אוסף רעיונות לפעילויות ט"ו בשבט משפחתיות קהילתיות
קטנטנות ,פשוטות ,מחממות לב
שותפות ושותפים יקרים,

" כימי העץ ימי עמי" (ישעיה) – קיים קשר עמוק בין המציאות של העץ למציאות של הקהילה שלנו .הקהילה שלנו דומה
לעץ .קיימת תנועתיות ומחזוריות מסוימת בצמיחת העץ ובצמיחת הקהילה שלנו שיש לשים לב אליה .כאשר אנו טומנים זרע
קטן באדמה הוא הולך ונרקב בחושך בבטן האדמה ורק אז בעצם בשיא הריקבון הוא מצמיח ניצן שבעתיד יהפוך גם לעץ אדיר
עשיר בעלים ובפירות .בטו בשבט עיקר העוצמה הפנימית של העץ באה לידי ביטוי  -שיא החורף ,העץ נראה רדום ,ללא עלים
ופריחה ,ודווקא אז מתגלה כוחו הפנימי של העץ העומד איתן ומתחיל עבודה פנימית של התעוררות לקראת האביב .כקהילה
אנו נמצאים בתקופה לא פשוטה של מציאות מורכבת ואחרת שלא פגשנו מעולם לפני .אבל מבחינה פנימית יש לנו את
הכוחות להתחבר ליצור קשר להתחזק כקהילה ולתת ביטוי ליופי הפנימי שבנו .אותה שלכת חיצונית יכולה לבנות בנו כוחות
חדשים כשם שאותו ריקבון בזרע מצמיח מתוכו עץ גדול.
שמים את העץ במרכז -שמים את הקהילה במרכז -לפניכם רעיונות לפעילויות של יצירה מהטבע ובהשראת העץ בסימן טו
בשבט .ניתן לשלב את הפעילות במסגרת קהילתית ,בפעילות התנועה כאירוע שיא ,במסגרת המשפחה ,כהצעה לפעילות
מרחוק.



ציירו את העץ שאתם השנה

איך נראים השורשים שלכם? היכן אתם מרגישים נטועים ? היכן אתם מרגישים שאתם מצליחים להעמיק ולהכות שורש?
איך צומח הגזע שלכם? האם הוא חזק ויציב או כפוף וחלש? מה מזין אותו השנה? מה מחזק אותו? מה מחליש אותו?
איך נראים הענפים והעלים של העץ? האם הם מתפרסים ומלאים האם הם בשלכת? האם הם מצלים וניתן לשבת ולנוח
תחתם? האם הם מאפשרים להיות בתים לציפורים ?
האם לעץ שלכם יש פירות? אם כן אילו? איזה פירות הייתם רוצים שהעץ שלכם יצמיח?

 עץ אקולוגי-
העץ הקבוצתי שלנו .לבחור עץ בישוב לקחת חומרים לא מתקלים כגון בקבוקי פלסטיק ושקיות ניילון מהמחזורית ולעצב את
העץ הקבוצתי שלנו בסימן קיימות והעלאת המודעות לשמירה על הטבע .ניתן ליצור תערוכת עצים אקולוגיים המאפיינים את
הקבוצות השונות ודרכן לעורר שיח בנושא קיימות ומיחזור.

 עץ אישי
לרכז בישוב את כל מי שנולד עד לטו בשבט ,לקנות עצים כמספר התיקונות החדשים ולעשות נטיעת עץ אישי .להפוך את זה
למסורת כך שכל תינוק חדש בישוב מקבל עץ שהוא שלו נטוע וצומח לאורך השנים .פעילות שהנוער יכול להוביל עם אגרת
לזיכרון לתינוק שננטע בזכותו עוד עץ בעולם.



ציור צל של עץ-

לקחת יריעת בד ולפרוס אותה על האדמה מתחת לעץ גדול כך שהעץ יעשה צל על היריעה וניתן יהיה לצייר אותו .לאחר מכן
ניתן לצבוע את העץ ,לקשט אותו .פעילות יצירתית המאפשרת התבוננות בעץ ממקום אחר.



עץ ידיים-

להניח את כף היד פרוסה על גבי דף נייר ולצייר את קו המתאר שלה כך שמתקבלת כף יד שדומה לענפי עץ וגזע .לאחר מכן
ניתן לקשט בעלים מכל מיני רעיונות וסוגים .ניתן לקיים שיח על כמה שאנו דומים לעץ והגזעים של כולנו דומים אך גם כל אחד
מאיתנו שונה ויוצר עלים אחרים.



ראש דשא אבל אחר-

בחרו כלי קטן שניתן למחזר .הדפיסו תמונות מצחיקות של הפרצוף שלכם .הדביקו על גבי הכלי מלאו באדמה גננית וזרעו את
זרעי העשב או כל זרע אחר שיש לכם והצמיחו ראש דשא עם הפרצוף שלכם למטה .ניתן ליצור ראשי דשא של כל חברי
הקבוצה או המשפחה.



חגיגת טו בשבט קהילתית וירטואלית-

הקהילה שלנו מגוונת ומלאת הפתעות .ישנם אנשים רבים שיודעים לספר בין אם מתחום העיסוק שלהם ובין אם דבר המעניין
אותם סיפורים וקשרים נפלאים אל הטבע .פנו אל חברי הקהילה האלו והזמינו אותם להרצות בזום לשאר חברי הקהילה
במסגרת אירועי טו בשבט.
לדוג' -הרצאת צפרות  ,הרצאת מדען שמעסק במחקר ביולוגי כלשהו ,הרצאת צמיחה אישית ,הרצאת סוגי פיטריות וזיהויים,
הרצאת שעת יצירה ,מפגש סיפור מהטבע עם אחת הסבתות לילדי הקהילה ועוד.

