ט " ו בשבט

תפילת האילן

 /איטה רון ,אביבה עזר

מטרות:
.1

הכרות ע מגוו שימושי הע לטובת האד.

.2

הבנת הנזק העלול להיגר ,עקב חוסר זהירות והתנהגות לא אחראית
לפי הע וסביבתו.

חומרי:
• שלל אביזרי ומוצרי המגיעי מ הע ומופקי ממנו:
ענ ע  ,עלי ,קליפת גזע ,פרי נוי ,פרי מאכל ,מיצי פרי ,אגוזי ,זיתי,
שמ זית ,קפה ,קקאו ,שמני רפואיי ,קרמי המשמשי לקוסמטיקה,
בשמי ,כלי מטבח מע  ,קסמי שניי ,חפצי נוי ,תבליני )קינמו ,אגוז
מוסקט( ,גפרורי ,פחמי ,חבלי ,צעצועי ע  ,דבק גומי ,כפתורי ,חרוזי,
עפרו ,מחברות ,ועוד...
• העתק של השיר "תפילת האיל"
• תפוזי ומסחטות אישיות
• מחצלת גדולה
• בריסטולי ,צבעי וטושי
מהל הפעילות:
א .יושבי במעגל על המחצלת .מניחי במרכז את מגו האביזרי שהוכנו מראש.
המשתתפי יתבקשו לבחו את האביזרי :להביט ,למשש ,להריח ,ולמצוא את
המכנה המשות ביניה.
ב .לאחר שיוגדר כי כל האביזרי קשורי לע ותוצריו ,מתחלקי לתת קבוצות,
כל קבוצה תקבל מבחר מתו $האביזרי שהוצגו.
המשתתפי יבחנו את האביזרי שקיבלו וינסו למיי אות.
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לדוגמה:
 %הע וחלקיו
 %פירות שמניב הע
 %פריטי שימושיי שהאד מייצר מהע
 %מוצרי המופקי מחלקי הע השוני
 %חפצי שקל לזהות שה עשויי מע מול חפצי שקשה לזהות את המקור.
 %שימושי שפוגעי בע מול שימושי שאינ פוגעי בו.
ג .מתכנסי במליאה ,כל תת קבוצה תציג את החלוקה שלה.
ד .מסכמי ומדגישי עד כמה עשיר ומגוו השימוש שעושה האד בע להנאתו
ותועלתו.
ה .קוראי את השיר "תפילת האיל" .השיר מהלל את השפע שמעניק לנו הע .
יחד ע זאת הוא מדגיש את חובתו של האד להימנע מלפגוע בו.
חוזרי ומדגישי את שלושת המשפטי האחרוני של השיר ודני על
משמעות.
בשלב זה ,יודגשו הנקודות הבאות:
האחריות של כולנו לא לפגוע בע ולעשות בו שימוש אחראי:
☺ שמירה על הניקיו בסביבת הע .
☺ זהירות בשימוש באש בסביבת עצי.
☺ זהירות במידת השימוש בע .
☺ הימנעות משבירת ענפי ותלישת פרי.
☺ כאשר יש צור $בענפי הע )כדוגמת סכ $לסוכה או עצי ללג' בעומר( ,יש
לכרות ענפי רק ממקומות המורשי לכ.$
☺ ישנ מדינות בה נאסר על כריתת עצי מ הטבע לשימוש האד.
במדינות אלה מגדלי עצי מיוחדי לתעשיית הע ומוצריו.
לסיו נסחט תפוזי למי ונשתה מלוא הכוס.
פעילות המש:
הכנת פרסומת לקידו השמירה על הע .
כל תת קבוצה תכי פרסומת בדר $בה תבחר :כרזת חוצות ,שיר
)מילי חדשות לשיר מוכר( ,הצגת פרסומת לטלביזיה וכד'.
הקבוצה תתבקש לעשות שימוש באביזרי שהוצגו בפעילות הראשונה.
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תפילת הא יל 
תרגו :דידי מנוסי

ית ָ,$
ֲאנִ י ַה ַ/ִ 0יק ַ* ָָ ,רה ֶאת ֵ* ְ
ב4קה ְ* ֵליל3ת ֲח ֵָ 2כה,
ַאנִ י ֲא ָ
וֲ
ל3הט,
ֵ
ַאנִ י ה4א ַה ֵ5ל ְ*יַ %3קיִ
וֲ
35עד.
ָ2יַ 2ה ֵ
ַאנִ י ַה ִָ 2ְ 0ע ַלִ 6
וֲ
ַאנִ י ַה ֵ0נִ יב ֶאת ַה ְִ 8רי ַה ְ 07ב ָחר,
וֲ
ְל ַמ ַע ַ; ְרוֶה * ְ: 3ר3נְ ַָ $הָ ִ9חר;
את ְָ $ל ַפ ְרנֵס ִמ ְָ 8ָ 2חה ְמ ַח ָ=ה%
4ב ֵצ ְ
ְ
ַאנִ י ַה ַח ָ=ה.
ַק ֶ2ת ו ֲ
ֲאנִ י ֵח ו ֶ
ימה ִ* ְק ָ;ה,
3,רה ֵֶ 2ה ִק ָ
ִ=י ֲאנִ י ַה ָ
ַאנִ י ַה ִ>ָ 0ה;
ַאנִ י ַה ְ ?7ל ָח ו ֲ
וֲ
ַאנִ י ַה ַ2ְ 0ק, 3
ַאנִ י ה4א ַה ַ /ו ֲ
וֲ
ַאנִ י ַה ִָ 6דית ֶָ 2ה ְפ ָכה ְל ָמנ; 3
וֲ
ַאנִ י ַה ָ,ר,3
ַלַ:ל ו ֲ
ַאנִ י ַהְ :
וֲ
ַאנִ י ָה ֲאר3
וֲ
@חר.3
ְל ַמ ָ/ע ֲ
ע3בר וְ ַה ָAב.
ִמ?ֲ ,$ְ =ָ 4אד3נִ י ָה ֵ
@ל ִ; ְפַ:ע ִ*י ַל ָ?וְ א,
@ל ִ; ְפַ:ע ִ*י ַל ָ?וְ א!
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