
חוברת המוצר המארגי

 “האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו” 
)טשרניחובסקי(
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רציונל המוצר 
ֵחהּו ְבַגן-ֵעֶדן, לעבדּה ּולשמרּה." ח ֱאלִֹהים, ֶאת-ָהָאָדם; ַוַיִּנּ "ַוִיַּקּ

)בראשית ב' ט"ו(
"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, 

שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך" ) קהלת רבה ז'(

אלו הציוויים שמעמידים אתגר בפני האדם, אתגר שתרגומו לשגרת 
חיים הקשורה לאדמה, "יש לאדם צורך נפשי לעבוד את האדמה 
מחד, כמו שכתוב בבריאה - "לעבדּה ולשמרּה". גם אם העבודה 

לא מניבה יבול לאדם, היא בריאות לנפשו". )הרב שמואל יניב 
שליט"א(. 

ומאידך לשמר לדורות הבאים. יש כאן קשר ישיר לעבודת האדמה 
והשפעה על הסביבה ועל היבטי בריאות אישית וגלובלית.

האדם הראשון מוצב בגן עדן "לעבדּה ולשמרּה". שני הפעלים 
הללו רבי משמעות. "לעבדּה" כלומר, לשרת אותה. האדם הוא 

אדון הטבע אך גם משרתו. ואילו הפועל "שמר" משמש בהמשך 
התורה בפרשת משפטים לתאר את אחריותו של מי שמפקידים 
בהשגחתו רכוש שאינו שייך לו. עליו להקפיד על ערנות מוחלטת 

ומוטלת עליו האחריות לנזקים שיגרמו בשל רשלנותו. צמד המילים 
"לעבדּה ולשמרּה" ההגדרה של אחריותו של האדם כלפי הטבע. 

)הרב יונתן זקס(.

המוצר עוסק בראייה הוליסטית על מקומו של האדם ואחריותו 
על יצירת אלוקים ושמירה על הבריאות של האדם והסביבה, 

קיים קשר ישיר בין אופן התנהלות האדם וטיפולו באדמה, לבין 
ההשלכות שלעיתים חיוביות ולעיתים שליליות .

יחסי אדם אדמה הם יותר מפרנסה, קיום ועבודת האדמה, 
אלא התייחסות של בריאות סביבתית המשליכה על האדם. 

האדם הנמצא כשומר וכאחראי על הבריאה, בידו ההשפעה על 
צמצום הנזקים הנגרמים בעיבוד האדמה המשליכים על הסביבה 
והבריאות, שני המישורים בהם יעסוק המוצר מושפעים זה מזה, 

ויש לשמור על איזון, שכן "אם קלקלת אין מי שיתקן אחריך".
המוצר כולל עיסוק בשני מישורי התייחסות: 

המישור הראשון - יחסי אדם אדמה 

מקומו ואחריותו של האדם כ"שומר וכעובד". הקשר הקיומי של 
האדם עם אדמתו מתבטא בגידולים חקלאיים ועבודה חקלאית 

המאפיינים את האזור כולו, וכ"מוציא לחם מן הארץ" למען קיומו 
וקיומה של החברה כולה.

המישור השני – אדם בריא בסביבה בריאה 

מקומו של האדם הבלעדי כאחראי וכמחויב לשמירה על הטבע 
למען הדורות הבאים קרי, היבטי סביבה ובריאות. על האדם 
מוטלת האחריות ליצירת סביבה בריאה וכן לדאוג לבריאותו 

האישית.
שני מישורי התייחסות אלו אשר יובאו במוצר המארגי "אדם – 
אדמה כמארג אחד של חיים", ייתנו בידינו את הכלים להטמיע 

אצל התלמיד את הערכים החרוטים על דגלו של בית-הספר. כמו 
כן, להבנות את זהותו בהתאם לערכים אלה כאדם הנטוע בנוף 

הטבעי והאנושי של סביבתו, ככתוב בפרופיל בית הספר "האדם 
אינו אלא תבנית נוף מולדתו".

בקעת הירדן שלנו היא חבל ארץ טבעי ופראי שרוב תושביו 
מתבססים על עבודה חקלאית. כחברה חקלאית, הקשר לאדמה 

משתקף בתרבות ובשגרת החיים שלנו, הטבע מבחינתנו הנו 
בסיס קיומי. תושבי הבקעה, חקלאים, משפחותיהם ונותני שרות 

לחקלאים, מתפרנסים מתוצרתה ויבוליה של האדמה. האדמה היא 
זו המאכילה אותנו, ולכן יש להעריך ולכבד אותה. החיבור לאדמה 

מרומם פיזית ורוחנית, ועבודת האדמה שהחלה כמקדמת ערך 
עליון של חלוציות, ייצור עצמי של חלקות קטנות ועבודה עברית, 

משתנה בהתאם לרוח הזמן. כיום ניתן לראות מאות ואלפי דונמים 
של גידולים בבקעה, התורמים ביופיים לנוף המדברי המיוחד שלנו. 
התלמידים בבקעה נולדו לתוך מרחבים פתוחים עם אופי ותרבות 

חקלאית, שבעת המינים ונוף בראשיתי. חייו של התלמיד מושפעים 
מן האקלים החם והיבש ברובו, מהשיטפונות בחורף המאפיינים 

אזור מדברי, ומהמפגש ביניהם כשנוצרת קשת ייחודית בשלמותה. 
החשיפה בחיי היום יום לגידול התמר וגדיד פירותיו, כיצד גדלים 
ענבים ואיך נראה מטע זיתים ועוד, כל אלו מעצבים ומשפיעים 

על זהותו של התלמיד הגדל בסביבה כזו, שכן "האדם אינו אלא 
ה, ַרק ַמה־  ְפָגה ָאְזנוֹ עוָֹדּה ַרֲעַננָּ סָּ תבנית נוף מולדתו "ַרק ַמה־ שֶּׁ

ְבָעה ִלְראוֹת" )טשרניחובסקי(.  ְפָגה ֵעינוֹ ֶטֶרם שָׂ סָּ שֶּׁ

המוצר אדם-אדמה כמארג אחד של חיים, הכולל עיסוק בשני 
המישורים שהזכרנו, סביב מעגלי השייכות והקשרי משמעות, נבחר 

מתוך רצון להביא למודעות, אחריות ועשייה בקרב התלמידים, וכן 
טיפוח השייכות למקום שבו הם גדלים ולחיבור עם האדמה. כמו כן, 

הבנת המשמעות של המרקם האקולוגי ויחסי הגומלין הנבנים בין 
האדם לאדמה שעליה הוא חי וממנה מתפרנס. משמעות החיים 
בסביבה נקייה ובריאה ופעילות של שמירה על האיזון האקולוגי 

יטביעו חותם על תלמידיי "גפנים", שמתוך שייכות לסביבתם 
ישמרו ויפעלו ככל שיוכלו למענה.
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כיצד יושגו המטרות מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

• טקסטים, אתרי אינטרנט, סרטונים	
• עברית – צריכה נבונה	
• אמנות – צריכת יתר – פופ - ארט	
• פעילות הנהגות – תוויות מזון, יום ספורט	
• חינוך גופני – חשיבות הכושר הגופני	
• לשון – ניבים וביטויים הקשורים לגוף האדם.	
• היסטוריה – מכביה כזהות יהודית ציונית. 	

המיתולוגיה – אלים אולימפיים.
• תנ"ך– "לעבדּה ולשמרּה", "תן דעתך"	
• אנגלית - מכביה	

אדם בריא בסביבה בריאה.
• הכרת טקסטים מתחום היהדות, ציונות, 	

אזרחות להבניית זהותו של התלמיד.
• התלמיד יסגל התנהגות מקיימת )מחזור, 	

הפחתת פסולת, צריכה מחושבת, 
הפרדת פסולת..(

• התלמיד יכיר את המושג תרבות הצריכה 	
והשפעתו במעגלי השייכות.

• התלמיד יטפח את ערך האחריות 	
והשייכות לסביבתו ובמעגל המדינה.

• חינוך לבריאות - טיפוח אורח חיים בריא 	
ופעיל: "נפש בריאה בגוף בריא" , חשיבות 

ושמירה על כושר גופני.
• התלמיד יכיר את תולדות המכביה 	

 ומטרותיה כחלק מהבניית זהות 
יהודית ציונית.

כיצד יושגו המטרות מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

• תערוכת עבודות ממוחזרות, פיסול סביבתי, 	
נפש בריאה בגוף בריא – "ירוק בעיניים"

• פרסום באתר הבית ספרי. 	
• ־ביטוי הלמידה במרחב הכיתתי והשכבתי בא	

מצעות יצירות
• בניית חממה על בסיס חקלאות בת קיימא	

יחסי אדם אדמה
• הכרת היחסים השונים בין האדם לאדמה 	

במקורות.
• הכרת פריסת הגידולים בבקעה על פי 	

מיפוי יישובי.
• התלמיד יכיר דיני שמיטה והמשמעות 	

הכרוכה בהם וכן את הקשר לחקלאות 
בבקעה.

•  טיפוח השייכות לסביבתו הקרובה 	
של התלמיד.

כיצד יושגו המטרות מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

•  פעילות ההנהגות – ועדת ספורט, 	
נאמני בריאות.

• יום ספורט – כיתתי, בית ספרי	

• פעילויות רב גילאיות, הנהגות וסיוע הדדי 	
בין התלמיד לחבריו.

• פעילויות ברמת הכיתה, שכבה, בית ספר	

כיצד יושגו המטרות מטרות

• סיורים ) ראה התחום הלימודי(	
• מרצים אורחים מהבקעה והפעלות בתחום 	

הבריאות והספורט.
• הכנה מוקדמת לצעדת הבקעה )כללי צעידה, 	

ייצוג היישוב(
• פעילות של הנהגות בית הספר	

• העמקת הקשר של התלמידים לאזור 	
ולסביבה בה הם חיים.

• קיום ריטואלים ופעילויות – יום ספורט, 	
צעידת בוקר, צעדת הבקעה.

• טיפוח אורח חיים בריא לקהילת הגנים	

כיצד יושגו המטרות מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

•  מפגשים עם חקלאים וסיורים בשטחי 	
החקלאות בבקעה.

• הכרת טקסטים מתחום היהדות, ציונות, 	
אזרחות.

• שבוע חנ"ג ובריאות, הפסקות פעילות, 	
תערוכת מחזור.

•  מנהג של מחזור – ניירות , סוללות, בקבוקים.	

• יצירת חוויה רגשית עמוקה וחיזוק מעגלי 	
השייכות.

• טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי. – יצירת 	
ריטואל קבוע בשנה.

• הדגשת השפעות של תוכן ומקום על 	
זהות אישית וקולקטיבית.

כיצד יושגו המטרות מטרות

• פעילות כיתתיות/שכבתיות/ בית ספריות של 	
הנהגות – נאמני בריאות, ועדת ספורט, מועצת 

תלמידים.

• פעילויות להטמעת ערכים וחיבור 	
למקורות מתחום היהדות, ציונות, 

אזרחות.

טבלה מארגית - כיתות ה' - ו'

התחום הלימודי

התחום הפיסי

התחום הארגוני

התחום הקהילתי

התחום התרבותי

התחום החברתי
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שבוע שניהחוט המקשרשבוע ראשון

לעבדה - יחסי אדם אדמה
לשמרה - אדם בריא בסביבה 

בריאה

־א' - הכרת הגידולים וישום הפ
עולות

אדם אדמה - נעים להכיר
א' - חומרים, נזקים, תזונה 

נבונה.

 ב' - הכרת הגידולים- 
תעודת זהות

בצומח, בחומר ובצלחת, עם 
סדר וארגון מקבלים משמעות

ב' - חומרים, נזקים, תזונה 
נבונה.

 ג' - סוגי קרקע ופתרונות 
חקלאיים.

הפתרון הטוב ביותר לבעיה 
תמיד עובר דרכה.

ג' - נזקים ופתרונות, תוויות מזון

ד' - מזג האוויר בבקעה
ד' - מיחזור, תוויות מזון, אורח 
חיים פעיל, אמנות בעיסת נייר

רגע חושבים ומתחשביםה' - שנת שמיטה
ה' - הרגלי צריכה, ניבים 

וביטויים בגוף האדם אמנות 
הפופארט.

ו' - מיפוי גידוים, חברותא 
השוואת מקורות.

והאדם הזה הוא אני, והאדמה 
הזאת באחריותי.

ו' - מכביה- זהות יהודית ציונית, 
אמנות הפופארט.

הנושאים הנלמדים

מערך שיעור בנושא חקלאות בבקעה- 
כיתה ב'

נושא השיעור: גידולים חקלאיים – תעודת זהות
מקצוע: עברית )שני שיעורים(

מטרת השיעור: 
התלמיד יכיר את שמותיהם של גידולים חקלאיים הגדלים 

 באזורנו, כחלק מהשפעה על זהותו האישית כתושב 
בקעת הירדן.

 התלמיד יבין את משמעות הפסוק "לעבדּה ולשמרּה.." 
ולקשרו לסיפור בראשית – גן עדן, קין והבל .

 התלמיד יכיר את שמות הגידולים השונים הגדלים בבקעה, 
ויכיר את השימושים והסגולות של כל אחד מהם.

מהלך השיעור:
במליאה- הסבר על משמעות הפסוק " לעבדּה ולשמרּה" ואיך זה 

קשור לחקלאות בבקעה.

התלמידים יספרו אילו גידולים מגדלים באזורם על פי היישובים.
חלוקה לקבוצות )החלוקה תתבצע מראש(. כל קבוצה תקבל 

קטע מידע ובו פסוק על גידול מסוים. הקבוצה תלמד על הגידול 
ותכין תוצר- תעודת זהות שמציגה את הגידול.

התלמידים יציגו את התוצרים במליאה.

סיכום: 
חלוקת שתילים לבחירה וטעימות מתוצרת הבקעה.

נכנסים לקליפ של בקעת הירדן 
ומבקשים לזהות את הגידולים

ֵחהּו בַגן ֵעֶדן  ּנִ ח ה' ֱאלֹהים את ָהָאדם ַוּיַ ּקַ "ַוּיִ
לעבדּה ּולשמרּה" )בראשית ב' טו(
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• ִרי	 ם ַהפְּ שֵׁ

• ִרי	 ֶצַבע ַהפְּ

• ִטיף	 קּוַפת ַהקָּ תְּ

• ִטיף	 ם ַהקָּ שֵׁ

• ים	 ּמּושִׁ שִׁ

• ִרי	 ְסֻגולֹות ַהפְּ

ן ִבְקַעת ַהיְַּרדֵּ ֵדִלים בְּ יּדּוִלים הגְּ ַהגִּ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶפן הּוא ֶצַמח ָחׁשּוב ְמֹאד ּבְ ַהּגֶ
ָנ"ְך  ּתָ ר ּבַ ָנ"ְך. הּוא ֻמְזּכָ ָבר ִמְיֵמי ַהּתָ ּכְ

יִנים  ְבַעת ַהּמִ ָעִמים ַרּבֹות, ְוהּוא ֶאָחד ִמּשִׁ ּפְ
ָרֵאל.  ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ַתּבְ ִהׁשְ ֶשׁ

ל ֵעִצים  קּוק ִלְתִמיָכה ׁשֶ ּזָ ס, ׁשֶ ֶזהּו ֶצַמח ְמַטּפֵ
ֶפן  ל ַהּגֶ ּדּול ׁשֶ ֵדי ִלְגדֹול. ְמקֹום ַהּגִ ֲאֵחִרים ּכְ
ֶעְזַרת  ֶפן ּבְ ּגֶ ֶרם ּתֹוְמִכים ּבַ ֶרם', ּוַבּכֶ ִנְקָרא 'ּכֶ

ס.  עֹוְזִרים ָלּה ְלַטּפֵ ְרֵזִלים ׁשֶ ּבַ
ֶפן ִנְקָרא 'ֲעָנִבים', ְואֹוְכִלים אֹותֹו  ִרי ַהּגֶ ּפְ
ֲעָנִבים  ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ נֹוָסף, ִמׁשְ הּוא ָטִרי. ּבְ ׁשֶ ּכְ

ל ַיִין אֹו ִמיץ ֲעָנִבים אֹו ְלִיּבּוׁש  ְלִיּצּור ׁשֶ
ַוֲהִפיָכה ְלִצּמּוִקים. 

ָלל ּבֹוְצִרים  ָדְך ּכְ יר. ּבְ ּצִ ָקִטיף ָהֲעָנִבים ִנְקָרא ּבַ
יִלים ּוְמִכיִלים  ֵהם ַמְבׁשִ ׁשֶ ִיץ, ּכְ ּקַ ֶאת ָהֲעָנִבים ּבַ

ּנֹוְתִנים ֶצַבע ְוַטַעם.  ר ְוֹחוָמִרים ׁשֶ ה ֻסּכָ ַהְרּבֵ
ְגַלל ֶמֶזג ָהֲאִוויר ַהַחם  ן, ּבִ ְרּדֵ ִבְקַעת ַהּיַ ּבְ
ת  ְתִחיּלַ ָבר ּבִ ַיֲחִסית, ַמְתִחיִלים ִלְבצֹור ּכְ

ִריל. ֹחֶדׁש ַאּפְ ָהָאִביב, ּבְ
ִציר ַלּיֶֶקב-  ִין ְמִביִאים ַאֲחֵרי ַהּבָ ֶאת ָהֲעָנִבים ַלּיַ
ִרים  קֹום ּבֹו מֹוֲעִכים ֶאת ָהֲעָנִבים ּוְמַיּצְ ֶזהּו ַהּמָ

ַרְגַלִים  ָעָבר ָהיּו ּדֹוְרִכים ַעל ָהֲעָנִבים ּבָ ַיִין. ּבְ
דֹול. ָ ָטח ֶאֶבן ּגְ ָהְייָתה ִמׁשְ ת, ׁשֶ ּגַ ּבַ

ֶפן ַהּגֶ
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ים.  ְמקֹומֹות ַחּמִ ם ִבּ כֹול ִלְגּדֹל ּגַ ּיָ בֹוּהַ ׁשֶ ֶקל הּוא ֵעץ ּגָ ֵעץ ַהּדֶ
ֶרת ּוְבֵאזֹור ָים  ּנֶ ּכִ ֲעָרָבה, ּבַ ן, ּבָ ְרּדֵ ִבְקַעת ַהּיַ ֵדל ּבְ ָאֶרץ הּוא ּגָ ּבָ

ַלח. ַהּמֶ
ָמִרים  ּפֹות הּתְ ָמר: ּכָ ל ֵעץ ַהּתָ יּמּוׁש ְלָכל ֲחָלָקיו ׁשֶ ָהָאָדם מֹוֵצא ׁשִ

ַחג ְוֵהן ֵאֶצל ַנָווִדים  ּכֹות, ֵהן ּבְ ַגג ַלּסֻ ים ּכְ ׁשִ ּמְ )ֶהָעִלים( ְמׁשַ
ָמִרים ּוְדַבׁש  ים ָלֲאִכיָלה, ַלֲהָכַנת ַיִין ּתְ ׁשִ ּמְ רֹות ְמׁשַ ר. ַהּפֵ ְדּבָ ּמִ ּבַ

לּוִיים  ֲעֵליֶהם ּתְ ָמר )ׁשֶ )סילאן(, ַסְנְסֵני ַהּתָ
ים ְלִטאטּוא ּוְקִליַעת ַסְלִסּלֹות,  ׁשִ ּמְ רֹות( ְמׁשַ ַהּפֵ

ׁש  ּמֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ׁש ְלִבְנָיין ְוַאף ִנּתָ ּמֵ ַזע ְמׁשַ ַהּגֶ
ָתו  ּסְ יִלים ּבַ ָמִרים ַמְבׁשִ ׁשֶֹקת ַלּצֹאן. ַהּתְ ּבֹו ּכְ

ִדיד. ֶהם ִנְקָרא ָגּ ּלָ ִטיף ׁשֶ ְוַהּקָ
ָמר ֶנֱאַכל ַלח אֹו ָיֵבׁש, ָטֲעמּו ָמתֹוק  ִרי ַהּתָ ּפְ

ְמֹאד ְוצּוָרתֹו ָמֳאֶרֶכת.
ָתָמר –  יִנים ּכְ ְבַעת ַהּמִ ׁשִ ר ּבְ ָמר לֹא ִנְזּכַ ִרי ַהּתָ ּפְ

ְדַבׁש )סילאן(. א ּכִ ֶאּלָ
עֹוֵזר  ל ִסיָדן ׁשֶ ה ׁשֶ דֹוּלָ ּמּות ּגְ ָמִרים ֵיׁש ּכַ ּתְ ּבִ

ל  בֹוָהה ׁשֶ ּמּות ּגְ ם ּכַ ַלִחּזּוק ָהֲעָצמֹות, ֵיׁש ּבֹו ּגַ
ִריִרים ר ּתֹוֵרם ִלְבִנּיַת ַהּשְׁ ֵ ַמְגֶנְזיּום ַאּשׁ

ָמר ּתָ

יחסי אדם - אדמה

ֵחהּו בַגן ֵעֶדן  ּנִ ח ה' ֱאלֹהים את ָהָאדם ַוּיַ ּקַ "ַוּיִ
ְמָרּה" )בראשית ב' טו( לָעבָדּה ּולׁשָ

 נושא השיעור: 

הכרת הגידולים בבקעה ושיום פעולות הקטיף שלהם.

מערך שיעור 
בנושא חקלאות - כיתות א'

 במליאה - 

נזכרים המושגים שנלמדו, ניתן לשחק משחק שבו המורה אומרת 
שם גידול, והילדים אומרים את שם פעולת הקטיף המתאימה 

לו - ולהיפך.
תוצר כיתתי

ממלאים דף A3 המצורף - הגידולים שלנו. כל קבוצה מביאה 
את הגידול שצבעה, ומדביקה במקום המתאים לצד שם פעולת 

הקטיף.
שואלים את התלמידים באילו יישובים מגדלים את הגידולים 

ורושמים את שמם. 

מטרות השיעור: 

 1. התלמיד יבין את משמעות הפסוק "לעבדּה ולשמרּה.." 
ואת הקשר לגידולים החקלאיים.

2. התלמיד יכיר את שמות סוגי הגידולים השונים הגדלים 
בבקעה וישיים את פעולות הקטיף השונות.

מהלך השיעור:
 פתיחה: 

פתיחה במליאה - הסבר על משמעות הפסוק: "לעבדּה 
ולשמרּה" וכיצד פסוק זה מתקשר לנושא.

הקרנת מצגת גידולים בבקעה
במליאה:

בעקבות המצגת, התלמידים יספרו אילו גידולים מגדלים באזורם.
עבודה ב- 6 קבוצות: 

שיום פעולות הקטיף של הפירות השונים.
התלמידים יקבלו דף עבודה שבו יכתבו את שם פעולת הקטיף 
לצד הציור של הגידול ויצבעו את הגידולים. כל קבוצה מקבלת 

בנוסף תמונה של אחד הגידולים לצביעה, שתשמש לתוצר 
הכיתתי.

השלמת משפטים - השלמת משפטים עם הפעולות החסרות 

בהתאם לפרי שמופיע במשפט. ניתן להיעזר במחסן מילים.
משימה לבית - כל ילד מברר אילו גידולים משפחתו מגדלת.

שיעור ראשון

1

שיעור שני
2
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ִאים ִטים ַהבָּ פָּ ִלימּו ֶאת ַהִמשְׁ ַהשְׁ

ָנָדב _________ ֶאת ַהֵזיִתים ֵמָהֵעץ.

ִלי גֹוַבה ְו_________ ְתָמִרים ֵמֵעץ ַהֶדֶקל. ַחר ָעלּו ַעל כְּ ַאָיָלה ְושַׁ

א ָטַחן ֶאת ַהִחיָטה ְלֶקַמח. ֶדה, ְוַאבָּ ִאָמא __________ ֶאת ַהִחיָטה ֵמַהשָׂ

ֵדי ________ ֶאת ַהְתֵאִנים. ה ַלַקִיץ כְּ ר ְמַחכֶּ בָּ

ֵדי ________ ֲעָנִבים. ֶרם כְּ ָמר ָהְלָכה ִעם ִמיִני ַלכֶּ תָּ

ָנה. ל ַהשָׁ ִלים כָּ ב, __________ ַעְגָבִניֹות ּוִפְלפֵּ מֹושָׁ ְלנּו בַּ ֲחָממֹות שֶׁ בַּ

ַמְחָסן ִמיִלים -

קוְֹטִפים,   ִלְבצוֹר,   ָמָסק,   ְלֱארוֹת,    ָגֵדדּו,    ָקְצָרה

ִרי ם ַהָקִטיף ַהַמְתִאים ְלָכל פְּ ְתבּו ֶאת שֵׁ כִּ

ִציר   ָקִטיף   ָקִציר ִדיד   ָמִסיק   בָּ ַמְחָסן ִמיִלים  -  גָּ



15 14

כיתה ג' – סוגי קרקע ופתרונות 
חקלאיים

מקצועות: עברית ומדעים

זמן: שני שיעורים

ֵחהּו בַגן ֵעֶדן לעבדּה ּולשמרּה"  ּנִ ח ה' ֱאלֹהים את ָהָאדם ַוּיַ ּקַ "ַוּיִ
)בראשית ב טו(

למורה - 

מקריאים את הפסוק בקול רם ומקיימים דיון על משמעותו.

התלמיד יכיר את אפיוני השטח ומציאת פתרונות לחקלאים 
בבקעה כחלק מתפיסת זהות.

מטרות השיעור: 

1. התלמיד יבין את משמעות הפסוק "לעבדּה ולשמרּה.." ויקשר 
אותו לסביבה החקלאית שבה הוא חי ולשיעור.

2. התלמיד יכיר את סוגי הקרקעות בסביבה שבה הוא גדל.
3. התלמידים יבינו כיצד מצליחים החקלאים לגדל גידולים 

חקלאיים למרות החסרונות שיש באדמה באזורנו. 

שימו לב!

• שבוע לפני הפעילות, משימה יישובית - יש לבקש מהילדים 	
להביא מהיישוב שבו הם גרים, את סוג האדמה הנפוץ ביותר 

)כמות של חצי שקית אוכל(.

לכל קבוצה לחלק את הטקסט "אדמה". קוראים במליאה נציג מכל 

קבוצה קורא קטע.

נחלקים לזוגות ומבצעים תצפית על האדמה בבית ספרנו. להסביר 

לתלמידים את התבחינים בטבלה, יוצאים לתצפית עם דף מצורף. 

) דף אחד לזוג(.

ין ָהָאָדם  ר בֵּ שֶׁ ר ְסָתם ַקְרַקע. ִהיא ְמָתֶאֶרת ֶאת ַהקֶּ ה "ֲאָדָמה" ְמָתֶאֶרת יֹוֵתר ְמַאשֵּׁ לָּ ַהמִּ
ים ֵאֶליָה  ישִׁ ָאָדם אֹו ַעם ַמְרגִּ ין ָהָאָדם ָלָאֶרץ. ַאְדַמת מֹוֶלֶדת ִהיא ָמקֹום שֶׁ ר בֵּ שֶׁ ַלֲאָדָמה, ַהקֶּ

יָּיכֹות.  שַׁ

יֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם, ָעָפר  ָמּה הּוא ִנְקָרא "ָאָדם"- "ַוּיִ ָהָאָדם נֹוָצר ִמן ָהֲאָדָמה, ְוַעל שְׁ
ֵדל  ע ְמאֹד ִמן ָהֲאָדָמה שָעֶליָה הּוא גָּ פָּ ֶרק ב'(, ְלִפיָכְך ָהָאָדם ֻמשְׁ ית פֶּ ֵראשִׁ ִמן-ָהֲאָדָמה..." )בְּ

ְוָקׁשּור ֵאֶליָה.

ָכל יֹום  ּה בְּ ֵדי ִלְראֹות, ַלֲחקֹר ּוְלַגּלֹות בָּ ָכל ָמקֹום, ְוֵאין צֹוֵרְך ְלַהְרִחיק ֶלֶכת כְּ ָהֲאָדָמה ִנְמֵצאת בְּ
ים. ָבִרים ֲחָדשִׁ דְּ

ָלִעים  ה ֶאת ַהסְּ ַכסָּ ְגָדִלים ׁשֹוִנים, ַהמְּ ִרים בִּ ְרגְּ ֲערֹוֶבת גַּ ל תַּ ה שֶׁ ְכָבה ְרדּוָדה אֹו ֲעֻמקָּ ֲאָדָמה ִהיא שִׁ
ַעת  פָּ ַהשְׁ ָכל ֵעת, בְּ ְך ְמאֹד, ִהיא הֹוֶלֶכת ּוִמְתַהוָּוה בְּ ַתֲהִליְך ְמֻמשָּׁ יָה. ָהֲאָדָמה נֹוֶצֶרת בְּ ְחתֶּ תַּ מִּ שֶׁ

פֹונֹות, רּוחֹות, ָסַחף, ְרִעידֹות ָאְדָמה ְועֹוד(. יטְּ ַבע )שִׁ טֶּ יָּיִמים בַּ ּגֹוְרִמים ׁשֹוִנים ַהקַּ

ים ְועֹוד.  יר, ּגֶֹדל ַהּגּושִׁ ְרגִּ ֶון, צּוַרת גַּ גוֹן ֶצַבע, גָּ ְתכּונֹות ׁשֹונֹות, כְּ לֹות זֹו ִמּזֹו בִּ ֲאָדמֹות ׁשֹונֹות ִנְבדָּ
ה. ֲאָדָמה ַלָחה ׁשֹוֶמֶרת ַעל  אֹוָתּה ִמדָּ ל סּוֵגי ָהֲאָדָמה סֹוְפִגים ַמִים בְּ ָהֲאָדָמה סֹוֶפֶגת ַמִים. לֹא כָּ

ָרטּוָרה ֲאִחיָדה. ֶטְמפֶּ

ִים  ה ִחְלחּול ַהמַּ ֲאָדָמה ְיֵבשָׁ ַקּלּות. בַּ ם בְּ ְמִהירֹות ְוִנְסֶחֶפת ִעם ַהגֶּשֶׁ ה ִמְתּפֹוֶרֶרת בִּ ֲאָדָמה ְיֵבשָׁ
ּתֹות. ְנָבִטים ֲעִדיִנים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלְחצֹוב  יקּו ִלשְׁ ים ְקָצִרים לֹא ַיְספִּ ֲעֵלי ׁשָֹרשִׁ ָמִהיר, ּוְצַמִחים בַּ
ים,  יק ָמזוֹן ְלַבֲעִלי-ַחיִּ ֲאָדָמה ַמְספִּ ן ֵאין בָּ ֵעט ֶהָחָצב(, ְוַעל כֵּ ה )למְָּ ֶרְך ֲאָדָמה ְיֵבשָׁ ם דֶּ ְרכָּ  ֶאת דַּ

ָנה ֲהָבָאה. ִריָחה ְוֵאין ִיצֹר ְזָרִעים ְלשָׁ ֵאין פְּ

יחסי אדם - אדמה

ֵחהּו בַגן ֵעֶדן  ּנִ ח ה' ֱאלֹהים את ָהָאדם ַוּיַ ּקַ "ַוּיִ
ְמָרּה" )בראשית ב' טו( לָעבָדּה ּולׁשָ

ֲאָדָמה
קריאת הקטע במליאה
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נושא: מכביה – זהות יהודית ציונית )למורה - נלווה חברותא(
כיתה: ו'

מקצוע: היסטוריה    זמן: שעתיים.
עבודה בזוגות בדף חברותא ועיצוב דגל לסיכום בקבוצות.

מטרות: 

1• התלמיד יכיר את הרציונל של הקמת המכביה..
2• התלמיד יתחבר למעגל הארצי עולמי בהתייחס לערכי הציונות ויישוב הארץ..
3• התלמיד יזהה סמלים יהודיים ציוניים בדגלי המכביה, ויעצב דגל למכביה הבאה..

תפוקות:
עיצוב דגל למכביה הבאה שבו סמלים יהודיים ציוניים.

עזרים: 
2 בריסטולים מחולקים לשניים.

דפים צבעוניים / נייר טפט צבעוני, טושים.

אדם בריא בסביבה בריאה

"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך" 
) קהלת רבה ז'(

עבודה בזוגות
תצפית - התבוננות באדמה בבית ספרנו

לסיכום השיעור :

בבקעה האדמה יבשה. האם זה אומר שלא ניתן לגדל גידולים ששורשיהם קצרים?

 בבקעה סוגי גידולים שונים, ישנם גידולים ששורשיהם ארוכים כגון התמר, התאנה, הגפן, ועוד. 
אך בבקעה מגדלים אף גידולים ששורשיהם קצרים כגון- פלפל, שרי, קישוא, ועוד.

משימה לבית

איך מצליחים החקלאים להתגבר על החסרונות שיש לאדמה היבשה?
שאלה לבירור ביישוב, בקרב המשפחה, חברים , שכנים.

תיאור תבחינים

צבע

מרקם

יבשה /לחה

 מידת החוזק 
)חזקה, מתפוררת, מתפוררת בקלות(

תכולה 
)בע"ח, עשבים...(

מסקנות מהתצפית -
למדנו שהאדמה בבית ספרנו היא :

 צפייה בסרט 
יהדות השרירים

מהלך השיעור:
במהלך הסרטון לשים לב למדינות המשתתפות

ולענפי הספורט הקיימים. 
עבודה בזוגות

* מחלקים לתלמידים דפי חברותא ודף רישום.
 * התלמידים קוראים את כל הטקסטים ועונים על השאלות, 
רצוי להתחיל מהטקסט השמאלי ולהתקדם נגד כיוון השעון.

דיון
 בסיום: שואלים את התלמידים, איזה קטע קריאה עניין אתכם? 

 האם צריך להמשיך ולקיים אולימפיאדה רק ליהודים? 
נמקו. אלו רגשות מעוררת בכם המכביה?

מחלקים את הכיתה ו 4- קבוצות.
 המשימה של כל קבוצה היא לעצב את דגל המכביה הבאה 

)להשתמש בסמלים יהודים ציוניים שזיהו בדף חברותא(.
לרשות כל קבוצה חצי בריסטול וניירות צבעוניים דביקים.

במליאה – הצגת התוצרים והתייחסות לנקודות הבאות:
רציונל עיצוב הדגל – סמלים שבהם השתמשנו, דמויות..

תהליך העבודה בקבוצה – שיתוף פעולה, חלוקת תפקידים.
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מכביה - זהות יהודית    ציונית - כיתה ו'

אירועי המכביה הם המפעל היהודי ציוני הגדול ביותר שמקיים העם 
היהודי בתפוצות ביחד עם מדינת ישראל ומכאן נובעת חשיבותו 

הרבה. זו דרכו של העם היהודי היושב בתפוצות להזדהות עם 
מדינת ישראל, ערכיה ודמותה.

המכביה החלה כרעיון של נער יהודי בן 15 יוסף יקותיאלי. הרעיון צץ 
 ועלה כאשר צפה במשחקים האולימפיים בשנת 1912. 

לימים הוחלט כי המכביה תהפוך למסורת ותיערך כל ארבע שנים. 
חזונו של יקותיאלי בקיום המכביה: 

• לשאוף למצוינות ספורטיבית בקרב עם ישראל – לימים ייקרא 	
יהדות השרירים.

• התכנסות יהודי התפוצות בארץ ישראל ובכך חיזוק הקשר עם 	
יהודי הגולה והגברת העלייה היהודית לארץ.

מה רצה יוסף יקותיאלי להשיג בקיום המכביה? 
ערכו השוואה הכוללת שלושה תבחינים, בין המכביה לאירוע ספורט 

נוסף המתקיים כל ארבע שנים.
אלו אירועים המטפחים את בריאות הגוף מתקיימים בבית ספרנו?

במכביה השנייה עלה מספר המשתתפים ל 1350 שהגיעו מ 28 
ארצות.

היו אלה ימי שלטון היטלר אשר הטילו צל כבד על אירופה 
כולה. בארץ ישראל הגביל שלטון המנדט הבריטי ששלט בארץ, 
את אישורי העלייה לארץ ישראל. בעקבות המצב, רבים בעיקר 

מקרב משלחות בולגריה ופולין, ניצלו את ההזדמנות להישאר 
בארץ ישראל לאחר המשחקים. בעקבות זאת המכביה השנייה 

זכתה לכינוי "מכביית העלייה" .
האם חזונו של יוסף יקותיאלי התגשם? 

רשמו את המילים / ביטויים בקטע הרומזים לכך.

מכבי ישראל הינו ארגון הספורט הוותיק ביותר בישראל 
הקיים מעל 100 שנים ופועל מתוך אמונה בספורט ככלי 
לחינוך, ערכים, מצוינות, שאיפה להצלחה וחברה. מכבי 

ישראל מפעיל ותומך במאות אגודות ספורט ואלפי 
ספורטאים בכל רחבי ישראל. מכבי ישראל ממשפחת 
מכבי העולמית, אשר מקיימת אחת לארבע שנים את 

האירוע הציוני הגדול ביותר - משחקי המכביה. "אנו 
מאמינים בשילוב ספורט וערכים, אנו מאמינים כי 

הספורט הוא כלי חברתי וחינוכי בעל השפעה חיובית 
רבה, המשפיע על חיי הפרט והכלל".

את המכביה ארגנה תנועת "מכבי " העולמית. התנועה 
דאגה לפרסם את האירוע ולסייע לקבוצות ספורטאים 

מכל העולם להגיע לאירועי המכביה בארץ ישראל.
מדוע האירוע נקרא מכביה? 

איזה גוף אחראי לארגון?
הארגון מאמין כי הספורט הוא...

)השלימו מה ניתן להשיג באמצעות הספורט 
על פי הטקסט.(

שיר המכביה
מילים ולחן: נעמי שמר

 יותר מהר 
 יותר גבוה 
 יותר יפה 
 יותר חזק 

 היטב לרוץ 
 היטב לקלוע 

 ולנצח במשחק 

 מכל ארבע רוחות שמים 
 כולכם שלום כולכם אחי 
 אלפי ברכות אלפי ידיים 

 ועם ישראל חי 

 השמש עוד מעט תופיע 
 הנה מה טוב ומה נעים 

 הלב נפתח כמו גביע 
 אל השמים הגבוהים 

 בכל הלב 
 בכל הכח 

 והרצון והשרירים 
 המכבים יודעים לשמוח 

המכבים שרים 

בשיר ישנה התייחסות 
מהיכן הגיעו הספורטאים. 

הביאו ציטוט ורשמו,
מה המשמעות?

אלו סמלים יהודיים ציוניים חוזרים בדגלי המכביה?
התבוננו בדגלים הצבעוניים.

אנחנו במפה ואנו נשארים במפה - 
לא רק בספורט, בהכל."

) טל ברודי(
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אדם•בריא•בסביבה•בריאה
"תן•דעתך•שלא•תקלקל•ותחריב•את•עולמי,•

שאם•קלקלת•אין•מי•שיתקן•אחריך"•)•קהלת•רבה•ז'(

כיתה ד'
מקצוע: עברית

נושא: גלגולו של הפלסטיק )גיליון עיניים( 

"אני, אימא שלי והמעיל שהיה פעם בקבוק."

משך השיעור: שעה וחצי 

מטרות השיעור:
התלמיד יבין את מקומו כאזרח ויגלה אכפתיות בסביבתו. יתמודד עם 

דילמות והעמקה בזהותו המקומית.
 1. התלמיד יכיר את תהליך המיחזור של החומר פלסטיק. 

2. התלמיד יבין את ההשלכות והמשמעות של מיחזור הפלסטיק, 
כחומר שאינו מתכלה וגורם לפגיעה בסביבה.

מהלך השיעור:
פתיחה: 

לומר לתלמידים שבמהלך תקופת קיומנו על כדור הארץ, פיתחנו את 
החקלאות, בנינו מבנים, הרבה תחומים התפתחו בזכות האדם, טכנולוגיה 
רפואה ועוד. אך במהלך השנים הצטברו בעקבות הפיתוח והחדשנות גם 

ערימות של זבל )דוגמת חירייה( , כאשר חלקו אינו מתכלה ומזהם.

מה עושים?

קישור הטקסט לסרטון: 
הפחתה של ניצול משאבי טבע , ועידוד המיחזור יתרמו לשמירה על הכדור 
שלנו וימזערו את הנזקים לסביבה. כמו כן, שימוש חוזר ופתרונות לחומרים 

שאינם מתכלים.

מהלך השיעור: 
עבודה בקבוצות

מחלקים לתלמידים את הטקסט ואת השאלות.

תוצרים:
בקבוצות כותבים סיסמאות בנושא : עידוד המיחזור ושמירה על העולם.

אדם בריא בסביבה בריאה

"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך" 
)קהלת רבה ז'(

צפייה בסרטון 
אנימציה

הממחיש את רצף 
הנזקים הנגרמים 
ממעשיו של 
האדם
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עבודה בקבוצות:

 חלקו את הטקסט לקטעים, וחלקו תפקידים בקבוצה 

)כל תלמיד יקרא קטע אחד(.

קראו את הטקסט המצורף וענו על השאלות.

1• מהו החומר פליז, ממה הוא עשוי?.

2• ערכו רשימה של מוצרי פלסטיק ממוחזרים בסביבתכם..

3• אלו מוצרים מפלסטיק אתם מכניסים למתקני המיחזור?.

4• ־ציירו תרשים המתאר את גלגולו של הבקבוק -  התהליך שעובר הב.

קבוק מהרגע שמגיע למכל המיחזור, ועד להפקת המוצר . 

5• האם בני משפחותיכם ממחזרים? אילו חומרים בביתכם מושלכים .

למכלי המיחזור? 

תוצר קבוצתי: 
הכינו סיסמאות על רצועות בריסטול או רישום על בקבוקים.

 הסיסמאות יהיו בנושא- עידוד מיחזור ושמירה על העולם.


