינים  צומחים  ישראל  בארץ 

“עולים חדשים“, שמוצאם ממדינות שונות, והם “עלו“ לארץ במרוצת 200 השנים האחרונות.

חלק מעצי ארץ ישראל מוזכרים במקורות היהודיים. עצי הפרי - התאנה, הרימון, הזית והתמר - מוזכרים 

במקורות כחלק משבעת המינים שבהם התברכה הארץ, יחד עם החיטה, השעורה והגפן. 

עץ השדה
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מארבעת המינים, שאותם מצווה התורה ליטול בחג הסוכות מזוהים העצים ערבה, תמר )לולב( ואתרוג וכן 

שיח ההדס. 

בין עצי הבר באזורנו נמנים כ-30 עצים ים�תיכוניים, ובהם: אורן, אלון, אלה, חרוב, זית, תמר, תאנה, שקד, 

ברוש, אגס, שיזף, קטלב, כליל החורש, דולב, אשל וערבה. ישנם גם “עולים חדשים“, ש“התאזרחו“ ונחשבים 

היום כמינים מקומיים, כמו האיקליפטוס, שהגיע מאוסטרליה, והשקמה, שמקורה באפריקה. 

כיום גוברת המודעות לשימור ולטיפוח עצי ארץ ישראל. העצים מתאימים לתנאים הים�תיכוניים השוררים 

בארץ, ולפיכך קל יחסית לגדל אותם. צריכת המים של רובם אינה גבוהה )ויש בכך חיסכון במשאב יקר(, 

והם עמידים יחסית למחלות ולשרפות. טיפוח המינים המקומיים תורם גם לשמירה על מגוון המינים הקשורים 

אליהם, וכך נתרם בעקיפין גם מגוון המינים המקומי.

חורש, חורשה ויער

גדלה המודעות  והבנייה,  ומצטמצמים לטובת הפיתוח  בתקופה שבה השטחים הפתוחים בישראל הולכים 

לשמירה על שטחי החורש, החורשה והיער ואף להרחבתם. 

החיים בנשר העלים ובאדמה שמתחת לעץ

צמחים קולטים מן האדמה חומרים רבים, הנחוצים לקיומם - ובהם: מלחי חנקן, מלחי אשלגן ומלחי זרחן. 

חומרים אלו נשארים בתוך הצמח במהלך חייו ואינם חוזרים לאדמה. אם כך, כיצד הם לא נגמרים? 

מסתבר שבטבע קיים מנגנון מיחזור טבעי. למנגנון זה אחראים יצורים חיים הנקראים “ְמָפְְרִִקים“. יצורים אלו 

מפרקים את החומר האורגני - את העלים המתים שנשרו מהעצים )נשר העלים( ואת שרידי בעלי החיים שמתו 

- וכך נוצרת תערובת שחורה ותחוחה הנקראת “הּומּוס“, העשירה במלחים למיניהם ובשרידי חומר אורגני.

יצורים גדולים יחסית, כגון: חיפושיות, שלשולים וחגבים, מבצעים את הפירוק הראשוני. בהמשך מצטרפים 

קטנות  לחתיכות  העלים  נשר  את  לחתוך  הממשיכים  וְְקַפזְנִָבים  ֲאָָקִִריֹות  כגון:  קטנים,  חיים  בעלי  לתהליך 

ופטריות )שאינן  יותר: חיידקים  זעירים עוד  יצורים  ויותר. בשלבי הפירוק האחרונים משתתפים בעיקר  יותר 

צמחים(.

היצורים המפרקים חופרים מחילות, מערבבים את הקרקע ומפוררים אותה. כך הם מאווררים את האדמה, 

כלומר - מאפשרים לאוויר לחדור לתוכה ולספק לשורשי הצמחים את החמצן הדרוש להם. באדמה ְמאּווְֶֶרֶֶרת 

המים מחלחלים בקלות ו“נאחזים“ בחלקיקי ההּומּוס, וכך הלחות באדמה נשמרת לאורך זמן. אדמה כזאת 

היא אדמה פורייה מאוד! 

 

לתושבים  ומאפשרים  הבנויים,  השטחים  בין  חיץ  ואזורי  ירוקות“  “ריאות  מהווים  ויערות  חורשות  חורשים, 

פעילויות פנאי ונופש בחיק הטבע. העצים הגדלים בהם סופגים חלק מזיהום האוויר, קולטים פחמן דו�חמצני 

הנחשב חלק מ“גזי החממה“ )עלייה בכמות גזי חממה באוויר קשורה לתהליך התחממות כדור הארץ( ופולטים 

חמצן, הנחוץ לקיום יצורים חיים. בכך תורמים החורש, החורשה והיער לאיכות האוויר. 

עצים הגדלים בעיר ומחוץ לעיר )לדוגמה: בשדרות ולצדי הדרכים( מפחיתים את כמות הרעש והאבק שתושבי 

היא הגוף המרכזי בישראל העוסק בנטיעת  )קק“ל(  לישראל  לה. הקרן הקיימת  האזורים הבנויים חשופים 

עצים ויערות חדשים, בטיפוח ובשמירה על יערות ובפיתוח התיירות והנופש בשטחי היער בישראל.

“חורשה“ מתכוון  המונח  פירות מאכל.  נושאים  אינם  וצפופים, שלרוב  גבוהים  עצים  נרחב של  גידול  הוא שטח  יער  הערה: 
לקבוצת עצים קטנה יותר וצפופה פחות מהיער, שנטע האדם. המונח “חורש“ מתכוון לתצורת צומח האופיינית לאיזור הים 

תיכוני ובה סבך צפוף של שיחים ושל עצים לא גבוהים )רובם ירוקי�עד(. 
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העץ ואני - עץ ואדם

מטרות:
•  טיפוח הקשר הרגשי שבין הילדים לעצים;

•  הבנה כי העץ הוא משאב טבע חשוב, ובני האדם מפיקים ממנו תועלות רבות; 
•  הבנה כי האדם משפיע על העצים ועל היערות בעולם על ידי כריתה )לשימוש בֵעָצה, ליצירת שטחים 

• חקלאיים או למגורים(, נטיעה, שרפה, העתקה ועוד;
• .הבנה כי עצים גדלים ומתחדשים באיטיות רבה, ולכן אם הם נפגעים - הם ישתקמו רק לאחר זמן ממושך. 

*של סילברסטיין, העץ הנדיב, דביר, 1980.

תיאור הפעילויות: 

1. העץ ואנחנו

א. קוראים לילדים את הסיפור העץ הנדיב.* 

    הסיפור ממחיש בצורה מצוינת את התועלות של העץ לאדם ואת היחסים המורכבים שבין אנשים לעצים, 

    ומעלה סוגיות סביבתיות ומוסריות בנושא ניצול משאבי הטבע על ידי האדם.

ב.  דנים עם הילדים בסיפור. אפשר להיעזר בנקודות האלה:

•  הרגשות של הילדים בעקבות הסיפור. 
•  התחושות של הילדים כלפי המשתתפים בסיפור.

•  התועלות שהפיק הילד מהעץ.
•  השפעת בני האדם על העצים - השפעות חיוביות והשפעות שליליות: רצוי לעודד את הילדים להביא 
דוגמאות להשפעות חיוביות ולהשפעות שליליות של בני האדם על העצים מניסיונם האישי )ראו גזע 

עץ כרות, ילדים ששוברים ענפים וכדומה, השתתפו בנטיעות או בהשבת עצים לטבע(, או מסיפורים 

)שרפות יער, כריתת יערות הגשם, אימוץ עצים(. כדאי להדגיש את קצב הצמיחה האיטי של העצים 

ולדבר על הזמן הרב הדרוש לעץ חדש לצמוח במקום עץ  וההשתקמות הממושכת שלהם מפגיעות 

ָּכרּות או שרוף.

•  ַַקיָימּות בהקשר של שימוש בעצים - כיצד אפשר גם להפיק את התועלות שאנו זקוקים להן מהעצים 
•  וגם לשמור על העצים למען הדורות הבאים?

ג.  “ואז יום אחד הילד חזר...“ - אפשר להציע  לילדים לסיים את הסיפור בדרך אחרת, הנראית להם צודקת 

• או נכונה יותר.
ד. .אפשר גם לחלק את הסיפור לסצנות, ולהציע לילדים לסיים כל סצנה בדרך אחרת.

ה. פעילויות נוספות המתאימות לסיפור הן המחזה או פעילות עם חומרי יצירה.

עץ השדה



29

2. שימושי העץ

מתבוננים עם הילדים בכרזה “עץ השדה“. בכרזה מומחשות התועלות הרבות של העצים לאדם: מוצרים 

המיוצרים מן העצים )נייר, תרופות, חפצים וחומרים למיניהם(, פנאי ונוף, העץ כריאה ירוקה ועוד.

א. מבקשים מהילדים למצוא בכרזה את התועלות השונות של העצים המומחשות בה. 

יכולים  הם   - מהבית  או  הקרובה  מסביבתם  בעץ  לשימושים  נוספות  דוגמאות  להביא  אותם  מעודדים  ב. 

ומוצרים מעץ או תמונות שלהם, להביא דוגמאות או תמונות של פירות העץ, לספר על  • להביא חפצים 
• בילוי שקשור לעצים ועוד.

ג.  מומלץ להקדיש פינה מיוחדת לנושא ִׁשימּוֵׁשי העץ, ובה יוצגו המוצרים והשימושים השונים. 

ד.  אפשר להיעזר בספרים הממחישים את תועלות העץ, לדוגמה: 

•  מריו גומבולי, ספר העץ, כתר, 1988.
•  אורית רז, מר זוטא ועץ התפוחים, ספריית פועלים, 1984.

3. מוצרי נייר

חלק ממוצרי הנייר מיוצרים מעצים, הנכרתים לצורך כך. תהליך ייצור הנייר צורך הרבה מים ואנרגיה וגורם 

זיהום  ואת  המים  צריכת  את  העצים,  כריתת  את  להפחית  עשויה  הנייר  צריכת  של  הפחתה  אוויר.  לזיהום 

הסביבה - ולכן חשוב להקנות בגן ובבית הספר תרבות של חיסכון בנייר.

או  מניירות משומשים  נייר  להכין  כיצד  רבים המסבירים  - ברשת האינטרנט תמצאו אתרים  נייר  הכנת   .•
• מצמחים. 

•  איסוף נייר משומש, שימוש חוזר ומיחזור - הצבת מכל המיועד לאיסוף ניירות משומשים תאפשר 
• שימוש בנייר משומש למטרות רבות: כדפי ציור וכתיבה מצדם השני; לפעילויות יצירה מגוונות, כמו פיסול    
• ובנייה בעיסות נייר; למגזרות נייר, קיפולי נייר )אוריגאמי( ועוד. את הנייר המשומש, שאי אפשר לעשות בו   

• שימוש נוסף, מעבירים למיחזור.
•  נייר ממוחזר - חשוב להגביר את מודעות הילדים לסמל המיחזור ולכיתוב “מיוצר מנייר ממוחזר“, 

• המופיע על מוצרי נייר שונים דוגמת נייר טואלט ומגבות נייר. 
•  איסוף אריזות נייר ושימוש חוזר בהן - אריזות המיוצרות מנייר הן חלק ניכר מן הפסולת. אפשר להפחית
את צריכת האריזות ואת הנזק מפסולת האריזות על ידי הקניית הרגלי צריכה נכונים )לדוגמה: צריכת אריזות 

חסכוניות. אריזות ידידותיות לסביבה( וכן על ידי שימוש חוזר באריזות משומשות שאספנו למטרות מגוונות 

וקופסאות  משחק  קוביות  יצירת  משחק,  כלוחות  או  עבודה  כמשטחי  גזורות  באריזות  שימוש  )לדוגמה: 

אחסון מעוטרות, עטיפת מתנות בנייר אריזה משומש במקום בחדש ועוד(.
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*לוין קיפניס, שישה בשקיק אחד, זימזון, 30.1989

4. פרי העץ  

קיפניס,  לוין  של  ספרו  את   - לדוגמה  העץ,  בפרי  העוסק  סיפור  לילדים  לקרוא  אפשר  לפעילות  כהכנה  א. 

• שישה בשקיק אחד.*
גדלים עליהם.  ולעצים שהפירות  ב. מבקשים מהילדים לשים לב בזמן הקריאה לפירות המוזכרים בסיפור 

ג.  מעודדים את הילדים להביא דוגמאות נוספות לפירות הגדלים על עצים.

ד.  מפנים את תשומת לב הילדים לכך שחלק מהעצים מניבים פירות הראויים למאכל אדם, וחלק מהם 

• מניבים פירות שאינם ראויים למאכל אדם, אך בעלי חיים נהנים מהם, לדוגמה: אזדרכת, אלה.
ה. אם קיימים בסביבה עצי פרי כמו תות, שזיף, רימון ועוד - מומלץ לצאת אליהם בעונה וליהנות מהחוויה •    

כ  של קטיף הפירות ואכילתם - ישר מהעץ!

ו.  מבקשים מהילדים להביא, כל אחד מביתו, פירות שונים. מכינים עם הילדים מאכלים שונים מן הפירות:   

......סלט פירות, עוגות, ריבות, מיצים ומטעמים אחרים. פעילות זו מומלצת גם כפעילות אחר הצהריים מהנה 
......עם ההורים.

5. סדנת נגרות

מומלץ להביא לגן הורה, סב או מומחה, היכול להדריך את הילדים בעבודות יצירה בנגרות. פעילות זו מהנה 

וממחישה לילדים את שימושי העץ לייצור חפצים שימושיים.

6. יצירה מן העץ

חלקים שנשרו מן העצים יכולים להיות מקור מצוין לעבודות יצירה למיניהן. 

דוגמאות: 

•  איסוף אצטרובלים ויצירת פסלים מהם. 
•  יצירת הדפסים מעלים או מקליפות עצים - אוספים עלים, קליפות, תרמילים וחלקים אחרים שנשרו מן 

• העץ ויוצרים אתם הדפסים או קולאז‘ים מעניינים.
•  מניחים נייר שקוף על גזע מחוספס של עץ או על עלים ועוברים עליו בעזרת עיפרון או צבע. 

    מתקבל מעין הדפס.
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7. אוהבים עצים

פעילות זו מתמקדת בצד הרגשי של הקשר בין האדם לעץ. 

צד זה בא לידי ביטוי בשירים רבים וגם במקורות, המתארים את הקשר הרוחני שבין האדם לעץ. 

אפשר להתחיל את הפעילות בקריאת השירים.

שירים לדוגמה: 

•  דתיה בן-דור, איך זה להיות עץ? מתוך הספר “שירים שובבים“*.
•  שלומית כהן-אסיף, איש העץ. מתוך הספר “מחשבות שאינן רוצות לישון“**.

אפשר לבקש מהילדים לבחור עץ האהוב עליהם במיוחד )אפשר לבחור עץ שגדל בחצר הגן או בית הספר - 

או עץ אחר(. אפשר לצלם כל ילד עם העץ שבחר ולהציג על לוח או באלבום תמונות.

 
משאריות  בכיתה  או  בגן  גדול  עץ  להכין  אפשר  מיוחדת.  מתנה  או  ברכה  ציור,  לעץ  להכין  יוכלו  הילדים 

פסולת )בקבוקים ריקים, גלילי קרטון וכדומה(, לקשט אותו ולתלות עליו את ציורי הילדים ואת ברכותיהם או 

משאלותיהם.

את הילדים הגרים בעיר לעצים הגדלים סביבם - והתכנית “עץ נולד“, שמטרתה העיקרית הטלת צל על 

ידי נטיעת עצים בתוך חצרות הבתים  ונוח להולכי רגל על  המדרכות במרכז העיר ליצירת מרחב מוצל 

סמוך לגדר הקדמית. מידע מפורט על שתי התכניות אפשר למצוא ברשת האינטרנט.

8. נוטעים עצים

העץ  בנושא  ידע  להם  להקנות  לעצים,  ילדים  בין  הרגשי  הקשר  את  לטפח  מצוינת  דרך  היא  עצים  נטיעת 

והטיפול בו - וכמובן לשמור על העצים ולשפר את איכות הסביבה. 

נותנים  מה  •  פעילות פתיחה מתאימה, שאפשר לקשר לפעילות הקודמת, היא קריאה בקול של הסיפור 
לעץ מתנה.*** בסיפור מודגש כי המתנה הטובה ביותר שאנו יכולים לתת לעצים היא - נטיעת עצים     •

•  נוספים!
•  מומלץ לנטוע עצים מקומיים - עצי ארץ ישראל. פירוט בנושא תמצאו בפעילות מס' 3 - עצי ארץ ישראל. 
זו  •  כדאי להפוך את הנטיעה לאירוע מתמשך על ידי המשך הטיפול והמעקב אחרי העץ שנטענו. בדרך 

• מחזקים את הקשר הרגשי שבין הילדים לעץ ומאפשרים להם להיחשף לידע הקשור בעצים.
•  בארץ פועלות שתי תכניות שכדאי להכירן, ואולי אף להצטרף אליהן: “אמץ עץ“, תכנית שמטרתה לחבר 

* דתיה בן-דור, שירים שובבים, הקיבוץ המאוחד, 1980.

**שלומית כהן-אסיף, מחשבות שאינן רוצות לישון, הקיבוץ המאוחד, 1979.

***טויה טאולו, מה נותנים לעץ מתנה, אדם אופק, 1999.
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ידידי העץ - מגוון מינים ויחסי גומלין בעץ

עץ השדה

*דתיה בן דור שירים שובבים, הקיבוץ המאוחד, 1980.

מטרה:

הבנה כי העץ הוא דוגמה לסביבת חיים שבה חיים מגוון של מינים ביחסי גומלין.   

מושגים: מגוון מינים, יחסי גומלין, סביבת חיים, מינים פולשים

 תיאור הפעילויות:

1. פתיחה - מיהם ידידי העץ?

העץ הוא סביבת חיים למגוון מינים, המוצאים בו  מזון, מחסה ועוד. בכרזה “עץ השדה“ דוגמאות רבות למינים 

כאלה. קיימים גם שירים וסיפורים, שבהם מתוארים יצורים החיים בקרבת העצים. 

סיפורים לדוגמה: 

•  פול גרטי, היער הגדול והירוק, דני ספרים, 1994.
•   דתיה בן דור, איך זה להיות עץ? 

•   אריק קרל, הזחל הרעב, ספריית פועלים, 1988.
•   כותב לא ידוע, עץ אחד ואורחים רבים )מצורף(.

מומלץ להתבונן עם הילדים בכרזה, לקרוא את הסיפור או השיר שבחרתם ולעסוק בנקודות האלה:

ויצורים אחרים  חיים, צמחים  דוגמאות לבעלי  לילדים לאתר בכרזה  - אפשר לתת  חיים  העץ כסביבת    •
עוד  להביא  אותם  לעודד  מומלץ  “ידידיו“.  שהם  או  בעץ  ה“מתארחים“  צמחים(,  שאינן  פטריות  )כמו   •

• דוגמאות לבעלי חיים ולצמחים שהם מכירים, הנמצאים בקרבת העץ ונהנים ממנו.
• . יחסי הגומלין בין העץ לבין “אורחיו“ - חשוב שהילדים ישימו לב לקשרים הקיימים בין העץ לבין היצורים 

• ..הקשורים אליו ויבינו כי העץ מספק להם צרכים חיוניים. 

2.  סיור להכרת מגוון עצים ומגוון המינים החיים בהם 

ובסביבתו יצורים החיים בעץ  יוצאים לצפות בעצים בחורשה קרובה או בחצר. מחפשים מינים שונים של 

ומתבוננים בהם. 

חיים  בעלי  לאיסוף  קטן  וכלי  איסוף  רשתות  )פינצטה(,  מלקטת  מצלמה,  משקפות,  מגדלת,  זכוכיות  ציוד: 

קטנים, כמו נמלים, שלשולים וטחביות. 

חשוב לזכור: אם אספתם משהו מן העץ, כמו בעל חיים קטן, החזירו אותו למקומו ללא פגע בתום התצפית.
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של  )מין  והְְדָָרָָרה  הדרור  העורבני,  העורב,  הבולבול,  כמו  עופות,  של  שונים  סוגים  העץ  על  למצוא  .נוכל   •
וַמיְינֹות בולטים  ְְדָָררֹות  תוכי, שמקורו בתוכים שגודלו בשבי והתרבו בארץ(. מכיוון שמינים פולשים כמו 

זו  לתופעה  הילדים  לב  תשומת  את  להפנות  כדאי  בארץ,  רבות  בחורשות  ובקולותיהם  בהופעתם  מאוד 

ולשוחח אתם על הנזקים שבה ועל מניעתה )על ידי הקפדה שלא לשחרר לטבע חיות שגודלו בשבי ומקורן 

בארצות אחרות(.

קטנים  ויצורים  חיפושיות  נמלים,  לילה(,  )פרפרי  ָעִׁשים  למצוא  נוכל  שלו  לקליפה  ומתחת  העץ  גזע  על   •
הזדמנות  זוהי  בעץ(.  לפגוע  בלי  הקליפה,  מן  מעט  בזהירות  לקלף  גם  )אפשר  עכבישים  כמו  •.אחרים, 

• לשוחח על צבעי הסוואה ואזהרה ועל התנאים המיוחדים הנמצאים מעל הקליפה ומתחתיה. 
בבעלי   או  לחלקם התחתון  בביצים הצמודות  כרסום, בכתמים,  בסימני  לעתים  להבחין  נוכל  העץ  בעלי   .•
וכן  ביצים?  עליו  הטיל  מי  אותו?  אכל  מי  לעלה:  קרה  מה  אלו  רמזים  פי  על  לנחש  אפשר  שונים.  חיים   •

    הלאה. 

מנשר   הניזונים  רבים,  יצורים  נמצא  עלים,  של  בנשר  המכוסה  בקרקע  במיוחד  העץ,  שסביב  •ד.בקרקע 
• העלים ומוצאים בו מחסה, לדוגמה: פטריות )שאינן צמחים(, טחביות, שלשולים ועכבישים. לצורך זיהוי  

  . היצורים אפשר להיעזר בצילומי בעלי החיים המופיעים בכרזה “עץ השדה“ ובמקורות אחרים.

3. פעילות תיעוד ויצירה - ידידי העץ

פעילות זו מתאימה כפעילות סיכום לנושא מגוון המינים בעץ.

אפשר להקדיש קיר לנושא העץ ו“ידידיו“ - היצורים החיים סביבו.

•  מציירים וגוזרים עץ גדול. הילדים יכולים לצבוע את העץ.
•  על העץ  מדביקים צילומים או ציורים של יצורים החיים סביב העץ: דבורים, ציפורים, חרקים, מטפסים ועוד.
•  אפשר להציג גם תיעוד של הפעילויות השונות שעשינו בנושא העץ: צילומים של הטיול אל החורשה, יצירות 

• הקשורות למפגש עם העצים ועוד.

4. פעילות דרמטית - אומרים תודה לעצים 

פעילות זו מתאימה אף היא לסיכום הנושא וממחישה את חשיבות העץ דרך הדגשת יחסי הגומלין הקיימים 

בין העץ לבין האדם, בעלי החיים והצמחים, הקשורים אליו וזקוקים לו.

•  מחלקים תפקידים לילדים. כל אחד הוא יצור חי מסוים, החי בסביבת העץ וזקוק לו.
•  אחד הילדים, המורה או הגננת יכולים להתחפש לעץ.

•  היצורים )הילדים( מודים לעץ על כל מה שקיבלו ממנו ועל הכנסת האורחים.
•  העץ מצדו “מודה“ ליצורים )לילדים( על מה שעשו בשבילו ועל מה שלא עשו )נזקים( - ומודה גם 

• לשחקנים, כלומר: לילדים, שגם הם חיים בסביבת העץ. 

תודה 

 בשבילי
ל מה שעשיתם

ע

עץ השדה
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עץ אחד ואורחים רבים 
סיפור מתוך פורום גננות בתפוז / גן רוחלה

בראש הגבעה עץ עומד

יחידי אך לא בודד.

חברים אליו חשים

מהצמרת עד לשורשים.

בין שורשיו חולד וערצב,

יחדיו בודקים את המצב.

בגזע מתחת לקליפה, בסדקים

מתגוררים המון חרקים.

גבוה מעט הנקר מתכנן

איך לחצוב בגזע קן.

על הענף מתלבטת זיקית

איזה צבע ללבוש, פה קשה להחליט.

מבין העלים קרקור בוקע

על עלה תשיר צפרדע.

רפרוף כנפיים, זמזום חצוף

פרפר ודבורה, פרח וצוף.

בפינה נסתרת פרי כי ייוותר

בולבול שובב אותו ינקר.

“העץ נחלתי,“ יכריז זוחל מן הצמרת,

ובעץ יקננו דרור, ירקן, שחרור,

חוחית זמרת.

בצל העץ סבתא תנמנם,

ובין ענפיו מתחת ערסל, גם כן.

בראש הגבעה עץ עומד

יחידי אך לא בודד.

חברים אליו חשים

מהצמרת עד לשורשים.

עץ השדה
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עצי ארץ ישראל 

מטרות:
•  היכרות עם עצי ארץ ישראל;

•  הבנה כי עצי ארץ ישראל נפגעו כתוצאה מהתערבות האדם - שרפות וכריתת עצים;
•  טיפוח הקשר הרגשי שבין הילדים לעצים;

•  הבנה כי העץ משמש סביבת חיים למגוון מינים של בעלי חיים וצמחים;
•  הבנה כי כדי לשמור על מגוון המינים בארץ חשוב לשמור על עצי ארץ ישראל ולטפח אותם;

•  עידוד נטיעת עצים והשבת עצי בר לנוף הטבעי בישראל.

   מושגים: עצי ארץ ישראל, מגוון מינים, יחסי גומלין, השבת מינים

תיאור הפעילויות:

1. פתיחה - מיהם עצי ארץ ישראל? 

בכרזה:   המופיעים  העצים  את  לזהות  להם  ומאפשרים  השדה“  “עץ  בכרזה  הילדים  עם  א...מתבוננים 

••ברוש,  זית, אורן.
העצים שהם מבין  עצים  אילו  אתם,  יחד  בודקים  ישראל“.  ארץ  “עצי  המושג  על  הילדים  עם  משוחחים  ב. 

• מכירים הם עצי ארץ ישראל - ואילו אינם עצי ארץ ישראל )לשם כך אפשר להיעזר בהגדרה המופיעה בדף        
וחלקם  בארץ,  שנים  מאות  כבר  שנמצאים  עצים  של  מינים  הם  ישראל  ארץ  עצי  כללי,  באופן  .•המידע(. 

ב...נזכרים בתנ“ך. עם זאת ברשימה זו נכללים גם “עולים חדשים“ יחסית, כמו השקמה )פיקוס השקמה(.

  ....מומלץ להתייחס לעצים הנכללים בשבעת המינים ובארבעת המינים: תאנה, רימון, אתרוג, תמר, זית, ערבה.  

• עצים אלו היו קיימים בארץ כבר בתקופת התנ“ך. 
ג.    אפשר להכין בגן או בכיתה כרזה או לוח של עצי ארץ ישראל. צילומים של עצים אפשר למצוא במקורות האלה:

עץ, כל  על  קצר  ומידע  צילום  הכוללת  ישראל,  ארץ  עצי  רשימת  ובו  אתר   - ישראל  בארץ  בר  •..עצי 
מבית ויקיפדיה.

בחרו הרשימה  את  לקבל  כדי  צילומים.  הכוללת  ישראל  ארץ  עצי  רשימת  ובו  אתר   - השדה  •..צמח 
בתיבת החיפוש בקטגוריה “צורת חיים“ את האפשרות “עץ“ ולחצו על “חפש“.

•. ערכת “עצים בארץ התנ“ך“ - ערכה שהפיקה קק“ל, ובה 16 צילומים מרהיבים של עצים המפארים
את נוף הארץ ונזכרים במקורות.  

ד. .אפשר לעודד את הילדים לצאת לחצר או לחורשה ולרשום או לצייר מינים מוכרים של עצי ארץ ישראל, 

   . כמו ברוש, אורן, רימון, זית, תמר, תאנה, חרוב ואלון, או לאפשר להם לרשום עצים הנמצאים בקרבת מקום. 
.    את ציורי הילדים אפשר לתלות בפינת ההיכרות עם עצי ארץ ישראל או ליצור אלבום ובו צילומים או איורי 

.    עצים של הילדים.

עץ השדה
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ב.  עלי העץ  

    אפשר לבצע פעילויות מגוונות להיכרות עם עלי העץ:

•  לוטו עלים - התאמת צורת העלה לעלה. 
•  יצירה - יצירת קולאז‘ים, הדפסים או העתקות מעלים שנשרו מן העץ. לשם כך אפשר להיעזר באתרים 
ווווורבים ברשת האינטרנט המציעים רעיונות לפעילויות יצירה בעלים. וחשוב להשתמש רק בעלים שנשרו 

•  מן העץ ולא לקטוף עלים חיים.
ג.  גזע העץ

•  מדידת רוחב הגזע - באמצעות סרט מדידה או על ידי הקפת הגזע בידיים.
•  “ליטוף“ הגזע והרגשת המרקם הייחודי לו )לדוגמה: לעצי קטלב גזע חלק, ואילו לאורנים ולזיתים גזע   

מחוספס(.

ועוברים עליו בקווים צפופים בעזרת עיפרון, צבעי  נייר על הגזע  הדפסים של גזע העץ - מניחים דף   •
פסטל או שעווה. נקבל תמונה של מרקם הגזע.

ד. .מגוון מינים בעצי ארץ ישראל

   חוקרים את המינים החיים על עצי ארץ ישראל ובסביבתם ובודקים את הקשרים הקיימים בין העץ לבין 
• בעלי החיים.

•  קוראים סיפורים העוסקים בנושא. ספר מומלץ: מה עושים החרדונים?*. 
    סיפורים לדוגמה: “שלושה שבתאים“, “תולעת משי“. 

עליו...  נחות  או סתם  אוכלות מפרי העץ  - מקננות,  ציפורים  ומחפשים  בעץ  בעזרת משקפת  צופים   .•
שירת  של  קלטות  בכיתה  או  בגן  לילדים  להשמיע  אפשר   - בעץ  הציפורים  לשירת  •וומקשיבים 
המרכז  של  באתר  הציפורים  לקולות  להקשיב  או  ששמענו  הקולות  את  לזהות  ולנסות  .הציפורים 

לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית. •
•  בודקים באמצעות זכוכית מגדלת - האם קיימים מתחת לקליפה ועל הגזע יצורים שונים? 

עץ השדה

*פיני אמיתי, מה עושים החרדונים? מסדה-פרס, 1980.

2. מכירים את עצי ארץ ישראל

א. פירות העץ
בין עצי ארץ ישראל יש כמה מינים הנותנים פרי הראוי למאכל אדם. בהם: הזית, התאנה, הרימון, השקד, 

התמר, התות, החרוב, האורן )אוכלים את הזרע של האורן - הצנובר(, הדֹומים )פרי השיזף(, השקמה ועוד. 

עצים אחרים נותנים פירות סרק, דוגמת האלה הארצישראלית, שפירותיה האדומים אהובים על ציפורים, 

או האלון, שבלוטיו )פירותיו( אהובים על ציפורים אחרות. מומלץ לקיים פעילות שבה אוכלים מפירות העץ 

ומכינים מהם מאכלים. לדוגמה: 

•  הכנת שמן מזיתים וכבישת זיתים.
•  הכנת ריבה מתותי עץ.
•  מילוי תמרים באגוזים.

•  הכנת מיץ מרימונים או מתפוזים.
•  הכנת עוגה או עוגיות מתמרים.

•  ייבוש משמשים, ענבים, שזיפים ועוד בשמש. מומלץ לחתוך את הפירות לחתיכות קטנות, להניח אותן 
בתבנית שטוחה מרופדת בבד חיתול ולהפוך אותן מפעם לפעם. 

•  וכמובן - ארוחת פירות הכוללת: שקדים, תמרים, תאנים, חרובים ועוד.
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משוחחים עם הילדים על ההתאמה הקיימת בין סביבת החיים - העץ - לבין המינים החיים עליו ובסביבתו. 

כאן מומלץ להדגיש כי “מעבר דירה“ הוא אפשרי לחלק מהיצורים, אך לא לכולם. יש מינים של יצורים הקשורים 

למין מסוים של עצים ואינם יכולים להתקיים בלעדיו. לדוגמה: טוואי המשי ניזון מעלי עץ התות, שבתאי השקד 

האלון.  עץ  מעלי  ניזון  פרפר(  של  )מין  האלון  טוואי  נוספים,  עצים  ומעלי  השקד  מעלי  ניזון  פרפר(  של  )מין 

מגוון המינים הקשורים אליהם. ישראל כדי לשמור על  משוחחים על החשיבות של השמירה על עצי ארץ 

3. מקימים גן של עצי ארץ ישראל

המינים(.  גן שבעת  )או  ישראל  ארץ  עצי  גן  להקמת  ביישוב  אזור  להקדיש  או  בחצר  פינה  להקדיש  אפשר 

ועוד.  חרוב  אלון,  זית,  רימון,  שקד,  תמר,  כמו  הארץ,  לצמחיית  האופייניים  עצים  הילדים  ישתלו  זה  באזור 

מומלץ שהילדים יכינו שלטים ועליהם שם העץ ומעט מידע עליו. את השלטים ישימו ליד העצים.

עץ השדה

4. משיבים את עצי ארץ ישראל לנוף הטבעי 

פעילות זו מתאימה כפעילות שנתית, ארוכת טווח, בליווי מומחים לנושא )קק“ל, רשות הטבע והגנים הלאומיים 

או החברה להגנת הטבע, משרד החקלאות( ובשיתוף מוסדות היישוב. 

 

דוגמאות לפעילויות:

•. בפרדס חנה כרכור קיימו פרויקט ֲהָׁשָבה של עצי האלון, האופייניים לנוף הטבעי באזור, אל שטח המושבה. 
.  הפעילות בוצעה בשיתוף מערכת החינוך היישובית והמתנ“ס.

•. בפרויקט “עץ נולד“ בתל אביב, בשיתוף החברה להגנת הטבע, קק“ל והפורום הירוק בתל אביב, מחלקים 
מינים  הם  המינים  ממחצית  יותר  הבתים.  בחצרות  אותם  נוטעים  התושבים  עצים.  שתילי  אלפי  •.ונוטעים 

• מקומיים של עצים.
•..בפרויקט הארצי “עץ לכל תושב“ סיפקה קק“ל מאות אלפי שתילים של עצים לנטיעות עירוניות, והתושבים 

• נטעו אותם.

את  עליהם  שהטילו  או  מהעלים  הניזונים  שונים  יצורים  קיימים  האם   - ומתחתם  העץ  בעלי  •..מתבוננים 
ביציהם?

• .מסננים את הקרקע שמתחת לעץ ובודקים בעזרת זכוכית מגדלת: האם חיים בה יצורים שונים?
•. מגדלים זחלים של טוואי המשי על עלי עץ התות.
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פעילויות מגוונות להיכרות מעמיקה עם העץ - פעילויות רב�תחומיות יכולות לכלול תצפיות וחקר מדעי 

על העץ )גזעו, עליו, פירותיו ועוד(; היכרות עם אגדות, שירים וסיפורים הקשורים בעץ; פעילויות רגשיות-

כגון הכנת  יצירה,  ועוד(; פעילויות  חווייתיות )שימוש בחושים להיכרות עם העץ, כתיבת שירים, המחזות 

יצירות מעלים שנשרו מהעץ, מפירותיו, מגזעו )הדפסים על הגזע( ועוד. 

כאן המקום להדגיש שוב, שאסור לפגוע בעץ - לא לקטוף עלים או פירות ולא לקלף את הגזע. 

אפשר גם להכין לעץ שבחרנו “תעודת זהות“, ובה יופיע שמו ותיאור צורתו, עליו, פירותיו ומאפיינים אחרים 

שלו.

ועוד. שלב זה תכנון תהליך ההשבה של העץ לנוף הטבעי של היישוב - בחירת מיקום, עונה מתאימה  ד. 

. יכולים לבצע בעלי מקצוע מתחום הגינון, החקלאות וכדומה בשיתוף התושבים.
ה. ביצוע התהליך - ַהנְָּבָטה, אם צריך, הכנת השטח לשתילה וכן הלאה.  

- הכנת שלטים עם שם העץ  ניקיון, פעילויות הסברה  גיזום,  - השקיה,  ובסביבתם  .טיפול שוטף בעצים  ו. 

.ומידע עליו ועוד.
ז.. תיעוד התהליך והסקת מסקנות.

ג. . .

להלן כמה שלבים מומלצים לפעילות ֲהָׁשָבה של עצי ארץ ישראל.

אפשר לבצע את חלקם או את כולם, לפי בחירתכם:

א..חקר הצומח הטבעי האופייני לאזור, בדגש על עצים - בשלב זה חוקרים  ולומדים, אילו עצי בר אופייניים    

1. לאזור, לדוגמה: אזור השרון היה מכוסה בעבר ביערות של עצי אלון, ואילו במישור החוף ובשפלה גדלו עצי 

1. שקמה )פיקוס השקמה(. בשלב זה הילדים יכולים ללמוד מה קרה לעצים, וֵאילּו גורמים פגעו בהם )כריתה, 

1. פיתוח, שרפות וכדומה(.

ב. בחירת העץ שבו תתמקד הפעילות - בחירת העץ תתחשב הן בצמחייה הטבעית של האזור הן בגורמים 

. נוספים, כמו אופן הגידול.

רימון
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פעילויות לדוגמה:

ולא   הניקיון  על  שומרים  שאנו  בתנאי  לנוח,  כך  סתם  וגם  העצים  בצל  פיקניק  לערוך  נעים   - .מנוחה   •
• משאירים אחרינו עקבות. תוך כדי כך אפשר להפנות את תשומת לב הילדים לתנאים השוררים בסביבה: 

• צל, שקט וקרירות יחסית, ולהבדל בין סביבה זו לבין הסביבה העירונית. 
או  היער  של  הייחודית  הסביבה  את  חושיהם  באמצעות  לחוות  לילדים  מאפשרים   - פליאה  של  חוויות   •

    החורשה - על המראות, הריחות, הקולות והתחושות האחרות המאפיינות אותה. 
ז מומלץ לשחק ב“משחקי שקט“ או לצאת לטיול שקט. פעילויות שכאלה מחדדות את החושים ואת יכולת  

.   .ההבחנה בפרטים.

•  משחקים - משחקים המתאימים לאזורי יער וחורשה הם למשל: תופסת עצים, “דואר סביבה“,  
• מחבואים ועוד. רעיונות למשחקים תוכלו למצוא בפעילות מס‘ 1 בנושא “להיות בטבע - זה בטבע שלי“.

בין עצי היער - שמירה על היערות והחורשות

מטרות: 

•  טיפוח הקשר הרגשי שבין הילדים ליער ולחורשה בישראל;
•  הבנת חשיבות היערות והחורשות - הם מספקים צל ומצננים את הסביבה, משמשים כחיץ ירוק בין אזורים 
•. בנויים ותורמים לנוף, מפחיתים את זיהום האוויר ומספקים חמצן לנשימה, משמשים בית גידול למגוון מינים.

• .טיפוח מודעות לחשיבות השמירה על היערות והחורשות.
• .אימוץ דרכי התנהגות מתאימות ביערות ובחורשות - שמירה על הניקיון, זהירות בשימוש באש, שמירה 

    על העצים.

•  הקניית מודעות לחשיבות הנטיעות כאמצעי להרחבת שטחי היערות והחורשות.

   מושגים: יער, חורשה, מגוון מינים, יחסי גומלין, סביבת חיים, “ריאה ירוקה“

 תיאור הפעילויות: 

1. אל היער

יציאה אל יער או חורש קרובים היא חוויה מהנה, הממחישה את חשיבות אזורים אלו.

לפני היציאה מומלץ לשוחח על ציפיות הילדים מהסיור ולנסח יחד כללי התנהגות מתאימים.

שלי“. בטבע  זה   - בטבע  “להיות  בנושא   1 מס‘  בפעילות  תמצאו  לסיור  כהכנה  מומלצות  פעילויות  פירוט 

ביערות ובחורשות אפשר לעשות פעילויות מגוונות. תוך כדי השהייה ביער חשוב לבקש מהילדים לשים לב 

להבדלים בין סביבה זו לבין הסביבה הבנויה. מומלץ לתעד את הפעילות בצילומים, בכתיבה וכדומה.

ואת  ולחקור את העצים  וכדומה,  ולימוד - אפשר להצטייד במגדירים, במשקפת, בזכוכית מגדלת  .חקר   •
לקליפה,  ומתחת  הגזע  על  והעלים,  הענפים  על  והחורשה:  היער  בסביבת  המתקיימים  המינים  •.מגוון 
• בשכבת העלים שעל הקרקע וכן הלאה. אפשר להיעזר לשם כך בפעילות מס‘ 2 - ידידי העץ ובפעילות  

.  . מס‘ 5 - קטנים וחשובים.
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על  ומשוחחים  בהם  ולפגיעה  עצים  של  לכריתה  שראינו  בעדויות  נזכרים   - בהם  ופגיעה  עצים  כריתת   .•
הסיבות לכריתת עצים ועל הדרכים להפחית את התופעה )לדוגמה: על ידי חיסכון בנייר(. בפעילות מס‘ 2 

- ידידי העץ - עוסקים בתועלות שיש לאדם מן העץ, המביאות לכריתה של עצים. הילדים יכולים להיזכר 

במקרים שהם ראו פגיעה בעץ בכוונה או בשוגג )שבירת ענפים, חריתה על גזע( ולהביע את דעתם לגבי 

מעשים אלו, בין שנעשו בידיהם ובין שנעשו בידי אחרים.

עץ השדה

•  פעילות האדם ביערות ובחורשות - כדאי לבקש מהילדים לחפש ולמצוא רמזים לפעילות האדם בסביבה    
וכדומה.  אשפה  לשרפה,  עדויות  יער,  וריהוט  שלטים  נטועים,  צעירים  עצים  כרות,  עץ  שבור,  ענף  זו:   •

• אפשר לעשות זאת במשחק “דואר סביבה“, בתיעוד צילום, באיור או בכתיבה וכדומה.
2. חשיבות היערות והחורשות

לאחר היציאה אל היער חשוב לסכם עם הילדים את חשיבות היערות והחורשות. אפשר להשתמש בתיעוד 

שעשינו בפעילות ולערוך אותו בפינה מיוחדת בגן או בכיתה. אפשר גם להיעזר בכרזה “עץ השדה“ ולמצוא 

בה מרכיבים הקשורים לתועלת היערות והחורשות. נקודות אפשריות לדיון ולסיכום:

•  התחושות שהילדים חוו - צל וקרירות, אוויר נקי, שקט, התפעמות מהנוף ועוד. חשוב להדגיש את המייחד 
• סביבה זו בהשוואה לסביבה הבנויה ואת חשיבותה כחיץ ירוק בין אזורים בנויים.

•  היערות והחורשות כ“ריאות ירוקות“ - אפשר לספר לילדים כי העצים הגדלים ביערות ובחורשות סופגים  
• חלק מזיהום האוויר ופולטים חמצן, הדרוש לנו לנשימה - ולכן חשובים לאיכות האוויר בעולם.

•  חשיבות העצים למגוון המינים - נזכרים במינים השונים שראינו בסביבה זו ודנים בחשיבות השמירה על • 
.  הסביבה כדי לשמור על מגוון המינים הזקוקים לה לקיומם.

3. השפעת האדם על היערות ועל החורשות

בהמשך לסיור ביער ובחורשה אפשר לדון עם הילדים בהשפעת האדם על היערות ועל החורשות. מומלץ 

להתחיל בהשפעות החיוביות שיש לאדם על העצים ולדבר על ההשפעות השליליות של האדם, תוך כדי דיון 

בפתרונות לכך - אימוץ הרגלי התנהגות נכונים השומרים על היער:

ועוד - אפשר להתבונן בכרזה ולהיזכר במה שראינו בסיור. לדון עם הילדים  יער  .הצבת שלטים, ריהוט   •
• בסיבות להצבת שלטים, ריהוט וכדומה ביערות ובחורשות ולאפשר להם להביע את דעתם בעניין.

ְָערֹות! י ַה ל  ַע רּו  ְמ ִׁש א  נָ ֵאׁש! ָא ָּב רּו  ֲה זָ י ִה

•  נטיעת עצים - כדאי לדון עם הילדים בחשיבות הנטיעה, המרחיבה את שטחי היערות והחורשות בארץ.
ולחורשה: עץ שרוף,  יער - אפשר להתבונן בתמונות או להיזכר בעקבות שמצאנו בסיור ליער  שרפות    •
אש  הילדים בסכנה שבהדלקת  עם  לדון  הלאה. חשוב  וכן  מושלכות  סיגריות  מ“מנגל“,  פחמים  שאריות 

צומחים  העצים  כי  יבינו  שהילדים  חשוב  שרפות.  התפשטות  המונעת  הנכונה,  ובהתנהגות  זו  בסביבה 

באיטיות, ושנים רבות יעברו עד שעץ חדש יצמח במקום עץ שנשרף.
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אפשר לסכם נושאים אלו גם בצורת סרטוט “שמש“ על קיר מרכזי: סביב תמונת היער או החורשה מסדרים 

תמונות או פריטים שאספנו בסיור - ומדברים על השפעות האדם על היער והחורשה.

דעתם על כך ולהציע הצעות לפתרון הבעיה. כאן המקום להסביר כי לא משאירים שום פסולת, גם לא 

לחורשה,  בבואו  נקי  משטח  ליהנות  רוצה  אחד  כל  כי  קליפות,  כמו  אורגנית“,  “פסולת  הנקראת  כזאת 

ופסולת ִמְתַּכָלה אינה נעלמת מיד. אפשר לשלב שיחה בנושא הנזק העלול להיגרם לבעלי החיים כתוצאה 

מן הפסולת שהשארנו: חתכים מקופסת שימורים, בליעת שקיות ניילון, אכילת מזון מזיק וכדומה.

עץ השדה

את  להביע  לילדים  ומאפשרים  נופשים,  שהשאירו  פסולת  לשאריות  שראינו  בעדויות  נזכרים   - פסולת   •

4. שמירה על היערות ועל החורשות 

מומלץ להשתתף, יחד עם הקהילה, בפעילות אימוץ וטיפוח של יער או חורשה הנמצאים ביישוב או בקרבתו:

•  נטיעת עצים
•  טיפול שוטף בעצים

•  הצבת שלטים
•  הדרכה והסברה / שעת סיפור / הצגה

•  ניקיון

הסבר מורחב על פעילויות אימוץ שכאלה תמצאו בפעילות מס‘ 1 בנושא “להיות בטבע - זה בטבע שלי“.
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•  מקשיבים לרחש הנשמע כאשר אנו דורכים על נשר העלים.
•  נוגעים בשכבת האדמה והעלים )אפשר לקחת מעט אדמה ועלים בידיים או להסיר נעליים( ובודקים מה   

-  מרגישים )קריר, רטוב...(.

•  לוקחים מעט מן הנשר והאדמה ומריחים אותם )בדרך כלל הריח נעים, דומה לריח אדמה לאחר הגשם(.
•  מתבוננים בנשר העלים ובודקים מה נמצא בו.

2. מכירים את היצורים החיים בנשר העלים

לפעילות זו מומלץ להצטייד בזכוכית מגדלת, בכלים לאיסוף ובמסננת.

לנסות  יכולים  הילדים  העלים.  בנשר  למצוא  שאפשר  היצורים  מן  כמה  לזיהוי  לוחות  לילדים  להכין  אפשר 

ולמצוא את היצורים המאוירים בלוחות. לצורך כך אפשר להסתייע באתר החינוך של רמת הנדיב, ובו יחידת 

לימוד שלמה העוסקת בנושא “החיים בנשר העלים“ וכן לוחות שונים לזיהוי חרקים ופרוקי רגליים.

וכי אין לגעת ביצורים  • .חשוב להדגיש לפני הילדים כי לאחר ההתבוננות ביצורים יש להחזירם למקומם, 
• ארסיים כמו הנָָדל.

תיאור הפעילויות:

1. פתיחה - טיול בנשר העלים 
א. .מטיילים עם הילדים בחורשה או ליד עץ, במקום שמצויה שכבת עלים שנשרו מן העץ. 

     מומלץ לבצע פעילות זו בסתיו או בחורף, כאשר הקרקע לחה.

ב. משתמשים בחושים כדי להכיר את סביבת החיים הייחודית הזו: 

קטנים וחשובים - החיים בנשר העלים

מטרות:

•   הבנה כי העץ הוא דוגמה למערכת שבה חיים מגוון של מינים ביחסי גומלין.
•   הכרת חלק ממגוון המינים החיים בנשר העלים של העץ.

•   הבנה כי בנשר העלים ובקרקע מתקיים תהליך של “מיחזור טבעי“ על ידי יצורים, הְמָפְְרִִקים את 
• שאריות הצמחים ובעלי החיים ומחזירים חומרי מזון חשובים לקרקע.

•   הבנה כי פעילות הפירוק והמיחזור הטבעי אורכות זמן.
•   הבנה כי הְמָפְְרִִקים יכולים לפרק חומרים מסוימים, אך לא חומרים אחרים, כמו פלסטיק, 

     קלקר או מתכת.

מושגים: נשר עלים, ְמָפְְרִִקים, חומר ִמְתַּכֶלה )מתפרק(, חומר בלתי-מתכלה
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- לבקש מהילדים  לסביבת החיים שלהם  הללו  היצורים  בין  הקיימת  הילדים בהתאמה  עם  לדון  •  אפשר 
לתאר את התנאים הייחודיים לסביבה: הטמפרטורה, הלחות, מקורות המזון - ולחשוב, איך היו היצורים   •

ווווהחיים כאן שורדים בסביבה אחרת בעלת תנאים שונים, כמו חוף הים או המדבר. 

3. מיחזור טבעי עם תולעים אדומות

נושא הפעילות הוא פעולתם של הְמָפְְרִִקים - היצורים החיים בנשר העלים ומפרקים את החומר האורגני, את 

נשר העלים וחומרים אורגניים אחרים. חשיבותם של יצורים אלו גדולה, שכן הם ממחזרים באופן טבעי את 

החומר האורגני - ובכך גם מונעים התפשטות מחלות וגם משיבים חומרי מזון חשובים אל האדמה.

לשלשול(  )דומות  טבעתיות  תולעים  הן   ,Eisenia Fetida  - קומפוסט  תולעי  הנקראות  האדומות,  התולעים 

המפרקות חומר אורגני רטוב )לדוגמה - שאריות פירות וירקות( לקומפוסט מסוג “הּומּוס“ - הנחשב כדשן 

מעולה לגידול צמחים. להבדיל מן השלשול, תולעים אלו חיות מתחת לעלים, על פני הקרקע - ולא בתוכה.

גידול תולעים אדומות הוא דרך מצוינת שבה יוכלו הילדים להתוודע אל פעולת המפרקים.

מכיוון שתולעים אדומות הן מין נפוץ באירופה, אך אינן מצויות באופן טבעי בישראל, חשוב למנוע את חדירתן 

לשטח הטבעי - כדי שלא יהפכו למין פולש וידחקו את רגליהם של מינים מקומיים.

בהכנת דשן עם תולעים אדומות חשוב אם כך להשתמש בהן רק במכל מופרד מהאדמה ולדאוג שהדשן המוכן 

שאנו מפזרים בגינה אינו מכיל תולעים חיות.

תהליך הכנת הּומּוס - קומפוסט אורגני הנוצר בעזרת תולעים אדומות 

ולעתים הן נמכרות בצירוף דפי הסבר.  א.. רוכשים את התולעים. ספקים שונים מספקים תולעים אדומות, 

יצירת קומפוסט מתולעים אדומות, והם יספקו 1. אפשר גם ליצור קשר עם אנשים המתמחים בפעילויות 
1.. את החומר ואת ההדרכה לתהליך.

“דלי אקולוגי“, שישמש למיחזור הפסולת האורגנית בגן או בכיתה. אפשר להשתמש בכל מכל   ב.. מכינים 

2. מאוורר ושטוח, השומר על לחות, למשל - מכל פלסטיק.
קרטון חתיכות  או  נייר  גזירי  נבולים,  עלים  קש,  כגון:  עדין,  אורגני  חומר  שמים  האקולוגי“  “הדלי  .בתוך  ג. 

3. מאריזות ביצים.
ד.  מכניסים לכלי כ-10 תולעים. 

עץ השדה
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ה.  מטמינים בתוך החומר האורגני היבש את הפסולת האורגנית הרטובה, לדוגמה שאריות של פירות וירקות  

גבינה  שאריות  בשר,  שאריות  עצמות,  כגון:  החי,  מן  אורגניים  חומרים  להכניס  אין  אכלו.  לא  שהילדים   .5
 .6. וכדומה.

ו. . מומלץ לחתוך את שאריות המזון לחתיכות קטנות, שיתאימו לאכילת התולעים.
ז. . מרטיבים מעט וסוגרים. במשך כל הזמן יש לשמור על מעט לחות בכלי.

עץ השדה

ח. .לאחר שבוע אפשר לראות איך הפסולת האורגנית, שהתולעים האדומות פירקו, הפכה להּומּוס - חומר

  ...שחור ולח בעל ריח נעים.
והתולעים  חדשות  מזון  שאריות  בפינה  )מניחים  התולעים  את  ממנו  מפרידים   - נוצר  שההּומּוס  .לאחר  ט. 

  .. עוברות אליהן( ומעבירים את שאריות המזון החדשות והתולעים שעברו אליהן לכלי חדש - להתחיל שוב 
  .. את הפעולה. 

4. דיון - חשיבותם של הְמָפְְרִִקים 

לסיכום הפעילות מומלץ לדון עם הילדים בחשיבותם של הְמָפְְרִִקים לאדם ולטבע. 

ואלו הן נקודות אפשריות: 

האחרים  והמפרקים  האדומות  התולעים  של  חשיבותן  את  להמחיש  כדי   - האדומות  התולעים  •.חשיבות 
האחרים  והיצורים  האדומות  התולעים  כמו  יצורים  יהיו  לא  אם  יקרה  מה  כזאת:  שאלה  לשאול  •.מומלץ 

• שפגשנו בנשר העלים, המפרקים את החומר האורגני? 
יכולים  ולמחזר - כדאי לשאול את הילדים, אם לדעתם המפרקים  יכולים לפרק  .החומרים שהמפרקים   •
.   לפרק שקיות פלסטיק, כוס קלקר, קופסאות שימורים וכדומה. הילדים יכולים לבדוק זאת על ידי הכנסת 
.מוצרים אלו למכל הפסולת האורגנית המכיל את התולעים האדומות ובדיקה, אם גם הם התכלו והפכו   

• לדשן.
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עץ השדה

שאנו משליכים בטבע מתפרקת תוך זמן רב או שאינה מתפרקת כלל, ולכן חשוב לשמור על הניקיון ולא 

להשאיר אחרינו פסולת.

ולמחזר  לפרק  יצורים המסוגלים  יש  כי בטבע  לסכם  - בהמשך אפשר  ולא מתכלים  .חומרים מתכלים   •
• חומרים מסוימים, אך אינם מסוגלים לפרק חומרים כמו פלסטיק, קלקר ומתכת. מכאן אפשר להדגיש את

    חשיבות הקטנת הצריכה של מוצרים העשויים מחומרים בלתי-מתכלים, כגון: שקיות פלסטיק במרכול, 
• כלים חד�פעמיים במסיבות וכדומה.

ומיחזור פסולת - מכאן אפשר לחזק את מודעות הילדים לכך שהפסולת  .חשיבות השמירה על הניקיון   •



46



47

ם 
�יֹו

ק יֹום
יָרֹו



48

מידע
הְּכָָרזָה “ירוק יום�יום“ עוסקת בנושא הקיימות בחיי היום�יום. באמצעות הכרזה והפעילויות הנלוות אליה נכיר 

את הנושאים העיקריים הקשורים להתנהגות הפרט, הנוגעים לשמירת כדור הארץ. חשוב שהילדים יבינו כי:

•   המודעות לסביבה מתחילה בהתנהגותנו בבית ובסביבה הקרובה.
•   כל פרט נדרש להתנהגות חסכנית באנרגיה ובחשמל, במים ובמשאבי טבע.

•   יש לרכוש הרגלים נכונים לצרכנות נבונה ולטיפול בפסולת.

הכרזה והפעילויות משקפים מאפיינים רבים של ניהול אורח חיים אקולוגי המתחשב בסביבה, ויישומו בכל 

מקום שאנו חיים ונמצאים בו, תוך התמקדות בעולמו של הילד הצעיר. ההתייחסות לנושא זה היא מחמישה 

היבטים עיקריים של התנהגות “מקיימת“:

חיסכון באנרגיה

וגובר.  הולך  כדור הארץ, הביקוש למשאבי אנרגיה  אוכלוסיית  וגידול  צורת החיים בחברה המודרנית  בשל 

מקורות האנרגיה לשימוש האדם נחלקים לשני סוגים: 

)א( מקורות אנרגיה מתכלים - מקורות אנרגיה הנחצבים מקליפת כדור הארץ כמו הנפט הגולמי, הפחם, הגז  

הטבעי והאורניום. שימוש רב במקורות אלו גורם להידלדלותם ולמחסור בהם; 

הרוח,  אנרגיית  השמש,  אנרגיית  על  בעיקר  המבוססים  אנרגיה  מקורות   - מתחדשים  אנרגיה  מקורות  )ב( 

ונחשבים  אינם מתכלים  אלו  מקורות  ועוד.  ביולוגיים  דלקים  גיאותרמית,  אנרגיה  בתנועה,  מים  אנרגיה של 

ידידותיים לסביבה. 

כיום, כשישים אחוזים מהפקת החשמל בעולם )בישראל - מעל תשעים אחוזים( נסמכים על דלקים מאובנים 

)פחם, נפט וגז( שהם מקורות אנרגיה מתכלים. בתהליך הפקת האנרגיה ממקורות אלו נפלטים חומרים אשר 

מזהמים את הסביבה )האוויר, המים והקרקע( ומגבירים את התחממות כדור הארץ )גז החממה המרכזי הוא 

הפחמן הדו�חמצני(. בישראל, רוב החשמל עדיין מיוצר בתחנות כוח המוזנות בפחם, ולכן, עד למעבר לשיטות 

לחיסכון  לחנך  יש  הרוח,  אנרגיית  או  סולרית  באנרגיה  השימוש  כמו  חשמל  להפקת  יותר  ירוקות  חלופיות 

בחשמל.  

כמעט כל כלי התחבורה הנמצאים כיום בשימוש, מּונעים באמצעות דלקים מאובנים העוברים תהליכי זיקוק. 

האחרונות  בשנים  בסביבה.  ולפגיעה  בטבע  להידלדלותם  הוא  אף  תורם  לתחבורה  אלו  בדלקים  השימוש 

העולם תר אחר מקורות אנרגיה הנחשבים ידידותיים יותר לסביבה, כמו דלקים המופקים מחומר חי או שימוש 

באנרגיית השמש. אך בינתיים, הפתרון לצמצום הנזק הוא הפחתת השימוש בכלי הרכב הפרטיים ומעבר 

להליכה ברגל, רכיבה על אופניים ונסיעה בתחבורה הציבורית.

באמצעות הכרזה והפעילויות, אפשר להקנות לילדים התנהגויות יום�יומיות פשוטות לחיסכון באנרגיה, כמו 

כיבוי האור והעדפת השימוש באור טבעי, הפחתת השימוש במיזוג, סגירת פתחי האוורור בעת השימוש במיזוג 

ברגל(  והליכה  )אופניים  ירוקה  לתחבורה  מעבר  על  דגש  מושם  כן  כמו  בו.  השימוש  בתום  המחשב  וכיבוי 

ולתחבורה ציבורית )אוטובוסים ורכבות(, המצמצם את השימוש בכלי רכב פרטיים.   

חיסכון במים

שימור משאבי המים הוא האתגר הסביבתי הגדול ביותר הניצב כיום בפני מדינת ישראל. מצב משק המים 

וברמת ועקב עלייה חדה במספר הצרכנים  כיום בשפל חמור לאחר רצף של שנות בצורת,  במדינה מצוי 

החיים בישראל בשנים האחרונות. מקורות המים הדלים העומדים לרשות מדינת ישראל מחד גיסא, וסכנת

ירוק יום�יום
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זיהום מקורות אלו בידי גורמים שונים )כמו שפכים, דלקים ופסולת מוצקה( מאידך גיסא, מעלים את הצורך 

באימוץ התנהגות אחראית בשימוש במים של כל אחד מאתנו. הנושא "ירוק יום�יום" מתמקד בשני היבטים 

של שימוש נבון במים: )א( חיסכון במים - הן באמצעות התנהגויות פשוטות ביום�יום הן באמצעות שימוש 

באביזרים חסכוניים במים; )ב( ניצול מושכל של המים הקיימים ושימוש חוזר במים.   

ירוק יום�יום

טיפול בפסולת

זורקים הם פסולת. בשנים האחרונות, בשל שפע ההיצע, הנגישות והעלויות  כל המוצרים והחומרים שאנו 

הנמוכות של מוצרים, אנו עדים לצריכה הולכת וגוברת ובעקבותיה - הצטברות רבה של פסולת. הצטברות 

לכך  העיקרית  הסיבה  ובעולם.  בארץ  כיום  עמן  הקשות שמתמודדים  הסביבה  מבעיות  אחת  היא  הפסולת 

היא שכמויות הפסולת האדירות דורשות נפח הטמנה רב - שהוא משאב במחסור. היעדר שטחים מתאימים 

להטמנה בולט במיוחד במדינות ששטחן קטן כמו ישראל. כמו כן, פסולת שאינה מוטמנת כראוי היא מפגע 

סביבתי, ובין היתר גורמת למפגעי ריח, פגיעה בערך הקרקע, מפגעי זיהום אוויר עקב שֵֵרפֹות וכן זיהום מאגרי 

המים המועטים של מדינת ישראל. 

לאור זאת, מחפשים כיום פתרונות לצמצום נפח הפסולת והכמות הנשלחת להטמנה. הפתרון המקובל הוא 

טיפול משולב, הכולל: 

)א( הפחתה במקור - הפחתת כמות הפסולת שאנו מייצרים באמצעות הפחתת הצריכה, צריכת מוצרים 

היוצרים פחות פסולת ועוד; 

)ב( שימוש חוזר - שימוש חוזר במוצרים לאותה מטרה או למטרה דומה, במקום השלכתם לזרם הפסולת. 

לצורך  משומשים  ובבקבוקים  בצנצנות  שימוש  שוב,  בהן  להשתמש  כדי  נטענות  סוללות  טעינת  לדוגמה: 

אחסון; 

מיחזור - תהליך הוצאת חומרים שונים מזרם הפסולת ושימוש בהם בתור חומרי גלם ליצירת מוצרים  )ג( 

חדשים; 

)ד( הפקת אנרגיה מפסולת - ניצול האנרגיה הגלומה בחומרים האורגניים הנמצאים בפסולת לצורך הפקת 

אנרגיה בשיטות שונות; 

)ה( הטמנה - הטמנת פסולת באתרי פסולת מוסדרים, תוך טיפול בתשטיפים )הנוזלים המופרשים מהפסולת 

)לדוגמה, סוללות  ובגזים הנוצרים, כדי למנוע מפגעים סביבתיים. פסולת מסוכנת  ומכילים מזהמים שונים( 

משומשות(, המכילה חומרים רעילים ומסוכנים, מופנית לטיפול באתר מיוחד, לכן חשוב להפריד את הפסולת 

המסוכנת מהפסולת הרגילה.

הקרובה,  ובסביבה  בבית  האישית,  ברמה  ליישום  ניתנת  ובפעילויות  בכרזה  בפסולת  לטיפול  ההתייחסות 

חפצים(,  תיקון  צריכה,  )הפחתת  במקור  הפחתה  בפסולת:  לטיפול  דרכים  בשלוש  מתמקדת  היא  ולפיכך 

שימוש חוזר )לדוגמה: חינוך לשימוש בכלים רב�פעמיים( וכן מיון ומיחזור. מיון הפסולת בבית יכול להיעשות 

בשתי דרכים עיקריות: 

)א( לפי טיב הפסולת: יבשה או רטובה, רעילה או שאינה רעילה וכדומה; 

)ב( לפי סוג חומרי הפסולת: חומרים אורגניים )שאריות מזון(, חומרי חשמל ואלקטרוניקה, פלסטיק, זכוכית, 

הפסולת ממשקל  )כ-13%  פלסטיק  ומשקיות  מאריזות  בעיקר  מורכבת  הביתית  הפסולת  וכדומה.  צמיגים 

הכולל וכ-46% מנפחה(, שאריות מזון )כ-40% ממשקל הפסולת הכולל וכ-10% מנפחה(, קרטון ונייר )כ-24%  

חיתולים  בד,  שונות,  )מתכות  הביתית  האשפה  סוגי  שאר  כל  מנפחה(.  וכ-28%  הכולל  הפסולת  ממשקל 

חד�פעמיים, זכוכית וכדומה( הם רק אחוזים בודדים ממשקל הפסולת הכולל או מנפחה.
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מניעת רעש

הרעש הוא קול לא רצוי ולא נעים, הנקלט דרך מערכת השמיעה באוזן. לכל אדם סף רגישות המאפיין אותו, 

ולכן רעש הוא עניין סובייקטיבי ובני אדם שונים מושפעים באופן שונה מקולות וצלילים בעלי עצמה שווה. 

בדרך כלל, רמת קול של 30 דציבל )דציבל=יחידת המידה של הקול( נחשבת לשקטה, רמת קול מעל 60 

דציבל נחשבת לחזקה ומפריעה ורמת קול מעל 80 דציבל נחשבת לבלתי סבירה ועלולה לגרום נזק.

לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם. הרעש עלול לעייף, לפגוע בכושר הריכוז ולגרום 

לעצבנות ואף לפגיעה בשמיעה.

הרעש הוא מטרד סביבתי, ועל כן נחקקו חוקים בנושא. החוקים נחלקים לאלו הנוגעים לרעש באופן כללי 

)מכל מקור( ולאלו הנוגעים למקורות רעש ספציפיים )אזעקות רכב, שיפוצים, כלי נגינה ועוד(. ההגבלות בחוק 

מאפשרות לאזרח לפנות לרשויות המוסמכות בבקשה להפסיק את המטרד. 

אחת המטרות המרכזיות בשמירה על איכות החיים היא העלאת מודעות הציבור לנושא מניעת רעש. נושא זה 

חשוב במיוחד במוסדות החינוך - בגן ובבית הספר. הילדים במוסדות החינוך נחשפים לעתים קרובות לרמה 

גבוהה של רעש. בפעילויות סביב הנושא "ירוק יום�יום" התלמידים מכירים את מקורות הרעש, מגבירים את 

את  המפחיתות  התנהגויות  ומאמצים  הסביבה  ועל  הבריאות  על  הרעש  להשפעות  בנוגע  שלהם  המודעות 

הרעש. 

הכרת הסמלים הירוקים

מוצר ידידותי לסביבה הוא מוצר שתהליך ייצורו, השימוש בו וסילוקו לאחר השימוש מזיקים פחות לסביבה, 

לעומת מוצרים דומים אחרים. 

יש קריטריונים רבים לבחון האם מוצר הוא ידידותי לסביבה, להלן המרכזיים שבהם:

1.  האם המוצר או אריזתו ניתנים למיחזור? 

2.  האם אפשר לעשות במוצר או באריזתו שימוש חוזר?

3.  האם המוצר עשוי מחומרים ִמְתַּכִלים?

4.  האם המוצר עשוי מחומרים שאינם מזהמים את הקרקע, המים או האוויר?

5.  האם המוצר עומד בתקנים המותרים של רעש? 

6.  האם המוצר מצמצם את השימוש במשאבי טבע מתכלים?

7.  האם המוצר אינו פוגע בבריאות שלנו?

8.  האם תהליך הייצור של המוצר פוגע בסביבה? 

בישראל מוענק תו תקן חוקי למוצרים ירוקים, הוא התו הירוק. תו זה הוענק עד היום למספר מצומצם של 

מוצרים, אולם אפשר למצוא מוצרים רבים בשוק שמופיעים עליהם סמלים ירוקים אחרים כגון “ניתן למיחזור“. 

חשוב לציין כי מבחינה חוקית מוצרים אלו אינם נחשבים בישראל למוצרים ירוקים, כל עוד לא קיבלו את התו 

הירוק. בפעילויות סביב הנושא "ירוק יום�יום" הילדים לומדים להכיר ולזהות את הסמלים הירוקים וכן לומדים 

על מהותו של כל סמל.  

ירוק יום�יום
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חושבים טיפה - הרגלים לחיסכון במים בחיי היום�יום

מטרות :

•   הכרת חשיבות המים לבני האדם, לצמחים ולבעלי חיים;
•   העלאת המודעות לצורך לחסוך במים;

•   הכרת התנהגויות של חיסכון במים, שאפשר ליישם בחיי היום�יום; 
•   הבנה כי אפשר לעשות שימוש חוזר במים.

מושגים: חיסכון במים, שימוש חוזר במים

תיאור הפעילויות:

1. שימושים במים בחיי היום�יום

מטרת הפעילות היא להעלות את המודעות של הילדים לשימושים השונים שאנו עושים במים בחיי היום�יום, 

ולכך שגם בני האדם וגם בעלי החיים והצמחים זקוקים למים כדי להתקיים. לשם כך אפשר לבקש מהילדים 

לנהל יומן מים במהלך יום אחד. ביומן המים יתעדו הילדים את כל השימושים שהם עשו במים במהלך היום - 

בבית ובגן או בכיתה. התיעוד יכול להיעשות בכתב )כיתות א-ב( או באמצעות ציורים או צילומים אשר יודבקו 

בין הפעולות  במים.  יום�יומיים  והדבקה של שימושים  גזירה  לציור,  חומרים  לילדים  לזמן  גם  מומלץ  ביומן. 

אפשר לתעד צחצוח שיניים, השקיית צמחים, מילוי קערת המים לחיות המחמד, שתייה, רחיצת ידיים, הדחת 

אסלה, רחצה במקלחת, שהייה בבֵריכה ועוד. 

בוקר

צהריים

ערב

יום
שלישי

שעה
שעהשעהשעה

בוקר

צהריים

ערב

יום
שני

שעהשעהשעהשעה
בוקר

צהריים

ערב

יום ראשון

בהמשך הפעילות אפשר  להשוות בין היומנים השונים ולראות את הדומה והשונה בהרגלי השימוש במים בין 

הילדים. יומן המים יכול לשמש נקודת מוצא לדיון בנושאים הבאים:

ירוק יום-יום
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•  שימושי המים בחיי היום�יום - מתי, היכן ולאילו צרכים אנו משתמשים במים. אפשר להרחיב ולבדוק היכן 
• אנו צורכים את כמות המים המרובה ביותר, והיכן אנו צורכים פחות;

•  חשיבות המים לחיים - לאדם, לבעלי החיים והצמחים;  
• אפשר להרחיב את הנושא לשימושים הכרחיים במים, לעומת שימושים שאפשר לוותר עליהם. 
לוותר  שאפשר  שימוש  יש  האם  ולבדוק  חשיבותם  לפי  השונים  השימושים  את  לדרג  לנסות  גם  אפשר    

    עליו  או לחסוך בו במים; 

•  הכמות המוגבלת של המים בעולם - אל מול צרכני המים הרבים; 
• דרך משעשעת להציג את הנושא היא צפייה בסרטון באתר האינטרנט  animals save the planet שבו  

......מתואר היפופוטם המבזבז מים במקלחת ארוכה )הסוף מצחיק ומפתיע(.

2. דלי המים של כולם

בהמשך לפעילות מס‘ 1 אפשר לשחק משחק תפקידים הממחיש את הכמות המוגבלת של המים בעולם, את 

ריבוי צרכני המים השונים ואת הצורך של כל אחד מהם במים. מסדרים את הילדים בקבוצות. בכל קבוצה 

מחלקים לילדים תפקידים: עץ, נחל, פרח, צפרדע, דג, ילד, פיל וכדומה. לכל קבוצת ילדים מקציבים דלי מים. 

כל ילד מסביר מדוע הוא זקוק למים ומנסים למצוא פתרון משותף אשר יאפשר לכולם להתקיים.

נקודות לסיכום המשחק:

•  צרכני המים השונים - מי צריך מים? האם יש צרכנים שצריכים יותר?
•  פתרונות אפשריים - אפשר לדון במליאה בפתרונות השונים שמצאו הילדים, ביתרונות ובחסרונות שלהם.

•  שימוש חוזר במים - לדוגמה: איסוף מי המזגן לצורך השקיה;
•  שתילת צמחים חסכוניים במים בגינה; 

•  רחיצת המכונית בדלי ולא בצינור;
•  ניצול נכון של מים עודפים - לדוגמה, אפשר לנצל מים שנשארו בכוס בתום השתייה להשקות 

    בהם עציצים, במקום לשפוך אותם.

•  סגירת הברז כאשר אין משתמשים במים בעת צחצוח השיניים, רחיצת ידיים, מקלחת, רחיצת כלים ועוד;   
•  קיצור זמן המקלחת;

•  שימוש באביזרים חסכוניים במים, כמו מנגנון הדחה חסכוני באסלה או ראש ברז חסכוני;  
•  ערנות לברז מטפטף או צינור דולף;

•  השקיית הגינה רק בשעות הערב או הלילה;
•  פתיחת הברז רק עד חציו לזרימה קלה )כדי למנוע לחץ מים וזרם חזק(;

•  הפעלת המדיח או מכונת הכביסה רק כאשר הם מלאים;

3. חוסכים מים

הפעילויות הבאות מזמנות לילדים התנסויות של חיסכון במים והכרת התנהגויות לחיסכון במים, בחדרי הבית 

השונים, בגן ובבית הספר, במהלך כל שעות היום. 

התנהגויות מרכזיות: 

חסכמים

מכל הדחה דו-כמותי
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בניסוי: כמה מים אפשר לחסוך? באמצעות הניסוי הבא אפשר להמחיש לילדים את בזבוז המים בפעולות 

פשוטות שאנו עושים בחיי  היום�יום, וכן להסביר כיצד אפשר לחסוך מים בפעולות אלו. בניסוי, הילדים 

בודקים כמה מים מתבזבזים בפעולה של רחיצת ידיים אם אין סוגרים את הברז בעת סיבון הידיים. 

ידיים בגן או בשירותי בית הספר. בשלב  אופן הניסוי: מרכזים את הילדים סביב הכיור המיועד לרחיצת 

הראשון, סותמים את הכיור בפקק ומבקשים מאחד הילדים לרחוץ את ידיו. מבקשים מהילד לסגור את 

הפקק  את  מוציאים  אותו.  ומסמנים  בכיור  המים  מפלס  את  בודקים  ידיו.  את  מסבן  שהוא  בעת  הברז 

ומאפשרים למים לזרום לביוב. 

בשלב השני, סותמים את הכיור בפקק ומבקשים מהילד לרחוץ שוב את ידיו, אך הפעם מבקשים ממנו 

שלא לסגור את הברז כאשר הוא מסבן את ידיו - כלומר, הברז נשאר פתוח עד שפעולת רחיצת הידיים 

מסתיימת. )הערה: דואגים שזמני הפעולות בשלב הראשון ובשלב השני יהיו זהים(. כשהוא מסיים, בודקים 

את מפלס המים ומסמנים אותו. משווים בין כמות המים שהצטברה בכיור בשלב הראשון לבין כמות המים 

שהצטברה בשלב השני. אפשר לעשות ניסוי זה גם כשהמים נאספים בקערה או בקנקן גדול.

בעקבות הניסוי: 

אפשר לשאול את הילדים מה הם חושבים על תוצאות הניסוי והאם הופתעו מהתוצאות. אפשר להרחיב 

את הדיון לעוד התנהגויות של חיסכון במים, שאפשר ליישם בשימושים אחרים.

קות פחות
לחים 2 ד

מתק

להזכיר  מטרתם  אשר  הספר,  בבית  או  בגן  בבית,  שונים  למקומות  שלטים  הילדים  עם  להכין  אפשר 

וכן לקיחת אחריות  יצירה מהנה  למשתמשים במים לנקוט פעולות חיסכון. פעילות כזו משלבת פעולת 

לנעשה בבית, בגן ובבית הספר.

תחילה מכינים עם הילדים רשימה של כל המקומות שיש לתלות בהם שלטים הקוראים לחיסכון במים. 

לדוגמה, בבית: ליד כיור האמבטיה, במקלחת, ליד ברז המטבח, מעל האסלה ומעל מדיח הכלים; בגן או 

בבית הספר: ליד הכיורים המיועדים לרחיצת ידיים )בשירותים, חדר מורים(, מעל האסלות ובגינה.

פעילות קבוצתית:

מכינים שלטים לגן או לבית הספר: מסדרים את הילדים בקבוצות. כל קבוצה אחראית להכנת שלט אחד. 

ילדים בכיתות א-ב יוכלו לכתוב על השלטים, ילדי הגן יוכלו לצייר עליהם. כדאי לעודד את ילדי כיתות א-ב 

להיות יצירתיים בניסוח השלטים: לכתוב סיסמה, הוראות בחרוזים וכדומה. כשהשלטים מוכנים, תולים 

אותם בחגיגיות רבה ברחבי הגן או בית הספר.

עוד רעיון  לשילוט הוא לצלם את הילדים בפעילויות של חיסכון במים )סוגרים ברז, משתמשים בידית 

הקטנה במכל ההדחה( ולתלות את הצילומים במקומות המתאימים.

ב.  תליית שלטים בבית, בגן או בכיתה

•

•

•

•

פעילות יחידנית:

מכינים שלטים לבית: כל ילד יבחר שני מקומות שהוא מעוניין לתלות בהם שלטים בבית ויכין שני שלטים 

המתאימים למיקומים שבחר. מבקשים מהילדים לתלות את השלטים בבית.  

לאחר מעשה...

לאחר כמה ימים אפשר לסכם את הפעילות עם הילדים:

•  ילדי הגן יכולים לספר על תגובות בני הבית לפעילות ועל מידת ההשפעה של תליית השלטים על הרגלי 
• השימוש במים - שלהם ושל בני הבית.  

• .בכיתות א-ב אפשר לבקש מהילדים לעשות סקר קצר בקרב בני משפחתם וחבריהם בבית הספר, ובו  
• יבררו אם השלטים אכן גרמו להם לחשוב ולפעול למען החיסכון במים.

•

•

א.
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דוגמאות לכרטיסיות:

•  במטבח: סוגרים את הברז בזמן סיבון הכלים, מפעילים מדיח רק כאשר הוא מלא, ממלאים מים בכלים 
• לבישול ולשתייה לפי הצורך.

בידית  משתמשים  השיניים,  צחצוח  בזמן  הברז  את  סוגרים  במהירות,  מתקלחים  האמבטיה:  .בחדר   •
ווווהקטנה של האסלה.

•. בגינה: משתמשים במי המזגן להשקיה, בודקים שהברז אינו מטפטף, שותלים צמחים חסכוניים במים.

ירוק יום�יום

ג.  חוסכים במים בבית

•  .התבוננות ושיחה - מתבוננים עם הילדים בכרזה. מבקשים מהילדים למצוא את כל ההתנהגויות והאביזרים 
הקשורים לשימושים במים וחיסכון במים. לדוגמה: רחיצת ידיים, שטיפת כלים, שימוש בטפטפות, איסוף מי 

המזגן, התקנת “חסכמים“, התקנת מתקן הדחה דו�כמותי באסלה, שתילת צמחים חסכוניים במים )דקל(. 

משוחחים עם הילדים: מהי הפעולה המתוארת בכרזה? כיצד בא לידי ביטוי החיסכון במים בפעולה זו?

• . פעילות עם כרטיסיות - אפשר להכין לילדים )או עם הילדים( כרטיסיות שבהן התנהגויות רצויות בעת השימוש 
במים. לשם כך אפשר להיעזר בכרזה, וכן להוסיף עוד התנהגויות. ילדי הגן יוכלו לאייר את הכרטיסיות, ילדי 

כיתות א-ב יוכלו לכתוב עליהן לצד האיורים. על לוח בגן או בכיתה מציירים בית גדול כמו בכרזה, והילדים 

יכולים לשבץ את הכרטיסיות במקומות הנכונים, על פי החדרים בבית )חיסכון במים בחדר האמבטיה, 

במטבח וכדומה(.

אמבטיה

מטבח
חדר

מגורים

גינה

אפשר ליישם עם הילדים התנהגויות של חיסכון במים בגן או בבית הספר בחיי היום�יום, בדרכים מגוונות. 

לדוגמה: הקמת גינה אקולוגית ובה שותלים צמחים חוסכי מים ומשתמשים בהשקיה חסכונית, חיפוי קרקע 

המצמצם את התאדות המים, דישון בקומפוסט, איסוף מי מזגן לצורך השקיה ואיסוף שאריות מי שתייה 

בכלי לשימוש חוזר. אפשר להיעזר לשם כך בכרזה ובפעילויות בנושא "גינה לי" וכן במידע המצוי באתר 

האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, במדור חינוך סביבתי.

ד. חוסכים במים בגן או בביה“ס
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מי כיבה את האור? - התנהגויות לחיסכון בחשמל ובדלק

מטרות:

•   היכרות עם שימושים יום�יומיים בחשמל ובדלק;
•   הבנה כי ייצור חשמל ושימוש בדלק גורמים לזיהום אוויר;

•   טיפוח מודעות לחשיבות החיסכון בחשמל ובדלק;
•   הכרת התנהגויות של חיסכון בחשמל ובדלק בחיי היום�יום.

מושגים: צריכת חשמל, חיסכון בחשמל, מקורות אנרגיה ידידותיים, 

             תחבורה ירוקה 

תיאור הפעילויות:

1. חשמל, דלק ואיכות הסביבה

א..חשמל בחיי היום�יום  
• מכשירים הפועלים באמצעות חשמל - מבקשים מהילדים להביא לגן מוצרי חשמל קטנים או תמונות של

מוצרי חשמל שהם מכירים )כגון מיבש שיער ומערבל(. אפשר להפעיל מקצת מהמוצרים כדי להמחיש את 

הקשר בין החיבור לחשמל לבין פעולת המכשיר - בלא החשמל המכשיר אינו פועל. חשוב להזכיר לילדים 

את כללי הזהירות בשימוש בחשמל. אפשר גם להתבונן עם הילדים בכרזה ולבקש מהם לחפש את כל 

המכשירים החשמליים שבבית ולתאר את השימושים שלהם.

•. חשיבות החשמל בחיי היום�יום - דנים עם הילדים בחשיבות החשמל בחיי היום�יום. מאפשרים לילדים 
יום�יומיות שהם עושים באמצעות חשמל. כדאי למיין את  להביא דוגמאות רבות ככל האפשר לפעולות 

הפעולות לפי סוג הפעולה, לדוגמה: חימום או קירור הבית, הכנת מזון, תאורה והנעת מנועים של מכשירים. 

אפשר לסדר על קיר מרכזי בגן או בכיתה את התמונות שהביאו הילדים בצורת “שמש“, המדגימה את 

השימושים הרבים של החשמל בחיי היום�יום. 

אפשר גם לבקש מהילדים לתאר “יום ללא חשמל“ - אילו פעולות שאנו רגילים לעשות בחיי היום�יום, לא 

היינו מצליחים או שהיינו מתקשים לעשות בלא החשמל.

ב. דלק בחיי היום-יום 

....מומלץ לצאת לרחוב עם הילדים ולצפות במכוניות. אפשר לשוחח אתם על מה שמניע את המכוניות )שֵרפה 
באמצעות  הפועלים  לדברים  דוגמאות  עוד  להעלות  להם  ולאפשר  הכוח(,  בתחנת  כמו  בדיוק  דלק,  .....של 

ו..וודלק. 

ירוק יום�יום

משוחחים עם הילדים על השפעת השימוש בחשמל על הסביבה. אפשר להראות להם סרט או תצלומים 

של תחנת כוח ולהסביר כי מקור החשמל המגיע לבתים הוא בתחנת הכוח, שבה שורפים דלק ומייצרים 

חברת  של  באתר  וכן  מטח(  בשיתוף  החשמל  חברת  )של  גבוה  מתח  באתר  להשתמש  אפשר  חשמל. 

החשמל לישראל. 



אפשר לדבר על העשן הנפלט מהארובות בעקבות שֵרפת הדלק בתחנת הכוח. הילדים יכולים לספר מניסיונם 

האישי - אם ראו את הארובות ואת העשן הנפלט מהן.

לילדים בגילאי בית הספר ניתן לספר כי היום מחפשים דרכים לייצור חשמל בלא פליטה של גזים. לדוגמה, 

ייצור חשמל באמצעות השמש, הרוח והמים.

ירוק יום�יום

ד.  השימוש בדלק ואיכות הסביבה

.    פעילויות בנושא זיהום אוויר:

•  אפשר לערוך תצפיות על השפעת זיהום האוויר על הסביבה: להתבונן בפיח המצטבר על העלים בגינה, 
על  הילדים  את  לשאול  כדאי  השחור.  הפיח  את  ולראות  חלון  אדן  על  או  מכונית  על  היד  את  להעביר 

שיעול(  )לדוגמה,  הבריאות  על  הזיהום  השפעת  האוויר,  צבע  הריח,  האוויר:  לזיהום  בנוגע  תחושותיהם 

ועוד.

•  הילדים יכולים לצפות בעשן שנפלט ממפלטי המכוניות ולקשר בין זיהום האוויר לשימוש בדלק במכוניות.
•  אפשר לערוך ניסוי בנושא: מדביקים דף נייר לבן על קיר חיצוני של הגן או בית הספר ומכסים חלק ממנו 
בנייר אחר. לאחר כשבוע מסירים את הכיסוי. אפשר להבחין בהבדלי הצבע - הנייר שהיה חשוף לאוויר 

משחיר ואילו הנייר שהיה מכוסה נותר לבן. אפשר גם להרטיב בד לבן ולתלות אותו בכיוון הכביש או מוקד 

יותר מומלץ לקחת לוח  זיהום אחר ולהתבונן מדי פעם - הבד יתכסה בנקודות כהות. למדידה מדויקת 

זכוכית קטן, למרוח אותו בווזלין ולהניח אותו במקום חשוף לזיהום. כעבור שבוע מניחים את הזכוכית על 

נייר לבן ומתבוננים בעזרת זכוכית מגדלת.

הערה: לתלמידים בבית הספר, אפשר לקשר בין שֵרפת דלק )בתחנת הכוח או בכלי רכב( להתחממות כדור הארץ. נסביר כי 
החלקיקים הנפלטים משֵרפת הדלק קולטים את החום המגיע מהשמש ובכך מגבירים את ההתחממות. אפשר לספר לילדים כי 

התחממות כדור הארץ גורמת לתופעות רבות כגון שֵרפות, בצורת ועצירת גשמים ואף להפשרת קרחונים. 

ה. סיכום - חידוד הבעיה והצעת פתרונות 

2. מקורות אנרגיה ידידותיים לסביבה

כדוגמה למקור אנרגיה ידידותי לסביבה נביא את השמש.

דוגמאות לניצול אנרגיית השמש:

• .אפשר להעלות עם הילדים דוגמאות מחיי היום�יום לשימוש באנרגיית השמש, כמו שימוש בדוד שמש, 
• תליית כביסה על חבל, פתיחת החלונות לתאורה טבעית וחימום הבית. 

ולבדוק      מים  ובו  כלי  חם  ביום  בחצר  לשים  אפשר  השמש,  בחום  להשתמש  ניתן  כי  העיקרון  .להדגמת   •
שלהם. לחימום  גרם  מה  וישערו  המים  חום  את  ירגישו  הילדים   - הצהריים  בשעת  למים  קורה  .....מה 

מסכמים עם הילדים כי שֵרפת הדלק בתחנות הכוח ובכלי הרכב גורמת לזיהום הסביבה ומגבירה את 

התחממות כדור הארץ. חשוב לדון עם הילדים כיצד אפשר להמשיך לעשות את כל הפעולות היום�יומיות 

שלנו, ועם זאת להפחית את הפגיעה בסביבה ואת זיהום האוויר. רצוי לעודד את הילדים להציע פתרונות שונים 

ומגוונים )כמו חיסכון בחשמל, שימוש באנרגיה חלופית וידידותית כמו השמש והפחתת הנסיעה בכלי רכב(.
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•  עוד פעילות המתאימה לגני הילדים היא כיבוס בגדי הבובות ותלייתם לייבוש בשמש. אפשר לשוחח עם  
  . הילדים: מה גרם להתייבשות הבגדים? לגעת - הבגדים חמים - מה חימם אותם? לשאול - כיצד מייבשים 

• את הכביסה בבית?
מכשירים. להפעלת  השמש  באנרגיית  השימוש  את  באמצעותו  ולהדגים  סולרי  צעצוע  לקנות  .אפשר   •

ירוק יום�יום

דיון ביתרונות השימוש באנרגיית השמש

חשוב לדון עם הילדים ביתרונות השימוש באנרגיית השמש וחסרונותיו. נקודות אפשריות לדיון:

•  השמש כמקור אנרגיה ידידותי לסביבה, שאינו מזהם;
•  השמש כמקור אנרגיה בלתי מתכלה;

•  מגבלות השימוש באנרגיית השמש )לילה, שמים מעוננים(.

3. חוסכים בחשמל ובדלק

זו יכירו הילדים התנהגויות שבאמצעותן הם יכולים לחסוך בחשמל ובדלק בחיי היום�יום שלהם,  בפעילות 

בשלושה היבטים מרכזיים:

1. . ניצול אור השמש וחּומה ככל האפשר;

2.  חיסכון בחשמל;

3. ..הפחתת השימוש בכלי רכב )מעבר לרכיבה על אופניים והליכה ברגל(.

התנהגויות לדוגמה: 

•  כיבוי האור כאשר יוצאים מהחדר;
•  כיבוי מכשירים חשמליים שאינם בשימוש כגון טלוויזיה, מחשב ורדיו;

•  ניצול אור השמש להארת החדרים בשעות היום;
•  הצללת חלונות בעונת הקיץ;

•  סגירת דלתות וחלונות בבית כאשר המזגן פועל;
•  תליית כביסה בשמש במקום שימוש במייבש;

•  שימוש בנורות חסכוניות באנרגיה;  
•  זיהוי תווית של מוצר חסכוני באנרגיה;  

•  שימוש באמצעי תחבורה חסכוניים באנרגיה )רכיבה על אופניים, הליכה ברגל ונסיעה בתחבורה הציבורית(.
א.  פעילות סביב הכרזה

מבקשים מהילדים להתבונן בכרזה "ירוק יום�יום" ולחפש אחר המכשירים החשמליים בכל חדר בבית. 

מהמכשירים  אחד  בכל  השימוש  בזמן  באנרגיה  לחסוך  אפשר  כיצד  הצעות  להעלות  אותם  מעודדים 

החשמליים ולאחריו. לדוגמה: מחשב - יש לכבות את המחשב כאשר מסיימים לשחק בו; מקרר - אין 

להשאיר את המקרר פתוח זמן רב מדי ועוד. 
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    כרטיסי התקדמות לדוגמה:

    תמונה של ילד או ילדה רוכבים על אופניים;

    תמונה של ילד או ילדה מכבה את האור ביציאה

    מהחדר;

    תמונה של נורה חסכונית באנרגיה.

ירוק יום�יום

הפסד תור הפסד תורהפסד תור

כרטיסים של הפסד תור או חזרה לאחור, לדוגמה:

תמונה של ילד או ילדה ישנים כאשר המחשב דלוק;

תמונה של מזגן פועל כאשר החלון פתוח;

תמונה של חדר מואר בחשמל כאשר אין בו איש. 

התקדמותהתקדמות התקדמות

אפשר לתת לילדים להיות במהלך השנה  “כוכבי האנרגיה“. תפקידם יהיה לחסוך בחשמל ובדלק בפעילויות 

היום�יומיות שלהם. לשם כך, אפשר להכין עם הילדים שלטים ובהם הוראות כתובות או דימויים חזותיים 

אשר ייתלו במקומות שונים בגן, בכיתה או בבית, ויזכירו להם לחסוך בחשמל. 

לדוגמה:  

“מכבים את האור כשכולם יוצאים מהכיתה“

“סוגרים את החלונות כשהמזגן פועל“ 

“מכבים את המחשב כשמסיימים להשתמש בו“

“מפעילים את מדיח הכלים רק כאשר הוא מלא“

“אין משאירים את המקרר פתוח זמן רב“

“לא לשכוח לכבות את הדוד“ 

ב.  “כוכבי האנרגיה“ - פועלים לחיסכון בחשמל ובדלק בבית ובגן או בכיתה.

ג.  משחק מסלול

.   אפשר להכין לילדים משחק מסלול של חיסכון בחשמל ובדלק. 
......כרטיסי ההפתעה יבטאו סמלים והתנהגויות הקשורים לאופן השימוש במוצרי חשמל ובכלי תחבורה.         

פעילות מומלצת לסיכום היא ניסוח משותף של אמנה לחיסכון בחשמל ובדלק, שהילדים ובני משפחותיהם 

יחתמו עליה.
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לא כל הפסולת לסל וחסל - 
הטיפול בפסולת בבית, בגן או בבית הספר

מטרות:
•  הבנה מהי פסולת ומהו מקורה;

•  העלאת המודעות לבעיית הפסולת הרבה שאנו מייצרים;
אינו מתכלה, האם  או  סוגי חומרים, האם החומר מתכלה  פי:  למיון פסולת על  .הכרת דרכים שונות   •

.ווווהפסולת אורגנית או לא-אורגנית, יבשה או רטובה;

• .הכרת דרכים לטיפול בפסולת בבית, בגן או בבית הספר: הפחתה במקור ותיקון, שימוש חוזר, איסוף   
.וווומיון פסולת למיחזור.

או  אינם בשימוש  מוצרים שכבר  פסולת של  כלומר,   - נוצרה  כבר  קיימת, אשר  לפסולת  היא  זה  לנושא  הערה: ההתייחסות 
שנפגמו, ולכן הפעילות עוסקת בדרכים שיש לנקוט כדי שלא להשליכם לפח ולהטמנה. נושא הפחתת הצריכה מטופל בנושא 

"אנו צרכנים נבונים!".

מושגים: פסולת, מיון פסולת, שימוש חוזר, מיחזור, קומפוסט )דשן טבעי(, 
            .פסולת יבשה, פסולת רטובה

תיאור הפעילויות

1. פתיחה

כדי להמחיש את בעיית הפסולת אפשר לאסוף במשך שבוע בפח גדול את הפסולת )היבשה( שהצטברה 

בגן או בכיתה. בתום השבוע שופכים את תכולת הפח על משטח ניילון ודנים עם הילדים בפסולת שהצטברה. 

דרך הדיון יבינו הילדים כי כל אחד מאתנו אחראי להיווצרות הפסולת. הם ילמדו כי מקצת מהפסולת אפשר 

למחזר, אך מרבית הפסולת מועברת להטמנה. אפשר לספר לילדים כי יש בארץ מחסור בקרקע להטמנה, 

הצעות  להעלות  גם  אפשר  בדיון  יקרים.  טבע  משאבי  של  לבזבוז  גורמת  המוגזמת  הצריכה  כך,  על  ונוסף 

לצמצום הפסולת.

להלן נקודות שאפשר להתייחס אליהן: 

•  מקור הפסולת - מאין נוצרה כל הפסולת הזאת? מי יצר אותה?
• ..כמות הפסולת - כמה פסולת תהיה בחודש? בשנה? מכל גני הילדים או מכל הכיתות? מכל היישוב? • 

•. הילדים יכולים להמחיש את הכמות בתנועה או במלל.
• ..הטיפול בפסולת - מה קורה לפסולת הזאת לאחר שזרקנו אותה לפח? לאן לוקחים אותה ומה עושים בה? 

•  בעיית הפסולת - האם הכמות הגדולה של הפסולת היא בעיה? מדוע? 
לשימושים  רעיונות  להעלות  מהילדים  ומבקשים  נייר  פסולת  לדוגמה  לוקחים   - הפסולת  הפחתת   •
נוכל  כיצד  הילדים  את  לשאול  אפשר  כן  כמו  לפח.  אותה  לזרוק  במקום  בה  לעשות  שאפשר  .אחרים    

  .. להפחית את צריכת הנייר. 
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 **קדיה מולודובסקי, פתחו את השער, הקיבוץ המאוחד, 1979. *סימס טבק, המעיל המופלא של יוסף, כינרת, 2001.

דוגמאות:

ריקות   מקופסאות  ועטים(  חרוזים  גולות,  )כמו  קטנים  וחפצים  צעצועים  לאחסון  שונים  מכלים  .הכנת   •
• שיש בבית: קופסאות נעליים, קופסאות קפה או שוקו, קופסאות טישו וכדומה. 

מים  מזרן  הכנת  אחרות.  וחיות  דגים  ציפורים,  של  מוביילים  הכנת   - בבקבוקים  אמנות  עבודות  יצירת   .•
• .מבקבוקים ריקים. 

מתכת,  פחיות  פלסטיק,  בקבוקי   - משומשים  מחומרים  וספסלים(  כיסאות  )שולחנות,  רהיטים  .הכנת   •
• .שאריות עצים ועוד. 

•  .הכנת תכשיטים או משחקים מחפצים קטנים שאינם בשימוש: כפתורים, דסקיות וכדומה. 
יוסף* או את השיר  המעיל המופלא של  זו, אפשר לקרוא את הסיפור  הצעה: לפני הפעלת הילדים בפינה 

גלגולו של מעיל מתוך הספר פתחו את השער** ולדון בהם.

ג. ..פינת “תיקון“  

ב. .פינת “שימוש חוזר“

התיעוד על קיר הגן או הכיתה. אפשר לתלות את הצילומים על פי החומרים שנשלחו למיחזור: פלסטיק, 

נייר וקרטון, חומר אורגני ועוד.

2. מה אפשר לעשות עם...?
ובו מוצרים שונים. מבקשים מהילדים להעלות רעיונות - מה אפשר לעשות כדי לא לזרוק   .מביאים סל   •
נגוס.   תפוח  מקומט,  נייר  זכוכית,  צנצנת  פלסטיק,  בקבוק  קרוע,  גרב  לדוגמה:  מוצרים  לאשפה?  •אותם 

• .הילדים יכולים להציג את הפתרון שלהם בציור, פנטומימה, מלל ועוד.
במקום  במוצרים  לשימוש  שונות  אפשרויות  הממחישים  סרטון,  או  סיפור,  שיר,  בפעילות  לשלב  אפשר   •

וווולהשליכם לפח.

3. הכנת הגן או הכיתה לטיפול משולב בפסולת

כדי לשלב את הטיפול בפסולת בחיי היום�יום בגן או בכיתה, מומלץ ליצור פינות ומרחבים שבהם יטפלו 

הילדים בפסולת בדרכים שונות:

בפינה זו יוצבו פחים וסלים לפסולת ממוינת: בקבוקים, סוללות, נייר וכל השאר. בתום פעילות כלשהי בגן 

וישליכו אותה לפח המתאים. מומלץ לשתף את הילדים  או בכיתה, הילדים ימיינו את הפסולת שנוצרה 

בעיצוב הפחים או בהדבקת שלטים שהם ניסחו על הפחים.

את ולתלות  בשכונה,  או  בבית  בכיתה,  בגן,  למיחזור  פסולת  ממיינים  הילדים  את  ולתעד  לצלם  אפשר 

בפינה זו אפשר לאסוף מוצרים ישנים )כפתורים, בגדים וצעצועים שאינם בשימוש( ואריזות מוצרים ריקות, 

אשר אפשר לעשות בהם שימוש חוזר. הפינה תשמש מקום יצירה להכנת מוצרים חדשים ממוצרים אלו.

בפינה זו ייאספו כל החפצים הזקוקים לתיקון כגון צעצועים קרועים או שבורים, ספרים קרועים ובגדים 

קרועים - ויתוקנו בידי הילדים באמצעות הדבקה, תפירה, הרכבה וכו‘. הילדים ילמדו שלא חייבים תמיד 

לקנות מוצרים חדשים, ושאפשר ורצוי לתקן מוצרים פגומים. 

אפשר להפעיל מדי פעם סדנת תיקון, שבאמצעותה ילמדו הילדים לתפור, להרכיב ולהדביק. מומלץ לשלב 

את ההורים מדי פעם בסדנה, וכך ילמדו יחד עם הילדים מיומנויות אשר מקצתן נשכחו, כמו תפירה, סריגה 

ונגרות. נוסף על כך, כדאי לבדוק אם יש בגן או בכיתה הורים או סבים המוכנים להפעיל מדי פעם סדנאות 

כאלו ואם כן, אפשר להקים פינת נגרייה, מתפרה וכדומה. 

א. פינת מיון ואיסוף פסולת
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ניתן לנהל עם הילדים מעקב אחר המתרחש בעֵרמת הקומפוסט. אפשר להשתמש בטבלה הבאה:

מה רואים?כמה זמן עבר?תאריך

)צבע החומר/גובה החומר(

מה מרגישים?מה מריחים?

)טמפרטורה/מרקם(

הקומפוסט מוכן כאשר צבעו חום-שחור, ריחו כריח אדמה טרייה, והוא מתפורר למגע. 

אפשר להכין קומפוסט אורגני מצוין הנקרא “הומוס“, באמצעות שימוש בתולעי קומפוסט )תולעים אדומות(. 

אפשר להשיג תולעים אלו מספקים שונים, אשר מספקים גם דפי הסבר לאופן השימוש בהן. 

התולעים האדומות נפוצות באירופה ואינן מצויות באופן טבעי בישראל. לכן, חשוב מאוד למנוע את חדירתן 

של התולעים לשטח הטבעי, כדי שלא יהפכו למין פולש וידחקו את רגליהם של מינים מקומיים.

לשם כך חשוב להשתמש בהן רק במכל מופרד מהאדמה בבית ולא בגינה.

 -  5 מס‘  בפעילות  השדה"  "עץ  בנושא  תמצאו  אדומות  תולעים  באמצעות  קומפוסט  להכנת  הוראות 

קטנים וחשובים.

ד. .פינת קומפוסט )דשן טבעי (

לנושא הדשן הטבעי שני מרכיבים: 

א. הפרדה של הפסולת המתאימה )חומרים אורגניים( מזרם הפסולת הכללי - פעילות המתאימה לנושא 
המיון וההפרדה של הפסולת;

ב. הכנת הדשן וחשיבותו לגינה הידידותית לסביבה.  

את פינת הקומפוסט נמקם בחצר, ונציב בה מתקן לקליטת הפסולת שממנה אפשר להכין את הקומפוסט. 

חשוב להכניס לאורח החיים בגן או בכיתה כלים לאיסוף חלק משאריות המזון לאחר הארוחה וכן למנות 

תורנים להעברה למתקן בחצר. 

הפסולת המתאימה להכנת הקומפוסט היא: 

•  פסולת גינון: עלים שנשרו, שאריות עשבים ודשא שכוסחו, פרחים שנבלו וענפים שנגזמו וקוצצו לחתיכות 
• גסות; 

•  פסולת קרטון: קופסאות, תבניות ביצים, גלילי קרטון וכדומה; 
•  שאריות מזון: קליפות ושאריות של פירות וירקות, שקיות תה, שאריות קפה טחון וכדומה. 

אסור להוסיף לתערובת הקומפוסט: שאריות בשר, עצמות, דגים, חיתולים מלוכלכים או פסולת של חיות 

מחמד. כל אלה עלולים לגרום לריח רע ולזיהום הקומפוסט בגורמים לא-רצויים.
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•  קולות שהם מגדירים כרעש, לעומת קולות שנעימים להם;
• .התחושות השונות - נפשיות וגופניות - שהם מרגישים במצב של רעש, קולות נעימים או שקט מוחלט. 
שקטים; מקומות  לעומת  רועשים  במקומות  מרגישים  שהם  השונות  בתחושות  להיזכר  יכולים  •הילדים 

•  המקרים שבהם יש להם צורך בשקט;

זכותנו לשקט ! - מניעת רעשים בסביבה

מטרות:

•   האזנה לקולות בסביבה, זיהויים והבחנה בין קולות המהווים רעש לקולות שאינם מהווים רעש;
•   התוודעות למקורות שונים של קולות ורעשים - בבית, בגן, בכיתה ובסביבה הקרובה;

•   העלאת המודעות לרעש כמטרד סביבתי; 
•   הכרת התנהגויות להפחתת הרעש והתחשבות בזולת;

•   הכרת תקנות של מותר ואסור ביצירת רעש, המתאימות לגיל הרך.

מושגים: קול, רעש, עצמת הרעש

תיאור הפעילויות

1. זיהוי צלילים וקולות בחיינו וכן הבחנה בין קול נעים לבין רעש

•   מבקשים מן הילדים להקשיב לקולות שונים בגן, בכיתה ובחוץ, ולזהות אותם. לדוגמה, בתוך המבנה: טריקת 
דלת, דיבור, צלצול טלפון, גרירת רהיטים, הליכה, קולות מהכיתה השכנה וכדומה; מחוץ למבנה: משאית 

פינוי אשפה, ציוצי ציפורים, נביחה של כלב, צפצוף מכונית, המולת ילדים בחצר וכדומה;

•  משוחחים עם הילדים על הקולות ששמעו, דנים בתחושות של הילדים כלפי כל צליל ובהבדלים בתחושות 
• בין הילדים.  אפשר לבקש מהילדים לדרג את הקולות בסולם מ-1 עד 5: 1 - קול נעים, 3 - רעש נסבל, 
     5 - רעש ואי�נעימות. אפשר לשוחח על כך שרעש הוא עניין אישי וסובייקטיבי, ועל כן קול אשר נעים לאחד, 

• .לא בהכרח נעים לאחר;
•  אפשרות נוספת היא להשמיע לילדים דיסק של קולות מוקלטים שונים: קולות מן הטבע )בעלי חיים, רוחות(, 
• קולות של אנשים מדברים, קולות של כלי רכב )מכונית, רכבת, מטוס( וקולות מוסיקליים שונים. נבקש 
• מהילדים לומר או לכתוב בנוגע לכל קול האם הוא רעש בעבורם או קול נעים לאוזן. נוסף על כך, אפשר 

• לחלק לילדים דפים וצבעים ולבקש מהם להביע את הקול שהם שומעים בעזרת קו, צורה וצבע. 
2. דיון על רעש ושקט

בהמשך לפעילות הקודמת, אפשר לקיים עם הילדים דיון סביב נושא הרעש לעומת קולות נעימים או שקט. 

אפשר להעלות נקודות בהיבטים שונים של הנושא. לדוגמה: 

•

ירוק יום�יום
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•ףרעש כמטרד - בעקבות הדיון בתחושות הילדים אפשר לדון אתם בהגדרת הרעש כמטרד סביבתי, והאם  
ווווהם מסכימים עם הגדרה זו;

לשמיעה,  ונזק  כאב  לתחושת  לגרום  אף  עלול  מאוד  גבוהות  בעצמות  רעש  כי  לילדים  לספר  אפשר   .•
לשמוע  או  נגינה  בכלי  בקול  לנגן  איסור  )לדוגמה:  רעש  מפני  עלינו  להגן  שנועדו  חוקים  יש  כן  ועל   •
ועוד(.  רועשים  מטוסים  של  והמראה  נחיתה  שעות  הגבלת  והלילה,  הצהריים  בשעות  קולנית  מוסיקה   •

3. הפחתת רעש: שקט בבקשה!  

• .מסדרים את הילדים בשתי קבוצות: קבוצה אחת תעשה פעילות שדורשת ריכוז )שמיעת סיפור, משחק 
• מילולי, כיסאות מוסיקליים ועוד(. הקבוצה השנייה תיכנס באמצע הפעילות של הקבוצה הראשונה ותחולל 

• רעש יזום: שירה, דיבור בקול רם וכדומה;
• . משוחחים עם הילדים על הרגשתם בעת שחוו הפרעה ורעש. אפשר לבקש מהם להעלות רעיונות לפעולות 

• שאפשר לעשות כדי למנוע את הרעש; 
• . אפשר להרחיב את הדיון לחשיבה רחבה ולכללי התנהגות נאותים: התחשבות בזולת, מודעות לכך שאנשים 
• בסביבה עושים פעולות שונות שלעתים דורשות ריכוז, הפחתת עצמת הקול, בחירת מקום פעילות שאינו 

• מפריע לאחרים וכדומה;
•  בהמשך הפעילות אפשר לנצל רגעים בגן או בכיתה של רעש או שקט, ולשוחח עם הילדים על תחושותיהם 
• .בנוגע לרעש או לשקט. במקרים של חוסר שביעות רצון, אפשר לשאול אותם כיצד אפשר לשנות את  

• המצב.• 
4. מנסחים כללי התנהגות  
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א-ב:  לכיתות  נאותה.  והתנהגות  )רעש(  הפרעה  שמשקף  ציור  לצייר  מהילדים  לבקש  אפשר  לגן: 

בסביבה.  ומתחשבים  השקט  על  השומרים  התנהגות  כללי  של  משפטים  לנסח  מהילדים  לבקש  אפשר 

המשפטים יכולים להיות מלווים בציורים;

•  אפשר להכיר לילדים סמלילים מוסכמים של כללי התנהגות לשמירה על השקט. אפשר גם לבקש מהם 
• ליצור בעצמם סמלילים יצירתיים בנושא; 

•  אפשר לבקש מהילדים לנסח אמנה, העוסקת ב“זכותנו לחיות בשקט וחובתנו לשמור על השקט“. לדוגמה: 
זכותנו לבקש בנימוס מאחרים, הגורמים לנו לרעש מטריד, להתחשב בנו. אם אנו סובלים בבית, בבית 

הספר או בכל מקום, ממטרדי רעש הנגרמים על ידי תחבורה, תעשייה או מקורות אחרים, זכותנו לדרוש 

פתרונות שיפחיתו את הרעש המטריד אותנו. 

בשקט,• לדבר  אוזניות(,  באמצעות  )גם  נמוכה  בעצמה  מוסיקה  לשמוע  לאמץ:  שרצוי  התנהגות  כללי 

מגרירת  להימנע  דלתות,  להימנע מטריקת  ושבתות,  ובחגים  המנוחה  בעיקר בשעות  על השקט  לשמור 

רהיטים ומשחקים על הרצפה וכדומה;

•



64

מטרות:

•  הכרת הקריטריונים לבחינת מוצרים ידידותיים לסביבה;
•  הכרת מוצרים ידידותיים לסביבה;

•  זיהוי סמלים של מוצרים ידידותיים לסביבה. 

מושגים: מוצר ידידותי לסביבה, סמל ירוק, תו ירוק

הערות: 
- מומלץ להתמקד בסמלים המרכזיים שעל גבי אריזות המוצרים בישראל, המופיעים בכרזה. 

- חשוב לזכור שבישראל מעט מאוד מוצרים מוגדרים מוצרים ירוקים, והתו הירוק, שהוא התו הרשמי היחיד בישראל המאשר   
את המוצר הירוק, הוענק למוצרים בודדים, רובם מוצרי בנייה, צבע ונייר. 

מרבית המוצרים שנדון בהם בפעילות זו אינם מוגדרים ירוקים מבחינה חוקית, אלא עונים על אחד או יותר מהקריטריונים 
לבחינת מוצר ירוק.

תיאור הפעילויות

1. הכרת הסמלים של מוצרים ידידותיים לסביבה

• מכירים את הסמלים - מכינים תמונות גדולות של הסמלים שאפשר למצוא על גבי אריזות של מוצרים 

סמל ירוק - מי מכיר מי יודע? - הכרת מוצרים ידידותיים לסביבה

דוגמאות: 

לדעתם   ומה  באיור  מופיע  מה  הילדים  את  לשאול  ניתן   - חיים“  בעלי  על  נוסה  לא  “המוצר  •.סמל: 
האיור מסמל )בדרך כלל נמצא על מוצרי קוסמטיקה שבתהליך פיתוחם לא השתמשו בבעלי חיים(.  •
ולשאול  למיחזור  הניתן  מוצר  של  סמל  שזהו  לילדים  לספר  אפשר   - למיחזור“  ניתן  “המוצר  סמל:   •
מוצרים חדשים(.  ליצירת  ושוב  בו שוב  גלם שמשתמשים  )חומר  לדעתם, מה מסמל משולש החצים   •

לא נוסה על בעלי-חיים

מוצר שייצורו אינומוצר חסכוני באנרגיה

פוגע בדולפינים

מוצר שלא נוסה

על בעלי-חיים
המוצר ניתן למיחזורתו ירוק

ירוק יום�יום

ידידותיים לסביבה. מציגים לילדים את התמונות ומשוחחים עמם על הסמלים: בחלק מן המקרים אפשר 

לשאול את הילדים, מה משמעות האיור שבסמל, ובמקרים אחרים אפשר לספר לילדים על מהות הסמל 

ולשאול אותם, כיצד האיור משקף את מהות הסמל. 
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כדאי לדבר גם על ההבחנה בין שני סוגי סמלים: 1. סמלים המעידים שתהליך ייצורו של המוצר הוא ידידותי 

לסביבה )לדוגמה: המוצר לא נוסה על בעלי חיים, תהליך ייצור המוצר לא פגע בדולפינים ]סמל המופיע על 

מוצרי טונה שבמהלך הדייג שלהם השתמשו בשיטות שאינן פוגעות בדולפינים[ ועוד(; 2. סמלים המעידים 

שהשימוש במוצר הוא ידידותי לסביבה )לדוגמה: אינו מזיק לשכבת האוזון, מוצר חסכוני באנרגיה ועוד(. 

חשוב לציין, שהתו הירוק נוגע לכל השלבים של הייצור והשימוש במוצר. 

ירוק יום�יום

מוצר שייצורו אינו פוגע בדולפינים

• .מכירים מוצרים ידידותיים -בהמשך הפעילות אפשר להציג לילדים דוגמאות של אריזות שונות שהסמלים 
וווומוטבעים עליהן, לדוגמה:  

•. אריזות העשויות מנייר ממוחזר, מוצרי ניקוי וקוסמטיקה שאינם פוגעים באוזון או שלא נוסו על בעלי חיים, 
•. אריזה של נורה חסכונית באנרגיה וגם הנורה עצמה, אריזה של שקיות כריכים מתכלות וכדומה. 

•. שואלים את הילדים כיצד כל אחד מהמוצרים הוא ידידותי לסביבה.

2. בלשי הסמלים הירוקים

יתבקשו הילדים לבדוק מוצרים שונים שיש להם בבית  פעילות שאפשר לשתף בה את ההורים. בפעילות 

או לבחון מוצרים במרכול ולחפש את הסמלים הירוקים. לשם כך, אפשר להכין לילדים לוחות עם הסמלים 

הירוקים, כדי שיוכלו לזהותם. 

•  אפשר לבקש מהילדים לסמן או לצבוע על הלוח כל סמל שמצאו; 
או  בגן  תערוכה  ולהכין  עליהן,  מוטבעים  שהסמלים  המוצרים  של  ריקות  אריזות  להביא  יכולים  .הילדים   •

• בכיתה של מוצרים בעלי סמלים ירוקים; 
•  אפשר להקים בגן חנות ירוקה או חנות שיש בה מגוון מוצרים והילדים יוכלו לזהות מתוכם את המוצרים 

• הירוקים;
•  אפשר לבקש מהילדים לצלם את האריזות בעלות הסמלים הירוקים ולהציג את הצילומים בגן. 

3.  משחק הזיכרון: מכירים את הסמלים הירוקים 

לילדי הגן אפשר להכין כרטיסיות ובהן הסמלים הירוקים, ולשחק במשחק הזיכרון - הילדים ימצאו את הזוגות 

הזהים. בעבור ילדי כיתות א-ב אפשר להכין משחק זיכרון, שבו מתאימים בין איורי הסמלים לבין ההיגדים של 

הסמלים.

4. יוצרים סיסמאות 

אפשר לבקש מהילדים להמציא סיסמאות יצירתיות, אשר ישכנעו את הקונים לחפש את הסמלים הירוקים 

על גבי המוצרים בעת הקנייה.

ילדי כיתות א-ב יוכלו לכתוב את הסיסמאות, להוסיף להן איורים ולתלות אותן על קיר בכיתה.
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אנו צרכנים נבונים!

•  חומרי הגלם - יש מוצרים המיוצרים מחומרי גלם ידידותיים לסביבה יותר מאחרים - אלו הם חומרי גלם 
)לדוגמה,  מתכלים  שאינם  ממשאבים  המיוצרים  גלם  חומרי  וכן  ולסביבה,  לאדם  רעילים  שאינם 

פלסטיק מיוצר מנפט, שהוא משאב מתכלה(. גם תהליך ההפקה של חומר הגלם עלול לפגוע בסביבה 

)לדוגמה: כריתת עצים ובירוא יערות לצורך ייצור נייר(.

הגלם,  חומרי  התכלות  הסביבתיים:  ההיבטים  בראי  הצריכה  בנושא  עוסקת  נבונים!"  צרכנים  "אנו  הכרזה 

משאבי המים והאנרגיה, זיהום הסביבה עקב תהליכי הייצור, השינוע והשימוש במוצרים, וכמובן הגדלת כמות 

הפסולת. כמו כן, יש התייחסות גם לערכים חשובים הקשורים לצריכה כמו בריאות, חיסכון, צניעות וענווה. 

בכרזה ובפעילויות הנלוות יודגשו הנושאים הבאים:

•  הכרת התנהגויות לצריכה נבונה ומושכלת;
• הגברת המודעות לסיבות לצריכה;

•  הצורך בהפחתת הצריכה וחיסכון במשאבים ובחומרי גלם;
•  הצורך בהפחתת הפסולת.

עבור    הקנייה,  בתכנון  החל  הקנייה:  משלבי  אחד  בכל  ומודעת  מושכלת  צריכה  של  הרגלים  יכירו  הילדים 

נעסוק בעולמו של  כך,  נוסף על  וכלה בטיפול בפסולת של המוצרים שנקנו.  בהיבטים של הקנייה עצמה, 

הילד תוך התמקדות במצבים שבהם הוא נדרש להפחתת הצריכה כגון: קניית חפץ אישי )צעצוע, בגד, כלי 

כתיבה(, מסיבות יום הולדת ופעילויות יום�יומיות בגן או בכיתה. 

תכנון הקנייה
אחת הדרכים להתמודדות עם בעיית הפסולת המצטברת והידלדלותם של משאבי הטבע היא הפחתה במקור 

- כלומר, הפחתת הצריכה על ידי ציבור הצרכנים. קנייה מתוכננת מאפשרת צמצום קניות מיותרות ומניעתן 

)להלן: קנייה שאינה לצורך(. 

הסיבות לקנייה שאינה לצורך הן שונות ומגוונות: יש קנייה הנעשית מתוך דחף רגעי )הנובע - לדוגמה - 

מרעב, צמא או שעמום(, יש קנייה הנעשית בעקבות פרסום ושיווק המופנים אל הצרכן, יש קנייה הנעשית 

בעקבות לחץ חברתי ועוד. המטרה המרכזית העומדת לנגד עינינו בנושא זה היא להעלות את מודעות הילדים 

לסיבות לקנייה שאינה לצורך, מודעות אשר תאפשר להם להפעיל שיקול דעת ולשנות את הרגלי הצריכה 

שלהם. חשוב גם לזכור כי לעתים הצורך במוצר הוא לגיטימי, אך אין הכרח למלאו באמצעות קנייה חדשה. 

אפשר, למשל, לעשות שימוש במוצרים קיימים. 

הפעילויות השונות בנושא זה מאפשרות לילדים להכיר את הסיבות לצריכה ולדון בהן, לרכוש הרגלים של 

קנייה מחושבת, וכן להכיר את מאפייני הפרסומות ודרכי השפעתן על הצריכה - מתוך עולמם של הילדים.

תהליך הקנייה
בעת תהליך הקנייה, כצרכנים נבונים עלינו להכיר את הקריטריונים לבחינת הידידותיות לסביבה של מוצרים, 

יש לשים לב גם לסמלים המוטבעים על  זו להפעיל שיקול דעת בבחירת המוצרים. לפיכך,  ועל פי הבחנה 

אריזות המוצרים )כפי שמפורט במידע של הנושא "ירוק יום�יום"( אך גם לבחון תכונות אחרות המאפיינות 

את המוצר כמו: גודל האריזה, החומר שהמוצר או אריזתו עשויים ממנו וכמות המשאבים הדרושה לשימוש 

במוצר )לדוגמה: כמות האנרגיה הדרושה לשימוש במכשירים חשמליים(.

בחינת המוצרים
כאשר בוחנים את השאלה: "האם המוצר ידידותי לסביבה?" יש לבחון את כל מחזור חייו של המוצר - החל 

בתהליכי ההפקה של חומרי הגלם ושינועם למפעלי התעשייה, עבור בתהליכי הייצור, שינוע המוצרים לצרכן, 

שיווקם והפצתם, וכלה במהלך השימוש הנעשה במוצר על ידי הצרכן ובהגעתו לזרם הפסולת.  

מידע
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פרסומות 
הפרסומות מפיצות ומעמיקות תכתיבים חברתיים, כללי התנהגות, ותפיסות עולם והן מרכיב מרכזי בעידוד  

הן  רבות  פרסומות  למוצר.  זקוקים  שאנו  להרגיש  לנו  לגרום  היא  הפרסומת  מטרת  לצורך.  שאינה  קנייה 

מניפולטיביות ולא אינפורמטיביות, ומרביתן פונות לרגשות הצרכנים תוך ניצול חולשותיהם. הילדים נחשפים 

כיום לפרסומות, בעיקר בטלוויזיה, אשר מטרתן לגרום להם לרצות לקנות מוצרים שונים. פרסומות המיועדות 

לילדים נוקטות בשיטות שונות כדי להשפיע עליהם, כמו ניצול רצונם להידמות לידוענים או להיות 'מקובלים' 

בחברה. לכן חשוב להתייחס לנושא הפרסומות כבר בגיל הצעיר, ולתת לילדים כלים לבחינה ביקורתית של 

פרסומות. בנושא "אנו צרכנים נבונים!" מטופל בהרחבה נושא הפרסומות: הילדים בוחנים פרסומות שונות 

באופן ביקורתי ואף מתנסים בעצמם בהפקת פרסומת למוצר ירוק.

שקיות פלסטיק
הפלסטיק מיוצר מחומרים שונים וביניהם חומרי גלם המיוצרים מנפט. השימוש באריזות פלסטיק הוא נרחב 

הודות ליתרונותיהן הרבים: אריזות פלסטיק הן אסתטיות, קלות משקל, תופסות נפח מועט, קלות לאחסון, 

שומרות על אורך חיי המוצר, שקופות, זמינות, יעילות וזולות. אולם לצד היתרונות, השימוש המוגבר בשקיות 

פלסטיק יוצר בעיות סביבתיות קשות: ייצור הפלסטיק מגביר את צריכת הנפט, שהוא משאב מתכלה; תהליכי 

הן  חיים: לעתים  הייצור של הפלסטיק מזהמים; שקיות פלסטיק המושלכות לסביבה עלולות לפגוע בבעלי 

נכרכות סביבם ולעתים הן גורמות להם לחנק, בשל ניסיונם של בעלי החיים לאכול אותן. 

על כן ניתנת תשומת לב מיוחדת לצמצום צריכת אריזות פלסטיק ושקיות פלסטיק - הן צריכתן כאריזות והן 

השימוש בהן לצורך נשיאת המוצרים )הדרכים המוצעות הן: הפחתת הצריכה ושימוש באריזות חלופיות(.   

הפחתת הפסולת בתום השימוש במוצר
הפחתת הפסולת בתום השימוש במוצר מתבטאת בשתי התנהגויות מרכזיות: שליחה למיחזור ושימוש חוזר 

למיחזור  ושליחה  הניתנים להפרדה  הילדים במוצרים  עם  לדון  והפעילויות אפשר  במוצרים. בעזרת הכרזה 

ובדרכים לעשות כן )במכלים המיועדים לכך או בחנויות במסגרת חוק הפיקדון(. כמו כן, נושא השימוש החוזר 

שזור בפעילויות יום�יומיות רבות שילדים יכולים לעשות בחומרים, במוצרים ובאריזות.

אנו צרכנים נבונים!

•       תהליכי הייצור - תהליכי הייצור במפעלים כרוכים בשימוש באנרגיה ובמים וגם בזיהום הסביבה. מוצרים 
ייצורם פוגע בסביבה פחות מאחרים - חסכוניים במים ובאנרגיה, אינם פוגעים בבעלי חיים או  שתהליך 

מזהמים את הסביבה במידה פחותה - הם מוצרים ידידותיים יותר לסביבה.

גובר בעקבות צריכת דלק  גדלים, הנזק לסביבה  - ככל שמרחקי השינוע  והמוצרים  .שינוע חומרי הגלם   •
וזיהום האוויר. לכן, ניתנת עדיפות למוצרים המיוצרים מחומרי גלם מקומיים ובייצור מקומי )או סמוך ככל 

האפשר למקום הצריכה(.

שיווק והפצה - תהליכים אלו כרוכים באריזת המוצר, פרסומו ועוד. מוצרים ידידותיים יותר הם מוצרים    •
המייצרים פחות פסולת אריזות )לדוגמה: ארוזים באריזה חסכונית או באריזה הניתנת לשימוש חוזר( ואשר 

המידע הניתן עליהם אמין ואינו גורם לצריכה מופרזת.

חומרי  תרסיסים,  לדוגמה:  סביבתי,  לנזק  לגרום  עלול  בהם  שהשימוש  מוצרים  יש   - במוצרים  .השימוש   •
הדברה או חומרי ניקוי למיניהם. שימוש נכון ובטוח במוצרים חשוב הן לבריאות האדם הן לסביבה.

•  יצירת פסולת - מומלץ להעדיף מוצרים המיוצרים מחומרים מתכלים וניתנים למיחזור או לשימוש חוזר 
נייר  שונים:  חומרים  היום  ממחזרים  בישראל  המשאבים.  בזבוז  ואת  הפסולת  כמות  את  מפחיתים  ובכך 

לילדים  מיועדת  שהערכה  מאחר  ועוד.  אורגנית  פסולת  צמיגים,  פלסטיק,  זכוכית,  מתכות,  גזם,  וקרטון, 

הצעירים, יש התמקדות במיחזור שהילדים יכולים להיות מעורבים בו באמצעות שליחת המוצרים למיחזור: 

בקבוקי פלסטיק, מוצרי נייר, פסולת אורגנית וכן בקבוקי זכוכית ומתכת במסגרת חוק הפיקדון.
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תיאור הפעילויות:

כיום, הילדים קונים לעצמם או מבקשים מההורים לקנות בעבורם מוצרים שונים כמו צעצועים, בגדים, כלי 

כתיבה ועוד. בפעילויות הבאות יגבירו הילדים את המודעות לסיבות לקנייה שאינה לצורך כגון: השפעה חברתית, 

חיקוי, פרסומת, מראה המוצר ועוד, וידונו בדרכים להפחתת הצריכה.

1. מדוע אני קונה?
.מתבוננים עם הילדים בכרזה. מבקשים מהילדים לשים לב למצבים השונים המתוארים בה: קניית ציוד   •

מטרות:
•  העלאת המודעות לסיבות לקנייה )השפעה חברתית, חיקוי, פרסומות, מראה המוצר ועוד(;

•  הבנת הקשר בין קניית מוצרים לבין הפסולת המצטברת;
•  אימוץ התנהגות של חשיבה לפני הקנייה;

•  העלאת המודעות להשפעתן של פרסומות על הרגלי הצריכה.

   מושגים: הפחתת צריכה, הפחתת פסולת, קנייה מחושבת, פרסומות

אני קונה לעצמי! - היכרות עם הרגלים של קנייה מחושבת

לשנת הלימודים, קניית צעצועים, ביגוד, ממתקים ליד הקופה ועוד. בכל מצב אפשר לבדוק עם הילדים מה 

המרכיבים שעשויים למשוך את הילדים שבכרזה לקנייה: פרסומות, מבצעים, הבלטה של מוצרים ועוד. 

קוראים עם הילדים )או קוראים להם, אם הם אינם קוראים בעצמם( את ההיגדים שליד הילדים שבכרזה 

ומבקשים מהם לשים לב בכל מצב: מה פיתה את הילד לקנות את המוצר )מותג, מבצע וכדומה(? כיצד 

התנהג הילד? כיצד הם היו מתנהגים במקום הילד או הילדה שבכרזה?

•  מבקשים מהילדים לספר על מוצר שקנו לאחרונה ושואלים אותם על המניעים לקנייה ועל התחושות שלהם 
......לפני הקנייה, בזמן הקנייה, מיד לאחריה ולאחר כמה זמן. אפשר לשאול את הילדים אם היו יכולים לוותר 

......על קניית המוצר. 
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סבא הגיש למאיה מעטפה מרהיבה,

"זו מתנתי לנכדתי האהובה".    

ואחר-כך הוסיף בקריצה:

"בכסף הזה קני לך מה שאת רוצה." 

"מה אקנה בכסף?" מאיה חשבה.

"יש לי רעיון - אקנה עוד בובה!"

"לא ולא!" אימא אמרה, "יש לך המון בובות. 

בשביל מה?"

אך מאיה התעקשה -

"נו, אימא, בבקשה...

אני רוצה בובה כמו שיש לענבל.

כזו בדיוק - אין לי בכלל.

וחוץ מזה - הכסף שלי

ומה לקנות - אחליט בעצמי." 

המתנה של סבא  /  מאת: גלית בן-צדוק

מאיה חגגה יום הולדת.

היא קיבלה המון מתנות מבני המשפחה:

הדוד משה הביא לה כדור כחול, 

דוד אליהו הביא דלי וכף לשחק בחול,

דודה חנה הביאה שמלה לבנה ויפה,

והדודה שושנה - תיק מקטיפה,

אחיה, דורון, הביא לה בובה,

ואחותה, ליאת הפעוטה - נתנה לה נשיקה. 

סבתא לאה הביאה סלסלת ממתקים,

והאחיינית רונית - קלמר וצבעים.

המון מתנות - מאיה שמחה!

נשארה רק מתנה אחת שעוד לא פתחה...

אז סבא אמר:

"יש עוד זמן לחשוב, אין מה לדאוג,

ובינתיים - הבה נמשיך לחגוג!"

•  לפניכם סיפור קצר, שבעקבותיו אפשר לדון עם הילדים על קנייה מתוך צורך לעומת קנייה הנובעת מסיבות 
......אחרות.

אנו צרכנים נבונים!
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לאחר קריאת הסיפור אפשר לבקש מהילדים להעלות טיעונים בעד ונגד קניית הבובה. כדאי לעודד את הילדים 

להעלות טיעונים רבים ככל האפשר, הקשורים להיבטים שונים של הקנייה. אפשר גם להמחיז את הסיפור 

ולאפשר למשתתפים השונים להעלות את הטיעונים.

דוגמאות לטיעונים בעד:
•  בעלות על הכסף: "הכסף הוא של מאיה ולכן זכותה להחליט מה לעשות בו";

•  ייחודיות הבובה:  "אין למאיה בובה כזו";
•  ייחודיות האירוע: "זה יום ההולדת של מאיה, ולכן צריך לתת לה להחליט".

דוגמאות לטיעונים נגד:
•  חיסכון בכסף: "כדאי למאיה לחסוך את הכסף ולא לבזבז אותו";

•  השפעה חברתית: "לא חייבים תמיד לרצות מה שיש לאחרים";
•  צניעות: "אפשר להסתפק בצעצועים שיש בבית, ולא צריך לקנות כל הזמן עוד ועוד";

•  עצמאות: "מאיה עוד קטנה ועליה להקשיב לעצות של הוריה"; 
•  השפעה על הסביבה: "כשמאיה לא תרצה עוד את הבובה, הבובה תהפוך לפסולת". 

בעקבות הסיפור...

•  אפשר לבקש מהילדים להמחיז את הסיפור ששמעו או סיפור דומה מדמיונם האישי;
•  אפשר לדון עם הילדים על צריכה מתוך צורך לעומת צריכה מיותרת;

• ..כדאי להתעכב על ההבדל בין טיעונים הנובעים ממניעים אישיים לעומת טיעונים הנובעים ממניעים סביבתיים; 
אחרות  לאפשרויות  רעיונות  ולהציע  גורמת  שהקנייה  בהנאה  כולם  את  לשתף  לילדים  לאפשר  .מומלץ   •

ו...ו..ו.ליהנות, מבלי לקנות;

•  אפשר לבקש מהילדים לחשוב על חפץ מסוים שקנו לאחרונה ועל הסיבות לקנייתו, ולספר על כך. דוגמאות 
של  הימצאותו  או  ידוענים  באמצעות  המוצר  של  קידומו  בפרסומת,  צפייה  בעקבות  לקנייה:  סיבות  ......של 

ווווהמוצר אצל ילדים אחרים. אפשר לשאול את הילדים האם פעם רצו לקנות מוצר מסוים אך לבסוף החליטו 
וווושלא לקנותו ומדוע;

אנו צרכנים נבונים!

•  אפשר לבקש מהילדים רעיונות למתנות מקוריות, שימושיות ושאינן מזיקות לסביבה כמו חומרי יצירה וכלי 
ווווויצירה.

חשוב גם לחזק את הקשר שבין הקנייה להצטברות הפסולת:

•  אפשר לשאול את הילדים מה קורה למוצרים או לאריזותיהם כאשר השימוש בהם מסתיים;
•  אפשר לבקש מהילדים דוגמאות למוצרים שקנו והפכו במהרה לפסולת;

•  אפשר לבקש מהילדים לתת דוגמאות למוצר שקנו ולא השתמשו בו או עשו בו שימוש מועט. 
    ילדי כיתות א-ב יכולים לכתוב קטע שכותרתו: "חבל שקניתי..."; 

•  אפשר להמחיש את הקשר שבין צריכת המוצרים לפסולת, באמצעות הדגמה ודיון סביב עֵרמת פסולת ל   
תל)ראו פעילות בנושא הפסולת בנושא "ירוק יום�יום"(.
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2. לקנות או לא לקנות? 

אפשר לשחק עם הילדים משחק תפקידים שבאמצעותו הם יתנסו בהתלבטות משני צדי המתרס של קניית 

מוצר מסוים: תפקיד אחד של האדם שרוצה לקנות את המוצר ותפקיד אחר של האדם המשכנע אותו שלא 

לקנות את המוצר. אפשר לסדר את הילדים בזוגות. הילדים יחליטו מי תהיינה הדמויות בכל זוג. לדוגמה: אב 

ובת, זוג הורים, סב ונכד, שני חברים וכדומה. כדאי לעודד את הילדים להעלות לפחות שני נימוקים בעבור כל 

דמות. הילדים יוכלו להציג את השיחה בכיתה או בגן, או לכתוב אותה בצורת סיפור. 

3. קנייה בעקבות פרסומת

וידונו  שונות  פרסומות  יבחנו  הילדים  זו  בפעילות  הילדים.  של  הצריכה  הרגלי  על  רבה  השפעה  לפרסומות 

בהשפעתן על הרגלי הצריכה שלהם.

מביאים לגן או לכיתה )בידי הגננת, המורה או שמבקשים מהילדים( פרסומות שונות, רצוי פרסומות שנועדו 

להשפיע על הרגלי הצריכה של הילדים. את הפרסומות אפשר לגזור מעיתונים או מאריזות של מוצרים. 

אפשר גם להקליט פרסומות מהטלוויזיה ולהציגן לילדים. דוגמאות: פרסומות למוצרי חלב, דגני בוקר, צעצועים, 

כלי כתיבה וכדומה. 

א. בוחנים את הפרסומות 

ב. בוחרים את הפרסומת המוצלחת

מקיימים עם הילדים דיון בנוגע לכל פרסומת, בוחנים את מטרת הפרסום, יעילות הפרסומת והשפעתה על 

הצרכנים - הילדים.

נקודות אפשריות לדיון:  

•  המוצר - בוחנים עם הילדים את הפרסומת ומבררים איזה מוצר נועדה הפרסומת לשווק; 
•  קהל היעד - מבררים עם הילדים למי, לדעתם, הפרסומת מיועדת - למבוגרים? לילדים? 

    לנשים בלבד או גברים בלבד? מבקשים מהילדים לנסות ולהסביר את תשובתם; 
•  יעילות הפרסומת - שואלים את הילדים אם הפרסומת אכן מפתה אותם לקנות את המוצר, ואם כן - 
.וווומדוע. לדוגמה: בפרסומות של מוצרי מזון או בשמים, אפשר לשאול את הילדים אם הם מסוגלים לדמיין 

ווווואתוהטעם או הריח של המוצר. 

ויסבירו  אפשר לארגן "תחרות" בין הפרסומות - הילדים יבחרו את הפרסומת המוצלחת ביותר לדעתם 

את בחירתם. יש לעודד את הילדים להסביר את בחירתם דרך התייחסות למרכיבים שונים של הפרסומת, 

לדוגמה: הם אוהבים את הקצב, המוסיקה, הצבעוניות וכדומה. 

הצגה  לדוגמה:  מהם.  כמה  הילדים  עם  ולהגדיר  לבחירה  הקריטריונים  את  לחדד  כדאי  האפשר,  במידת 

יפה, שימוש בתמונה קולעת, העברה ברורה של המסר, טקסט קריא, מקוריות, התאמה לקהל  חזותית 

היעד ועוד.  
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ג. .בוחנים את השפעת הפרסומות על התנהגותנו הצרכנית

.ווווכאן נברר עם הילדים אם הרגלי הצריכה שלהם מושפעים מפרסומות וכן נגביר את המודעות לכך שלעתים 

ווווויש פער בין המוצר עצמו לבין אופן הצגתו בפרסומת. 

•  דומה אך שונה
מביאים לגן או לכיתה זוגות של מוצרים דומים: האחד ממותג והאחר אינו ממותג )לדוגמה: משחות שיניים, 

ומדוע.  לקנות  היו מעדיפים  מוצר  איזה  הילדים  בוקר(. שואלים את  דגני  או  בובות, מעדני חלב  חטיפים, 

לבין  פרסומת  או  מיתוג  בעקבות  לקנייה  הסיבה  בין  ההבדל  את  ומדגישים  הילדים  בין תשובות  משווים 

סיבות שאינן קשורות למיתוג או פרסומת, כגון: ניסיון קודם והיכרות עם המוצר, גודל המוצר, טעם המוצר 

ומחירו.   

•  אמת בפרסום?
בשלב  הבא, אפשר לדון בפערים שיש לעתים בין המסר של הפרסומת והציפיות שלנו בנוגע למוצר, לבין 

טיבו של המוצר.

מבקשים מהילדים לספר על מקרה שבו הם צרכו מוצר בעקבות פרסומת שראו בעיתון או בטלוויזיה. 

מבררים עמם אם המוצר אכן ענה על ציפיותיהם או שהתאכזבו ממנו )לדוגמה: דגני בוקר שלא היו טעימים, 

תיק שהיה קטן מדי ולא הכיל את כל מה שהם צריכים או ַמְצֵּבִעים ]טושים[ שהתייבשו אחרי זמן קצר 

בלבד(. 

ד.  יוצרים פרסומת למוצר "ירוק"

ווווובפעילות זו יתנסו הילדים בהכנת פרסומת למוצר ידידותי לסביבה ויבחנו את מידת יעילותה של הפרסומת. 

•  בוחרים מוצר ידידותי לסביבה שאותו רוצים לפרסם. לדוגמה: תיק לשימוש רב�פעמי, כלי כתיבה עשוי 
וווומחומרים ממוחזרים, צעצוע שפועל באמצעות אנרגיית השמש ועוד; 

•  מסדרים את הילדים בקבוצות עבודה; 
)חיסכון  •  כל קבוצה מנהלת חשיבה בנוגע להיבטים של המוצר, שאותם היא רוצה להציג בפרסומת 

ווווובכסף או במשאבים, נוחות, יופי, שימוש רב�פעמי ועוד(;

דקות   3-2 בת  או העמדת הצגה  פרסומת  כרזת  ציור  למוצר באמצעות  פרסומת  מכינה  קבוצה  •  כל 
ווווו)אפשר גם תאטרון בובות(; 

•  הקבוצות מציגות זו לזו את הפרסומות שהכינו;  
•  דנים עם הילדים על הפרסומות - ההיבטים שהודגשו בכל פרסומת, יעילות הפרסומת, רעיונות נוספים 

ווווושהיה אפשר להדגיש וכדומה. 
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תיאור הפעילויות:

בפעילויות אלו יכירו הילדים באמצעות התנסות פעילה את המאפיינים של קנייה נבונה: תכנון הקנייה כדי 

לצמצם קנייה שאינה לצורך, בחירה של מוצרים ידידותיים לסביבה במהלך הקנייה וכן הפחתת הצריכה של 

שקיות פלסטיק.

1. פתיחה: מכירים מוצרים ידידותיים לסביבה

מביאים לגן או לכיתה זוגות מוצרים או אריזות של מוצרים אשר השימוש שלהם דומה, אך מידת הידידותיות 

יותר לסביבה ומדוע?  ידידותי  ובוחנים אותם: איזה מוצר  שלהם לסביבה שונה. בודקים את המוצר ואריזתו 

הקריטריונים לבחינת המוצרים יהיו מהיבטים שונים, כשם שאפשר למצוא במבוא לחוברת זו. מומלץ להנחות 

את הילדים לחפש סמלים ירוקים על האריזות. 

דוגמאות למוצרים שאפשר להציג לילדים: 

•  שקית פלסטיק לעומת תיק מבד;
•  אריזה אחת גדולה )לדוגמה, של שוקו( לעומת אריזות קטנות רבות )שוקו בבקבוקים קטנים(;

•  סוללות נטענות לעומת סוללות רגילות;
•  בקבוק קטשופ )מפלסטיק שניתן למיחזור( לעומת שקיות קטשופ קטנות )כאלו שמקבלים ברשתות המזון  

• המהיר(;
•  שקית מתכלה לכריכים או לאשפה, לעומת שקית שאינה מתכלה;

•  צלחת חרסינה לעומת צלחת פלסטיק או קלקר;
•  נורה רגילה לעומת נורה חסכונית באנרגיה;

•  אריזה גדולה ו"בזבזנית" לעומת אריזה המתאימה לגודל המוצר. 

מטרות:
•  היכרות עם נושא הצריכה בראי ההיבטים הסביבתיים: הצטברות הפסולת והידלדלות משאבי הטבע; 

•  היכרות עם קריטריונים לבחינת מידת ה"ידידותיות" של המוצרים לסביבה;
•  הבנה כי בקנייה נבונה )מבחינה סביבתית, אך גם מבחינות אחרות( אנו קונים רק את מה שאנו זקוקים •.  

וווולו ובוחרים מוצרים ידידותיים לסביבה; 

•  התנסות בקנייה נבונה.

   מושגים: התכלות חומרים, מיחזור, שימוש חוזר, הפחתת פסולת, 

               מוצר ידידותי לסביבה

אנו צרכנים נבונים! - היכרות עם היבטים של צריכה נבונה

אנו צרכנים נבונים!
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2. מקימים מרכול בגן או בכיתה

ונבונה.  קנייה מתוכננת  בו מהלך של  לדמות  או בכיתה מרכול, אשר אפשר  בגן  לצורך הפעילות מקימים 

יהיו גם  מצטיידים מראש במוצרים מסוגים שונים או באריזות ריקות של מוצרים. דואגים שלכל סוג מוצר 

מוצרים ידידותיים לסביבה. אפשר לשלב את הילדים ואת משפחותיהם באיסוף המוצרים והאריזות והבאתם 

לגן או לכיתה.

רשימת מוצרים לדוגמה:

בקבוקי שוקו קטנים /  בקבוקי שוקו גדולים

שקיות פלסטיק רגילות  /  שקיות פלסטיק מתכלות

מברשת שיניים באריזה מפוארת וגדולה  /  כמה מברשות שיניים באריזה חסכונית

סוללות נטענות  /  סוללות רגילות

נייר טואלט ללא סמל המיחזור  /  נייר טואלט שיש עליו את סמל המיחזור

צלחות חד�פעמיות מפלסטיק  /  צלחות חד�פעמיות מפלסטיק מתכלה או צלחות חרסינה או צלחות זכוכית

שקית פלסטיק רגילה לנשיאת מוצרים  /  תיק בד או שקית נייר רב�פעמית לנשיאת מוצרים

מדמים קנייה:

•  הילדים מקבלים או מכינים מראש רשימת קניות הכוללת שלושה מוצרים מתוך המוצרים שבמרכול;
•  הילדים בוחרים תיק לנשיאת הקניות: תיק בד, שקית פלסטיק, שקית נייר ועוד;

•  כל קבוצה 'קונה' את המוצרים שלה; 
•  לסיכום הפעילות, כל קבוצה מציגה את מרכולתה ואת השיקולים לבחירה ולקנייה של כל מוצר. דנים עם 
• הילדים בחוויית הקנייה ומסכמים את מה שלמדו מהפעילות. כדאי להפנות את תשומת לב הילדים לחוויית 
• הקנייה המתוכננת - האם היה קשה להתאפק ולקנות רק מה שכלול ברשימה? האם כדאי לקנות בדרך 

ווווזו? מדוע? 

3. צרכנות נבונה במרכול

ילדים רבים יוצאים עם משפחתם לקניות במרכול. פעילות זאת מיועדת להעלות את המודעות של הילדים 

לשיקולים, המופעלים במהלך הקנייה במרכול ולהרגלי צרכנות נבונים. כמו כן, הפעילות משתפת את ההורים 

ומאפשרת להם להעלות את מודעותם להרגלי הצרכנות שלהם יחד עם ילדיהם.

• לפני הפעילות מחלקים להורים דף מידע בנושא צרכנות נבונה )אפשר להיעזר במידע המצורף לערכה(, 
וווומשתפים את ההורים במטרות הפעילות;

•  מבקשים מההורים לשתף את הילדים בקנייה הקרובה במרכול; 
•  לפני הקנייה יבחרו ההורים היבט אחד )או יותר( של צרכנות נבונה, שהם מעוניינים ליישם בקנייה המשותפת  

וווועם ילדיהם. מובן, שהם יכולים לשתף את הילדים בהחלטה. 
השימוש  צמצום  מיותרת(,  קנייה  למנוע  )כדי  קניות  רשימת  הכנת  נבונה:  קנייה  של  להיבטים  וווודוגמאות 
וווובשקיות פלסטיק לנשיאת מוצרים, בחירה של מוצרים ושל אריזות ידידותיים לסביבה, החזרת מכלי משקה 

ווווהחייבים בפיקדון;

•  מבקשים מההורים שיישמו בקנייה הקרובה במרכול את ההחלטות, שקיבלו ביחד עם הילדים;
• לאחר ביצוע המשימה יספרו הילדים על חוויית הקנייה עם משפחתם. כל ילד וילדה יביאו דוגמה לשיקול, 

וווושהופעל בקנייה. 

אנו צרכנים נבונים!
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4. מתבוננים בכרזה 

לסיכום הנושא מומלץ להתבונן בכרזה ולבקש מהילדים לאתר בה מצבים של צרכנות נבונה: הכנת רשימת 

קניות, שימוש בתיק רב�פעמי לאריזת המוצרים, הפעלת שיקולים סביבתיים בתהליך הקנייה, הימנעות מקנייה 

שלא לצורך ועוד. אפשר לשאול את הילדים אילו מההתנהגויות המתוארות בכרזה הם יכולים לאמץ ואילו 

לא, ומדוע?

אנו צרכנים נבונים!

    ניתן להתייחס לנקודות הבאות:

   •  באיזו מידה הצליחו להיצמד לרשימת הקניות? - הילדים יספרו עד כמה הצליחו הם ומשפחתם להיצמד  
וווו    לרשימה, ואם לא הצליחו - מה היו הסיבות לכך? 

   •     מה היו השיקולים לבחירת המוצרים? - הילדים יספרו על מקרים שבהם העדיפו מוצר אחד על אחר, ויפרטו  
וווווווואת השיקולים לכך )כגון: זול יותר, טעים יותר, ידידותי יותר לסביבה(. רצוי להדגיש מקרים של העדפת

פלסטיק  שקיות  במקום  מתכלות  פלסטיק  שקיות  של  קנייה  )כגון:  סביבתיים  שיקולים  בשל  מוצרים    •
    • רגילות(. 

  •  איך ארזו את המוצרים בתום הקנייה? - האם השתמשו בשקיות פלסטיק או באריזה רב�פעמית, כגון: 
וווווווותיק בד? האם מילאו כל שקית, והשתמשו בפחות שקיות מהרגיל?  

•  חשיבה על הפעילות - אפשר לשוחח עם הילדים על תחושותיהם בעקבות הפעילות. ניתן להתייחס לנקודות 
של  הצרכנות  להרגלי  שלהם  המודעות  את  העלתה  הפעילות  האם  הקנייה?  בזמן  הרגישו  מה  הבאות:  ו  

ווווהמשפחה? האם היו רוצים, הם ומשפחתם, לשנות את הרגלי הצרכנות שלהם בעקבות הפעילות? כיצד?    
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אנו צרכנים נבונים!

•  קנייה נבונה לימי הולדת ואירועים - במהלך ההצטיידות ליום ההולדת או לאירוע, כדאי להביא בחשבון 
• .שיקולים סביבתיים: להימנע מקנייה מיותרת של כלים חד�פעמיים מפלסטיק שאינו מתכלה, לקנות מוצרים 
ועוד; או בבית הספר  בגן  ובחפצים שיש בבית,  חוזר במוצרים  אריזות, לעשות שימוש  .המכילים פחות   •

מטרות:
•  הבנה כי באירועים כמו ימי הולדת יש צריכה מוגברת וכן הצטברות רבה של פסולת;
•  היכרות עם הרגלים של הפחתת הצריכה והפחתת הפסולת באירועים בגן או בכיתה;

•  היכרות עם מוצרים ידידותיים, חסכוניים ובריאים, שאפשר לעשות בהם שימוש באירועים.

   מושגים: הפחתת צריכה, הפחתת פסולת, חיסכון במשאבים, בריאות

יום הולדת ירוק - הרגלים לצרכנות נבונה בארועים חגיגיים

תיאור הפעילויות:

כיצד אפשר לחגוג בשמחה יום הולדת או מסיבת סוף שנה בגן, בכיתה או בבית, להפחית את הצריכה, לחסוך 

בכסף ולשמור על איכות הסביבה? 

יום הולדת או אירוע מלווה בדרך כלל בקניות מרובות של כיבוד, מתנות וציוד, ובסיומו נזרקת כמות גדולה 

מאוד של אשפה לפח. עם מעט מחשבה ותכנון נוכל להפחית במידה ניכרת את הצריכה ואת כמות האשפה 

הנוצרת באירועים אלו ולקיים אירוע מהנה, חסכוני, מיוחד ובריא הן לילדים הן לסביבה.

להלן כמה רעיונות 'ירוקים' לימי הולדת ואירועים אחרים הנחגגים בגן או בכיתה:

•  חגיגת כמה ימי הולדת יחד - חגיגת יום הולדת קבוצתית מאפשרת להורים לארגן ולהפעיל במשותף את 
•  יום..ההולדת, מפחיתה עלויות וכמובן יוצרת פחות אשפה מהכמות שהייתה נוצרת בכמה אירועים נפרדים; 
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אנו צרכנים נבונים!

.כיבוד בריא לילדים ולסביבה - הכנת האוכל והשתייה עם הילדים יכולה להיות פעילות מהנה במסיבה,   •
• .לדוגמה: סחיטת לימונים והכנת לימונדה, הכנת כריכונים מקושטים, שיפודי פירות ועוד. באופן זה נפחית 
•...את קניית החטיפים, הממתקים והמשקאות הממותקים למסיבה, נפחית את כמות הפסולת, נחסוך  

. . .בהוצאות.מיותרות  וכמובן - נתרום לבריאות הילדים;

• .מתנות - למרבית הילדים היום יש עודף צעצועים ומתנות רבות נשכחות בפינה או נזרקות מאוחר יותר. 
.   המתנות המרגשות ביותר הן אלו שהושקעו בהן עבודה ואהבה ולאו דווקא כסף. עודדו את הילדים להכין 

.   מתנות או הכינו ביחד מתנה משותפת. מתנה זו יכולה להיות גם שיר מיוחד או הצגה שתכינו לילדי יום 

.   ההולדת, עבודת יצירה ועוד. אם תרצו לעטוף את המתנה, מומלץ להשתמש באריזות שתכינו בעצמכם 

לל.משאריות נייר, בד וכדומה; 

- גם בבחירת תוכן המסיבה אפשר להפעיל שיקולים סביבתיים. לדוגמה, במקום לרכוש  .תוכן המסיבה   •
וווו.ערכות יצירה מוכנות אפשר לעשות שימוש חוזר בחומרים ובמוצרים שיצאו משימוש. אפשר לעשות מגוון 

וווו.פעילויות מהנות בחוץ, שאינן דורשות שום ציוד, כמו מחפשים את המטמון או משחקי כדור.
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אנו צרכנים נבונים!

מטרות:

•  הגברת המודעות לצורך בחיסכון במשאבים ובהפחתת הצריכה בחיי היום�יום בגן או בכיתה;
•  הגברת המודעות לכמות הפסולת הנוצרת בחיי היום�יום בגן או בכיתה והיכרות עם התנהגויות 

    להפחתתה;

•  הגברת המודעות לצורך בהפחתת השימוש בשקיות פלסטיק.

   מושגים: הפחתת צריכה, הפחתת פסולת, חיסכון במשאבים

צרכנות נבונה בגן או בכיתה - הרגלים לצרכנות נבונה בחיי היום�יום

ניקוי או קופסאות שימורים גדולות; קופסאות לניירות טישו מאריזות  חתוכים, מכלי פלסטיק של חומרי 

ריקות של מזון לתינוקות; אדניות או נדנדות מצמיגים; כיסאות מבקבוקים ריקים ועוד.

תיאור הפעילויות

גם בפעילויות שגרתיות בגן או בכיתה יש הזדמנויות רבות ליישם עקרונות של צרכנות נבונה. חשוב להשרות 

בגן או בכיתה אווירה של צניעות, חיסכון, הפחתת הצריכה ועידוד יכולת ההנאה מפעילויות מגוונות )ופחות 

מקניית מוצרים חדשים(. 

להלן מוצעים מספר רעיונות:

•  .כלי כתיבה - שימוש בשני צדי הדף, שימוש בנייר ממוחזר, שימוש בצבעים, עפרונות וגירים משומשים ועוד.
•  אביזרי יצירה - שימוש בעיתונים צבעוניים במקום בדפים צבעוניים, שימוש בחומרים שהילדים מביאים 

•. מהבית כמו: שאריות בדים, כפתורים, גזרי עיתונים ועוד.
פלסטיק  עציצים מבקבוקי  כמו:  בשימוש  ממוצרים שאינם  ומתקנים  כלים  הכנה של   - בגן  ומתקנים  .כלים   •
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•  מיחזור - הצבת מכלים המיועדים למיחזור נייר, בקבוקי פלסטיק, סוללות, פחיות וכן פסולת אורגנית. אפשר 
להפוך את מיון הפסולת ל"טקס" המתקיים בסוף כל פעילות. לדוגמה: מיון הפסולת לאחר ארוחת הבוקר 

והשלכת הפסולת האורגנית למכל קומפוסט. אפשר למנות תורנים למיון הפסולת בכל יום. אפשר גם למנות 

תורנים שילוו את הגננת או המורה למתקני המיחזור העירוניים להשלכת הפסולת הממוינת שהצטברה בגן 

או בכיתה.

•  חיסכון במים - סגירת ברזים כשהמים לא בשימוש, שימוש במתקן הדחה דו�כמותי באסלה, שימוש במי 
•. השתייה שנותרו בכוסות לצורך השקיה, השקיית הגינה במי המזגן, הכנת שלטים הקוראים לחיסכון במים 

•. בחדרי השירותים. 

•  תיקון - הקניית הרגלים של תיקון צעצועים, מכשירים, בגדים, ספרים וכדומה, במקום לקנות חדשים. אפשר 
אלקטרוניקה,  נגרות,  בתפירה,  מומחים  הורים  לגייס  אפשר  ההורים.  עם  יחד  לתיקון  סדנאות  להפעיל 

חשמלאות וכדומה.

•  שיתוף במשאבים - ביצוע משימות בזוגות או בקבוצות, תוך שיתוף בחומרים ובמוצרים.
•  החלפה במקום קנייה - השאלת ספרים מהספרייה בגן או בבית הספר וכן החלפת ספרים בין הילדים, 
ווווהקמת שוק קח�תן בגן או בכיתה, שהילדים יכולים להחליף בו ספרים, צעצועים, משחקים, בגדים, כלי 

ווווכתיבה ועוד.

• .חיסכון בחשמל - כיבוי מכשירים חשמליים שאינם בשימוש, ניצול אור השמש להארת הגן או הכיתה, הכנת 
ו   שלטים לעידוד התנהגויות של חיסכון בחשמל.

.שקיות פלסטיק - צמצום השימוש בשקיות פלסטיק והפחתת הפסולת הנוצרת מכך באמצעות: הכנת   •
.• קופסאות אוכל לשימוש רב�פעמי במקום שימוש בשקיות פלסטיק, הכנת תיק נשיאה מבד בעבור כל ילד 

• .במקום שימוש בשקיות לנשיאת חפצים, יצירה בשקיות פלסטיק ועוד.

אנו צרכנים נבונים!
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מטרות:

וסכנה   זיהום.הסביבה  פסולת,  יצירת   - הנגרמות משימוש בשקיות פלסטיק  .הכרת הבעיות הסביבתיות   •
וווווולבעלי החיים; 

•  הגברת המודעות לחשיבות ההפחתה בצריכת שקיות פלסטיק ולהפחתת השלכתן לפחי האשפה ולאתרי 
וווווהפסולת;

•  .הכרת דרכים לצמצום צריכת שקיות פלסטיק;
•  הכרת דרכים לשימוש חוזר בשקיות פלסטיק.

    מושגים: שימוש חוזר, פסולת, הפחתת צריכה, התכלות חומרים

שקית אחת פחות - הרגלים להפחתת השימוש בשקיות פלסטיק

אנו צרכנים נבונים!

סיפור עצוב שאירע בחוף / מאת: רמי קליין*   

בשבת אחת, כאשר טיילו רועי ואביו על שפת הים בחוף השרון, הבחין רועי בדבר גדול המוטל 

כמה עשרות מטרים לפניהם. רועי החל לרוץ לעבר הדבר הבלתי מזוהה, אך אביו עצר אותו. 

" לאט", אמר לו אביו, "אף פעם אי אפשר לדעת במה נפגוש". הם התקרבו בזהירות לעבר 

הגוש הכהה ופתאום רועי צעק, "זה צב ים!". הצב נראה תשוש לחלוטין. כשהצב הבחין בהם 

לו את  נתנו  והם  רועי התקשר למשטרה,  לזוז מעט, אך בקושי הצליח. אבא של  ניסה  הוא 

מספר טלפון החירום של המרכז להצלת צבי ים במכמורת. לאחר כמחצית השעה, שבמהלכה 

יניב,  מנהל המרכז,  בחורים מהמרכז:  שני  הגיעו  הצב,  על  ים  מי  להתיז  ואביו  רועי  נתבקשו 

והווטרינר, גיל. 

אל  אותו  והסיעו  גדול  רכב  אל  אנשים שהתאספו בחוף הם העבירו את הצב  בעזרת כמה 

בניסיון להציל  מיוחדים  נוזלים  עירוי של  הווטרינר, החדיר לצב  גיל,  ים.  צבי  המרכז להצלת 

אותו. 

והגנים, המשרד להגנת הסביבה  יחידת הלימוד "בעקבות החוף" בסדרה "חוף מעשה במחשבה תחילה", רשות הטבע  * מתוך: 

והמרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת תל-אביב.

תיאור הפעילויות:

1. נזקיהן של שקיות הפלסטיק

מומלץ לפתוח בסיפור, סרט או תמונה המתארים את הבעיות הנוצרות בעקבות השימוש בשקיות הפלסטיק: 

הצטברותן כפסולת, לכלוך הסביבה או הפגיעה בבעלי החיים. כדאי לדבר על כך ששקיות הפלסטיק תופסות 

חלק גדול מנפח האשפה, הן נשארות כפסולת זמן רב בסביבה )אינן מתכלות( ובשל היותן קלות הן עפות 

ברוח ומלכלכות מקומות רבים. על כן חשוב לצמצם את צריכת שקיות הפלסטיק בחיי היום�יום ואף לעשות 

שימוש חוזר בשקיות הקיימות.

מוצע בפניכם סיפור המתאר פגיעה של שקית פלסטיק בצב ים. 
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אנו צרכנים נבונים!

"זהו צב ים גלדי, אחד משלושת הצבים הנפוצים במימי הים התיכון. הוא שרוי באפיסת כוחות 

ומתקשה לנשום. כנראה הוא היה מוטל על החוף שעות ספורות לפני שמצאתם אותו, ובוודאי 

לא אכל כבר כמה ימים", הסביר יניב. 

"האם אפשר להציל אותו?", שאל רועי בדאגה. 

"האמת היא שהוא נראה רע מאוד, אבל ננסה", ענה גיל.

נחנק ממשהו  חושב שהצב  אני  "מניסיוני,  ואמר:  הצב  פניו של  על  הרכיב מסכת חמצן  גיל 

שהוא בלע. אם לא תהיה בֵררה נצטרך לנתח אותו. הניתוח עלול להימשך כמה שעות, לכן 

כדאי שתחזרו הביתה ואנחנו נעדכן אתכם במצבו". ואמנם כך היה. גיל ניתח את הצב בעזרתו 

הרבה של יניב, והוציא מתוך קיבתו שקית גדולה מפלסטיק עבה. 

כפי שהבטיח, התקשר גיל לרועי ובישר לו כי הניתוח עבר בהצלחה. "לא תאמין אם תראה מה 

הוצאנו מקיבתו של הצב. כשיתאושש תוכל לבוא לבקרו", הוסיף גיל ואמר. רועי היה מאושר. 

את  חיבק  הוא  הצב.  את  לבקר  כדי  למרכז ההצלה במכמורת  רועי  הגיע  ימים  כמה  כעבור 

גיל ויניב והודה להם מאוד. "אנחנו צריכים להודות לכם, שפקחתם עין וגיליתם אחריות בכך 

שהודעתם לנו. עשיתם את הדבר הנכון. המשיכו לפקוח עין בחוף. והכי חשוב, רועי, שתספר 

בכיתה את מה שקרה. חשוב שכולם ידעו וילמדו: חייבים להפסיק לזרוק פסולת אל הים!" 

לאחר כמה שבועות הזמינו את רועי ואביו לצפות בשחרורו של הצב חזרה אל מי הים. 

•  בעקבות הסיפור אפשר לשוחח עם הילדים על הנקודות הבאות:
   •  האחריות המוטלת עלינו בנוגע לבעלי החיים;

   •  הנזקים שעלולים להיגרם לבעלי החיים בעקבות השלכת שקיות הפלסטיק;
   •  ההתנהגויות שאפשר לאמץ כדי למנוע פגיעה של שקיות הפלסטיק בבעלי חיים.

•  אפשר לבקש מהילדים לדמיין את אשר שמעו בסיפור ולצייר ציור הממחיש את הפגיעה בצב הים;
•  .בכיתות א-ב הילדים יכולים לכתוב בעצמם סיפור קצר על שקית פלסטיק שהשלכתה לסביבה פגעה 

ווווובבעל חיים;

לפגוע  ועלולים  בשטח  משאירים  שאנשים  אחרים  פסולת  סוגי  על  ולחשוב  השיחה  את  להרחיב  .אפשר    •
בבעלי חיים, כמו קופסאות שימורים שבעלי החיים דוחפים אליהן פנימה את הראש ונתקעים בתוכן או   •

•. זכוכיות שבורות שבעלי החיים נחתכים מהן.

2. הפחתת הצריכה של שקיות הפלסטיק

הוריהם  אל  להתלוות  הכיתה  או  הגן  ילדי  מכל  מבקשים   - ההורים(  בשיתוף  )פעילות  שקיות  סופרים  א. 

למרכול באותו שבוע,  ולספור בעזרת ההורים את שקיות הפלסטיק שהשתמשו בהן לצורך נשיאת המצרכים 

מהמרכול הביתה.  בשבוע שלאחר מכן, בגן או בכיתה, אפשר לסדר את המספרים בטבלה ולחשב כמה 

שקיות פלסטיק צרכו כולם יחד באותו שבוע. בעקבות החישוב יבינו הילדים שכל אחד מאתנו צורך מעט, 

אך יחד אנו צורכים המון שקיות פלסטיק. 
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בשקיות  והשימוש  הצריכה  הרגלי  את  הבודק  שאלון  המשפחות  בין  להפיץ  אפשר   - הרגלים  בדיקת  ב. 

פלסטיק. לדוגמה: האם הם צורכים שקיות פלסטיק  במרכול או בחנות או קונים בתיק רב-פעמי; האם הם 

אוספים שקיות לשימוש חוזר; האם הם זורקים שקיות; האם הם אורזים את האוכל בקופסה או בשקית; 

האם כשהם הולכים לקניות בקניון הם לוקחים שקית נפרדת בכל חנות שהם קונים בה; האם הם מוותרים 

על שקית כשהיא מיותרת ועוד.

אפשר לצרף לשאלון דף מידע המפרט את נזקי השימוש המופרז בשקיות פלסטיק לסביבה )ניתן להיעזר  

במידע המצורף לערכה(.

במקרים רבים, תהליך בדיקת ההרגלים לבדו הוא בעל השפעה רבה על ההתנהגות, שכן הוא מעלה את 

המודעות לנושא. 

ג.  בהמשך התהליך, הילדים ומשפחותיהם יכולים להחליט לשנות אחד או יותר מההרגלים של צריכת שקיות 
וווווהפלסטיק. 

ולבקש מהם,  .כיצד אפשר להפחית את צריכת שקיות הפלסטיק? אפשר להציג לילדים מצבים שונים  ד. 

לאייר,  המצבים,  את  להמחיז  אפשר  פלסטיק.  בשקיות  השימוש  להפחתת  הצעות  להציע  מצב,  וווובכל 

ווווולספר אותם ועוד. להלן דוגמאות:

להשתמש  רב�פעמית,  בקופסה  להשתמש  נפרדת,  בשקית  פריט  כל  לארוז  לא   - עשר  ארוחת  אריזת   .•
  ו. בשקיות נייר או בד;

•  אריזת המוצרים במרכול - להשתמש בתיק רב�פעמי, למלא שקיות ולא לארוז כל דבר בנפרד;
שקית  על  לוותר  שונות,  בחנויות  קונים  שאנחנו  מוצרים  שקית  לאותה  להכניס   - בקניון  מוצרים  •  אריזת 

. . ..ולהכניס דברים קטנים לתיק.

אפשר גם להציג לילדים התנהגויות שונות באותו מצב ולבקש מהם לומר מהו הפתרון המועדף וכיצד הוא 

מסייע להפחתת השימוש בשקיות פלסטיק, לדוגמה: להציג אריזה של ארוחת עשר בשקית לעומת אריזה של 

ארוחת עשר בקופסה.

ה.  פעילות שבועית: משנים הרגלים

הפעילות המוצעת נמשכת כשבוע ובה הילדים מחליטים על שינוי הרגלים בנוגע לשימוש בשקיות פלסטיק, 

עוקבים אחר מילוי החלטתם ומשתפים את שאר הילדים בתהליך. 

כל ילד יכול לבחור הרגל אחד או יותר, להחליט כיצד ישנה אותו, ולעקוב אחר מילוי ההחלטה במשך כשבוע.

לדוגמה: 

אריזת ארוחת העשר. הילדים יכולים לבקש מהוריהם לארוז את ארוחת העשר בקופסה ולעקוב אחר מילוי 

ההחלטה במשך שבוע.

עוד דוגמאות:

"אתמול לקחתי את בגדי החוג  שלי בתיק מבד 
ולא בשקית כמו שאני עושה תמיד"; 

"אתמול קניתי עפרון 
וכשהמוכרת רצתה לתת לי שקית 

אמרתי לה שאני לא צריך 
והכנסתי את העיפרון לילקוט בלי שום שקית"; 
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אפשר להכין טבלה המקלה על המעקב אחר מילוי ההחלטה, לדוגמה:

החלטתי לארוז את ארוחת העשר בקופסה!

הילדים.  בשיתוף  נהלים  קביעת  תוך  הפלסטיק,  שקיות  הפחתת  של  תרבות  בכיתה  או  בגן  להנהיג  אפשר 

מיוחד  מקום  לקבוע  אפשר  כן,  כמו  בשקית".  ולא  רב�פעמית  בקופסה  להביא  נדאג  האוכל  "את  לדוגמה, 

לאחסון השקיות לשימוש חוזר בגן או בכיתה. 

יום חמישי  יום שישי יום ראשון  יום שני             יום שלישי           יום רביעי 

אנו צרכנים נבונים!

3. שימוש חוזר בשקיות פלסטיק

גם  לכך  התייחסות  )יש  הפלסטיק  שקיות  צריכת  את  מפחית  חוזר  שימוש  שגם  לילדים  מסבירים  דיון:  א. 

בפעילות הקודמת(. אפשר לעשות שימוש חוזר בשקיות הפלסטיק אם אוספים אותן ומקצים להן מקום 

איסוף בבית. אחר כך אפשר להשתמש בהן למטרות שונות שוב ושוב. אפשר לדון עם הילדים על שימושים 

חוזרים שאפשר  לעשות בשקיות הפלסטיק, ולעודד אותם להעלות הצעות, כגון: הפיכתן לשקיות אשפה, 

שימוש בהן לצורך נשיאת חפצים לחוגים, לגן, לבֵרכה, לאיסוף צֹואת כלבים ועוד. 

ב. פעילות: אפשר לבקש מהילדים להביא מהבית שקית פלסטיק עמידה וחזקה ולאחסן אותה במגירה )בגן( 

וווואו בתא האישי )בביה"ס(. על השקית כותבים את שם הילד, ואפשר לקשט אותה. השקית תשמש לנשיאת 

וווודברים מהגן או הכיתה הביתה  ובחזרה - בכל פעם שיש צורך בכך.

4. יצירה משקיות פלסטיק

למצוא שפע  אפשר  כיום  וליצירה.  למשחק  להשתמש  ובכיתה אפשר  בגן  הפלסטיק שמצטברות  בשקיות 

הצעות לפעילויות יצירה עם הילדים. לדוגמה: מילוי כריות ו'ּפּופים' בשקיות פלסטיק, הכנת תחפושות, יצירת 

פרחים לקישוט ועוד. רעיונות והסברים אפשר למצוא באתר של המשרד להגנת הסביבה בפרק "חינוך סביבתי" 

ובעוד אתרים רבים העוסקים בנושא.
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מידע

גינה לי

הכרזה "גינה לי" עוסקת בנושא הגינה האקולוגית.

בכרזה ובפעילויות הנלוות לה נעסוק בנושאים הבאים:

•  מאפייני הגינה האקולוגית וחשיבותה.
•  חיסכון במים בגינה.

•  טיפוח מגוון המינים בגינה.
•  השבחת הקרקע בגינה.

•  פעילויות חינוכיות ולימודיות בגינה.

מהי גינה אקולוגית?

השקעה  מעט  בעזרת  ארוך  לטווח  להתקיים  תוכל  אשר  גינה  כלומר,  בת�קיימא,  גינה  היא  אקולוגית  גינה 

והתערבות מצדנו, בד בבד עם חיסכון מרבי במשאבים ופגיעה מזערית בסביבה. בגינה האקולוגית משתדלים 

לחקות את התנאים הקיימים בטבע ולאפשר התפתחות של מערכת טבעית המתאפיינת ביחסי גומלין בין 

מרכיביה.

גינה אקולוגית יכולה לשמש פיסת טבע קטנה שנקים בבית, בחצר, בגן או בבית הספר; יתקיים בה עושר רב 

של מינים של יצורים חיים ונוכל ליהנות בה מחוויות של שהייה בטבע, ההולכות ומתרחקות מאורח החיים 

המודרני.

גינה  להקים  אפשר  גדול.  בשטח  או  רב  במאמץ  צורך  אין  הספר  בבית  או  בגן  אקולוגית  גינה  להקים  כדי 

אקולוגית בשלבים או על שטח קטן בלבד. אפשר להקים גינות אקולוגיות בזעיר אנפין גם במכלים, בתנאי 

שיתקיימו בהם עקרונות הגינון האקולוגי.

מרכיבי הגינה האקולוגית

הקרקע 

בגינות רבות בבתים, בגנים הציבוריים ובחצרות הגנים או בתי הספר, אנו רגילים לראות אדמה חשופה ויבשה, 

הדורשת השקיה מרובה ודישון לעתים תכופות.

ובעלי חיים  נדיר לראות אדמה חשופה. בדרך כלל האדמה מכוסה בשרידי צמחים  ירוקים בטבע  באזורים 

הנרקבים בה, ומתקיימים בה תהליכים של מיחזור טבעי. בתהליכי המיחזור הטבעי, היצורים המפרקים החיים 

באדמה מפרקים את שרידי החומר האורגני )צמחים ובעלי חיים( ומחזירים חומרי מזון חשובים לאדמה. כך 

בתהליכים  פוריותה  את  ומשמרת  לצמחים,  אידאלית  מזון  קרקע  המשמשת  ותחוחה  פורייה  אדמה  נוצרת 

המחזוריים של גדילה, מוות והתפרקות.

נוסף על תפקידו בתור מקור מזון למפרקים המטייבים את הקרקע, החיפוי האורגני הטבעי הנמצא על האדמה 

שומר על לחות האדמה ועל הטמפרטורה שלה ומונע את היסחפותה.

בגינה האקולוגית משתדלים לחקות את התנאים הטבעיים באמצעות חיפוי האדמה בחומרים אורגניים טבעיים, 

השבחתה באמצעות קומפוסט טבעי ויצירת תנאים מתאימים לקיומם של מפרקים בתוכה. 

פני הקרקע בגינה אינם צריכים להיות ישרים. אפשר ליצור ערוגות מוגבהות, טרסות או ספירלות )ראו פירוט 

בהמשך( המגוונות את הנוף ואת בתי הגידול בגינה.

האבנים בגינה חשובות בהיותן בית גידול ליצורים החיים מתחת לאבן וכן בהיותן מקום מסתור ומנוחה ללטאות 

וליצורים אחרים.
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המים

משאבי המים במדינת ישראל הם מועטים, ומקורות המים הקיימים סובלים מ"משיכת יתר", מזיהום ומהמלחה. 

המחסור במים בישראל הביא לחקיקת חוקים המגבילים את צריכת המים במשק הביתי והעירוני ולהגבלות 

על השקיית הגינות הציבוריות והפרטיות. חוקים אלו מובילים להתייקרות המים המשמשים להשקיית הגינות. 

עקב כך, רשויות מקומיות או אנשים פרטיים עשויים להחליט על ייבוש הגינות והחלפתן במשטחים מרוצפים 

או בתחליפים אחרים.

עם זאת, לגינות הירוקות והפורחות יש חשיבות רבה בתרומתן לאיכות החיים ולאיכות הסביבה. הגינות מספקות 

נוף, צל, מקום פעילות ומקום מרגוע והשראה לבני האדם; לבעלי החיים הן מספקות מקורות מזון, מקום מחסה 

ועוד. אפשר לשתול בגינות צמחי בר, ובכך לתמוך במגוון המינים הייחודי לכל אזור. עצים וצמחים  ומנוחה 

ירוקים משמשים "ריאה ירוקה" - מספקים חמצן ומפחיתים את זיהום האוויר.

הפתרון להתלבטות בין הצורך לחסוך במים לבין הצורך בשטחים ירוקים עשוי להיות פיתוח של גינות חסכוניות 

במים.

כיצד אפשר לחסוך במים בגינה?

•  בחירה של צמחים מתאימים )חסכוניים במים(, לדוגמה: צמחי ארץ ישראל;
•  התאמת כמות ההשקיה ומיקום השתילה לצריכת המים של הצמח;

•  חיפוי הקרקע והצללתה כדי למנוע את התייבשות הקרקע והתחממותה;
•  ניצול נבון של מים ממקורות שונים - עודפי מים משימוש בבית, מי גשמים, עודפי מי ברזיות בחצרות בתי 

• הספר, מי מזגנים ועוד;
גדולה  מים  כמות  הדורשים  צמחים  של  שתילה  לדוגמה:  עילי,  נגר  מי  של  לניצול  הקרקע  פני  התאמת   •

• במקומות נמוכים שהמים זורמים אליהם, ושתילה של צמחים חסכוניים במים במקומות גבוהים. 

הצמחים 

בבחירת הצמחים המתאימים לגינה האקולוגית, מומלץ להעדיף צמחים מקומיים, ים-תיכוניים, המותאמים 

לאקלים החם והיבש של הארץ ועמידים בפני מחלות וכן צמחים חסכוניים במים. אפשר לבחור צמחים גם על 

פי המטרה שלשמה הוקמה הגינה, לדוגמה: צמחים מושכי פרפרים לגינת פרפרים, ירקות לגן ירק.

גיוון הצומח בגינה חשוב משתי סיבות: 

1.  להבטיח כי במקרה של מחלה או תנאי מזג אוויר קיצוניים, לא ייפגעו כל הצמחים; 

2.  לספק מגוון מקורות מזון וסביבות חיים למגוון בעלי חיים. 

כמו כן, המגוון תורם לתחושת ההנאה וההתפעלות מן הגינה. 

בעלי החיים

גינה המספקת תנאים מתאימים למגוון בעלי  - כלומר,  ידידותית למגוון המינים  גינה  הגינה האקולוגית היא 

חיים מהסביבה הטבעית, מושכת אותם אליה ומאפשרת התפתחות של יחסי גומלין בין היצורים החיים לבין 

סביבתם בלא איום של זיהום או הרעלה. כדי לטפח את מגוון בעלי החיים בגינה מומלץ ליצור בה מגוון אזורים 

וציפורים. אם רוצים להגביר את  ולשתול מיני צמחים הידועים בתור מושכי בעלי חיים כמו פרפרים  שונים 

נוכחות בעלי החיים בגינה אפשר להתקין בה מתקנים שונים כמו תיבות קינון או מתקני האכלה, שתייה ורחצה 

לציפורים. מומלץ להימנע משימוש בחומרי הדברה, הגורמים להרעלה של בעלי חיים ורעילים לבני האדם. 

עלה,  מכנימות  הניזונות  השבע,  מושית  חיפושיות  פיזור  כמו  ביולוגיות  הדברה  בשיטות  להשתמש  אפשר 

משיכת קיפודים הניזונים מחלזונות, שתילת צמחים הדוחים מזיקים כמו רוזמרין ועוד. אפשר גם להסיר מזיקים 

מהצמחים בעזרת הידיים.
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שטחים בגינה האקולוגית

וכו'(.  שמש/צל  )לחות,  והתנאים  הצמחים  הקרקע,  הנוף,  בסוגי  מגוונת  תהיה  האקולוגית  שהגינה  חשוב 

גינה מגוונת מאפשרת גידול של מגוון צמחים הזקוקים לתנאים שונים ומספקת מגוון סביבות חיים המספקות 

מזון, מחסה וצרכים אחרים לבעלי החיים.

להלן כמה דוגמאות לשטחים השונים שאפשר להקים בגינה האקולוגית:

שטח ּבּור - שטחי הבור היו בעבר נפוצים מאוד בלב הערים, אך בימינו הם הולכים ונעלמים בעקבות    •
האצת הבינוי ופיתוח הערים. שטח בור הוא סביבת חיים ייחודית למגוון בעלי חיים וצמחים. אפשר לאתר 

בגינה שטח בור קיים ולטפח אותו פשוט בלא כל התערבות של השקיה, דישון, עישוב או עידור; אפשר גם 

ליצור שטח בור - לדוגמה, גבעה של פרחי בר - באמצעות זריעה, שתילה או הטמנה של צמחי בר.

.ספירלת תבלינים - ספירלת תבלינים בנויה מאבנים המסודרות בצורת ספירלה מלמטה למעלה וביניהן   •
מילוי של אדמה, כך שנוצרת גבעת אדמה ואבנים. הספירלה פשוטה יותר לבנייה מאשר טרסות, ומספקת 

מגוון סביבות חיים. בראש הספירלה האדמה חשופה יותר, ולכן יכולים להתפתח בה צמחים הדורשים מעט 

יותר ולכן מאפשרת התפתחות של צמחים ממינים אחרים.  מים, ואילו בתחתיתה האדמה לחה ומוצלת 

האבנים משמשות בית גידול ומקום התחממות, מסתור ומנוחה לבעלי חיים שונים הנמצאים עליהן, ביניהן, 

או מתחתן.

וגדולות,  קטנות  מים  בֵרכות  או  חורף  שלוליות  קטנים:  מים  מקווי  בגינה  להקים  אפשר   - מים  .מקורות   •
וגדות.  מים  ולצמחי  ועופות  דגים  חיים כמו צפרדעים,  זעירים,  לבעלי  מים  ליצורי  חיים  המהוות סביבות 

מקווי המים בגינה גם מושכים אליהם בעלי חיים הבאים לשתות ולהתקרר במים כמו קיפודים וציפורים. 

חשוב להקפיד שמקווי המים לא יהפכו מוקד להטלת ביצי יתושים, ולשם כך אפשר לגדל בהם דגי גמבוזיה 

הניזונים מזחלי היתושים.

•  עצים ושיחים - תפקידם של העצים בגינה חשוב מאוד: הם מספקים צל וקירור טבעי החוסך באנרגיה,  
משמשים סביבת חיים ליצורים רבים,  משירים את עליהם, המהווים חיפוי טבעי לקרקע ומקור מזון למפרקים 

וכן מעשירים את הקרקע בחומרי מזון טבעיים. נוסף על כך, העצים מספקים אין-ספור הזדמנויות לפעילויות 

מהנות, לפעילויות חקר ולתצפית. גידול עצי פרי בגינה מספק אפשרות מהנה לקטוף מפרי העץ בעצמנו 

ולאכול ממנו ולא מהפרי שקנינו במרכול. העצים והשיחים גם מספקים מקומות קינון ומסתור למגוון בעלי 

חיים.

•  גינת ירק - הקמת גינת ירק וטיפוחה הן חוויות מהנות ומספקות לילדים, ומאפשרות הזדמנות ללמידה על 
מחזור החיים של הצמח ולהתנסות בשיטות עבודה חקלאיות. בפעילות מס' 4 - אמא אדמה - מתוארת 

פעילות של הקמת ערוגה המתאימה להכנת גינת ירק.
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גינה לי ירוקה - מהי גינה אקולוגית?                                               

מטרות:

•  הבנה כי גינה אקולוגית היא גינה שמשתמשים בה בתהליכים טבעיים לטיוב הקרקע, חוסכים בה במים,  
• משתמשים בה ביעילות במשאבים ומספקים בה סביבות חיים מגוונות כדי לתמוך במגוון המינים;

הסביבה,  את  מזהמת  אינה  המינים,  במגוון  תומכת  בהיותה  האקולוגית  הגינה  של  חשיבותה  •..הבנת 
וווומספקת ערכים של כבוד ואחריות לעולם הטבע ופליאה ממנו.

   מושגים: גינה אקולוגית, גינה ידידותית לסביבה

תיאור הפעילויות:

1. גינה מהחלומות
לצורך הפעילות רצוי לזמן לילדים צבעים וחומרי יצירה, צעצועי חיות, עצים וכו'.

כמו כן מומלץ לרכז בפינה אחת ספרים ומדריכים ובהם תמונות של צמחי בר וגן, בעלי חיים שאפשר להבחין 

בהם בגינה וגינות.

פעילות זו מוצעת כפעילות פותחת לנושא הגינה האקולוגית והיא משתפת את הילדים בחזון ובחלום להקים 

גינה כזו בשטח בית הספר או הגן.

מספרים לילדים על התכניות להקים גינה או לפתח את הגינה הקיימת. 

מבקשים מהם לדמיין: מהי גינת החלומות שלהם? מהם הדברים החשובים להם ביותר בגינה? מה היו רוצים 

בעיקר לעשות בגינה? )לנוח, לשחק, להסתכל בציפורים, לעבוד...(.

כדאי לבקש מהם לשים לב לגורמים הבאים:

•  שמש וצל - האם הם מעדיפים גינה מוצלת או שטופת שמש? היכן היו רוצים שתהיה שמש? 
  ..היכן היו רוצים צל?

•  צמחייה - אילו צמחים אהובים עליהם? אילו צמחים היו רוצים לבחור?
•  בעלי חיים בגינה - האם היו רוצים בעלי חיים בגינה? אילו?

•  מתקנים - אילו דברים נוספים היו רוצים לשים בגינה? )מתקני שעשועים, ריהוט גן וכו'( הילדים יכולים 
• לספר ועל הגינה שלהם, לצייר אותה או לבנות דגם של הגינה בעזרת חומרים שזימנו להם.

וווואפשר לרכז את כל התוצרים של הילדים לתערוכה ולהציג אותה בפני הילדים וההורים.
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2. גינה אקולוגית

מספרים לילדים את הסיפור "הגן הקסום"* ומתבוננים בציורים שבו. 

סיפור זה מבוסס על הגן האקולוגי הלימודי "בית בטבע".

אפשר גם לשיר עם הילדים את השיר: "גינה לי"**.

מבקשים מהם להתבונן בכרזה "גינה לי". 

מזמינים אותם להביע את תחושותיהם ודעתם על הגינה שבאיור.

דנים עם הילדים במרכיבים המיוחדים לגינה האקולוגית כפי שהם מתבטאים בסיפור ובכרזה :

•  צמחים  - אילו צמחים יש בגנים המתוארים בהם? מה מיוחד בהם? 
•  בעלי חיים - אילו בעלי חים מגיעים לגן? מדוע הם מגיעים אליו? כאן חשוב לשוחח עם הילדים על דברים 

הדברה(;   חומרי  רע,  )ריח  אותם  שמרחיקים  ודברים  וכו'(  מחסה  מים,  )מזון,  חיים  בעלי  שמושכים   •
•  מרכיבים דוממים - אילו עוד מרכיבים יש בגינה ומהי חשיבותם?

.קרקע - מבקשים מהילדים לשים לב לחיפוי שעל הקרקע. דנים עם הילדים על הקרקע - האם לדעתם   •
וווומתקיימים בה חיים?

חוזר  שימוש  או  מיחזור  בהם  שנעשה  מקומות  בכרזה  למצוא  מהילדים  מבקשים   - במשאבים  חיסכון   •
וווובחומרים בלא לבזבז משאבים. 

•  השקיה - מזכירים את חשיבות החיסכון במים, מספרים לילדים על צמחים חסכוניים במים ומבקשים מהם 
וווולמצוא דוגמאות לשימוש חוזר במים בכרזה. 

מספרים לילדים כי הגינות המתוארות בסיפור ובכרזה נקראות "גינות אקולוגיות" או "גינות ידידותיות לסביבה". 

מאפשרים להם להביע את דעתם על השם הזה: האם הוא מתאים לגינות אלו? האם הם מכירים גינות אחרות 

היא  ביישוב  הנמצאת  הגינה  או  לגן  או  הספר  לבית  הקרובה  הגינה  האם  זה?  בשם  להן  לקרוא  שמתאים 

ידידותית לסביבה? 

מאפשרים לילדים להציע הצעות - איך אפשר להפוך את הגינה הקיימת בגן או בבית הספר לגינה ידידותית 

יותר לסביבה? רושמים את הצעות הילדים ומציגים אותן.

3. סיור בגינה אקולוגית

אם יש בסביבה גינה אקולוגית באחד הגנים, בתי הספר או הגינות הציבוריות - מומלץ לצאת אליה לסיור.

סיור  לתאם  אפשר  לימודית.  אקולוגית  גינה  ובו   - בטבע"  "בית   - סביבתי  קהילתי  מרכז  פועל  אביב  בתל 

ופעילויות ב"בית בטבע" בטל. 03-5182318.

סרטונים המתארים את הגינה ב"בית בטבע" ואת הפעילויות בה נמצאים באתר גננת )גנNET( בתוך הנושא: 

מדעים ומתמטיקה - מודעים למדעים.

.פעילויות בעת הסיור - בעת הסיור בגינה חשוב לאפשר לילדים לחוות תחושות של פליאה והתפעמות.   •

•  פעילויות לאחר הסיור - לאחר הסיור מומלץ לאפשר לילדים להביע את החוויות שלהם בשיח, בכתב או  
וווווביצירה. אפשר גם לעשות תערוכה ולהציג בה את יצירות הילדים בעקבות הטיול.

פעילויות מתאימות לכך הן ציור, התבוננות דרך מסגרת או זכוכית מגדלת, צילום, טיולים ומשחקים בעקבות 

החושים )צבעים, ריחות, קולות(.

עוד הצעות לפעילויות חווייתיות בסיור אפשר למצוא בפעילות מס' 1 בנושא: "להיות בטבע - זה בטבע 

שלי". חשוב גם להפנות את תשומת לבם של הילדים למאפיינים המיוחדים של הגינה האקולוגית כפי שהם 

אחרים. דוממים  ומרכיבים  המים  הקרקע,  החיים,  בעלי  הצמחים,  בה:  מסיירים  שהם  בגינה  מתבטאים 

*רן לוי יממורי, הגן הקסום, הר יער     **גינה לי, מילים: לוין קיפניס, לחן: דוד מערבי.
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גינה לי

מטרות:

ירוקות בד בבד עם חיסכון במים; גינה חסכונית במים מאפשר שמירה על סביבות  .הבנה כי טיפוח   •
•  הבנה כי צמחים שונים צורכים כמויות שונות של מים;

והצללה של  חיפוי  נכון של השקיה,  תכנון  במים(,  )חסכוניים  בחירה של צמחים מתאימים  כי  הבנה   •
ווווהקרקע וניצול נבון של מים ממקורות שונים מסייעים לחיסכון במים בגינה;

   מושגים: צמחים חסכוניים במים, חיפוי קרקע

ירוק וחסכוני - גינה ירוקה חסכונית במים

פעילויות:

1. האם צריך לייבש את הגינות?

במידע  מצאו  הרחבה  ירוקות.  בסביבות  הצורך  לבין  במים  לחסוך  הצורך  שבין  דנה בהתלבטות  זו  פעילות 

המצורף בערכה.

אפשר לדון בנושא זה בדרכים שונות:

•  אפשר להמחיז ויכוח בין "מר כחול" ל"גברת ירוקה". "מר כחול" מייצג את משאבי המים והרצון לחסוך 
ווווובהם, ואילו "גברת ירוקה" מייצגת את הגינות והגנים הירוקים והרצון לשמור עליהם. השניים מתווכחים וכל 

ווווואחד מתבצר בעמדותיו: "מר כחול" אומר שהמים הם החשובים ביותר וכי הגינות הן בזבזניות ומיותרות; 

ווווו"גברת ירוקה" אומרת כי חשוב לשמור על הגינות ולשם כך דרושים מים;

•  אפשר להמחיז הפגנה שבה שני צדדים - צד א' תומך בייבוש הגינות וצד ב' תומך בשמירה עליהן. הילדים 
ווווויכולים לבחור לאיזה צד בהפגנה ישתייכו ולהסביר את בחירתם;

•  לסיום, חשוב שהילדים יציעו לצדדים פשרה - איך אפשר לשמור גם על המים וגם על הגינות הירוקות? 

2. לכמה מים זקוקים הצמחים?

צמחים שונים זקוקים לכמויות מים שונות. חשוב להכיר את צריכת המים השונה של הצמחים כדי לבחור 

בצמחים הצורכים פחות מים ולהתאים את תדירות ההשקיה לצמח.

כדי להמחיש את צריכת המים השונה של צמחים שונים, אפשר לעשות ניסוי פשוט: נשתול שלושה סוגים 

שונים של צמחים ונבדוק מהי תדירות ההשקיה הטובה ביותר לכל צמח.

בעת הניסוי, חשוב לוודא כי מלבד המים, כל התנאים יהיו זהים: סוג הקרקע, המכלים, התאורה והטמפרטורה.
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אחרים(; ממכלים  או  ריקים  גבינה  ממכלי  עציצים  להכין  )אפשר  קטנים  כלים  או  עציצים  תשעה  נכין   •
•  נשים בעציצים אדמה מאותו סוג;

•  נוודא כי בתחתית העציץ יש חור המאפשר ניקוז טוב של מי ההשקיה;
•  נשתול בעציצים שלושה שתילי צמחים מסוגים שונים, בכל שלושה עציצים נשתול סוג אחד של צמח. 
ווווונשקה היטב לאחר השתילה ונרשום את שם הצמח במדבקה או בשלט על העציץ. בשלב זה, מומלץ כי 

וווווהילדים לא ידעו מהי צריכת המים המתאימה לכל צמח.

•  שלושת סוגי הצמחים:
פטוניה; טגטס,  בשמת,  ותמר,  אמנון  לדוגמה:  מים,  של  גדולה  לכמות  הזקוק  צמח   - "בזבזני"  צמח   .1

2.  צמח "רגיל" - צמח הזקוק לכמות בינונית של מים, לדוגמה: גזניה, יסמין, היביסקוס;

3.  צמח "חסכוני במים" - צמח הזקוק לכמות מועטה של מים, לדוגמה: קקטוסים שונים, לנטנה, צמחי תבלין   

ץץכמו אזוב, מרווה ורוזמרין;

•  ניצור שלוש קבוצות עציצים. בכל קבוצה שלושה צמחים מסוגים שונים. נניח את העציצים באותו מקום, 
ווווורצוי בפינה מוארת היטב אך לא חשופה לשמש ישירה;

• .נשקה כל אחת מקבוצות העציצים באותה כמות מים )כרבע כוס מים למכל בגודל של מכל אשל( אך 
ווווובתדירויות שונות לכל קבוצה: 

    • השקיה מועטה - אחת לשבוע;

    • השקיה בינונית - כל 4-3 ימים;

    • השקיה רבה - כל יום; 

    דוגמה לארגון קבוצות העציצים:

צמח 1 "בזבזני" )אמנון ותמר(

השקייה רבההשקייה בינוניתהשקייה מועטה

צמח 2 "רגיל" )יסמין(

צמח 3 "חסכוני" )מרווה(
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איורים   ובהן  כרטיסיות  להכין  לצורך המעקב אפשר  לאורך שבועיים.  אחרי מצב הצמחים  .ננהל מעקב   •

נסיק מסקנות: 

•  איזו תדירות השקיה היא המתאימה ביותר לכל צמח?
•  לסיכום, רצוי להדגיש כי כל צמח זקוק למים, אך בכמות שונה;

•  בהמשך לדיון המקדים, הילדים יכולים להציע פתרונות לבעיה - כיצד אפשר לשמור על הגינות וגם לחסוך 
• .במים?

3. צמחים חסכוניים במים

נהפוך את הגינה לגינה חסכונית במים - 

זו היות שהם מותאמים  .נבחר מיני צמחים חסכוניים במים. צמחי ארץ ישראל מתאימים ביותר למטרה   •
במשתלות  למצוא  אפשר  במים  חסכוניים  צמחים  רשימות  והיבש.  החם  הים�תיכוני  לאקלים  וווובטבעיות 

ווווברחבי הארץ וכן באינטרנט; 

• .נשתול בגינה עצים - העצים מספקים צל ומפחיתים את התחממות הקרקע ואת התאיידות המים ממנה. 
או  זית  עצי  כמו  לאלרגיה(  )הגורמים  אלרגניים  עצים  להימנע משתילת  רצוי  העצים,  בבחירת  לב:  ווווושימו 

ווווברושים;  

• .נבחר צמחים המתאימים לאקלים המקומי ונשתול אותם בגינה במקום המתאים להם )קרקע מתאימה, 
וווותנאי תאורה מתאימים: בשמש, בצל או בחצי צל(;

•  נתאים את כמות ההשקיה לצורכי הצמחים. נשקה את הצמח כנדרש - לא יותר מדי ולא פחות מדי. נשתדל 
וווולשתול צמחים בעלי דרישות מים דומות סמוכים זה לזה;

• .מומלץ להתקין בגינה מערכת השקיה בטפטפות; מערכת זו היא החסכונית ביותר מבין שיטות ההשקיה; 
ווווועדיף לשלב במערכת מחשב השקיה;

•  אדמה חשופה מתחממת, מתייבשת ונסחפת - לכן מומלץ לחפות )לכסות( את פני הקרקע; החיפוי המומלץ 
ווווביותר הוא חיפוי מחומרים המתפרקים בקצב מהיר ומטייבים את הקרקע כמו רסק עלים וגבעולים, קליפות 

וווועלים או קומפוסט; 

)לפני  עודפי מים מן הברז  עודפי מי שתייה שנשארו בכוסות,   - ועודפי מים  נאגור מי גשמים, מי מזגנים   •
וווושמגיעים המים החמים...( - ונשתמש בהם להשקיית הגינה;  

•  אפשר לשנות את פני הקרקע בגינה כך שמי הגשמים היורדים בגינה ינותבו להשקיה או למילוי הבֵרכה או 
וווויתנקזו אל המקום המיועד לשלולית החורף.  

הכרטיסיות  את  יצמידו  הילדים  לגמרי(.  נבול  נרקב,  או  מצהיב  טוב,  )מצב  הצמח  מצב  את  המבטאים 

במקום מיוחד על הלוח. אפשר גם להכין טבלה מצוירת או כתובה והילדים ימלאו בה את מצב הצמח בכל 

עציץ, לדוגמה:

צמח 1     צמח 2       צמח  3 מידת ההשקייה

השקייה מועטה

השקייה בינונית

השקייה רבה
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מטרות:

•  הבנה כי אפשר למשוך לגינה בעלי חיים באמצעים שונים: הספקת מזון, מים, מקומות קינון )לציפורים(, 
וווו.ומקומות מחסה ועוד;

• .. היכרות עם מגוון צמחים מושכי חרקים וציפורים;
הייחודיים  מינים  מגוון  לגינה  מושכת  וכו'(  בֵרכות  חורף,  )שלוליות  בגינה  מים  מקווי  הקמת  כי  ..הבנה   •

•/ למקוויומים.

    מושגים:  מגוון מינים, סביבת חיים, צמחי צוף, שלולית חורף

טבע בגינה - טיפוח מגוון מינים בגינה

גינה לי

פעילויות:

1. גינת ציפורים

תצפית בציפורים, במיוחד בעונות החיזור, הקינון וגידול הצאצאים, היא חוויה מרתקת, מלמדת ומהנה לילדים. 

מומלץ להקים בגינה סככת תצפית )מוסווית(, או לאפשר לילדים תצפית ממקום אחר הצופה אל מקומות 

הקינון, ההאכלה, השתייה והרחצה שהקדשנו לציפורים בגינה. 

א.  הבטחת מקומות קינון

ציפורים רבות מקננות בין הענפים בעצים ובשיחים סבוכים, לדוגמה: צופית, פשוש, בולבול, שחרור ועוד. 

לפיכך, גינה המכילה שפע של שיחים סבוכים ועצים בגבהים שונים תספק לציפורים אלו ואחרות מקומות 

קינון טובים. 

ואפשר למשוך  ובחללים טבעיים,  ירגזי, המקננות בחורים  ובמיוחד  נקר  דוכיפת,  דרור,  ציפורים כמו  יש 

אותן לגינה באמצעות הצבתן של תיבות קינון. אפשר לבנות תיבות קינון מעץ או מחומר או לקנות תיבות 

קינון מוכנות. לכל מין של ציפורים יש להכין את תיבת הקינון המתאימה לו - גודל התיבה, פתח הכניסה 

והגובה שהתיבה מוצבת בו. חשוב למקם את התיבות במקום גבוה ומוצל המוגן מחתולים, ולדאוג לכך 

שפתח הכניסה לא יהיה חשוף לקרינת שמש ישירה בצהריים או לגשמים. רצוי לתלות את התיבה לא 

יאוחר מסוף חודש ינואר, ועדיף קודם לכן, כדי שהציפורים שבשטח כבר יכירו את התיבה כשתתחיל עונת 

הקינון באביב. 

דוגמאות  וכן  קינון  תיבות  לבניית  הוראות  למצוא  תוכלו  בר בחצר הבית  ציפורי  לטיפוח  המרכז  באתר 

לסוגים שונים של תיבות קינון המתאימים למינים שונים של ציפורים.
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לציפורים.  האכלה  שולחן  לשמש  יכולים  גבוה  עמוד  על  המונח  מדף  או  רגיל  שולחן   - האכלה  שולחן   •
    על השולחן נניח פירות וירקות חתוכים )אפשר להשתמש בשיירי ארוחת העשר(, שאריות לחם וכן זרעים, 

• .בטנים ואגוזים, האהובים על ציפורים. 
•  מחרוזת בטנים לא קלופים תלויה על חוט ברזל או גליל רשת הממולא בבטנים היא מקור משיכה לירגזים, 

.   לדרורים ולציפורים אחרות. 

בתערובת,  האצטרובל  את  ולמלא  לציפורים  "פשטידה"  להכין  אפשר   - מאצטרובלים  האכלה  מתקני   •
ווווכמפורט להלן:  

וווומתכון ל"פשטידה" לציפורים, מתוך אתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

ווווהחומרים:

    1. קמח רגיל

    2. שמן חמניות או קנולה או דומים להם;  אין להשתמש בשמן זית!

    3. בטנים גרוסים או גרעיני חמניות מקולפים או שומשום וכדומה.

    אופן ההכנה: 

    1. מערבבים את העיסה עד לקבלת בצק סמיך;

    2. דוחסים את העיסה בין עלי האצטרובל;

    3. תולים את האצטרובל באמצעות חוט ברזל קרוב לענף כך שיתנדנד מעט ככל האפשר.

סוכר   מי  המכיל  שתייה  מתקן  הצבת  באמצעות  לגינה  צופיות  למשוך  אפשר   - לצופיות  האכלה  מתקן   •
וווו)ארבעה חלקים מים, חלק אחד סוכר לבן(. אפשר להכין מכל כזה מבקבוק ריק: בפקק הבקבוק מנקבים 

ווווחור קטן, ודרכו יטפטפו מי הסוכר. את הבקבוק תולים בעזרת חוט על עץ או עמוד כשהוא הפוך באלכסון. 

וווואפשר להשתמש גם בבקבוקי שתייה של אוגרים או מכרסמים אחרים שאינם בשימוש.

ג.  הקמת פינות שתייה ורחצה 

צוף  פירות,   - לציפורים  הנחוץ  המזון  כל  כלל את  בדרך  מגוון צמחים, מספקת  אקולוגית המכילה  גינה 

וחרקים הנמשכים לצמחים. דוגמאות לצמחים מושכי ציפורים המתאימים לגינה האקולוגית הם : עצי אלון, 

זית, תמר, אלה, תות ועצי פרי אחרים; שיחים ומטפסים - הדס, אלת המסטיק, טקומית, מורן, יערה ועוד. 

באתר המרכז לטיפוח ציפורי בר בחצר הבית אפשר למצוא רשימת צמחים מושכי ציפורים.

כדי להגדיל את אוכלוסיית הציפורים בגינה ולאפשר תצפית נוחה עליהן בזמן האכילה, אפשר להציב בגינה 

מתקני האכלה שונים, לדוגמה:

ב. מזון לציפורים

כדי לאפשר לציפורים, לקיפודים ולבעלי חיים אחרים לשתות ולהתרחץ, מומלץ להעמיד בגינה דרך קבע 

כלים ובהם מים נקיים, להחליף את המים מדי יום ולנקות את הכלים. 

כל כלי שטוח, כדוגמת צלחת, יכול לשמש "אמבטיה" לציפורים. מומלץ להשתמש בכלים מחומר טבעי 

השתייה  פינות  לעמוד.  הציפורים  יוכלו  עליה  אשר  אבן,  להניח  מומלץ  הכלי  באמצע  חרס.  או  אבן  כמו 

והרחצה לציפורים חייבות להיות במקום פתוח  המאפשר לציפורים שדה ראייה לשם הגנה מפני חתולים 

ואויבים אחרים. 

ציפורים רבות אוהבות גם לעשות "אמבטיית חול", המנקה את גופן מטפילים. שטח קטן במקום שטוף 

שמש ובו חול יבש או עפר יכול לשמש אמבטיית חול לציפורים.

גינה לי
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גינה לי

2. מקורות מים לבעלי חיים

דו�חיים כמו צפרדעים, נמצאים  גידול לחים, המהווים סביבת חיים למגוון מינים.  בישראל יש מחסור בבתי 

כן,  וזיהום הסביבה. כמו  הגידול הלחים  כולו בסכנת הכחדה חמורה עקב התייבשות בתי  ובעולם  בישראל 

בישראל יש ימים חמים ויבשים רבים, ולפיכך יש מחסור במים לשתייה, לרחצה ולקירור הגוף בעבור מגוון 

המינים החיים הקשורים למקווי מים. לכן, חשוב לטפח בגינה האקולוגית גם בתי גידול לחים ומקורות מים 

לציפורים ולבעלי חיים אחרים.

א.  הקמת שלולית חורף

שלולית חורף מתמלאת מים רק בעונת החורף ומתפתחת בה מערכת חיים ייחודית, המזמנת פעילויות 

פליאה וחקר רבות לילדים. 

אפשר להקים שלולית חורף בדרך פשוטה למדי. חופרים במקום נמוך בחצר )שאליו מתנקזים מי הגשם( 

ומהדקים  אטומה   )PVC( פלסטיק  ביריעת  קרקעיתה  את  מרפדים  מתונות,  דפנות  בעלת  רדודה  בֵרכה 

אותה היטב לדפנות. אם אין אפשרות לחפור בֵרכה, אפשר להשתמש בבֵרכת ילדים קטנה או בכלי שטוח 

אחר.

בעונת החורף, ימלאו מי הגשמים את הבֵרכה, ובדרך הטבע לאחר זמן מה יתמלאו המים ביצורים זעירים: 

סרטנים ירודים, פלנקטון, תולעים ועוד. אם יגיעו קרפדות אל הבֵרכה הן עשויות להטיל בה ביצים, ומהן 

יתפתחו ראשנים. מומלץ להעביר אל הבֵרכה קרקע מקרקעית של שלולית חורף טבעית המכילה יצורים 

חיים, והם יתחילו את שרשרת המזון בשלולית החורף בגינה.

 
ב.  הקמת בֵרכה

בֵרכת מים בגינה היא סביבת חיים ליצורים כמו צפרדעים, דגים, עופות, צמחי מים וצמחי גדות, ומקור מי 

שתייה לבעלי חיים שונים כמו קיפודים וציפורים.
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3. גינת פרפרים וחרקים

הפרפרים ניזונים מצוף של פרחים, וממנו ניזונים גם חרקים אחרים. חרקים גם ניזונים ממזיקים שונים הגדלים 

על הצמחים, לדוגמה: מושיות הניזונות מכנימות עלה.

הפרפרים מטילים את ביציהם על עלים של צמחים פונדקאים, והעלים משמשים מזון לזחלים הבוקעים מן 

הביצים.  כדי למשוך פרפרים לגינה, מומלץ לשתול בה צמחים המכילים צוף כמו: סלסלי כסף, מרווה, יערה 

ושיח אברהם. דוגמה לצמחים פונדקאים המשמשים להטלה של פרפרים הם פיגם )מושך זנב סנונית(, כובע 

הנזיר )מושך לבנינים( ומינים שונים של מצליבים - כרוב, חסה, חרדל וצנון )מושכי לבנינים(. 

כמו כן, רצוי להשאיר בגינה ענפים בולטים, ועליהם יתיישבו פרפרים זכרים, הצופים מן הענף המוגבה על 

הטריטוריה שלהם. חשוב שבשטח שרוצים למשוך אליו פרפרים יהיו שטחי צל ושטחי שמש, וכן ושהשטח 

יהיה מוגן מרוח חזקה. 

רשימת צמחים מושכי פרפרים אפשר למצוא באתר המרכז לטיפוח ציפורי בר בחצר הבית.

גינה לי

ילדים  יותר. לפיכך, חשוב להקפיד כי  הקמת הבֵרכה דומה להקמה של שלולית חורף, אלא שהיא עמוקה 

קטנים, העלולים לטבוע בה, ישהו בקרבתה רק בהשגחת מבוגרים. 

את הבֵרכה מומלץ להקים בשטח מוצל למחצה )שיש בו שמש חלק מהיום(, אך לא ישירות מתחת לעץ, כדי 

למנוע את התחממות המים ונשירה של עלים לתוך הבֵרכה. 

מים למילוי רציף של הבֵרכה יכולים להגיע ישירות ממערכת ההשקיה בטפטפות. אפשר להשתמש למילוי 

הבֵרכה גם במי גשמים שנאגרו בעונת החורף או מתנקזים אליה מן המרזב ומרחבי הגינה, במי מזגנים ובמים 

אפורים כמו עודפי מי הברזיות בחצר בית הספר. 

חשוב שדפנות הבֵרכה לא יהיו תלולות, כדי לאפשר לבעלי חיים ששתו מן הבֵרכה לצאת ממנה בביטחון. 

מומלץ להניח בבֵרכה אבנים גדולות הבולטות מעל פני המים, כדי לאפשר לבעלי חיים לטפס ולעמוד עליהן. 

כדי למנוע התפתחות של זחלי יתושים בבֵרכה, מומלץ לשים בה דגי נאווית או גמבוזיה, הטורפים את הזחלים. 

אפשר לשתול בבֵרכה צמחי מים המסייעים בניקוי טבעי של המים כמו קנה, יקינתון מים, גומא, אגמון ושושנות 

לבעלי  מסתור  ומספקים  טבעי  מראה  לבֵרכה  המקנים  גדות,  צמחי  לשתול  אפשר  הבֵרכה  גדות  על  מים. 

החיים.
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מטרות:

•  פיתוח תחושת כבוד כלפי האדמה;
•  הבנה כי אדמה בריאה ו"חיה" משמשת סביבת חיים למגוון יצורים חיים;

•  הבנה כי בעלי החיים והצמחים הגדלים באדמה זקוקים לחומרי המזון החשובים אשר האדמהומספקת 
ווו.ולהם, ולתנאים המיוחדים המתקיימים בה;

והיא מסוגלת  זקוקים להם,  • הבנה כי אדמה פורייה היא אדמה המכילה את חומרי המזון שהצמחים 
וווולחדש חומרי מזון אלו בתהליכי פירוק הנעשים על ידי יצורים מפרקים;

•  הבנה כי בטבע פוריות האדמה נשמרת בתהליכים של מיחזור טבעי על ידי יצורים מפרקים, המפרקים 
וווואת שרידי החומר האורגני )צמחים ובעלי חיים( ומחזירים חומרי מזון חשובים לאדמה; 

.הבנה כי כדי לשמור על פוריות האדמה יש לחקות את התנאים הטבעיים - לשמור על תנאים של   •
וווולחות וקרירות, לאפשר לחומרים אורגניים טבעיים )כמו נשר עלים( להצטבר באדמה ולאפשר ליצורים 

• מפרקים להתקיים בתוכה;
•  התנסות בִטּיּוב )השבחת( האדמה בגינה בשיטות אורגניות ובהכנת ערוגות.

   מושגים: קומפוסט, ְמָפְרִקים, אדמה פורייה, ִטּיּוב )השבחת( האדמה  ווווו

אמא אדמה - השבחת הקרקע בגינה האקולוגית

גינה לי

תיאור הפעילויות:

1. האם האדמה "חיה"?

לצורך פעילות זו נזדקק לסוגי אדמה שונים, כולל אדמת קומפוסט פעיל, שעדיין "עובד" ויש בו יצורים מפרקים. 

גם אדמת יער עשירה ברקבובית תוכל לסייע לנו. כמו כן נזדקק לזכוכיות מגדלת.

א. מבקשים מן הילדים לאסוף קרקע ממקומות שונים )בחצרות, בגנים וכו'( ולהביא אותה לגן או לכיתה, או 

וווומסיירים עם הילדים במקומות שונים, בעלי קרקע שונה;

ב. מבקשים מן הילדים להתבונן בקרקעות השונות ולשים לב לתכונותיהן: 

•  מראה כללי - מהו צבעה של האדמה? האם יש בה גושים או גרגרים? 
•  המגע - האם התחושה היא גרגרית, כמו של חול, או דביקה? האם קל להכניס לתוכה אצבע? )נסו להכניס  

וווואצבע לקרקע תחוחה של יער, לעומת קרקע יבשה וחשופה בגינות(;

את   לשאול  כדאי  קרירה?  או  חמימה  שמש(,  בימי  לוהטת  )ואפילו  חמה  האדמה  האם   - והטמפרטורה   •
ווווהילדים ולדעתם - מה עדיף בעבור הצמחים ובעלי החיים שחיים באדמה?

•  הלחות - האם האדמה יבשה או לחה? גם כאן אפשר לשאול את הילדים לדעתם - אילו תנאים מתאימים 
וווו.יותר לצמחים הגדלים בקרקע?
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•  התנהגות במים - אפשר להרטיב את האדמה ולבדוק כיצד המים נספגים בה. לקחת את האדמה הרטובה 

גינה לי

ביד, לנסות ללוש אותה ולבדוק: האם היא נדבקת ונמרחת על הידיים? האם אפשר ליצור ממנה צורות? 

באדמות חוליות המים מחלחלים במהירות והאדמה נותרת גרגרית; באדמות אחרות הקרקע סופגת את 

המים כמו בצק, לעתים נעשית דביקה ולעתים, כמו באדמות חרסית, אפשר ללוש את האדמה וליצור בה 

צורות כמו בחומר;

•  הריח - הילדים יכולים לקחת חופן אדמה רטוב בכפם ולקרב אותו לאפם. לאדמה פורייה ורטובה יש בדרך 
ווווכלל ריח כבד אופייני;

ויצורים מפרקים  יצורים חיים )שלשולים, טחביות, כדרוריות  .יצורים חיים - האם אפשר לראות באדמה   •
נוספים(? אדמות פוריות, קומפוסט פעיל או אדמה שנלקחה מקרקע היער, רוחשים חיים מפתיעים ומעניינים. 

הילדים יכולים לסנן את האדמה ולחפש בה יצורים חיים או להתבונן בה בזכוכית מגדלת. חשיבותם של 

המפרקים לטיוב האדמה נדונה בנושא: "עץ השדה" בפעילות מס' 5 - החיים בנשר העלים. אם עדיין לא 

הניזונים משרידי החומר האורגני  הילדים בחשיבותם של המפרקים,  עם  לדון  זה חשוב  בנושא  עסקתם 

שבקרקע )צמחים ושרידי בעלי חיים(, מפרקים אותם ומחזירים לאדמה חומרי מזון חשובים. 

ג. .מבקשים מן הילדים להביע את דעתם - איזו אדמה נראית להם "חיה" יותר? באיזו אדמה יבחרו לשתול 

ווווצמחים? מדוע?
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גינה לי

2. בודקים את השפעת טיב האדמה על נביטה של זרעים ועל צמיחת הנבטים

בתהליך הנביטה חשוב שתהיה לזרע אדמה מנוקזת ומאווררת היטב ועשירה בחומרי מזון.

אפשר לעשות ניסוי ובו יבדקו הילדים כיצד משפיע סוג האדמה )או מצע אחר( על נביטת הזרעים ועל צמיחת 

הנבטים.

לצורך כך נוכל להשתמש במכלים ריקים )כמו מכלי גבינה או לבן(, אשר תחתיתם מנוקבת.

א. נבקש מהילדים להביא מצעים שונים - אדמות מסוגים שונים, חצץ, צמר גפן ועוד. חשוב שאחד המצעים 

וווויהיה גם אדמת קומפוסט עשירה במפרקים;

ב. נמלא את המכלים במצעי הגידול השונים ונסמן אותם באמצעות שלטים או מדבקות. לכל מצע גידול נכין 

וווושלושה מכלים;

ג.  בכל אחד מהמכלים נזרע 3-2 זרעים של אותו צמח, לדוגמה: אפונה, שעועית;

ד. .מרגע הזריעה יש לשמור בקביעות על הלחות במצע, אך לשים לב שהמצע לא יהיה רטוב מדי, אחרת יירקב 

ווווהצמח. אפשר לסדר את הילדים בקבוצות, כאשר כל קבוצה אחראית לשלושה מכלים המכילים אותו סוג 

וווומצע;

ה. נניח את כל המכלים באותו המקום, במקום מתאים )מואר, אך בלא קרינת שמש ישירה, רחוק ממקור חום(, 

וווונעקוב אחר קצב הנביטה והתפתחות הצמח באדמות השונות. הילדים יכולים למלא "יומן נביטה" ובו יתארו 

וווובכל יום את מצב הצמח באמצעות מספרים, מילים, ציורים או צילומים. כדאי לשים לב: באילו מכלים צצו 

ווווהנבטים לראשונה? באילו מכלים צמחו הנבטים מהר יותר? באילו מכלים הנבטים נראים "חזקים" יותר?

ו.  לאחר שהצמחים גדלו אפשר לדון עם הילדים בתוצאות הניסוי ולהחליט איזו אדמה היא המתאימה ביותר 
וווובעבור כל צמח. חשוב לשים לב כי לא כל הצמחים זקוקים לאותו סוג אדמה יש צמחים כמו צמחי חוף הים, 

ווווהמעדיפים קרקע חולית, ויש צמחים כמו צמחי גדות או ביצה, המעדיפים קרקע בוצית שאינה מנוקזת.

אפונה

צמר גפןחמרהחצץ

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

שעועית

צמר גפןחולחצץ

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

חומוס

קומפוסטחמרהחצץ

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו
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3. "ערוגת שכבות" - הכנת ערוגות בחיפוי יריעות

גינת ירק דורשת אדמה פורייה. בפעילות זו ניצור אדמה רכה וטובה לגידול ירקות ונקייה מעשבים שוטים, בלא 

צורך בדשנים מלאכותיים או בחומרי הדברה.

פעילות זו היא פעילות מהנה לילדים ואפשר לשלב בה את המשפחות.

א.  נבחר שטח מתאים לערוגה, שיש בו שמש אך הוא מוגן מרוח;

ב.  נשטח את העשבים במקום, בלי לנכש אותם. אפשר להרטיב את הקרקע;

גינה לי

יהיו  נניח על פני הקרקע שכבה עבה של חומר שאינו עביר לאור כמו קרטונים או עיתונים. נדאג שלא  ג.  

וווווחריצים שביניהם יכולים לבצבץ עשבים. כך נמנע צמיחה של  עשבים שוטים המפריעים לגידולים; 

ד.  נכסה בשכבה עבה )15-7 ס"מ( של קומפוסט מוכן. הדשן האורגני מהקומפוסט יחלחל לאדמה שמתחתיו 

וווווויפרה אותה;

ה.  נפזר על פני הקומפוסט שכבה של חומר אורגני כמו דשא קצור או קש רטוב, נְִקיִים  מזרעי עשבים, וניישר 

ווווואת פני הערוגה;

ו. . .נשקה את הערוגה באמצעות מתזים, טפטפות או צינור שבקצהו ראש מקלחת בזרימה עדינה, כך שהקרקע 
וווו.ותהיה לחה אך לא בוצית;

ז.   נזרע, נשתול או נטמון באדמה זרעים גדולים )כמו זרעי שעועית(, שתילים או פקעות )לדוגמה, פקעת תפוח 

ווווואדמה(; נשמור על לחות כל זמן הגידול, ובמיוחד לאחר הזריעה;

ח.  נאפשר לצמחים מתים להישאר בקרקע ולהירקב בה כדי לעודד את קיום התהליכים הטבעיים של מיחזור 

ווווועל ידי מפרקים בקרקע.
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תיאור הפעילויות:

1. תכנון הגינה והקמתה 

גינה אקולוגית פעילה מזמנת לילדים התנסויות בעבודות חקלאיות מגוונות - עידור, שתילה, זריעה, השקיה, 

גיזום, קטיף ועוד. דרך התנסויות אלו הילדים מפתחים יכולות מוטוריות ונחשפים באמצעות חושיהם לתופעות 

טבע שונות.

מומלץ להצטייד בציוד מתאים ובכלי עבודה לגינה:

ציוד לילדים - נעליים סגורות שאפשר ללכלך, בגדים מתאימים, כובע ומים. 

כלי עבודה - את חפירה )בעלת כף מלבנית(, מגרפה, מריצה, דליים )למשל דליי צבע ריקים(, מזמרה, כף 

וצינור השקיה שבקצהו ראש מקלחת. תחליף אפשרי לכלי עבודה "מקצועיים" לעבודות  גננים ומזלג גננים 

קלות כמו זריעה ושתילה הוא כפות ומזלגות וכן כלי חפירה המשמשים בארגז החול.

 

כדאי לשתף את ההורים לאורך כל התהליך, להיעזר בהם בעבודות הקשות ולדווח להם על השינויים החלים 

בגינה לאורך השנה. 

מושגים: זרע, נבט, שתיל, בצל, פקעת, זריעה, שתילה, הטמנה, 

את, מעדר, קלשון, מגרפה, מריצה, מזמרה, 

נביטה, פריחה, הנצה, נבילה, קמילה, הבשלה, פרי, ירק

גינה לי

מטרות:

•  טיפוח קשר ישיר עם האדמה, הרוח, האבנים, החי והצומח;
•  טיפוח ערכים של כבוד לטבע ופליאה מעולם הטבע;

•  טיפוח מיומנויות חקלאיות: עידור, שתילה, זריעה, השקיה, גיזום ועוד;
•  טיפוח מיומנויות מוטוריות גסות ועדינות המשמשות בעבודה חקלאית;

•  היכרות עם מרכיבי הגינה: קרקע וסלעים, מים, דשן, צמחים, גדרות, חומרי ריצוף וחיפוי;
•  היכרות עם מגון תופעות טבעיות המתבטאות בגינה האקולוגית: מחזורי חיים של צמחים ובעלי חיים, ווו..

ץוהשתנות הגינה בעונות השנה ועוד.

אל הגן - פעילויות בגינה האקולוגית
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א.  תכנון והכנת הגינה

•  דיון - איזו גינה אנו רוצים? מומלץ לשתף את הילדים בתכנון הגינה כדי להפוך אותם לשותפים לתהליך 

•  תכנון הגינה - לפני בחירת המרכיבים והצמחים, מומלץ לבחור את השטח המתאים לגינה, לסייר בו עם 

אקולוגיות  בגינות  להיזכר  או  בכרזה,  הילדים  עם  להתבונן  אפשר  הראשון.  מהשלב  כבר  לו  ולאחראים 

שביקרנו בהן ולשאול אותם אילו מרכיבים הם רוצים בגינה שלהם )גינת תבלינים, גן ירק, גינת פרחי בר, 

גינת פרפרים...(. הילדים יכולים להציע גם מרכיבים שאינם מצויים בכרזה ולהציע צמחים שהיו רוצים לגדל 

בגינה. כדאי לשאול את הילדים אילו פעולות צריך לעשות כדי להקים את הגינה )לתכנן אותה, להכין את 

השטח, לזרוע, לשתול וכו'(.

הילדים, לבדוק את התנאים הקיימים בו ולהתאים את תכנון הגינה לאילוצי השטח. לאחר מכן אפשר להכין 

פני הקרקע  יכלול את:  בנוי מחומרים שונים, של הגינה שאנו מעוניינים להקים. הדגם  או  דגם משורטט 

ופינות  גדרות, ספסלים  כמו  וכו'(, אביזרים  עצים  ירק,  גן  מים,  )בֵרכת  וכו'(, מרכיבים  מוגבהת  )שטוחה, 

ישיבה, חיפוי הקרקע )ריצוף, חיפוי בחומרים אורגניים( וכן פירוט של הצמחים שנבחר לשתול בכל מקום.

גינה לי
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•  היכרות עם כלי העבודה בגינה - אפשר לשחק משחקים שונים שדרכם הילדים מכירים את כלי העבודה 
ווו.ובגינה ולומדים על התפקיד של כל אחד מהם - משחקי מיון, התאמה, מדרש תמונה ועוד. 

.הכנת הגינה - פעילויות הכנה הן, לדוגמה: הצטיידות בציוד המתאים, פינוי השטח המיועד לגינה וניקויו,   •
וווו.הכנת פני הקרקע על פי התכנון שלנו, טיוב הקרקע )ראו פעילות מס' 4(, הכנת ערוגות לגינת ירק, הכנת 

וווווהשקיה, שילוט ועוד. 

ב. זריעה, שתילה והטמנה 

•  זריעה - פעילויות של זריעה מזמנות פעילויות חקר רבות ופיתוח מיומנויות כגון: מעקב אחר תהליך הנביטה 
של הזרעים, ניסוי הבודק מהם התנאים הדרושים לנביטת הזרעים )מים, טמפרטורה ואור(, זיהוי סוגי זרעים 

זרעי הסביון הם קלים  זרעים המופצים באמצעות הרוח כמו  )לדוגמה:  והתאמתם לאופן ההפצה  שונים 

ולעתים בעלי "מצנח"(, מיון זרעים על פי קריטריונים שונים )גודל, מרקם, צבע, סוג ועוד(. 

הזרעים משמשים גם כחומר גלם נהדר ליצירות שונות. אפשר לספר לילדים את הסיפור: זרע של צנונית* 

ואחר כך לבדוק עם הילדים מהם התנאים הנחוצים לנביטה ולעקוב אתם אחרי תהליך הנביטה. אפשר 

לעסוק עם הילדים במחזור הגדילה של הצמח, לבקש מהילדים לסדר תמונות של מדרש תמונה על פי 

הסדר או לבקש מהם להכין ספרון או רצף תמונות המתארים את מחזור החיים של הצמח.

•  שתילה והטמנה - נדון עם הילדים בהבדלים שבין זריעה, שתילה והטמנה. בזריעה - אנו טומנים באדמה 
זרעים, בשתילה - אנו שותלים צמחים בעלי שורש שכבר נבטו ובהטמנה - אנו מטמינים פקעות או בצלים. 

כאן אפשר גם לבדוק עם הילדים את ההבדלים בין פקעות )לדוגמה, תפוח אדמה, כלנית או רקפת( לבין 

בצלים )לדוגמה, בצל, נרקיס ואירוס(. הילדים יכולים לחתוך את הפקעות והבצלים ולראות את ההבדלים 

במבנה הפנימי שלהם. 

גינה לי

*חנה הורן, זרע של צנונית,  הוצאת יסוד, תשל"א.
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•  כדאי להכין עם הילדים שילוט מתאים לכל ערוגה, הכולל את שם הצמח, שמות הילדים ששתלו אותו ומועד 
ווווהזריעה, ההטמנה או השתילה. 

2. התבוננות ותצפיות

א.  התבוננות, ציור וצילום

•  אפשר לצייד את הילדים במסגרות, המאפשרות להם למקד את ההתבוננות שלהם בשטח מוגדר בגינה, 
וווווהמעניין אותם. מסיירים עם הילדים בגינה וכל ילד בוחר משהו המעניין אותו, ומתבונן בו דרך המסגרת. 

וווווהילדים יכולים לתלות את המסגרת במקום המתאים וילדים אחרים יכולים לראות את הבחירות שעשו.

ולהציג  לרכז  אפשר  והצילומים  הציורים  את  בגינה.  שפגשו  מה  את  לצייר  או  לצלם  גם  יכולים  •  הילדים 
ווווובתערוכה.

 

 

גינה לי
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ג.  סיורים בנושאים שונים - אפשר לסייר בגינה, בכל פעם בדגש אחר, על פי הנושאים שאנו עוסקים בהם 

וווווברצף הלמידה בגן ובבית הספר, עונות השנה ועוד. נושאים אפשריים לסיורים הם: 

סיור חושים - הסיור בגינה האקולוגית מזמן פיתוח היכולת החושית ואפשרות ללמידה חווייתית ובעלת    •
ווווומשמעות דרך החושים: 

•  ריח - מפנים את תשומת לב הילדים לריחות השונים של הפרחים; ממוללים עלים של צמחים בעלי 
ווווושמנים אתריים בידיים )לימון, צמחי תבלין ועוד( ומריחים אותם; מריחים את האדמה - ריחות שונים 

ווווולסוגים שונים של אדמה, אדמה רטובה או יבשה, קומפוסט;

)לדוגמה, פרחי  צוף  הנזיר(,  כובע  )לדוגמה,  וטועמים עלי מאכל שונים, פרחי מאכל  - קוטפים  .טעם   •
וווווטקומית, יערה - בדקו היטב שאין חרקים בפרח לפני הטעימה!(, ירקות ופירות בעונתם;

יללת חתולים, רחשים של  - ציוץ ציפורים,  .שמיעה - שומרים על השקט ומקשיבים לקולות השונים   •
וווותנועת בעלי חיים, רחש עלים, זרימת מים ועוד;

•  מגע - מאפשרים לילדים לגעת באדמה, באבנים, בעלים, בפירות ועוד - ולחוש את המרקם, הצורה, 
ווווהטמפרטורה ועוד. אפשר לשחק במשחקי זיהוי של גורמים שונים בגינה באמצעות חוש המגע בלבד, 

וווולדוגמה: זיהוי פירות או ירקות.

ב.  תצפיות - הגינה האקולוגית מזמנת הזדמנויות רבות לתצפית בבעלי חיים ובצמחים שונים ולמעקב אחר 

תופעות הטבע השונות. לצורך התצפית מומלץ לצייד את הילדים במשקפות לתצפית בציפורים, בזכוכיות 

מגדלת לתצפיות ביצורים קטנים החיים מתחת לאבנים, מתחת ומעל לעלים, בנשר העלים ועוד. כמו כן 

מומלץ לציידם גם בכלים קטנים לאיסוף בעלי חיים ודברים קטנים, כדי שיוכלו להתבונן בהם ולהשיבם 

חזרה לגינה. חשוב לזמן לילדים מגדירי צמחים ובעלי חיים וכן ספרים שונים, המציגים תמונות של יצורים 

שאפשר למצוא בגינה ושמותיהם. אפשר גם להכין להם מגדירים קטנים שיוכלו לשאת אתם לסיור או 

לתצפית בגינה.

גינה לי
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•  סיורים בנושא עונות השנה
הגינה משתנה כל השנה על פי מחזור עונות השנה. הילדים יכולים לצפות מקרוב בתופעות הטבע המלוות 

את השתנות העונות. אפשר לעשות עם הילדים סיורים המתמקדים בתופעות אלו, לדוגמה: נביטה, הנצה 

)ניצני עלים או פרחים(, פריחה, הבשלת הפירות, נשירת העלים, חיזור של בעלי החיים, טיפול בצאצאים, 

איסוף המזון ואגירתו )קן נמלים( ועוד. כמו כן אפשר לעקוב אחר תופעות מזג האוויר באמצעות התקנת 

מד�גשם ומד�רוח בחצר, ואיסוף של הנתונים המתקבלים מהם.

ד.  מפרי הגן

מפירותיה.  ההנאה  היא  בגינה  בטיפול  המעורבים  לילדים  ביותר  והמספקות  הגדולות  החוויות  אחת 

והירקות גם מספק לילדים הזדמנות ללמידה חווייתית  המעקב אחר תהליכי הצמיחה והבשלת הפירות 

ובעלת משמעות של מחזור החיים בצמח.

חשוב לאפשר לילדים לקטוף  עלי תבלין ומאכל, פירות וירקות. הילדים יכולים להכין מאכלים שונים מפרי 

גנם: סלט ירקות, מיצי פירות, תה צמחים ועוד, ולהזמין את ההורים להשתתף אתם בחוויה. 

מומלץ בחום לאמץ את אחת המסורות המלבבות בגנים: איסוף זרעי הפירות בסוף עונת הגידול וחלוקתם 

לילדים או שמירתם בעבור ילדי המחזור הבא.

גינה לי



הצעות לפעילויות נוספות
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