חוגגים אחרת

ללא מדורות!
הבערת המדורות בל“ג בעומר היא מסורת ארוכת שנים .עם זאת ,מדורות אלו
מסוכנות מבחינה בטיחותית ,הן פולטות זיהום אוויר ,עשן ופיח ,שמסוכנים לבריאות
ועלולים לפגוע בדרכי הנשימה של האדם .השנה נחגוג את ל"ג בעומר באופן הכי
סביבתי שיש .נתכנס למפגש חברתי ומשפחתי בשכונה או בחיק הטבע ,עם משחקים
ופעילויות משעשעות ברוח החג ,נעודד חלופות ונפחית מדורות!

סיור עששיות במוקדי טבע בעיר

פיקניק ל"ג בעומר

לבקר באחד מאתרי הטבע הקרובים לביתכם ולגלות לאור
נרות ופנסים את חיי הלילה של הטבע בעיר .להקשיב לקולות
החיות ,לדבר על המקום של האדם מול הטבע ועל האחריות
של האדם לשמר את הסביבה .להכנת עששית מחומרים
ממוחזרים בהמלצת רשות הטבע והגנים

להכין את כל המאכלים האהובים של החג  :תפו"א עטופים בנייר
כסף ,מרשמלו על הנר  ,קלחי תירס שניצלו מבעוד מועד .כדי
לשמור על האוכל חם ולוהט אפשר להשתמש במגשי חימום
העובדים על נרות .מתכון מנצח לתירס .אם הוחלט לאכול בחיק
הטבע ,נשתמש רק בכלים רב פעמיים ובכך נצמצם בכמות
הפסולת.

משחקי חץ וקשת
ל"ג בעומר הוא חג ה"חץ וקשת" ואין ילד  או ילדה שלא
שמחים על ההזדמנות להכין חץ וקשת ,בייחוד אם מכינים
גם אשפת חיצים לאחסון החיצים שעשויה מבקבוקי פלסטיק
בהם לא משתמשים .הילדים מאושרים לחפש בעצמם את
הענפים בשדרה או בגינה.
להכנת החץ והקשת לחומרים והוראות הכנה

צפייה בכוכבים
הלילה מהווה הזדמנות ללמידה על כיוונים במרחב ,ולימוד
מפת הכוכבים .מומלץ לפרוס שמיכה דקה באזורים חשוכים
וגבוהים בעיר להיעזר במפת כוכבים ומשקפת ,לצפות וללמוד
על הכוכבים .מקומות פתוחים מומלצים לצפייה בכוכבים:
אתרי טבע עירוני הרחוקים מזיהום אור ,כגון :שלולית החורף
צפון ,חופים מרוחקים כמו גבעת העלייה ,גן הפסגה ביפו ,גן
העצמאות ופארק עידית וולפסון.
ניתן להיעזר במפת טבע עירוני

פרטים באתר העירייה |

להתכנס סביב המוזיקה במעגל שבטי וקצבי
ליצור מעגל מתופפים ,לשתמש בכלי הקשה מאולתרים
שלכם ושל השכנים וליצור גרסאות מחודשות לשירי
המדורה המסורתיים .לשירונים ברוח החג

משחקי תקשורת והעברת מסרים
מדורות שימשו בעבר להעברת מסרים  -כך בישרו על פרוץ
מרד בר כוכבא ועל סיום המגפה באותה התקופה .אפשר
לקיים משחקים והפעלות סביב נושא תקשורת והעברת מסרים
כמו משחק הזרם  -לעמוד במעגל ומחזיקים ידיים ,המנחה
לוחץ יד של זה שעומד לידו וזה לוחץ לבא אחריו .אפשר
למדוד זמנים ,לבלבל על ידי לחיצה לשני הכיוונים וכדומה.
לחבר כתב סתרים ולפענח צופן בו המשתתפים מקבלים דף
מוצפן המכיל מסר שעליהם לפענח וכד'.
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