
הצטרפו לשבוע ט"ו 
נשמח לעזור לך לקדם אירוע ט"ו
בשבט קהילתי בנושא אחריות

יהודית‐סביבתי.

להרשמה

הצהרת קהילות למען הבריאה
מנהיגים, מנהיגות, מחנכים ומחנכות
לוקחים אחריות משותפת על עתיד

הבריאה.

כולם/ן מוזמנים לחתום כאן

סדר ט"ו בשבט
מיוחד לשמיטה ישראלית

סדר ט"ו בשבט של טבע עברי מלא
במדרש ושירה עברית

להורדה

אירוע בפייסבוק ‐
ט"ו בשבט גם בתורה שבענן

המקום בו נשתף כולנו את כל מה
שקורה בט"ו בשבט ברחבי הארץ.

הצטרפו ועיקבו! 
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הסר | דווח כספאם

שלום וברכה!
ט"ו בשבט בפתח והשנה, בשנת השמיטה ולאור משבר האקלים,

הוא מזמין אותנו לחגוג את הטבע הארץ ישראלי,
 ואת מחוייבותנו אליו, למענו ולמען הדורות הבאים.

אנו מזמינים אותך להצטרף לשבוע אחריות יהודי‐סביבתי
ולמנף את "שבת שירה" – השבת שלפני ט"ו בשבט והשבוע שלאחריה,

ללימוד ומעשה ברוח הצהרת "קהילות למען הבריאה"
לטובת תיקון עולם מתוך אהבת אדם ואהבת עולם.

אז מה אפשר לעשות?
 שבת שירה ושבוע ט"ו בשבט הינם הזדמנות, ברמת הקהילה, להתחיל להטמיע ערכים של

קיימות, מתוך חיבור למורשת, ואפילו לצעוד צעד ראשון לקראת מימושם הלכה למעשה. אנחנו
מזמינים אתכם:

• לקיים ערב לימוד קהילתי בנושאים של מורשת וקיימות בכלל, והצהרת הקהילות בפרט.
• להוביל ערב חלימה סביבתי ופעילות קהילתית – קומפוסט קהילתי, שוקחתן, הפסקת שימוש

בחד"פ. 
• לכתוב עבור עלון שבת או בקבוצת הוואטסאפ/המייל הקהילתי מאמר בנושא.

• להזמין פעיל סביבתי להתארח בקהילה ולהעביר שיעור בנושא.
• להחתים את חברי הקהילה וחברים נוספים על הצהרת הקהילות למען עתיד הבריאה,

ולהגדיל את האימפקט של החתימה. 

נשמח לעזור!
למעוניינים נספק תמיכה וחומרים, ניצור קשרים בין קהילות ודוברים/ות אפשריים/ות, ונחבר
את כלל היוזמות והפעילויות המקומיות לחלק מתנועה רחבה, של לקיחת אחריות סביבתית

מתוך חיבור למורשת ולאור משבר האקלים. 
מוזמנים לשלוח לנו פרסומים בדבר הפעילות שאתם מובילים ונהדהד אותם הלאה.

יחד נהייה צעד בשינוי אותו אנו רוצים לראות בעולם!

בתקווה שנזה ללכת בדרך שיתקיים בה
"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר,

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

חג אילנות שמח לכל חברי וחברות טבע עברי

מיזם מורשת, קיימות, אומנות וסולידריות שאנחנו מקדמים בשיתוף עם "בזאר" ו"ונטעת"
האקתון עיצוב בנושא ט"ו בשבט, שמיטה וקיימות. מרצה אורח ‐ דב אברמסון!

אמנים לומדים מורשת, מעצבים כרזות, מוכרים, ותורמים מההכנסות להקמת גינות טיפוליות. 
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