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אילו רעיונות שעלו בסרטון הפתיעו אתכם ,אתגרו אתכם ,או עוררו בכם השראה?
עם אילו אתגרים מתמודדים בני האדם בקשר שלהם עם עולם הטבע?
האם התחברתם פעם לבעל חיים? איזה? כיצד?
האם המודעות לדמיון בין בעלי החיים לבני האדם שינתה את האופן שבה ניגשתם לאותה חיה?
מה דעתכם על הרעיון שהאדם הוא חלק מעולמם של בעלי החיים?
מהו תפקידו של האדם בעולם?
הרב שטינזלץ אומר" ,האדם הוא באמת כל העולם כולו ,מגולם בתוך אדם יחיד .זוהי ,במידה ניכרת ,ההבנה
שלנו בנוגע לתפקידו של האדם בעולם" .מה משמעות משפט זה? כיצד התגלמות העולם באדם משפיעה על
חובותינו כלפי העולם שמסביבנו?
הרב שטינזלץ מתאר את חובתו כקונפליקט" :ובאותו זמן כולנו מנסים לשלוט מצד אחד ,ומצד שני לאפשר
לדברים להתנהל בצורה חופשית" .כיצד לדעתכם אפשר לקבוע מתי אפשר לשלוט בדברים ,ומתי ראוי לשחרר?
אילו גורמים צריך לקחת בחשבון?
מזמור קד נחשב לאחד המזמורים היפים בתנ"ך .נקרא את פסוקים כ-כה:
כ תָּ שֶׁ ת ח ֹשֶׁ ְך ו ִיהִ י ָּליְלָּה,
ּבֹו תִ ְרמ ֹׂש כָּל חַ י ְתֹו י ָּעַ ר.
כא הַ כ ִ
ְפִירים ש ֹאֲ גִים לַטָּ ֶׁרף,
ּו ְלבַקֵּ ש מֵּ אֵּ ל ָא ְכלָּם.
כב תִ ז ְַרח הַ שֶׁ מֶׁ ש י ֵָּאסֵּ פּון,
ו ְאֶׁ ל מְ עֹונ ֹתָּ ם י ְִרּבָּצּון.
כג יֵּצֵּא ָאדָּ ם לְפָּ עֳ לֹו,
וְלַעֲ ב ֹדָּ תֹו עֲ דֵּ י עָּ ֶׁרב.
כד מָּ ה ַרּבּו מַ עֲ ׂשֶׁ יָך ה' ֻּכלָּם ּבְחָּ כְמָּ ה עָּ ׂשִ יתָּ ,
ָארץ קִ נְיָּנֶָׁך.
מָּ לְָאה הָּ ֶׁ
ּורחַ ב י ָּדָּ י ִם
כה זֶׁה הַ יָּם גָּדֹול ְ
שָּ ם ֶׁרמֶׁ ׂש ו ְאֵּ ין מִ סְ פָּ ר,
חַ יֹות קְ טַ ּנֹות עִ ם גְד ֹלֹות.

 לאילו דימויים בקטע אתם מתחברים במיוחד? אילו תחושות מעורר בכם הקטע?
 אילו מעגלים ניתן לזהות בקטע? אילו מערכות אקולוגיות מתוארות בו?
 כיצד מתאר המזמור את מקומו של האדם בעולם?
 " .6הרמוניה משמעותה אינה תמיד שקט .הרמוניה אינה תמיד סדר .הרמוניה אינה עשויה מסוכר וממתקים...
מחלוקת אינה סוף העולם .מחלוקת יכולה גם להיות תחילתו של עולם" .אילו דוגמאות להמחשת רעיון זה תוכלו
להביא מעולם הטבע? אילו דוגמאות תוכלו להביא מחייכם?
 באילו דרכים נוכל לשאוף להשגת שילוב של הרמוניה ומחלוקת ,או שלטון בשילוב עם שחרור?
 הרב שטינזלץ מתאר את האקולוגיה כ"שלמות העולם" ,וקובע כי "תמיד יש חלקים שמתנגשים זה בזה – האם
ראוי שאני אפריע ?" האם לדעתכם ראוי שהאדם "יפריע" לטבע? כיצד אתם מגדירים "הפרעה" בהקשר זה?
 הרב שטינזלץ טוען שגם אם נפעל בעולם ,עלינו להימנע מ"להרוס יותר מדי" .מה דעתכם על הסטנדרט הזה?
כיצד ניתן להשיגו?

