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טו בשבט בשנת שמיטה הוא אתגר לכל חובבי השתילות. 
דווקא בשנה שכזו אנו מזמינים אתכם ואתכן לעצור ולשים לב לכל השפע שהטבע מספק 

לנו אשר נמצא סביבנו מבלי שנהנה ממנו.
במילים אחרות, אנו מזמינים אתכם ואתכן לקחת חלק בפרויקט להצלת מזון שבמסגרתו  
ובשטחים  הציבורי  במרחב  הבתים,  בחצרות  סביבנו  מזון שנמצאים  תאספו עודפי 
החקלאיים, שלולא הפעילות שלכם.ן היו מתבזבזים, נזרקים או מושמדים ואינם מועברים 

לטובת הקהילה. 

בפרויקט זה יש לכם ולכן את האפשרות לחבר בין הצלת מזון ועשייה קהילתית ערכית 
לטובת קהילת היישוב. 

לקראת הפרויקט:
לתכנן את הפרויקט- מי מוביל את הפרויקט, איך מפרסמים, לוחות זמנים, מה עושים . 	

עם התוצרת, יצירת קשר עם בעלי תפקידים ביישוב כגון: חברי וועד, חקלאים וכו. בכל 
שלבי התכנון חשוב כל הזמן לחשוב מה מתאים לקהילת היישוב....

להעביר בקהילת היישוב את הפלייר המצורף. . 	
למפות ולאסוף נקודות איסוף ע”י פניה של תושבים בעקבות הפלייר והיכרות אישית . 	

)וועד היישוב, משפחה, חברים(- אין תחליף להיכרות אישית! 
לשאול את חקלאי היישוב האם יש שטח שממנו ניתן לקטוף לטובת הקהילה.. 	
קבלת תיקי אלבד ממותגים של לקט ישראל לטובת האיסוף.. 	

פרויקט “העץ הנדיב” 
יוצא לדרך....

מסמך הסבר ורעיונות להפקת הפרויקט 

ט"ו בשבט בגזר



לחצו כאן

לחצו כאן

העץ הנדיב

חשוב לשים לב:
יש לתאם מראש את הקטיף עם בעלי . 	 לפני כניסה לשטח חקלאי, פרטי או ציבורי-  

השטח. אין להיכנס לשטח חקלאי, פרטי או ציבורי לקטיף ללא אישור הגורם הרשמי.
יש להגיע לקטיף בצורה מאורגנת ובקבוצות אשר מותאמות לכמות הקטיף באותו שטח.. 	
יש להגיע עם ציוד מתאים בהתאם לפרי: שקיות אלבד, כפפות במידת הצורך, ארגזים, . 	

ציוד לקטיף )במידת הצורך(, מכנסים ארוכים ונעלים סגורות וכו.
בתום הקטיף לוודא שמשאירים שטח נקי ומסודר )גם אם יש פסולת שלא אנחנו הבאנו . 	

לשטח(.

מה אפשר לעשות עם התוצרת? 
למכור לקהילת היישוב ולהעביר את התקציב לטובת פעילות של הנוער. . 	
לחלק לאוכלוסיית המבוגרים ביישוב. . 	
להעביר דרך לקט ישראל לעמותות נזקקים. . 	
לחלק/ למכור ליד גני הילדים ביישוב ביום שישי בצהריים.. 	
הכנת תוצרת מהפירות כגון: עוגות, מיץ, ריבות, חמוצים וכו ומכירת התוצרים לתושבי . 	

היישוב או חלוקה לאוכלוסייה שתבחר ע”י האחראיים על הפרויקט. 

חשוב להעביר פעילות חינוכית ערכית אשר מביאה לידי ביטוי את חשיבות הפרויקט 
לכל המשתתפים לקראת הפעילות או בסיומה. להלן רעיונות לפעילויות:

לתיאום . 	 הנוער  מחלקת  של  ההדרכה  רכז  ליבנה  אורי  עם  קשר  ליצור  מוזמנים  אתם 
פעילות חוויתית בזום של לקט ישראל בנושא עודפי מזון. משך הפעילות כחצי שעה. 

פעילויות לחניכים בבתי הספר היסודי:. 	

חומר רקע לכתיבת מערכים לחט”ב ותיכון:. 	

מערך לדוגמה יישלח למעוניינים. . 	

מוזמנים ומוזמנות לפנות בכל שאלה או להתייעצות ל:
אורי ליבנה רכז הדרכה ומנהיגות, מחלקת נוער: 054-7302621

ונופר ששון עופר רכזת קיימות וחינוך סביבתי, יחידה סביבתית: 052-6407261

בהצלחה !!!
מחלקת הנוער, לקט ישראל והיחידה הסביבתית

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/geography_adam_sviva/yesodi/noseem_nilmadim/ovdan-mazon/
https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/09/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA.pptx

