אגף החינוך והנוער

ל״ג בעומר התש״ף

אגף החינוך ,עיריית ראש העין
בשיתוף החברה להגנת הטבע

הורים יקרים,
היום נציין את ל״ג בעומר ,אך הפעם ,בשל מגפת הקורונה ,נחגוג אותו באווירה
מצומצמת וללא מדורות .למרות האכזבה המובנת מהיעדר האפשרות לחגוג כמיטב
המסורת ,נראה גם את ההיבט החיובי שבהקטנת הזיהום הסביבתי שנוצר כל שנה
בחג ונשאף להמשיך כך גם לשנים הבאות.
משבר האקלים הפוקד את כדור הארץ נגרם כתוצאה מפעולות של האדם:
תחבורה ,תעופה ,תעשייה ,צרכנות ,עקירת יערות ועוד .ועידות וכנסים בינלאומיים
המתקיימים בעולם קוראים לכל הממשלות לצמצם את כמות הפליטות של הגזים
לאטמוספירה.
מנתונים שהתקבלו בשנים האחרונות במשרד להגנת הסביבה ,נמצא כי המדורות
המובערות בל״ג בעומר גורמות לעלייה חדה ברמות זיהום האוויר ובריכוז הפחמן
הדו חמצני  -גז חממה המצטבר באטמוספירה וגורם להתחממות גלובלית.
בנוסף ,השימוש בחומר הגלם  -עץ ,פוגע גם הוא במשאבי הטבע.
בשנים האחרונות נשמעת הקריאה סביב ל״ג בעומר שלא לגרום לנזק גדול יותר
ולחשוב על חגיגת החג בדרך אחרת ,כזו שאינה מזיקה לסביבה.
הכנו עבורכם ,בשיתוף החברה להגנת הטבע ,חוברת פעילויות ,שבאמצעותה תוכלו
לבלות בחיק המשפחה ,לשוחח על החג ולשמור על האוויר שכולנו נושמים.

תהנו!
עומר שכטר

סגן ראש העיר
מחזיק תיק החינוך
ויו״ר הועדה לאיכות הסביבה

ד״ר נגיסט מנגשה
מנהלת אגף החינוך
הנוער והספורט

עדי אביני

חבר מועצה
מחזיק תיק ממ״ד

ְילָ דֹות ִוילָ ִדים ְי ָק ִרים
עֹומר ְּב ַה ְדלָ ַקת ְמדּורֹותַ ,אְך ַּב ָּׁשנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹות
ֶּב ָע ָבר ,נָ ֲהגּו לַ ְחּגֹוג ֶאת ַחג ל״ג ָּב ֶ
נֹוׁש ִמים,
ֲאנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁש ַעל ְמנַ ת לִ ְׁשמֹור ַעל ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ָה ֲא ִוויר ֶׁש ָאנּו ְ
ָעלֵ ינּו לְ ִה ָיּמנַ ע ִמּכָ ְך ּכְ כָ ל ַהּנִ ָיּתן ּולְ ַה ְמ ִעיט ְּב ַה ְדלָ ַקת ְמדּורֹות.
ּגֹורמֹות לַ ֲא ִויר ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
יֹוד ִעים ֶׁש ְּמדּורֹות ַמּזִ יקֹות לַ ְּס ִב ָיבה ֶׁשּלָ נּוֵ .הן ְ
ַא ֶּתם ְּב ַו ַּדאי ְ
נֹוׁש ִמים לְ ִהזְ ַּד ֵהם ְולִ ְפּג ַֹע ַּב ְּב ִריאּות ֶׁשּלָ נּוַ .ה ְּמדּורֹות ְמ ַי ְּצרֹות ּכַ ּמּות ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל
ְ
ּגֹורם לְ כַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ֶׁשּלָ נּו לְ ִה ְת ַח ֵּמם ְּובכָ ְך
ח ֶֹמר ַהּנִ ְק ָרא ַּפ ְח ָמן ּדּו ַח ְמ ָצנִ יֶׁ ,ש ֵ
ַמּזִ יקֹות לֹו.
נֹוׂשא ַה ַחג
חֹוב ֶרת ִעם ְּפ ִעילּויֹות ַמ ֲהנֹות ְּב ֵ
ַה ָּׁשנָ ה ֵהכַ ּנּו ִּב ְמ ֻי ָוחד ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם ֶ
ֶׁשּתּוכְ לּו לַ ֲעׂשֹות ַי ַחד ִעם ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
טּוחים ֶׁש ְּת ַע ְּבדּו ָּבּה ְּב ַהנְ ֵאה.
ֲאנַ ְחנּו ְּב ִ
ֵמ ִא ָּתנּו,
עֹומר ֶׁשכְ ֵטר
ֶ

ְסגַ ן רֹאׁש ָה ִעיר
ַמ ֲחזִ יק ִּתיק ַה ִחיּנּוְך
ְויֹו״ר ַהּו ֲַע ָדה לְ ֵאיכּות ַה ְּס ִב ָיבה

ד״ר נָ גִ ְיסט מנְ גָ ָׁשה
ְמנַ ֶהלֶ ת ֲאגַ ף ַה ִחיּנּוְך,
ַהּנ ַֹוער ו ְַה ְּסּפ ְֹורט

ֲע ִדי ַא ִבינִ י

ֲח ֵבר מ ָֹוע ָצה
ַמ ֲחזִ יק ִּתיק ִחיּנּוְך ַמ ְמלַ כְ ִּתי ָּד ִתי

ִצ ְבעּו לַ ֲהנָ ַא ְתכֶ ם

רּורים ו ְַה ְּמדֹורֹות
ּגִ זְ רּו ֶאת ַה ְּתמּונֹות ֶׁשל ַהּגַ ְפ ִ

ַמּיְנּו ֶאת ַה ְּתמּונֹות ֶׁשּגְ זַ ְר ֶּתם ַעל ִּפי ִמ ְס ַּפר ַה ְּפ ִר ִיטים ַּב ְּתמּונָ ה
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ִע ְברּו ַעל ַה ַּקּוִים ּכְ ֵדי לְ כַ ּבֹות ֶאת ָה ֵאׁש

ִמ ְצאּו ֶאת ַה ִּמּלִ ים ַּב ִּת ְפז ֶֹרת:
ל״ג בעומר ,רבי עקיבא ,אש ,מדורה ,קשת ,מרשמלו ,להבות ,קרשים ,בר כוכבא ,חץ

ִּפ ְתרּו ֶאת ַה ַּת ְרּגִ ילִ ים

ִּפ ְתרּו ֶאת ַה ַּת ְרּגִ ילִ ים

ַה ְׁשלִ ימּו ֶאת ִצ ְמ ִדי ַה ִּמיּלִ ים ַה ָּב ִאים:
ַה ְּתׁשּובֹות ִּב ְמ ֻה ָּפְך ְּב ַת ְח ִּתית ֶה ָעמּוד.

ל"ג -
ֵּבית -
זִ יהּום -
ְקלִ ָיעה -
ֵאיכּות -
ְס ִפ ַירת -
ְק ִציר -
ֶמ ֶרד -
ָּבע ֶֹומר | ִמ ְד ָרׁש | ֲאוִויר | לַ ַּמ ָּט ָרה |
ַה ְּס ִב ָיבה | ָהע ֶֹומר | ִח ִיּטים | ַּבר ּכֹוכְ ָבא

ִמ ְצאּו ֶאת ַה ִּמיּלִ ים ַהּנִ ְר ָּדפֹות.
ַה ְּתׁשּובֹות ִּב ְמ ֻה ָּפְך ְּב ַת ְח ִּתית ֶה ָעמּוד.

ֻח ְור ָּבן –
ּׂשּואה –
ַמ ָ
קֹוממּות –
ִה ְת ְ
יּׁשלֹון –
ּכִ ָ
ִה ְת ַח ֵּבא –
חֹור ָׁשה –
ְ
ֶה ֶרס | ְמד ָּורה | ֶמ ֶרד | ַמ ָּפלָ ה | ִה ְס ַּת ֵּתר | י ַַער

ַחּיֹות לַ יְלָ ה
יֵׁש ַּב ֲעלֵ י ַחּיִים ֶׁש ַּמ ֲע ִד ִיפים ֶאת ַהּלַ יְלָ הֹ .לא ּכָ ל ּכָ ְך ַחםֵ ,אין ַה ְר ֵּבה
ט ְֹור ִפים ,ו ְִעם ּכַ ָּמה ַה ְת ָאמֹות ,זֶ ה ַמ ָּמׁש נָ ִעים.
ִק ְראּו ַעל ַה ְּתכּונֹות ו ְַה ַה ְת ָאמֹות לַ ּלַ יְלָ ה ו ְַה ִּקיפּו ְּב ִעּגּול ֶאת ַה ַחּיֹות
ַה ֻּמ ְת ָאמֹות לְ ַד ַע ְתכֶ ם לַ ַחּיִים ַּבּלַ יְלָ ה.
חּוׁש ִמיּׁשּוׁש ְמ ֻפ ָּתח
אֹו חּוׁש ֵר ַיח יְכֹולִ ים
ֵיע לִ ְמצֹוא ָמזֹון
לְ ַסּי ַ
חֹוׁשְך
ַּב ֶ

ִאיׁשֹונִ ים ּגְ דֹולִ ים
עֹוזְ ִרים לִ ְראֹות
חֹוׁשְך
ַּב ֶ

ֲא ַפ ְרּכָ סֹות ּגְ דֹולֹות
(אזְ נַ יִים) עֹוזְ רֹות
ָ
יֹותר טֹוב
מֹוע ֵ
לִ ְׁש ַ

ֵעינַ יִים ְקרֹובֹות
טֹור ִפים,
עֹוזְ רֹות לְ ְ
ֵעינַ יִים ַּב ְּצ ָד ִדים
עֹוזְ רֹות לְ ַהגְ נָ ה

ּכְ ַתב ִח ָידה
ַּב ֲע ַבר ָה ָרחֹוק ֹלא ָהיּו ֵטלֵ פֹונִ ים נַ ּי ִָדים ְּור ָׁשתֹות ֶח ְב ָר ִתּיֹותּ .כַ ֲא ֶׁשר ָרצּו לְ ַה ֲע ִביר
ה ָֹוד ָעה ִּב ְמ ִהירּות ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ִס ָימנִ ים.
אׁשי ֶה ָה ִרים
לְ ָמ ָׁשל ,ל ֲֹוח ָמיו ֶׁשל ַּבר ּכֹוכְ ָבא ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ַה ְדלָ ַקת ְמדּורֹות ַעל ָר ֵ
ַהּגְ ב ִֹוהים ַעל ְמנַ ת לְ ה ִֹוד ַיע ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ַעל ְּפרֹץ ַה ֶּמ ֶרד ָּבר ָֹומ ִאים.
ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ּכָ תּוב ִּבכְ ַתב ִח ָידהִּ .פ ְענְ חּו ֶאת ַהּכָ תּוב ּתֹוְך ִׁשּמּוׁש ַּב ַּט ְבלָ ה
לְ ִפ ְענ ַּוח ַהה ָֹוד ָעה לְ ַמ ָּטה.
לְ ַא ַחר ֶׁש ְּת ַפ ַענְ חּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפטּ ,תּוכְ לּו לִ יצֹור ְּב ַע ְצ ְמכֶ ם ִמ ְׁש ָּפ ִטים נ ָֹוס ִפים
וְלָ ֵתת לִ ְבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה לִ ְפּתֹור
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ִמ ְׂש ַחק ֱא ֶמת ו ְֶׁש ֶקר
בל"ג ָּבע ֶֹמר ָאנּו נ ֲֹוהגִ ים לְ ַה ְדלִ יק ְמדּורֹות ַה ַּמּזִ יקֹות לְ ֵאיכּות ַה ְּס ִב ָיבה.
ּגַ ם ִאם ַמ ְדלִ ִיקים ְמד ָּורהָ ,חׁשּוב לִ ְפעֹל לְ ִצ ְמצּום ּכַ ּמּות ַה ְּמדּורֹות
(לַ ְחּגֹג י ַַחד ִעם ַה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִרים) וְלִ נְ הֹג ַּבּזְ ִהירּות ָה ֶא ְפ ָׁש ִרית.
ָה ֵאׁש ְיכֹולָ ה לִ ְהיֹות ְמאֹוד ְמ ֻסּכֶ נֶ ת!
ִס ְרקּו ֶאת ַהּקֹוד ַה ָּבא ְּב ַמכְ ִׁשיר ַהּנַ ּיָד ו ְִהּכָ נְ סּו לְ ִמ ְׂש ַחק ֱא ֶמת ו ְֶׁש ֶקר ִּדיגִ ָיטלִ י
ְּבנ ֵֹוׂשא ל"ג ָּבע ֶֹמר.

