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בחוץ בלבד

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.

בשבח האטיות:
מדוע נעלמה ההנאה שבאיטיות? היכן הם הולכי הבטל מימים עברו? היכן הם אותם גיבורים משוטטים של שירי 
העם, אותם בטלנים שנדדו לאיטם מטחנת רוח אחת ורעותה ולנו תחת כיפת השמים? האם נעלמו יחד עם שבילי 
הכפרים, יחד עם כרי הדשא וקרחות היער, יחד עם הטבע? פתגם צ'כי מגדיר את בטלתם המתוקה באמצעות 
מטאפורה: הם מתבוננים בחלונותיו של האל הטוב. מי שמתבונן בחלונותיו של האל הטוב אינו יודע שעמום; הוא 

מאושר. )מילן קונדרה, מתוך 'ההנאה שבאיטיות', 2005(
בט"ו בשבט מזמין אותנו לוח השנה היהודי לצאת אל הטבע, לשוטט לאטנו בנחת ולמצוא את שבילי הכפר, את כרי 
הדשא, להתבשם מריחות הפריחה, לגלות את שלבי הצמיחה ואת השתנות העצים והצמחים, ולהודות על כל השפע 

והטוב שעוטף את המושב ואותנו. 
במשחק זה נוכל ללמוד על הצומח סביבנו, על גידולי הטבע וגידולי האדם, על אזכוריהם במקורות היהודיים, העתיקים 

והחדשים, וגם להצטלם איתם למזכרת.
הצילומים יוכלו לשמש אותנו גם בהמשך השנה, בפעילות עתידית שבה נבדוק את השתנות העצים והצמחים כעבור 

כמה חודשים.

ותלו בכל אחד מהם שלט עם חידה המתאימה לסוג  ובסביבותיו,  5–7 מקומות בעלי צמחייה מעניינת במושב  בחרו 
הצמחייה במקום )לדוגמה, עץ תפוז, שדה חיטה, כלניות ועוד(. 

ניתן לשלב בשלט הפניה למידע מורחב על הצומח באינטרנט באמצעות ברקוד. לחלופין, אפשר להציב בכל תחנה בני 
נוער או מתנדבים שירחיבו את המידע על הצמח.

על המשתתפים לפתור את החידה ולהצטלם 'סלפי' עם הצמח הנרמז בה.
התמונות יישלחו לדף הפייסבוק של המושב או בווטסאפ הקהילתי. 

בין המשתתפים שישלחו צילומים נכונים ומקוריים לכל החידות יוגרל פרס )עציץ רקפות / זרעים לשתילה / ראש דשא 
ועוד(.

יש להתאים כמובן את דרגת הקושי של החידה לגיל המשתתפים.

מהלך הפעילות 



דוגמה לחידה: 
•  אני שייך למשפחת ההדרים

•  אני מופיע במילות השיר היפהפה של נעמי שמר:
ְּדַבׁש ַהְּתֵאָנה, ֶמֶתק ֶהָחרּוב  

ְואֹוְרַחת ְּגַמִּלים ֲעמּוֵסי ָּכל טּוב.  
ֵהָּנה ֹׁשוב ָיׁשּוב ֶׁשֶמׁש ְלָבִבי,  

ם _________________ ָיִביא. ּוִמּׁשָ  
•  ההשראה לשמי היא מהפסוק: 'ַּתּפּוֵחי-ָזָהב ְּבַמְשִּׂכּיֹות ָּכֶסף' 

)משלי פרק כה, פסוק יא(.   
מי אני והיכן אני נמצא?  

שלחו תמונה מעניינת שלכם איתי בצירוף שמכם המלא לכתובת / לפייסבוק / למספר... 

הכנות לפעילות

•  מומלץ לערוך סיור מקדים לבדיקת השטח ובחירת 5–7 נקודות צמחייה.
•  הכנת חידות לכל תחנה, איסוף חומר רקע על הצומח בה, אם כמידע שיעבירו בני נוער או 

מתנדבים, ואם כקישור מהברקוד. 
•  הכנת שלטי עץ ובזנטים כמספר החידות.

•  הדפסת החידות בגופן גדול על דפי A3 והצמדתן על השלטים.
•  בחירת מוקד איסוף התמונות )פייסבוק, אתר, ווטסאפ( – חשוב לבקש מהמשתתפים לשלוח 

את כל התמונות יחד כדי להקל על הזיהוי...
•  מינוי שופטים לתחרות

•  בחירת פרס
על  פרטים  אליהם  ולהעביר  המשתתפים  את  ליידע  יש  בברקוד,  להשתמש  מתכוונים  •  אם 

האפליקציה שתשמש אותם, וכמובן לוודא שיש קליטה סלולרית לאורך המסלול.
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