
משפחות, בני נוער

רציונל

מומלץ בחלל סגור

יצירה של קיימות
יצירות של צמיחה ופריחה מחומרי ִמחזור

פעילות זו מזמינה את המשתתפים לקחת חלק במחזור הפסולת שמאיימות לקבור את העולם, ולהפוך אותה ליצירה 
הקשורה לטבע לקישוט המושב ובתיו.

להלן הסבר קצר על מהותה של הפעילות וחיבורה לט"ו בשבט. מומלץ לאפשר למשתתפים לקחת חלק פעיל ברעיונות 
המוצעים, על ידי הקראתם או הסברם בעל פה.

בשנים  המודעות  עליית  בעקבות  הטבע'.  'חג  של  משמעות  השנים  במרוצת  קיבל  לאילנות,  השנה  ראש  בשבט,  ט"ו 
האחרונות לשמירה על הטבע ועל איכות הסביבה, קיבל ט"ו בשבט משמעות חדשה, של חג שמירת הסביבה. אך נדמה 

כי לקשר שבין האילן לבין האחריות לעולם, הקרוי היום 'קיימּות', יש מקורות קדומים ביהדות: 
במדרש קהלת רבה אנו מוצאים את האגדה הבאה: 

 בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, 
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן,

ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן,
וכל מה שבראתי בשבילך בראתי,

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,
שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.

קהלת רבה, ז, א

היחסים בין האדם לטבע הם דו-סטריים; האדם מוזמן ליהנות מהטבע ולהשתמש בו אך מוטלת עליו האחריות לשמור 
עליו ולא לקלקל אותו, למען הדורות הבאים. 

פעילות יצירתית בחומרים ממוחזרים תאפשר ללמד על חשיבות הפחתת הפסולת בעולמנו.

מומלץ לפתוח בשיחה הקושרת בין חשיבות המחזור והפחתת האשפה לבין ט"ו בשבט, כחג 'ירוק'. לאחר מכן נפנה 
ליצירה בחומרים ממוחזרים. לפניכם שתי הצעות מתוך אפשרויות רבות מאוד

מהלך הפעילות



עצים תלויים מגלילי נייר טואלט וקרטוני קורנפלקס  .1

ציוד נדרש 

גלילי נייר טואלט כמספר המשתתפים לפחות   •
קופסאות קרטון )אריזות של קורנפלקס, וופלים וכיו"ב(  •

צבעים, טושים, ניירות צבעוניים  •
מספריים  •

דבק  •
מחורר  •

שבלונות של עלוות העצים   • 
  )ניתן למצוא באינטרנט או ליצור 2-3 שבלונות של ברוש, עץ פרי, דקל וכיו"ב(

חומרי יצירה מהטבע או אחרים כיד הדמיון הטובה  •
חבלים, חוטי פלסטיק או שרוכים לתלייה  •

•  נבחר שבלונה של עץ, נעתיק אותה על קרטון ישר ונגזור לפי הדוגמה.
נצבע או נדביק על 'העץ' את מה שנרצה שיהיה עליו.  •

•  נעמיד את הגליל על השולחן ונחתוך במרכז החלק העליון שלו חריצים במקביל, משני צדדיו, 
עד גובה שליש הגליל בערך.

•  נצבע את הגליל לגזע העץ ונשחיל את העץ לחריצי הגזע. כדאי לחזק בדבק ולהניח 
להתייבש כשעה.

•  ב'צמרת' העץ ננקב חור בעזרת המחורר, במרחק של חצי סנטימטר לפחות מהקצה.
•  שחיל חוט בנקב ונתלה את העצים לקישוט.

תהליך העבודה



2. פרחים מבקבוקי פלסטיק ריקים

ציוד נדרש 

בקבוקי פלסטיק גדולים   .1
ספריי צבע  .2

קערה גדולה  .3
קומקום להרתחת מים  .4

מספרים או סכינים יפניות  .5

1.  נחתוך את הבקבוק כעשרים סנטימטר מהפקק <<<

 2.   נסמן קווים מנקודת החיתוך ועד כשבעה ס"מ
מהפקק ונחתוך אותם. <<<  

תהליך העבודה

3.  נמלא קערה במים רותחים )זהירות, בעזרת מבוגר( 
ונטבול את הבקבוק החתוך במים )להחזיק בזהירות בפקק(. המים הרותחים 

יגלגלו את רצועות הפלסטיק וייווצרו צורות ייחודיות.
4.  נייבש את הפרחים שנוצרו ולאחר מכן נניח אותם על משטח ניילון גדול. 

5.  נרסס בספריי צבעוני )צבע אחד או יותר(. אם משתמשים בבקבוקים צבעוניים, 
אפשר לוותר על הצביעה.

נניח לייבוש.  .6
7.  אפשר להניח את הפרחים כך או לקדוח חור קטן בפקק, להכניס לתוכו קיסם, 

ולחבר מצדו הפנימי של הבקבוק חצי כדור קלקר צבוע.


