
אגף החינוך, עיריית ראש העין
בשיתוף החברה להגנת הטבע

אגף החינוך והנוער

ל״ג בעומר התש״ף



הורים יקרים,
באווירה  אותו  נחגוג  הקורונה,  מגפת  בשל  הפעם,  אך  בעומר,  ל״ג  את  נציין  היום 
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.
האדם:  של  מפעולות  כתוצאה  נגרם  הארץ  כדור  את  הפוקד  האקלים  משבר 
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



ְיָלדֹות ִויָלִדים ְיָקִרים
ֶּבָעָבר, ָנֲהגּו ַלְחּגֹוג ֶאת ַחג ל״ג ָּבעֹוֶמר ְּבַהְדָלַקת ְמדּורֹות, ַאְך ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות 

ָהֲאִוויר ֶׁשָאנּו נֹוְׁשִמים,  ְוַעל  ָהָאֶרץ  ְמַנת ִלְׁשמֹור ַעל ַּכּדּור  ְמִביִנים ֶׁשַעל  ֲאַנְחנּו 

ָעֵלינּו ְלִהיָּמַנע ִמָּכְך ְּכָכל ַהִּניָּתן ּוְלַהְמִעיט ְּבַהְדָלַקת ְמדּורֹות.

ַאֶּתם ְּבַוַּדאי יֹוְדִעים ֶׁשְּמדּורֹות ַמִּזיקֹות ַלְּסִביָבה ֶׁשָּלנּו. ֵהן ּגֹוְרמֹות ַלֲאִויר ֶׁשֲאַנְחנּו 

נֹוְׁשִמים ְלִהְזַּדֵהם ְוִלְפֹּגַע ַּבְּבִריאּות ֶׁשָּלנּו. ַהְּמדּורֹות ְמַיְּצרֹות ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל 

ּוְבָכְך  ְלִהְתַחֵּמם  ֶׁשָּלנּו  ָהָאֶרץ  ְלַכּדּור  ֶׁשּגֹוֵרם  ַחְמָצִני,  ּדּו  ַּפְחָמן  ַהִּנְקָרא  ֹחֶמר 

ַמִּזיקֹות לֹו.

ַהַחג  ְּבנֹוֵׂשא  ַמֲהנֹות  ְּפִעילּויֹות  ִעם  חֹוֶבֶרת  ִּבְׁשִביְלֶכם  ִּבְמֻיוָחד  ֵהַכּנּו  ַהָּׁשָנה 

ֶׁשּתּוְכלּו ַלֲעׂשֹות ַיַחד ִעם ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה.

ֲאַנְחנּו ְּבטּוִחים ֶׁשְּתַעְּבדּו ָּבּה ְּבַהְנֵאה. 

ֵמִאָּתנּו,

עֹוֶמר ֶׁשְכֵטר
ְסַגן ֹראׁש ָהִעיר

ַמֲחִזיק ִּתיק ַהִחיּנּוְך
ְויֹו״ר ַהַּוֲעָדה ְלֵאיכּות ַהְּסִביָבה

ד״ר ָנִגיְסט מְנָגָׁשה
ְמַנֶהֶלת ֲאַגף ַהִחיּנּוְך,

ַהּנֹוַער ְוַהְּסּפֹוְרט

ֲעִדי ַאִביִני
ֲחֵבר מֹוָעָצה

ַמֲחִזיק ִּתיק ִחיּנּוְך ַמְמַלְכִּתי ָּדִתי



ִצְבעּו ַלֲהָנַאְתֶכם



ִּגְזרּו ֶאת ַהְּתמּונֹות ֶׁשל ַהַּגְפרּוִרים ְוַהְּמדֹורֹות



ַמְּינּו ֶאת ַהְּתמּונֹות ֶׁשְּגַזְרֶּתם ַעל ִּפי ִמְסַּפר ַהְּפִריִטים ַּבְּתמּוָנה
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ִעְברּו ַעל ַהַּקִּוים ְּכֵדי ְלַכּבֹות ֶאת ָהֵאׁש



ִמְצאּו ֶאת ַהִּמִּלים ַּבִּתְפזֶֹרת:

ל״ג בעומר, רבי עקיבא, אש, מדורה, קשת, מרשמלו, להבות, קרשים, בר כוכבא, חץ



ִּפְתרּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים



ִּפְתרּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים



ַהְׁשִלימּו ֶאת ִצְמִדי ַהִּמיִּלים ַהָּבִאים:

ל"ג  -

ֵּבית  -

ִזיהּום  -

ְקִליָעה  -

ֵאיכּות -

ְסִפיַרת -

ְקִציר -

ֶמֶרד -

ַהְּתׁשּובֹות ִּבְמֻהָּפְך ְּבַתְחִּתית ֶהָעמּוד.

ּבעֹוֶמר | ִמְדָרׁש | ֲאִוויר | ַלּמּטָרה | 

ַהּסִביָבה | ָהעֹוֶמר | ִחיּטים | ּבר ּכֹוְכָבא



ִמְצאּו ֶאת ַהִּמיִּלים ַהִּנְרָּדפֹות.

ֻחוְרָּבן – 

ַמּׂשּוָאה – 

ִהְתקֹוְממּות – 

ִּכיָּׁשלֹון – 

ִהְתַחֵּבא – 

חֹוְרָׁשה – 

ַהְּתׁשּובֹות ִּבְמֻהָּפְך ְּבַתְחִּתית ֶהָעמּוד.

ֶהֶרס | ְמדּוָרה | ֶמֶרד | ַמּפָלה | ִהְסּתּתר | ַיַער



ַחּיֹות ַלְיָלה

חּוׁש ִמיּׁשּוׁש ְמֻפָּתח 
אֹו חּוׁש ֵריַח ְיכֹוִלים 
ְלַסֵּייַע ִלְמצֹוא ָמזֹון 

ַּבחֹוֶׁשְך

ִאיׁשֹוִנים ְּגדֹוִלים 
עֹוְזִרים ִלְראֹות 

ַּבחֹוֶׁשְך

ֲאַפְרָּכסֹות ְּגדֹולֹות 
)ָאְזַנִיים( עֹוְזרֹות 
ִלְׁשמֹוַע יֹוֵתר טֹוב

ֵעיַנִיים ְקרֹובֹות 
עֹוְזרֹות ְלטֹוְרִפים, 

ֵעיַנִיים ַּבְּצָדִדים 
עֹוְזרֹות ְלַהְגָנה

ֵיׁש ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֶׁשַּמֲעִדיִפים ֶאת ַהַּלְיָלה. ֹלא ָּכל ָּכְך ַחם, ֵאין ַהְרֵּבה 
טֹוְרִפים, ְוִעם ַּכָּמה ַהְתָאמֹות, ֶזה ַמָּמׁש ָנִעים.

ִקְראּו ַעל ַהְּתכּונֹות ְוַהַהְתָאמֹות ַלַּלְיָלה ְוַהִּקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ַהַחּיֹות 
ַהֻּמְתָאמֹות ְלַדַעְתֶכם ַלַחִּיים ַּבַּלְיָלה.



ְּכַתב ִחיָדה

ַּבֲעַבר ָהָרחֹוק ֹלא ָהיּו ֵטֵלפֹוִנים ַנָּיִדים ּוְרָׁשתֹות ֶחְבָרִתּיֹות. ַּכֲאֶׁשר ָרצּו ְלַהֲעִביר
הֹוָדָעה ִּבְמִהירּות ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבִסיָמִנים. 

ְלָמָׁשל, לֹוֲחָמיו ֶׁשל ַּבר ּכֹוְכָבא ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבַהְדָלַקת ְמדּורֹות ַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים
ַהְּגבֹוִהים ַעל ְמַנת ְלהֹוִדיַע ְּבָכל ָהָאֶרץ ַעל ְּפרֹץ ַהֶּמֶרד ָּברֹוָמִאים.

ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשִּלְפֵניֶכם ָּכתּוב ִּבְכַתב ִחיָדה. ִּפְעְנחּו ֶאת ַהָּכתּוב ּתֹוְך ִׁשּמּוׁש ַּבַּטְבָלה 
ְלִפְענּוַח ַההֹוָדָעה ְלַמָּטה.

ְלַאַחר ֶׁשְּתַפַעְנחּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט, ּתּוְכלּו ִליצֹור ְּבַעְצְמֶכם ִמְׁשָּפִטים נֹוָסִפים 
ְוָלֵתת ִלְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִלְפּתֹור

☼▬☻    ❦▬    ♪✘♪❦✔   



ִמְׂשַחק ֱאֶמת ְוֶׁשֶקר

בל"ג ָּבעֶֹמר ָאנּו נֹוֲהִגים ְלַהְדִליק ְמדּורֹות ַהַּמִּזיקֹות ְלֵאיכּות ַהְּסִביָבה.
 ַּגם ִאם ַמְדִליִקים ְמדּוָרה, ָחׁשּוב ִלְפעֹל ְלִצְמצּום ַּכּמּות ַהְּמדּורֹות

)ַלְחּגֹג ַיַחד ִעם ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים( ְוִלְנהֹג ַּבְּזִהירּות ָהֶאְפָׁשִרית.
ָהֵאׁש ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְמאֹוד ְמֻסֶּכֶנת!

ִסְרקּו ֶאת ַהּקֹוד ַהָּבא ְּבַמְכִׁשיר ַהַּנָּיד ְוִהָּכְנסּו ְלִמְׂשַחק ֱאֶמת ְוֶׁשֶקר ִּדיִגיָטִלי
ְּבנֹוֵׂשא ל"ג ָּבעֶֹמר.


