
 במעוז אביב מחשבות על ל"ג בעומר אלטרנטיבי
 

 רקע:
היום יותר מתמיד, בשל גידול האוכלוסיה, הצפיפות העירונית, מיעוט השטחים הפתוחים והנוהג ההולך ורווח 

 .אנו נדרשים לחשיבה מחודשת ואחראית בנושא מדורות בל"ג בעומר ,ענקמדורות לקיים 
 

 המצב אצלנו בשכונה:
 מגיעות לקיים מדורות באזורנו מרחבי העיריותר ויותר קבוצות  -
 שיקום שטחי הבר במסגרת פרויקט "השדה והיער שלנו" -
 במגרשי החול לאורך רפידיםמנהל מקרקעי ישראל ע"י עצי פיקוס,  נטיעת -

 
 .באזור את השטחים הפתוחים המתאימים לקיום מדורות משמעותיתצמצמו כל אלו  

 
 

 שליליות:סביבתיות נוסף על כך למדורות ל"ג בעומר בימינו יש לא מעט השפעות 
  סכנת שריפות בשטחים הפתוחים -
 מפגע בטיחותי וסכנת פגיעה במשתתפים (כוויות, שאיפת עשן) -
 , אובך ועשןכבדזיהום אויר עלייה חדה ב -
  ם נשימים המסוכנים לבריאות האדםריכוזים גבוהים של חלקיקיפליטת  -
  .כדור הארץגלובלית של תחממות התורמים לה - כמויות גדולות של גז פחמן דו חמצניפליטת  -
 התחממות מקומית שהשפעתה נשארת מספר ימים  -
 פסולת, לכלוך ופגיעה אסתטית בשטחים הפתוחים שהשפעתה ניכרת זמן רב אחרי החג.  -
 מתחשב באחרים שאינורעש ולכלוך , תרבות של מדורות ענק ראוותניות, שיוצרות מפגע סביבתי -

 
 :המסמךמטרת 

לטרנטיביות לחגוג את החג, לחשיבה משותפת על דרכים א קמה יוזמה מקומית של תושביםלאור כל הנ"ל 

 מתוך לקיחת אחריות סביבתית והעברת מסר זה לדורות הבאים.

 . מסמך זה כבסיס לדיון משותף, המשלב את גורמי החינוך והקהילה לקראת החג אנו מציעים 

 ביבתיתס-אישיתאחריות  צניעות ושלערכים של יח המעודד מה לש, יש בדיון זה תרומעבר לתרומה הסביבתית

 .וחברתית

 
 המלצות הצוות:

 
 . דרכים לציינו, ערכיו ועל החגחשיבה מקדימה בשיתוף התלמידים קיום דיון ו .1

להשלכות הסביבתיות של החג, ועל המחיר הסביבתי אנו ממליצים שהשיחה תכלול התייחסות 
 של חגיגות. יום אחדעבור  לטווח הרחוק  והבריאותי שאנו משלמים

 היבטים רלוונטיים נוספים אליהם ניתן להתייחס בהכנות:       

 האשגילוי  תולדותלימוד  •
 מפיאדה, הודואוליוון העתיקה,  -אש בתרבויות שונות  •
 וכו') ולימושים שונים (חום, אור, בישלש דורותסוגי מ •
 הסביבהעל חומרי בעירה שונים והשפעתם  •
 בלימודי מדעים - הרגיאנ -חום  •
 כוח וכו'ל תנועה, מחומר-חום -צורה ל ה מצורהרגימעבר אנ •
 צפויה, בטיחותלא  ,מכלהמת אש לעו יטהשלאש ב -אחריות  -שריפות  •
 בשנההיום הארוך  •
 אומית עתיקת יומיןנלמסורת בי •

 



 ת לחגיגת החגרנטיביועילויות אלטפ קיום .2
 מדורה קטנה, סמלית, ולידה פעילות משמעותיתאנו שואפים לקיום 

 :לפעילויות עם התלמידים רעיונות 

i( אפשר גם  חפש את המטמון)בלים, תוך איסוף זרדים ואיצטרוקטנה וצנועה) מדורהל בדרך 
 המתאימים להבערת אש

ii(  אפשר שלאיסוף זרעים) גןמוד בכתה/לימ חלקמספר שבועות מראש, כ להתחיל זיתים/תמרים( 
המשמשים חומר בערה מצוין, ויש כאן חינוך למיחזור והפחתת פסולת ולקיחת אחריות על 

 פסולת הוא דבר שלא נמצא במקומו) -הטיפול בפסולת שאנו מייצרים (הרמב"ם אמר 

iii(  עברת המסריםות סביב נושא העלמשחקים והפאפשר לקיים  -מדורות שימשו להעברת מסרים 
(עומדים במעגל ומחזיקים ידיים, מנחה ההפעלה לוחץ יד של זה שעומד  משחק זרםלמשל  -

לידו וזה לוחץ לבא אחריו וכו'.. אפשר למדוד זמנים אפשר לבלבל ששולחים לשני הכיוונים, 
 לחיצות = להחליף כיוון) אפשר להוסיף לחיצה אחת = להמשיך באותו כיוון שתי

iv(  מורס -העברת מסרים 

v( כיוונים, כוכבים 

vi( כתב סתרים 

vii( פענוח צופן 

viii( פנסים סיניים מעופפים 

ix(  אשהפתק ל הפטר ממנו, וזורקל רושם משהו שרוצהכל ילד  -אש מטהרת 
x(  ושתיה מכוסות רב פעמיותאו על גבי גזיה הכנת תה צמחים בעזרת המדורה 

 )בדלילדים בל וסכו"ם, כליםשאינו מצריך וכל א(בכלל, מומלץ לתכנן 

xi( וסלט מצמחים שמלקטים לקראת החגיגה בשטחים הפתוחים חובזה -ו מלהכנת סוכריות מרש 

 הוחלט על קיום מדורה, אנו ממליצים כן במידה ו .3
 )/שכבהלנסות ולאחד מדורות (מדורה אחת לשני גנים או לשתי כיתות  -
לא בשטחי "השדה והיער שלנו", ולא לקיום המדורה (לא בתוך השכונה,  מתאיםלבחור מקום  -

 בקרבת עצים)
 ולכבד ולהתחשב בשאר החוגגים לקיים מדורה קטנה וצנועה  -             

 
 

 מאתר קק"לניתן לקרוא  מידע נוסף בנושא
 
 

  -להתעניינות נוספת, מוזמנים לפנות אלינו 
 

 hagai.soffer@gmail.com  - 2555838-054 - יעל וחגי סופר 
 noazvik@gmail.com  - 2520586-050 - נועה תמיר 

 noakenan@gmail.com  - 8849755-052 -  נעה קינן 
 dannir.234@gmail.com  - 9452830-052 -  דנה ניר 

 tadani@gmail.com  - 7885487-054 - תומר עדני 
 oritkaa@gmail.com  - 7126100-054 - אורית עציון 

 lmor@netvision.net.ilpta  - 7945630-054 - פנינה טלמור 
 noaregev.tlv@gmail.com  - 6556078-052 -  נעה רגב 
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