
ניסיתם פעם לעצור את השמש בזריחתה או את הירח המתמלא במהלך החודש? מְקצב 
החיים של הטבע פועל על פי חוקיות שאינה תלויה בהחלטותיהם של בני האדם. עם זאת, 
עולמיים  תהליכים  על  מצטברת  השפעה  יש  לפעולותיהם  מהטבע.  חלק  הם  האדם  בני 

העשויים לשנות את האופן שבו הטבע מתנהל.

 יהדות Relationships וקיימות היא תכנית קשר בין בני נוער בישראל 
לבני נוער יהודים בתפוצות, והיא עוסקת במתח הקיים בין החוקיות הקבועה והבלתי משתנה 
זו נציע ליצור קשרי תאומּות סביב  של הטבע לבין השפעות האדם על הסביבה. בתכנית 
ולהגביר את תחושת השייכות  בין התלמידים בארץ לתלמידים בתפוצות  נושא הַקיימּות 

מתוך המחויבות של כולנו ל”כדור” שעליו אנו חיים.
היהדות מציגה חוקים סביבתיים וחברתיים רבים התואמים את תפישת “הקיימות”. בתנ”ך, 
החכמים  בקרב  אלו  חוקים  של  המעשיים  לביטויים  עדות  מוצאים  אנו  ובתלמוד  במשנה 
ומנהיגי הדור. ולכן אך טבעי הוא שעולם התוכן היהודי ומקורותיו הכתובים יהוו חוט מקשר 
בינינו ובין חברינו, התלמידים היהודים בתפוצות. לשמחתנו אין זהו החוט המקשר היחיד. 
באוסטרליה,  התיכון,  במזרח  חיים  אנחנו  אם  בין  הוא,  אחד  חיים  אנו  שעליו  הארץ  כדור 
באפריקה או באמריקה, ולפיכך פעולות שאנו עושים בצדו האחד של הכדור משפיעות על 

חברינו בצדו השני. 

ַוִּיַּקח יי ֱאֹלִהים, ֶאת-ָהָאָדם;
ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן-ֵעֶדן, ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה

Rוקי

דות Relationships וקיימות
יה

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   



    

כוללות פעילות משותפת לתלמידים בארץ  הן  כל אחת.  בנות תשעים דקות  הן  היחידות 
הלמידה  הצדדים. באמצעות  בין  ומלומד  משמעותי  קשר  נרקם  שבמסגרתה  ובתפוצה, 
ההדדית המתבססת על עולם התוכן היהודי המשותף לכולנו נוכל לבחון את השקפותינו 

בנוגע לקיימות יהודית.

 התכנית מתאימה לבתי ספר המקיימים קשרים עם בתי ספר בתפוצות או לאלו 	
המעוניינים ביצירת קשר חדש.

 ישראל 	 תרבות  למתווה  ובהלימה  מורשת  לאשכול  בהתאם  נכתבה  התכנית 
ומורשתו. כמו כן אפשר לשלבה בשיעורי אנגלית. 

 לצרכים 	 התאמתה  מאפשרים  שלה  המודולארי  והמבנה  התכנית  גמישות 
המשתנים של בתי הספר.

 והרשת 	 מתקדמת  ליהדות  התנועה  של  החינוך  אגף  ידי  על  נכתבה  התכנית 
העולמית של בתי ספר תאומים של הסוכנות היהודית. 

“ויהי אור”

“חגים ופליאה”

היחידה עוסקת בהיכרות 
בין המשתתפים ובחינת 

הדומה והשונה ביחס שלנו 
כלפי הטבע והסביבה.

יחידות התכנית  
מהן  אחת  שכל  פעילות,  יחידות  שש   – היהודי  השבוע  של  במקצב  בנויה  יRוק  התכנית 
קבוצה  לכל  המאפשרת  מנוחה  ולאחריהן  לים,  מעבר  החברים  עם  הקשר  את  מעמיקה 
להמשיך לפתח את הקשר הנרקם על פי צרכיה. שש היחידות בוחנות את נושא הקיימות 

לאור היהדות. 

“מים רבים”

היחידה עוסקת בנושא 
המים: מקורות, תפילות, 

השפעות וחוויות.

“כי האדם עץ השדה”

היחידה עוסקת בעצים 
ומלמדת כיצד מעשה של 

אדם פרטי עשוי לייצר שינוי 
בטבע ולהביא לתיקון עולם. 

היחידה עוסקת בהתבוננות 
ובפליאה, בטבע ובהשפעתו 

על חגים ומועדים בישראל 
ומחוצה לה. 

“תרבות הצריכה”

“שבת ושמיטה”

היחידה עוסקת בצריכה, 
בצרכנות, במיחזור 

ובמה שביניהם.

היחידה עוסקת 
בשביתה, בשמיטה 

ובהודיה. 

ליצירת קשר:
Hela@Reform.org.il הלה להר, מנהלת קשרי ישראל תפוצות, התנועה הרפורמית

schooltwinning@jafi.org  ארקדי חסידוביץ, מנהל פיתוח רשת בתי ספר תאומים הסוכנות היהודית


