
 
 

           

 

ת  ֶּ ַתלְׁ י""ש ְׁ ו ִניםֶּב ִ  םִֶּנג 

 

ְׁסֹודֹות / זלדה נֵי י  שְׁ

 שירי זלדה, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה

 

ת ַלבְּרֹוׁש רֶּ  ַהלֶָּהָבה אֹומֶּ

ר ֲאנִי רֹוָאה  כֲַאׁשֶּ

 כַָמה ַאָתה ַׁשֲאנָן

ה גָאֹון  כַָמה עֹוטֶּ

תֹולֵל הּו בְּתֹוכִי ִמׁשְּ  ַמשֶּ

 ִ ָׁשר לֲַעבֹר אֶּת ַהַחי פְּ  יםֵאיְך אֶּ

 ַהּנֹוָרִאים ָהֵאלֶּה

ל ֵטרּוף ץ ׁשֶּ מֶּ  בְּלִי ׁשֶּ

ל רּוָחנִיּות ץ ׁשֶּ מֶּ  בְּלִי ׁשֶּ

יֹון ל ִדמְּ ץ ׁשֶּ מֶּ  בְּלִי ׁשֶּ

ל ֵחרּות ץ ׁשֶּ מֶּ  בְּלִי ׁשֶּ

ת. רֶּ ְּקֹודֶּ גֲַאוָה ַעִתיָקה ו  בְּ

פֶּת  לּו יָכֹלְִּתי ָהיִיִתי ׂשֹורֶּ

ָסד  אֶּת ַהִממְּ

קּופֹות ַהָשנָה מֹו תְּ שְּ  ׁשֶּ

ְּאֶּ  לְָּךו לּות ָהֲארּוָרה ׁשֶּ  ת ַהתְּ

ׁש, ַבָמָטר ּוַבַטל. מֶּ  ָבֲאָדָמה, ָבֲאוִיר, ַבשֶּ

 ַהבְּרֹוׁש ׁשֹוֵתק,

יֵׁש בֹו ֵטרּוף  הּוא יֹוֵדַע ׁשֶּ

יֵׁש בֹו ֵחרּות  ׁשֶּ

יֹון יֵׁש בֹו ִדמְּ  ׁשֶּ

יֵׁש בֹו רּוָחנִיּות  ׁשֶּ

בֶּת לֹא ָתִבין  ַאְך ַהַשלְּהֶּ

 בֶּת לֹא ַתֲאִמין.ַהַשלְּהֶּ 
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י"ֶּ-ֶּרציונלֶּלמוצרֶּמארגי ו ִניםֶּב ִ םִֶּנג  ת   ַתלְׁ  "ש ְׁ

 (1944מתוך השיר "נִּגּונִים" שכתבה פניה ברגשטיין, )שם המוצר 

 

ם נִגּונִים ִבי" מדגיש את האחריות שלנו כאנשי חינוך, להבנות את זהותו  ַתלְּתֶּ המוצר המארגי "ׁשְּ

של התלמיד. שידע התלמיד להסתכל אל הטבע שסביבו, אל האדמה, אל הארץ, אל תקופות 

השורשים נותנים לאדם הוא הינו חלק מהקיים סביבו. השנה, אל המסורת, אל התרבות  ולהבין ש

בלי השורשים העץ לא יחזיק כמו לעץ את היציבות, הם מעניקים לו חוסן פנימי גם בעתות משבר. 

 מעמד ורוח קלה תהפוך אותו על פניו. 

וד איתן מול לעמו הוא עצמולהיות חיזוק השורשים מעניק לתלמיד את תחושת השייכות והיציבות 

שבאמצעותה  תרבותבוחר להדגיש נקודות זמן מכוננות כדי לייצר עם  ר הנקרה בדרכו.כל דב

הציונית  ,היהודית. וכך גם התלמיד יוכל לעצב את זהותו ולעצב את זהותו הוא יכול להתגבש

 והאזרחית.

היסטוריה ומהתרבות שלנו, על התלמיד להכיר ולדעת היכן נעוצים החגים ומועדים הינם חלק מ

ל לעצור ולעשות את כוחג ומה משמעות החג וחשיבותו גם לימינו אנו, כדי שהוא ישורשי ה

ישראלית -עלינו לדאוג שהזהות היהודית. הבחירות שלו. אותן בחירות מתוך ידיעה, הבנה ושייכות

של התלמיד תבנה מתוך המורשת שלו, כי רק כך יוכל התלמיד לתרום לחברה, להיות שייך 

 ל משמעות לו ולסביבה.  אליה, ולחיות בעולם בע

זמן עברי וציוני מחולל זהות קולקטיבית והוא נקודה בקו מא' בתשרי עד כ"ט באלול. אותו זמן 

 מזמן לנו גם אפשרויות ללמידה אחרת למידה מתוך חוויה, הנאה, יצירה ויצירתיות.  

חג, בדת מבט כל נקומכיוון שבהתבוננות בבו בחרנו להתמקד בשנה זו וזאת  ט"ו בשבט הינו החג

ם לצומח שנותן לו קשרים רבים כמו הקשר )בהא הידיעה( בין האדם לאדמה, בין האדישנם 

דרך יחידה . אריגת הקשרים בתהליך הלמידה והעשייה בחברההאדם -השונות בין בניחיים, בין 

 שייכות יוצרת משמעות.  -יהספר-ביתההמארגן  את הגורם זו תמקד ותחזק בקרב התלמידים

ם נִגּונִים ִבי לקרוא ליחידה הזו, "בחרנו  ַתלְּתֶּ אנו שותלים את הנבט או זורעים את הזרע  -"ׁשְּ

 משובחים.  יועץ חסון ופירותבמחשבה ובהשקעה כדי להניב 

ידע, מתוך חוויה ועשייה אצל היחיד, , יירכש ההחגמנהגי המסורת וההטמעה של תהליך דרך 

 ואצל היחיד כחלק מקהילה.
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תַ  -המוצר ם נִגּונִ " ׁשְּ ערך מבעוד מועד מבחינת מספר השעות יים ִבי" יאפשר למחנכי הכיתות להלְּתֶּ

שיש להקדיש לחג ט"ו בשבט, מתי, ובאילו שיעורים. וכן לחבר את החג לתחומי הדעת השונים 

 ולדאוג לכך שכל צוות המורים יהיה שותף פעיל בעשייה. 

 הכיתה. התוכנית הינה ספיראלית ולפי היסוד המארגן של 

 איך תלמיד נולד? -כיתה א'

 תן לי יד כי לי אכפת. -כיתה ב'

 החוקים למעננו ושומרים על חירותנו. -כיתה ג'

 בין אדם לחברה. -כיתה ד'

 עם וארצו. -כיתה ה'

 אחריות ומחויבות. -גיל מצוות -כיתה ו'

 בעולם משתנה. ישראלית -זהות יהודית -כיתה ז'

 מתוקנת בהגות היהודית והציונית. תיקון היחיד וחברה  -כיתה ח'

 

בא לידי ביטוי בבחירת הטקסטים לדפי הלמידה בחברותא. הטקסטים הקשר ליסוד המארגן 

. הכיתתי הינם מתוך המקורות היהודים, הציונים והאזרחים והם בעלי קשר ברור ליסוד המארגן

הקפדה על התאמה בבחירת הטקסטים, המטלות הנלוות אליהם והמיומנויות הנדרשות ישנה גם 

 .לומדיםלגיל ה

גיל משולבים התכנים הלימודים וכן המושגים והערכים שנלמדו במקצועות הבכל שכבות 

, במולדת מלמדים על יאמצעי אומנות"האנשה" כ מלמדיםבעברית בכיתה ג' השונים, לדוגמה 

עת עצים הקמת המדינה וכינון הכנסת, במדעים מלמדים על חלקי הצמח ובתנ"ך מלמדים על נטי

 בכניסה לארץ ישראל.

דרך היסודות המארגנים בא לידי ביטוי "השלם בתוך שלמים", כי כל יסוד מארגן הינו יחידה 

המארגן הבית ספרי: שייכות יוצרת  ולגורםעצמאית בפני עצמה, המתקשרת לפרופיל הבית ספרי 

 משמעות".

הקשורים לחג, או שנכתבו  כחלק נוסף מהשלם בתוך שלמים הכנו שירון, שנבחרו אליו שירים

במיוחד לציון החג. השירים לקוחים מהמקורות היהודיים, שירים הנוגעים לאהבת המולדת, 

ושירים המתייחסים לערכים ולמוטיבים שיש בחג. ההתבוננות על הסביבה דרך השיר והזמר 

חוויה רגשית המחברת אותו במעגל נוסף לתרבותו, לטבע, לאדמה לחוש לתלמיד  תמאפשר

ולאדם. דרך השירים נחשף התלמיד גם למחברי ומלחיני השירים ולשפה העברית על רבדיה 

 השונים. 
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נוספת להקניית ערכי הטבע ושמירה על סביבה משולבת בפעילות יצירתית ובחשיפה דרך 

 למיומנויות בתחום האומנות. 

דרך " "חפש את העץ" מאפשר לתלמידים להכיר את יופי הבריאה ולהעריך אותה -המשחק

 . בעזרת כתב סתרים וסימני דרך לומדים התלמידים להכיר את העצים ושמותיהם. "הרגלים

כך הבוגר שיצא מבית הספר יהיה בעל ידע, אשר יפנים את ערכי החג, ירגיש שייך למולדתו 

 ולמורשתו, דבר אשר יאפשר לו לגבש את זהותו. 

ם נִגּונִים בִ  -המוצר המארגי לט"ו בשבט ַתלְּתֶּ י" יהווה דגם ותבנית עבודה לשאר חגי ומועדי "ׁשְּ

ישראל. המורה ידע מראש מהם מערכי השיעור ואיך עליו להיערך, החוברת הספיראלית תכלול 

את ערכי החג, מנהגים, סימנים של החג, הסיפור ההיסטורי, השינויים שחלו בחג ובמועד, 

שייה בעלת משמעות הקשורה לחג. רלוונטיות לחיים של התלמיד, אקטואליות לימינו, חוויה וע

 וכל הנאמר לעיל ייארג בתחומי הדעת השונים. 

התוצרים של התלמידים הקשורים לחג יתלו ברחבי בית הספר, התלמידים  -בנראות הבית ספרית

והמורים יכתבו כתבות לעיתון המלוות בתמונות הקשורות לפעילויות שעברו לקראת או במהלך 

ָבא מֹוֵעד" )תהילים, ק"ב, י"ד( יהיה בסימן החג ובו התייחסות לפן -יהחג עצמו. לוח הקיר: "כִ

לוח הקיר תהיינה פעילויות שונות על החג  המוצבים מולהיהודי, הציוני והאזרחי. במרכזי הלמידה 

 לפי גילאים ולשימוש כלל תלמידי בית הספר. 

 מטרות ויעדים בחינוך היהודי, הציוני והאזרחי:

 -היסטוריה המגולמים בחגי ישראל ומועדיו, מהווים רכיבי זהות יהודייםהמסורת, התרבות וה

ציוניים. מפגש של התלמיד עם רכיבי זהות אלה, יבנה את זהות התלמיד וישפיע עליה  -עבריים

כמו גם יכולתו לחזק את תחושת השייכות לעם, למולדת, לזמן העברי ולריטואלים הקבועים 

 במסורת ישראל.

עשייה, יהפוך את תבניות החשיבה -חוויה-ומועדיו ועיגונם בתהליכי למידהציון חגי ישראל 

לתבניות של התנהגות שדרכם יביע התלמיד את תחושת השייכות ומשמעותה במעגלים 

 אינסופיים.
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ם ִנּגּוִנים ִבי שם המוצר: " תֶּ ַתלְׁ  "     שְׁ

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 י()"מה" תוכנ

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

בית ספר נילי הינו משפחה קהילתית, המחנכת את בוגריה 

לאחריות ולסובלנות, כלפי הזולת והסביבה ופועלת להעצמה 

 של הפרט.

מגוון תהליכי הלמידה והמענה לשונות יאפשרו פיתוח ומימוש 

 יכולות באופן מיטבי, תוך פיתוח מצוינות.

דית, ציונית, אזרחית ויעמיק את בית הספר יטפח את הזהות היהו

 הקשר והשייכות לקהילה, לעם ולמדינה.

 לסביבה אחריות -אחריות

 . הבאים ולדורות

 אחריות לשמר את המסורת.

, לטבע, לאדמה -שייכות

 ולסביבה לעם, למדינה

 .הקרובה

 "שייכות יוצרת משמעות":

הכנת תוצרים עבור בית 

 הספר.

הנושא  הדעת לפי התכנים ילמדו בכל תחומי

צוות תבוא לידי ביטוי בדף למידה  הנבחר.  עבודת

בחברותא, במשחקים, בחידונים וביצירה 

 המשותפת למען בית הספר.

 יצירתיות הבאה לידי ביטוי בלימוד שונה מהרגיל.

  אישי בלימוד בחברותא וביצירה. ביטוי

ב"סדר ט"ו בשבט", "חפש את  שיתוף עם הקהילה

 ועונים.העץ" עם הגנים והכנת השעש

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
 :מטרות לימודיות

התלמיד יבין ויחווה את חשיבותו של החג ט"ו בשבט ויום יסוד הכנסת, כחלק ממעגל השנה  .1

 היהודי, הציוני והאזרחי, מתוך מגוון של טקסטים ומקורות יהודיים, ציוניים ואזרחיים. 

של החג ט"ו בשבט ואת השינויים שחלו בו לאורך הדורות התלמיד יכיר את התהוותו  .2

 והסיבות לכך. 

 :מטרות להבניית זהות

התלמיד יזהה את רכיבי הזהות הקולקטיבים שבאים לידי ביטוי בציון החג ט"ו בשבט.  .1

 )היסטוריה, זיכרון, סמלים, מנהגים, טקסים, ספר הספרים(.

עמדות שלו שיתגבשו בעקבות הלימוד על התלמיד יהיה מודע לתחושות, לרגשות, לדעות, ול .2

 החג ט"ו בשבט.     

 

 הלימודיהתחום 

 
 דף מארגי ללימוד בחברותא: .1

 על פי היסוד המארגן של כל כיתה. .א

 התאמה לגיל הלומדים. .ב

 התייחסות לערכים שבחזון. .ג

 הכרת הצומח בסביבה הקרובה בעזרת משחקים, חידונים ודפי שעשועים. .ד

 רות לסביבה.העלאת דילמות מוסריות הקשו .ה

 חיבור בין האדם לטבע.   .ו

 פעילות יצירתית עם חומרים מהטבע: .2

 חיבור ליסוד המארגן של כל כיתה. .א

 התאמה לגיל הלומדים. .ב

 התייחסות לאחריות ולשייכות. אחריות: איסוף חלקי צומח שנשרו.  .ג

 שירון: זיהוי נושאים, רעיונות ומסרים מרכזיים בשירים. .3
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ם נִ  שם המוצר: " תֶּ ַתלְׁ  "     ּגּוִנים ִבישְׁ

 

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 בוגריה את המחנכת, קהילתית משפחה הינו נילי ספר בית

 להעצמה ופועלת והסביבה הזולת כלפי, ולסובלנות לאחריות

 .הפרט של

 ומימוש פיתוח רויאפש לשונות והמענה הלמידה תהליכי מגוון

 .מצוינות פיתוח תוך, מיטבי באופן יכולות

 את ויעמיק אזרחית, ציונית, היהודית הזהות את יטפח הספר בית

 .ולמדינה לעם, לקהילה והשייכות הקשר

 -שמירה על הסביבה -אחריות

שמירה על הצומח ועל ניקיון 

 הסביבה.

תוצרים שייכים ה -שייכות

לתלמיד ולבית הספר. הכרת 

 ת העצים וסביבתם.שמו

 שייכות יוצרת משמעות: 

התלמיד רואה את פועלו ואת 

עצמו בבית הספר וסביבתו. 

דבר המחבר אותו למקום, 

 לטבע ולסביבה.   

לזמן קצר: -תוצרי התלמידים וצגובמרחב הפיסי י

תצוגה ותערוכה ולזמן ארוך: שלטים, פסיפס, 

 תצלומי עצים ותלמידים.

 

    

 , אזרחיתת יהודית, ציוניתמטרות להבניית זהו

 
 ת מעולם האומנות בהקשר לערכי החג. יותלמיד ייחשף למגוון מיומנוה .1

 התלמיד יצור תוצרים מחומרי הטבע שיוצגו בית הספר, ולאדם, לאדמה ולטבע. .2

 הפיסיהתחום 

 
מידע  באמצעות לוח פעיל המברר זהותהקיר משמש כלוח "כי בא מועד":  .1

 משימות.ו

בות הפעילות האומנותית בכיתות נתלו )שלטים עם שמות תוצרי העשייה בעק .2

 העצים ופסיפס עם סמלי בית הספר( והוצגו כתערוכה ברחבי בית הספר.

סביבה לימודית פעילה עם כרטיסיות מגוונות, ברמות שונות בתחומי דעת שונים  .3

 בנושא חג ט"ו בשבט.

 .שנשאר בבית הספר פיסיהכנת תוצר  - חותם .4

 .  ישראליים-ארץ עציםם שלושה תצלומי התלמידים ע .5

 הקמה ותחזוקת החווה האקולוגית )שתילה, גזימה, ניקוי וכו'(. .6

 , תבלינים וכו'(.תה, פיתות) דריכים חיצונייםהקשורות לחג ע"י מדנאות הפעלת ס .7
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ם ִנּגּוִנים ִבי שם המוצר: " תֶּ ַתלְׁ  "     שְׁ

 

 

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 גןהגורם המאר

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 בוגריה את המחנכת, קהילתית משפחה הינו נילי ספר בית

 להעצמה ופועלת והסביבה הזולת כלפי, ולסובלנות לאחריות

 .הפרט של

 ומימוש פיתוח יאפשרו לשונות והמענה הלמידה תהליכי מגוון

 .מצוינות פיתוח תוך, מיטבי באופן יכולות

 את ויעמיק אזרחית, ציונית, היהודית הזהות את יטפח הספר בית

 .ולמדינה לעם, לקהילה והשייכות הקשר

אחריות לשמר את   -אחריות

 המסורת לדורות הבאים. 

לתרבות העם  -שייכות

 .מדינהוה

לתרבויות של  -סובלנות

 העדות השונות.

 "שייכות יוצרת משמעות":

 

 פעילויות תרבותיות:

 שירה, ריקוד, ציור, בישול

ימוד שירים וסיפורים בשיעורי שפה, ספרות, ל

 תרבות ישראל, אנגלית.

 הכנת מאכלים

 .הפסקות פעילות והרקדות

 חידון צמחים. -תחרות

צפייה במצגות או בתערוכה של ציורי טבע 

 בישראל.

 חשיפה לאמנים העוסקים בהמחשת הטבע.

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
 טקסטים של שירים בנושא שמירה על הטבע והסביבה.התלמיד ילמד  .1

 התלמיד יחווה סדר טו בשבט על פי המסורת  .2

 התלמיד יכיר צמחי ארץ ישראל, בשמותיהם שימושיהם . .3

 התלמיד יקרא סיפורים עממיים ותנכיים הקשורים לצמחי ארץ ישראל. .4

 

 התרבותיהתחום 

 
 טקס ט"ו בשבט. .1

 .סדר ט"ו בשבט  .2

 ים בנושא טבע וסביבה.שירונ –שירה בציבור  .3

 לימוד ריקודי עם אחד או שניים , המותאמים לשירים בנושא )צדיק כתמר יפרח( .4

 הכנת מאכלים ומשקאות בסדנאות בכיתות )חליטות, ייבוש פרות, מיצי פרות( .5

 חידון צמחים .6

 משחקים הקשורים לשמות צמחים, ולפתגמים בנושא צמחים. .7

 ים, בנושא סביבה וטבע ישראלי.חשיפה לציורים של אמנים ישראלים, יהוד .8
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ם ִנּגּוִנים ִבי שם המוצר: " תֶּ ַתלְׁ  "     שְׁ

 

  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 בוגריה את המחנכת, קהילתית משפחה הינו נילי ספר בית

 להעצמה עלתופו והסביבה הזולת כלפי, ולסובלנות לאחריות

 .הפרט של

 ומימוש פיתוח יאפשרו לשונות והמענה הלמידה תהליכי מגוון

 .מצוינות פיתוח תוך, מיטבי באופן יכולות

 את ויעמיק אזרחית, ציונית, היהודית הזהות את יטפח הספר בית

 .ולמדינה לעם, לקהילה והשייכות הקשר

לגוף לנפש  -אחריות

 ולסביבה.

אחריות על התנהלות החברה 

 כלפי הצומח .

אחריות מועצת התלמידים 

 על שגרור הנושא.

לקבוצת מנהיגות  - שייכות

 סביבתית בבית הספר.

 "שייכות יוצרת משמעות":

פעילות של קבוצת מנהיגות 

סביבתית וכן של מועצת 

התלמידים בהדגשת נושא 

הבריאות במאכלים ובפרט 

 בפירות היבשים.

 פעילות שיא.

 

    

 , אזרחיתת יהודית, ציוניתמטרות להבניית זהו

 

התלמיד יפנים את הרעיונות העולים מתוך דף המארג בשיח חברתי כיתתי ולימוד בחברותא,  .1

 בנושא השכבתי.

 

 החברתיהתחום 

 
 פעילות בנושא פירות יבשים. - מועצת תלמידים .1

 דפי מארג ללימוד בחברותא. - חונכות .2

  .הפעלות חברתיות -תנועות נוער .3

 עילה של תלמידי אמירים, הכוללת הכנת מאכלי בריאות.הפסקה פ - אמירים .4

פרסום כתבות של תלמידים ותמונות מתוך שבוע הלימוד ויום  -עיתון בית הספר .5

 השיא לט"ו בשבט.
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ם ִנּגּוִנים ִבי שם המוצר: " תֶּ ַתלְׁ  "     שְׁ

 

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 בודהנוסחת הע

 )"איך"(

 בוגריה את המחנכת, קהילתית משפחה הינו נילי ספר בית

 להעצמה ופועלת והסביבה הזולת כלפי, ולסובלנות לאחריות

 .הפרט של

 ומימוש פיתוח יאפשרו לשונות והמענה הלמידה תהליכי מגוון

 .מצוינות פיתוח תוך, מיטבי באופן יכולות

 את ויעמיק אזרחית, ציונית, היהודית הזהות את יטפח הספר בית

 .ולמדינה לעם, לקהילה והשייכות הקשר

אחריות המורה  -אחריות

לעמוד בלוח הזמנים 

ולהעברת התכנים בצורה 

 מעמיקה, חווייתית ורצינית.

נתינת מקום לדעות  -סובלנות

שונות העולות מתוך התכנים 

 הנלמדים.

 

 "שייכות יוצרת משמעות":

שיתוף פעולה בין חברות צוות 

 מארג.

שיתוף הצוות הבית ספרי 

 בתוצר.

שיתוף התלמידים והקהילה 

 בתוכנית שנכתבה.

יישום הפעילויות המתוכננות  

 ,על ידי כל הגורמים השותפים

 יוצר תחושת שייכות ומשמעות

ארגון התכנים, הפעילויות, חלוקת התפקידים, 

 שגרור ויישום התוכנית.

    

 חית, אזרמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
ארגון ותכנון הזמן אשר יאפשר לתלמיד ולמורה הפנמה וחיבור לזהותו היהודית, הציונית  .1

 והאזרחית, ממגוון התכנים והפעילויות.

ארגון קבוצות לומדים בהרכבים שונים ויצירת שיח של זהות בין הלומדים סביב הרעיונות  .2

, קבוצות עניין מעורבות, המרכזיים של ט"ו בשבט )חונכות, עבודה משותפת בגינה הלימודית

 קבוצות פעולה מעורבות וכד'(. 

 

 הארגוניהתחום 

 
 הכנת דפי מארג שכבתיים. .1

 הכנת מדריך למורה לכל דף מארג. .2

חודש לפני ט"ו בשבט ייחשפו המורים לתוכנית לתלמיד ולמדריך למורה וליום  .3

 השיא המתוכנן בט"ו בשבט.

 חלוקת תחומי אחריות הקשורים ליום השיא. .4

לפני ט"ו בשבט ילמדו המורים טקסטים, סיפורים ושירים המובילים ליום  שבוע .5

 השיא. נושק לכל מקצועות הלימוד.

 תתקיים סדנה למורים למטרת היכרות עם הצמחים בבית הספר. .6
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ם ִנּגּוִנים ִבי שם המוצר: " תֶּ ַתלְׁ  "     שְׁ

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 וכני()"מה" ת

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 בוגריה את המחנכת, קהילתית משפחה הינו נילי ספר בית

 להעצמה ופועלת והסביבה הזולת כלפי, ולסובלנות לאחריות

 .הפרט של

 ומימוש פיתוח יאפשרו לשונות והמענה הלמידה תהליכי מגוון

 .מצוינות פיתוח תוך, מיטבי באופן יכולות

 את ויעמיק אזרחית, ציונית, יהודיתה הזהות את יטפח הספר בית

 .ולמדינה לעם, לקהילה והשייכות הקשר

לקהילה   אחריות -אחריות

 מטופחת ויפה.

 הנטיעות. את לשמר אחריות 

להפוך למסורת  -שייכות

קהילתית את התרומה 

 לטיפוח בית הספר והיישוב.

פעילות שיתופית עם תנועת 

  וותיקיי  הנוער, רכזי הקהילה

 .היישוב

עלות של מדריכי התנועה לתלמידים בישוב הפ

 "הסביבה הקרובה שלי"בנושא , נילי

 הזמנת תושבים ותיקים לספר על הקמת הישוב. 

 פעילות נטיעות בשיתוף עם הקהילה.

 

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
 תלמידי בית הספר יקבלו אחריות על ערוגה /שתילים ,כיתתית. .1

 ישתלו יטעו ובמהלך השנה תערך תורנות שימור . ו בשבט"בט .2

התלמידים ישוחחו וידונו בכיתות על חשיבות הכנסת, תפקידי  .יום הולדת לכנסת -ו בשבט"ט .3

 שלטון דמוקרטי. ,הכנסת

 

 

 מעורבות הורים וגורמים קהילתיים - הקהילתיהתחום 

 
 תרומות הקהילה למען קידום בית הספר. .1

 רי קהילה ותלמידים.נטיעות ביישוב בשיתוף חב  .2

 הכנת כתב חידה על צמחים ביישוב, בשיתוף מתנדבים מהקהילה. .3

 מרוץ הצמחים וליווי התלמידים.הפעלה ועזרה בתחנות  .4
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 מידעֶּכלליֶּעלֶּט"וֶּבשבט

ושכבותֶּהגיל(סיסֶּלכללֶּהמוריםֶּ)כב  

 

 (2.1.2016נטיעות ט"ו בשבט )מתוך כתבה של אילון גלעד בעיתון הארץ 

מיסוי.  -תחיל כחג. לידתו באחד התחומים הפחות־ חגיגיים שניתן לדמיין ט״ו בשבט לא ה

כשהמקדש בירושלים עוד עמד על תלו, היה על כל חקלאי יהודי לשלם עשירית מתוצרתו 

בּוַאת  ַעֵשר ֵאת כָל־תְּ החקלאית לתחזוקת המקדש ועובדיו, בהתאם לכתוב בספר דברים: ״ַעֵשר תְּ

עֶָּך ַהיֵֹצא ַהשָ  ה ָׁשנָה ָׁשנָה״ )ֿי״ד, כ״ב(.זַרְּ  דֶּ

בינואר,  1-בדצמבר ו 31בימינו אנחנו קובעים את הגבול בין שנת מס אחת לחברתה בחצות שבין 

אך אבותינו לא הסתפקו במועד אחד כזה אלא התקינו ארבעה ימים שונים לסוגים שונים של 

נוגע בגידול בהמות, שנת תוצרת חקלאית. כך לדוגמה, אנחנו לומדים מהמשנה שכאשר העניין 

המס מתחילה בא׳ באלול, כשמדובר בגידול ירקות שנת המס מתחילה בא׳ בתשרי, ואילו מועד 

תחילת שנת המס של מגדלי העצים שנוי במחלוקת: ״באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי 

 בית שמאי. בית הלל אומרים בחמישה־ עשר בו״ )ראש השנה א׳, א׳(.

 

בט הוא הקדום ביותר במקורות היהודיים, אך עוד כשנערכה המשנה בידי מופע זה של ט״ו בש

בהלכה היהודית, משמש לספירה, היה ״ראש השנה לאילן״  200רבי יהודה הנשיא בערך בשנת 

שכן לאחר שחרב בית המקדש בשנת כסיום שנה של נתינת מעשר מפרי העץ ותחילת שנה חדש. 

עניין האקטואלי לא הפריע לאמוראים, רבני לספירה פסק תשלום המעשרות. היעדר ה 70

התלמוד, לעסוק בנושא באריכות, בעיקר בשאלה מדוע נבחרו תאריכים אלו. בסופו של דבר, 

כפי שבדרך כלל קרה עם פולמוסי בית שמאי ובית הלל, פסקו חז״ל עם בית הלל, וראש השנה 

 בשבט, הוא ט״ו בשבט. 15–לאילנות נקבע ב

 

לספירה, לא השתנה מעמד ט״ו בשבט  500ימת התלמוד, בסביבות בשנים שחלפו לאחר חת

יותר מדי, אם כי הופיעו ניצנים ראשונים לשינוי מעמדו של היום מתאריך אדמיניסטרטיבי ליום 

טוב. בגניזה הקהירית נמצאו פיוטים לט״ו בשבט שכנראה הוספו לתפילה היומית בקהילות 

הילות אשכנז החל המנהג שאין קוראים את תפילת יהודיות בארץ ישראל בתקופת הגאונים, ובק

תחנון ונוהגים מנהגי תענית ביום זה, כפי שהיה נהוג בימים טובים אחרים, כנראה בעקבות 
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הרב יצחק  1570–(. מנהגי חג של ממש לא התגבשו, עד שב1040–960פסיקתו של רבנו גרשום )

 לוריא עלה ממצרים לצפת וחולל מהפכה בדת היהודית.

 

שהותו הקצרה בצפת אסף  תא, הידוע בימינו בכינוי האר״י, לא היה סתם עוד רב. בתקופלורי

סביבו כת מאמינים אדוקה שהפיצה את משנת רבה בכל רחבי העולם היהודי. בעזרת שיטות 

קבליות שונות כגון צום, שתיקה ממושכת ופרקטיקות אחרות, האמינו האר״י וחסידיו שהוא זכה 

יכולת לפרש חלומות, היכולת לראות נשמות עוזבות את הגוף, אבחון בכוחות שונים, בהם ה

הגלגולים הקודמים של אנשים שפגש, זיהוי מקומות קבורה של רבנים גדולים שלא היו ידועים 

לפני כן וכן היכולת לדבר עם צדיקים בעולם הבא, ובכלל אלו עם אליהו הנביא ורבי שמעון בר 

 יציו, למד האר״י את סודות הבריאה, שאותם שנה לתלמידיו.יוחאי. מצדיקים אלו, האמינו מער

 
עיקר משנתו של האר״י הייתה שמעשה הבריאה לווה בתאונה. כשיצר האל את העולם, יצק בו 

טוב אלוהי, אך הבריאה הייתה צרה מלהכיל את הטּוב, ואז אירעה ״שבירת הכלים״ שבה רסיסי 

שם. תכלית חייו של כל יהודי, כך על פי האר״י,  הטּוב האלוהי ״נפלו לתחתית האצילות״ ונכלאו

היא להשיב את אותם רסיסי טוב אלוהי לכודים, או כפי שכונו על ידו, ״ניצוצות״, בחזרה אל 

 הבורא. כשתסתיים מלאכה זו, כך האר"י, יבוא המשיח והעולם ייכנס לעידן חדש.

מעשים שונים המקודדים  —כדי לשחרר את אותם ניצוצות, היה על יהודים לבצע ״תיקונים״ 

בספרי הקודש ובבריאה עצמה. דוגמה לתיקון כזה המקודד בתלמוד על פי שיטת האר״י הוא 

אכילה מרובה של פירות בליווי ברכת ״בורא פרי הארץ״ בט״ו בשבט, מנהג שהתקין כנראה האר״י 

 ושהפיצו תלמידיו יחד עם שאר משנתו ברחבי העולם היהודי לאחר מותו.

 
״י התקבלה בהתלהבות בקהילות יהודיות רבות ועוררה ציפייה לבוא המשיח. באמצע משנת האר

יהודי מאיזמיר בשם שבתי צבי הכריז על עצמו כאותו משיח, ולאחר שריכז סביבו  17–המאה ה

–קבוצה גדולה של חסידים, הוביל לאמונה רחבה בקרב יהדות העולם שהגיעה אחרית הימים. ב

התאסלמות או  —'מאניים את שבתי צבי והציבו בפניו אולטימטום עצרו השלטונות העות 1666

הוצאה להורג. הוא בחר להתאסלם ורוב יהודי העולם הבינו שהוא משיח שקר. לא הכל השתכנעו 

לא גוועה תנועתו  1676–וכמה ממאמיניו האדוקים התאסלמו בעקבותיו. לאחר שמת שבתי צבי ב

ת ברחבי האימפריה העות'מאנית, המשיכו להתקיים לחלוטין, וקבוצות שבתאיות נותרו פזורו

 ולפתח מנהגים ייחודיים, שחלקם מצאו את דרכם אל חיק היהדות ונהוגים עד היום.
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לחג מיוחד לשבתי צבי, שכונה על ידי  ,אחד מאותם מנהגים היה הפיכתו של ראש השנה לאילן

(, 1731–)הודפס לראשונה במאמיניו ״האילן״. אחד מאותם שבתאים, מחבר הספר ״חמדת ימים״ 

פירות, שתיית ארבע כוסות יין וקריאה מתוך טקסטים  30אף כונן לחג זה ״סדר״, שכלל אכילת 

יות, וכך ישונים. ספר זה וסדר ט״ו בשבט שבו מצאו את דרכם לתוך קהילות יהודיות לא שבת

 החל מתפשט מנהג עריכת סדר ט״ו בשבט בקרב קהילות ארצות המזרח.

 

, היה ט״ו בשבט מעין יום טוב קטן; בקהילות 18–לת תקופת ההשכלה בסוף המאה הכך, בתחי

הספרדיות היו שערכו סדר ט״ו בשבט ואילו בקהילות אשכנז לא אמרו תחנון כחלק מהתפילה 

היומית באותו יום, ובחדר )הוא בית הספר של אותם ימים( היה נהוג שהמלמד מחלק לתלמידיו 

 ום הלימודים היה קצר או שהלימודים לא היו מתקיימים כלל.וי -בדרך כלל יבשים-פירות

 

נתפס הטבע  18-באותן שנים ממש חל מפנה בתפיסת הטבע בקרב עמי אירופה. עד למאה ה

כדבר מסוכן המנוגד לציוויליזציה האנושית. בימי הביניים עמלו האירופאים על כריתת יערות 

משתקפת באגדות האחים גרים ובמקורות  והפיכתם לשדות פוריים. ההליכה ביער, כפי שהיא

נוספים, נתפסה כסכנת נפשות בשל חיות טרף, שודדים או איומים מדומיינים כמו מכשפות 

באירופה תנועה אינטלקטואלית חדשה, הרומנטיקה, שבין מאפייניה  ומפלצות. אבל אז החלה

המעצבות את נפש הייתה האמונה שהתבוננות בנופים מרהיבים וטיול בחיק הטבע הם חוויות 

האדם באופן חיובי. לנטייה העכשווית שלנו להפיק הנאה ממבט על שקיעה אדמדמה או מטיול 

בשדה של פרחים מרקדים, יש קשר הדוק לשיח החוויות שפיתחו באותם ימים הוגים, משוררים 

 וסופרים. 

 

ריכה של , על ידי צ19-התפיסה החדשה הזאת אומצה על ידי יהודי אירופה בהדרגה במאה ה

ספרות אירופית בשפת המקור, בתרגומה לעברית ויידיש, ובספרות יהודית ויידית מקורית 

שנכתבה בהשראתה ולעתים תוך חיקוי של הספרות האירופית ובעיקר הגרמנית של התקופה. 

חלחולה של התרבות האירופית לעולמם התרבותי של היהודים היה יסוד תנועת ההשכלה. אותה 

ע מופיעה שוב ושוב בכתביהם של המשכילים היהודים ובאה לידי ביטוי במסות, גישה חדשה לטב

 .19-בספרות ובעיקר בשירה שנכתבה במאה ה

 
נתיב אימוץ תרבותי זה מהרומנטיקה אל ההשכלה לא הוגבל כמובן רק לאהבת הטבע. זה היה 

לבבותיהם מצא את דרכו ל -גם הוא כחלק מהתנועה הרומנטית  -המסלול שבו השיח הלאומי 

אהבת  -. אותם ערכים חדשים 19-של יהודים ופרח כתנועה הציונית במחצית השנייה של המאה ה
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השפיעו גם על האופן שבו נתפס ט״ֹו בשבט, כחג של אהבת  -הטבע, גאולת הקרקע והציונות 

 הטבע בכלל וארץ ישראל בפרט.

 

דית פורסמה פרוזה ושירה על היופי ביום זה נערכו כנסים ציוניים ואירועי התרמה, ובעיתונות היהו

להנהיג  1888-שבטבע לכבוד החג. הדבר גם בא לידי ביטוי בהצעתו של הסופר הציוני זאב יעבץ ב

בבתי הספר העבריים בארץ ישראל את היום הזה כיום המוקדש לטיול בטבע וללמידה על צמחי 

ים את יעבץ כמייסד המנהג הארץ. ההצעה מומשה רק כעבור עשורים אחדים )מקורות שונים מציינ

כטקס הנטיעות הראשון  1884-לקיים נטיעות בט״ו בשבט ואת טקס הנטיעות ביסוד המעלה ב

בט״ו בשבט, אלא שיעבץ לא קשר בין הנטיעות לט״ו בשבט, הנטיעות ביסוד המעלה לא התקיימו 

 בט״ו בשבט, ואין כל עדות לכך שהנוטעים קשרו את המעשה לחג(.

 
רח למנהג נטיעת עצים ברחבי ארץ ישראל בט״ו בשבט נטמן הרחק ממנה, הזרע שלימים יפ

, הוציא 1872-בנברסקה שבארצות הברית. שם, ב —במקום שבו היו מעט יהודים אם בכלל 

העיתונאי יוליוס סטרלינג מורטון קול קורא לתושבי מדינתו לצאת אל הטבע ולטעת עצים ברחבי 

ופעילים שקם ועלה בעקבות השינוי בתפיסת הטבע המדינה, כחלק מגל סביבתני של הוגים 

 שיצרה הרומנטיקה.

 

, שבו יצאו תושבי נברסקה Arbor Dayהתקיים לראשונה  10.4.1872-מורטון שלהב את ההמון וב

קיבל  1874–בהמוניהם ונטעו עצים. אותו אירוע נטיעות חזר באותו תאריך גם בשנה העוקבת, וב

אימצו עוד ועוד מדינות בארצות הברית  80–וה 70–בשנות ההחג הכרה רשמית ממושל המדינה. 

 אימצו חגי נטיעות בתחומן. -צרפת, אוסטרליה ויפן  -את המסורת ומדינות נוספות ברחבי העולם 

השמועות על חג זה הגיעו ליהודי מזרח אירופה כעבור שני עשורים, כשעיתון ״המליץ״ דיווח באופן 

ך כתב אחד הקוראים בתגובה לכתבה שאותו חג אמריקאי . שבוע אחר כ1892–אוהד על החג ב

״לא חדש הוא לנו ושמו ׳ראש השנה לאילנות׳, אשר חג גדול היה לאבותינו ונכבד הוא גם לנו עד 

היום״. כותב המאמר קרא לאחיו היהודים לשלוח כסף לארץ ישראל כדי שהמתיישבים היהודים 

 שם יטעו גם הם עצים.

 

״המליץ״ היו אלה שהובילו את המורה העברי חיים אריה זוטא לערוך ייתכן שאותם דיווחים ב

בבית־ספרו בדנייפרופטרובסק )אז ברוסיה, היום באוקראינה( טקסי נטיעות עם תלמידיו בט״ו 

בשבט. זוטא לא חשב שהוא מחדש דבר־ מה, אלא האמין שבעת העתיקה נהגו יהודי ארץ ישראל 

 ו דברים מעולם.לטעת עצים ביום זה, אם כי ספק אם הי
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יצא בקריאה נמלצת במאמר ב״ההשקפה״ לכונן בט״ו בשבט  1904–עלה לארץ ישראל וב 1903–ב

, באסיפה 1906–חג נטיעות שכזה בבתי ספר העבריים של הארץ. הדבר לא יצא אל הפועל עד שב

השנתית של אגודת המורים העברים בארץ ישראל, הועלתה הצעה להנהיג בבתי הספר ימי 

ם בחיק הטבע בט״ו באב. זוטא שכנע את עמיתיו המורים שמוטב ט״ו בשבט על ט״ו באב טיולי

 ל״יום טבע״ זה ושאל להם למורים להסתפק בטיולים, אלא להנהיג נטיעות.

 

, בבית הספר החקלאי מקווה ישראל שמחוץ ליפו, השתתפו 1907הצעתו התקבלה, ובט״ו בשבט 

בטקס הנטיעות הראשון. שנה אחר כך התקיים טקס  תלמידים מבתי הספר השונים באזור 300–כ

התקיימו חגיגות ט״ו בשבט באחוזת  1910–דומה, הפעם ביפו, בהשתתפות תלמידים רבים יותר וב

בית, לימים תל אביב, שאוכלסה באותם ימים. לאחר שמונה זוטא למנהל בית הספר למל 

תלמידים מבתי הספר  1,500–אירוע נטיעות גדול שבו השתתפו כ 1913–בירושלים, אירגן ב

היהודיים השונים בעיר. המנהג התפשט גם לבתי הספר העבריים במושבות שברחבי הארץ רק 

 בתקופת המנדט אחרי מלחמת העולם הראשונה.

 

עם קום המדינה אימצה מערכת החינוך את המסורת, ומדי שנה יצאו תלמידי בתי הספר היסודיים 

ילות הנטיעות, בין היתר מפני שילדים ומורים אינם מספקים לטעת עץ בארץ. עם הזמן צומצמה פע

נטיעה איכותית כמו זו של אנשי קק"ל. בכיתות הגבוהות מתקיימות פעילויות בנושא איכות 

 הסביבה.

ֶּ  
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ֶּכיתהֶּא'ֶּ-מדריךֶּלמורהֶּלדףֶּמארגיֶּ

ֶּ"איךֶּתלמידֶּנולד"

 - שירקישור לכך הולכים השותלים:  - טקסט ציוני

https://www.youtube.com/watch?v=dUWFRpdnHSM  

ַקע ּוַבצֹר.לפענח יש  אלפני יציאה לעבודה בחברות  מילים ולכתוב במחברת: רֹן ַבלֵב, ֵאת, נְַך ַבַקרְּ

מילות המחבר מהשירים המזוהים ביותר עם ט"ו בשבט הוא השיר "כך הולכים השותלים" לאחד 

יצחק שנהר בלחן של ידידיה אדמון. הדגש על ט"ו בשבט כיום נטיעות הוא מנהג ישראלי חדש 

 יחסית שאומץ בראשית המאה שעברה בידי הקרן הקיימת לישראל. 

 -להקלטות נוספות של השיר 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Compilations/holidays/Pages/Tu_Bishvat.aspx  

 

 
 :  פרויקט עץ נולד -טקסט אזרחי

 מילים ולכתוב במחברת: יש לפענחלפני יציאה ללמידה בחברותות  .1

 יצירת יערות וחורשות, מילוי שטח בעצים. -יִיעּור .א

התחממות עולמית הוא מונח המשמש לתיאור עלייה בטמפרטורה   -מות גלובליתהתחמ .ב

 הממוצעת של פני השטח של כדור הארץ.

 
חזון ארצי של ייעור אורבני, של ערים מוצלות וידידותיות להולכי רגל   -קטזון של הפרויהח .2

ו בזמנו גם בחום הקיץ, של אוויר נקי, ושל הנחלת אהבת העצים לציבור הרחב, כשם שחינכ

 לשמור על פרחי הבר.

=f2zh_g-https://www.youtube.com/watch?v- -ילדים מובילים שינוי   -כדאי להקרין .א

Mh0 

 -למידע נוסף על הפרויקט ומטרותיו  .ב

https://www.teva.org.il/?categoryid=1271&articleid=21334 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dUWFRpdnHSM
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/Compilations/holidays/Pages/Tu_Bishvat.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-f2zh_g-Mh0
https://www.youtube.com/watch?v=-f2zh_g-Mh0
https://www.youtube.com/watch?v=-f2zh_g-Mh0
https://www.teva.org.il/?categoryid=1271&articleid=21334
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 נוס והנוטע הזקן: אאדרי -טקסט יהודי

 http://agadastories.org.il/node/530 -להשמעה ולהקרנהקישור 

 .ניתוח הטקסט מצורף בנפרד .1

 כאןיקיפדיה, רלוונטי מה שמתחת לכותרת אדריאנוס והיהודים, ללחוץ וס מועל אדריאנו .2

ִרי   ְַׁהּנֹוֵטַע ַהז ֵקןאַאדְׁ  נּוס ו

ֶּוה ְִּענְָּבר ָרו ָמן ו  ִעבּוד: ֲאִביַגיִל ַאנְּטְּ

 מעבדות אביגיל אנטמן וענבר רווה ובית מדרש אלול.באדיבות: ה

 

 ָ ִרי לְך ָהרֹוָמאי ַאדְּ אֹוד ָׁשנִים ָׁשלְּטּו ָהרֹוָמאים על אֶּרץ יִׂשָרֵאל. ַהמֶּ נֵי ַהרֵבה מְּ לְֶּך ָחזק אלִפְּ נּוס ָהיה מֶּ

ְּנָהג לְַּטיֵיל בּה פֹוָאר. הּוא ָאהב את נֹוֵפי ָהָארץ ו ְִּהתגֹוֵרר בְַּארמֹון מְּ ְָּעׁשיר ו  .ו

 ָ ִרי ְּחֹוֵפר אַפעם ַאחת טיֵיל ַאדְּ אֹוד עֹוֵמד ָכפוף ו ַתע ָראה איׁש זֵָקן מְּ יָה לְּיַד ַהכִנֶּרת, ּולְּפֶּ בֶּרְּ נּוס ִבטְּ

 בֹורֹות כְֵּדי לִנְּטֹוַע ֵעצים.

 ָ ִרי ַפֵלא ַאדְּ  נּוס ִלראֹות איׁש זֵָקן, נֹוֵטף זֵיָעה, עֹוֵבד ָקׁשֶּה כל כך.אִהתְּ

ֵלא הּוא ָפנה ֵאלָיו בְּ  ָהייָת ָחזק ּומְּ ְּלּו ָעבדָת ִבצעירּותך כְּׁשֶּ ְָּאמר: "ַסָבא! לּו ָהייָת ָחרּוץ ו לַגלֵג ו טֹון מְּ

ְּלֵיָהנֹות ִמן ָהֵעצים." כֹוַח, זִקנָתָך; ָהיִיָת יָכֹול ָלׁשֶּבת ַעכָׁשיו ִבמנּוחה ו  לֹא ָהיִיָת ָצריך לֲַעבֹוד בְּ

  ָ ִרי ְָּראה את ַאדְּ ְַּדֵקף ַהזֵָקן ו לך עֹוֵמד לְָּפנָיו.נאִהז  ּוס ַהמֶּ

ְּנִפנְּפּו ִבמניפֹות כְֵּדי לְָּהפיג אֶּת  סּורים ו לך ָהיה לָבּוׁש ִבגְֵּדי ַמלכּות, ּוִמסביבֹו ניצְּבּו ֲעָבָדיו ַהמְּ ַהמֶּ

ָׂשרר בְּאֹותֹו יֹום.  ַהחֹום ַהכֵָבד ׁשֶּ

ָהייתי ָצעיר ָעַבדתי, ֲאבל אֵ  ְָּאמר: "ֲאדֹוני, גם כְּׁשֶּ  יני ָחֵדל ַלֲעבֹוד גם ַהיֹום.ָענה ַהזֵָקן ו

נָתן לי ֱאלֹוִהים." גם ַעכָׁשיו, בְּזקנָתי, ֲאני יָכֹול לַעבֹוד, וַאני ִמסַתֵפק בְּמה ׁשֶּ ָבֵרך את ָהֵאל על ׁשֶּ  ֲאנִי מְּ

 ָ ִרי לך ַאדְּ  נּוס את ָהִאיׁש: "בן כַמה ַאתה, ַסבא?"אָׁשאל ַהמֶּ

 "ָענה לֹו ַהזֵָקן: "בן ֵמאה ָׁשנים ָאנֹוכי.

ֶּה  ִתחי ְּחֹוֵפר בֹורֹות כְֵּדי לִנטֹוַע ֵעצים? ַהִאם ַאתה חֹוֵׁשב ׁשֶּ ְָּאמר: "ַאתה בן ֵמאה ָׁשנים ו לך ו ָצחק ַהמֶּ

ְּכֶּה לֶּאכֹול ִמֵפירֹות ָהֵעצים ָהֵאלה? לֹא כְַּדאי לְָּך לֲַעבֹוד ָקׁשֶּה כל ָכך, ִמֵמילָא  עֹוד ַהרֵבה ָׁשנים, ִתז ְּׁשֶּ ו

 ת ֵמהם."לֹא תּוַכל לֵיָהנֹו

ְָּאז  נֹות ַחיִים ַרבֹות ו ֱאלֹוהים יִרצֶּה לְַּהעניק לי עֹוד ׁשְּ לך, אֶּפָׁשר ׁשֶּ נַחת: "ֲאדֹוני ַהמֶּ ָענה לֹו ַהזֵָקן בְּ

ְִּאם לֹא  ֲאנִי ׁשֹוֵתל, ו ֵאנה ׁשֶּ ְּכֶּה לֶּאכֹול ִמֵפירֹות ֲעֵצי ַהתְּ ז ֲאנִי ָבאתי  –אֶּ יֵיהנו ָבניי ִמֵפירֹות ָהֵעצים. כְּׁשֶּ

ם. ַאל לֹו לָעֹו נֵי ָבניי ַאחֵריהֶּ ְּלִבְּ נָטעּו ֲאבֹותיי לְַּמעני; ָכך גם ֲאנִי נֹוֵטַע לְָּבניי ו רי ׁשֶּ ָלם ָמָצאתי בֹו ֲעֵצי פְּ

 לְָּאדם לִדאֹוג רק לְַּעצמֹו, הּוא ָחיָיב ִלדאֹוג לְָּבנָיו ּוִבכלָל ַלדֹורֹות ַהָבאים."

 ָ ִרי ְָּחׁשבאָׁשַמע ַאדְּ  בְּלִבֹו: "ֵאיזה זֵָקן ָחכם עֹוֵמד לְָּפניי וַאני זִלזַלתי בֹו." נּוס את ִדבֵרי ַהזֵָקן ו

http://agadastories.org.il/node/530
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A1
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ַאתה נֹוֵטַע ַעכְָּׁשיו, ָאנא הֹוַדע לִי על ָכך." ְּכֶּה לֶּאכֹול ִמֵפירֹות ָהֵעצים ׁשֶּ ְּלַזֵָקן ָאמר: "ִאם ִתז  ו

נּו חי.  ְַּהזֵָקן עֹודֶּ  ָעברּו ָׁשנים ַרבֹות ו

ְּיָָדיו ָרעדּו. קֹוָמתֹו ָׁשחה, קְָּמִטים ֲעמּוקים ָפנָיו ו טּו בְּ  נֶּחרְּ

ֵאנים. ְָּעׂשּו תְּ  גָדלּו ָהֵעצים ו

זכיתי לֶּאכֹול ִמֵפירֹות  ְּאֹוִדיַע לֹו ׁשֶּ לך ו ֲאַמלֵא את ַבָקׁשתֹו ׁשל ַהמֶּ ָחד נִזַכר ַהזֵָקן: "ִהגיַע ַהזָמן ׁשֶּ יֹום אֶּ

ְָּעלה אֶּל ַארמֹו ֵאנים ַבַסל ו לך.ָהֵעצים ׁשנָטעתי." מילֵא ַהזֵָקן תְּ  נֹו ַהמפֹוָאר ׁשל ַהמֶּ

ְּלא נָתנּו לֹו לְּהיכָנֵס.  בְַּׁשער ָהַארמֹון ָעמדּו ַהשֹומרים לְּבּוֵׁשי ַמדים ו

 ָ ִרי לך ַאדְּ  נּוס ִהזמין אֹותי ָלבֹוא ֵאלָיו."אָאמר ָלהם ַהזָקן: "ַהמֶּ

בֹו הָ  ְּהֹובילּו אֹותֹו אל ָהאּולָם ׁשֶּ חּו לְָּפנָיו ַהׁשֹומרים אֶּת ַהַׁשער ו לך.ָפתְּ ַקבלים את אֹורֵחי ַהמֶּ  יּו מְּ

 ָ ִרי לְֶּך ַאדְּ  נּוס על ֵכס ַהַמלכּות.אִבקֵצה ָהאּוָלם יָׁשב ַהמֶּ

 ָ ִרי  נּוס.אניגַׁש ַהזֵָקן לְַּמרגְּלֹוָתיו ׁשל ַאדְּ

ָך?" ְָּׁשאל: "מי ָאתה ּומה סיפּורְּ לך ו  לֹא ִהכיר אֹותֹו ַהמֶּ

נֵי ׁשָ  לך, ִלפְּ ֲאני חֹוֵפר ָענה לֹו ַהזֵָקן: "ֲאדֹוני ַהמֶּ יָה, לְּיַד ַהכנֶּרת. ָראיָת ׁשֶּ רְּ בֶּ נים ַרבֹות ָפגׁשָת אֹותי ִבטְּ

ם ֵעצים.  בֹורֹות כְֵּדי לַָטעת ָבהֶּ

ְּכֶּה, ָאבֹוא לְּהֹוִדיַע לְָּך. - לָעגָת לי ז ְּאֶּ ֶּה ו י חְּ ִאם אֶּ ְּכֶּה לֶּאכֹול ִמן ַהֵפירֹות, ּוביַקׁשָת ׁשֶּ ז לֹא אֶּ  ָחׁשבָת ׁשֶּ

ְִּהנֵה זִיכה אֹו ֵאנים.ו ל ַהתְּ ְּגַם זָכיתי לִטעֹום את ַטעָמן ַהָמתוק ׁשֶּ  תי ָהֵאל ּוֵבירך אֹותי בְָּׁשנים ַרבֹות, ו

גם ַאתה ֵתיָהנֶּה ֵמהן." ֵאנים גם לְָּך, כְֵּדי ׁשֶּ  ַעכָׁשיו ֵהֵבאתי ִמן ַהתְּ

ַכפֹו ָהרֹועֶּדת. לך בְּ ֵאנים ַלמֶּ ְִּהגיׁש אֶּת ַסל ַהתְּ  כְָך ָאמר ַהזֵָקן ו

ְּכַר ִבפגיָׁשתם.ִהתַרֵגׁש הַ  ְּנִז לך לְַּמרֵאה ָהאיׁש ו  מֶּ

ְָּהב ָלׁשֶּבת ָעלָיו. ם: "ָהביאּו לַזֵָקן כִיֵסא מּוז ְּציווה ֲעלֵיהֶּ  ָקרא לֲַעָבָדיו ו

ְּׂשימּו ִבמקֹוָמן ַמטבְּעֹות זָהב."  קחּו את ַסלֹו, רֹוקנּו ִמתֹוכֹו את ַהתֵאנים ו

 ָ לך לְֵּפׁשר ַהָדבר.ָתמהּו ָהֲעָבדים ַמדּוַע ַמגיע לַיהּודי ַהז ְָּׁשאלּו את ַהמֶּ ֶּה, ו  ֵקן ַהָכבֹוד ָהַרב ַהז

 ָ ִרי ם ַאדְּ ְָּחכָמה ֲעמּוקה אִהסביר ָלהֶּ נֹות ַחיִים ו עניק לֹו ׁשְּ ֶּה, הֶּ נּוס: "ִאם ֱאלֹוהים כִיֵבד את ָהאיׁש ַהז

יִחיּו ַאחֵרי מֹותו, ְּלִבנֵי ָבנָיו שֶּ אֹוג לְָּבנָיו ו ָאדם ַחיָיב לִדְּ גם ֲאני ָצריך לְַּכֵבד אֹותֹו." לְָּהבין ׁשֶּ  וַַדאי ׁשֶּ
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 שאלות סיכום במליאה: 

יש לקשר את התשובות  גם לחזון בית הספר, למשל לערך השייכות, האחריות, וגם לזהות 

 היהודית, הציונית והאזרחית של התלמיד.

  אלו תחושות אתם מרגישים כשאתם נוטעים או שותלים ורואים את הצמח או העץ גדלים? .1

 על הסביבה שלנו בכיתה, בבית הספר ובישוב?אחריות כיצד אתם מציעים לקבל  .2

 הביעו דעתכם לגבי שימור המנהגים שלמדתם עליהם מהדף דווקא בתאריך החג ט"ו בשבט.   .3

 

  :"שתלתם ניגונים ביצוות " -בהצלחה רבה

 .חנה גלרו הדס לוזון, אירנה וינברג, לאה אהרונוביץ, מיכל עוזרי
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ֶּכיתהֶּב'ֶּ-ֶּדףֶּמארגיללמורהֶֶּּמדריך

ֶּ"תןֶּליֶּידֶּכיֶּליֶּאכפת"

 קק"ל -טקסט ציוני

 : אורבאני, צחיח, טרשי ותלול.באור מילים

להלן רצוי לספר לילדים בקצרה על ההיסטוריה של קק"ל והשינויים במטרות במהלך השנים, 

 //:jnf-kkl-www.kkl.org.il/profile/about/httpקישור: 

 

 יום כדור הארץ -טקסט אזרחי

להלן הקישור: במליאה לפני החברותות אפשר להראות את הסרטון: קניה חכמה צריך או רוצה? 

https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk 

 - יקיפדיהויום כדור הארץ בור על קישו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_

%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5  

 -החינוך  באתר משרד

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim/Mitgalgalim/ShaatCadurHa

arez.htm 

 

 ירוקים? בחנו את עצמכם!

 ת קצרות. ענו עליהן ובדקו: עד כמה אתם "ירוקים"?שאלו 11לפניכם 

  

 בוקר טוב! התעוררתם. האם אתם:  .1

 שוכחים לצחצח שיניים?  .א

 משאירים את המים זורמים בזמן שאתם מצחצחים שיניים?  .ב

 מקפידים לסגור את הברז בזמן שאתם מצחצחים שיניים? .ג

  

 בזמן המקלחת, אתם משתמשים ב:  .2

 איזה? סבון שאתם אוהבים, לא משנה  .א

 סבון שאתם אוהבים, שלא נוסה על בעלי חיים?  .ב

 ג'ל רחצה או שמפו? .ג

http://www.kkl.org.il/profile/about-kkl-jnf/
https://www.youtube.com/watch?v=pufkiEAx3zk
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim/Mitgalgalim/ShaatCadurHaarez.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim/Mitgalgalim/ShaatCadurHaarez.htm
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 אתם מוכנים לבית הספר. האם אתם:  .3

 נוסעים במכונית?  .א

 רוכבים על אופניים?  .ב

 הולכים ברגל?  .ג

 

 המורה מחלקת לכם דפי עבודה. האם אתם:  .4

 כותבים את התשובות על שני צדי הדף?  .א

 הופכים את דף העבודה למטוס נייר?  .ב

 ותבים על צד אחד של הדף, ומבקשים דף נוסף?כ .ג

  

 הפסקת אוכל! האם אתם:  .5

 אוכלים ממתקים או חטיפים?  .א

 אוכלים סנדוויץ' ארוז בניילון?  .ב

 אוכלים פירות, ירקות או סנדוויץ' שהבאתם בקופסא רב פעמית? .ג

  

 מה אתם עושים עם האשפה שלכם?  .6

 זורקים על הרצפה, למי אכפת?  .א

 הקרוב. משליכים לפח האשפה  .ב

 הניילון.פחי המחזור, ולהשתמש שוב בשקיות מקפידים להעביר בקבוקים ריקים ל .ג

  

 חזרתם הביתה. האם אתם:  .7

 מתקשרים לחברים בטלפון?  .א

 נפגשים עם חברים ומשחקים יחד בחוץ?  .ב

 משחקים במחשב או גולשים באינטרנט?  .ג

 רואים טלוויזיה? .ד

  

ביתה? )אורות, מזגן, תנור, מחשב, כמה מכשירי חשמל אתם מדליקים כשאתם מגיעים ה .8

 מערכת סטריאו, טלוויזיה, רדיו וכו'( 

 אחד או שניים.  .א

 בין שלושה לארבעה.  .ב

 יותר מחמישה. .ג
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 האם אתם מקפידים לאכול:  .9

 אוכל אורגני?  .א

 מה שיש?  .ב

 ביצי חופש?  .ג

 מהיר? -מזון .ד

  

 . זמן להתארגן לשינה. האם אתם: 10

 ? מסיימים את היום במקלחת ארוכה ונעימה .א

 מתחילים לנמנם באמבטיה מרגיעה?  .ב

 עושים מקלחת זריזה ומזנקים למיטה? .ג

 
 . לילה טוב! האם אתם: 11

 מכבים את המחשב?  .א

 משאירים את המחשב במצב "המתנה"?  .ב

 משאירים את המחשב דולק כל הלילה?  .ג

 

 ועכשיו חשבו:
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 חוני ועץ החרוב.  -טקסט יהודי

 http://agadastories.org.il/node/239 -היכנסו לקישור להקרנה והשמעה 

 

ִפלָָתם ָהיּו בְּכַֹח תְּ ל ֲאנִָׁשים ׁשֶּ ָפָחה ׁשֶּ ֶּה ָהיָה ִמִמׁשְּ ָחד בְֵּׁשם חֹונִי. חֹונִי ַהז  ָהיֹה ָהיָה ִאיׁש ַצִדיק אֶּ

ִפיַע ַעל בֹוֵרא ָהעֹוָלם לְֵּהָענֹות ַמצְּלִיִחים לְּעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמיִם לְּהֹו ִריד גְָּׁשִמים ּוִבכְָּלל לְַּהׁשְּ

ם. ִפלֹוֵתיהֶּ   לִתְּ

ָחד נֹוֵטַע ֵעץ ָחרּוב. ָׁשַאל אֹותֹו חֹונִי: "ָמה ַאָתה עֹוׂשֶּה?" ְָּרָאה ִאיׁש אֶּ ְך ו רֶּ  ַפַעם ַאַחת ָהַלְך חֹונִי ַבדֶּ

 ָענָה ָהִאיׁש: "נֹוֵטַע ֵעץ ָחרּוב." 

אֹל ָלָמה ַאָתה נֹוֵטַע ֵעץ ָחרּוב?"ָאמַ   ְִּתי ִלׁשְּ כַּוַנ ֶּה ֲאנִי רֹואֶּה. ִהתְּ  ר חֹונִי: "אֶּת ז

ת 'ָלָמה ֲאנִי נֹוֵטַע ֵעץ ָחרּוב'?"  רֶּ ֵאָלה," ָאַמר ָהִאיׁש, "ָמה זֹאת אֹומֶּ  "לֹא ֵהַבנְִּתי אֶּת ַהשְּ

ת," ָאַמר חֹונִי, "בְּתֹו  רֶּ ֶּה ַאחֶּ ַאל אֶּת ז ִחיל לְּהֹוִציא ֵפרֹות?""ֲאנִי אֶּׁשְּ ָחרּוב ַמתְּ  ְך ַכָמה ָׁשנִים ֵעץ הֶּ

ְּכֹולֹות ַלֲעבֹר ֲאִפלּו ִׁשבְִּעים ָׁשנָה ַעד ׁשֶּהּוא   ָעִמים י אֹוד ָׁשנִים. ִלפְּ ֵבה מְּ ְָּאַמר: "הֹו, ַהרְּ ָחַׁשב ָהִאיׁש ו

 מֹוִציא ֵפרֹות."

ִמים," ֵהׁשִ   ַקדְּ נּו ִמתְּ ֲאנַחְּ ֶּה כְֵּדי ֵלָהנֹות "הֹו, ֲאנִי רֹואֶּה ׁשֶּ י ִתחְּ יב חֹונִי, "ּובְּעֹוד ִׁשבְִּעים ָׁשנָה ַאָתה חֹוֵׁשב שֶּ

 ֵמַהֵפרֹות?"

ֶּלֶּד, ֲאנִי לֹא ַאגִיַע לְּגִיל   מֹונֶּה, לֹא י ָבִעים ּוׁשְּ ַעצְִּמי כְָּבר בֶּן ַארְּ אֹם?!" ָאַמר ָהִאיׁש, "ֲאנִי בְּ "ָמה ִפתְּ

ֶּה." ָכז לָג ׁשֶּ  ֻמפְּ

עֹם ֵמַהֵפרֹות "ָאז ֲחָבל לְָּך   ְּכֶּה לִטְּ ִביל ָמה ַאָתה  –ַעל ַהַמֲאָמץ," ָאַמר חֹונִי. "ִאם ִמֵמילָא לֹא ִתז ִבׁשְּ

ַאֵמץ?"  ִמתְּ

לְָּך. ִעם ָכל ַהכָבֹוד, ֲאנִי לֹא  לִי לֹא עֹוֵבד כְּמֹו ָהרֹאׁש ׁשֶּ אֶּה, ָאדֹון חֹונִי, ָהרֹאׁש ׁשֶּ ָענָה ָהִאיׁש: "ִתרְּ

ְּהֹופ עֹוׂשֶּה ִעגּול  יּו לִי ֵפרֹות." –ִמָסִביב ו יִהְּ ַאֵמץ כְֵּדי ׁשֶּ ָצִריְך לְִּהתְּ  צֹוֵמַח לֹו ֵעץ ָחרּוִבים. ֲאנִי יֹוֵדַע ׁשֶּ

ִתי, נֱֶּהנֵיִתי ֵמעֲ   ּנֹוַלדְּ ִׁשיְך: "ֲאנִי, כְּׁשֶּ ְָּהִאיׁש ִהמְּ ל ַהּנֹוֵטַע, ו ָבָריו ׁשֶּ הּוִרים ַעל דְּ ִהרְּ ָחרּוחֹונִי ָׁשַקע בְּ ִבים ֵצי הֶּ

לּו ָסִבי וֲַאִבי ָשתְּ הּו -ׁשֶּ ִאיר ַאֲחָריו ַמשֶּ ָחד ַמׁשְּ ִאיר לַדֹורֹות ַהָבִאים ֲעֵצי ָחרּוִבים. כָל אֶּ ְּגַם ֲאנִי ַמׁשְּ ָסִבי, ו

צְּאּו עֹוָלם ִעם ָחרּוִבים." –לַדֹורֹות ַהָבִאים. ֲאנִי, עֹוָלם ִעם ָחרּוִבים ָמָצאִתי   גַם נְּכַָדי יִמְּ

נֵם לֹו. ָחַׁשב חֹו  נַמְּ ְִּהתְּ לַע גָדֹול ו יֵַשב לְַּצד סֶּ ָבִרים, כִי חֹונִי ָאַהב ַלֲחשֹב. ִהתְּ נִי עֹוד קְָּצת ַעל ַהדְּ

ְֵּהזִיז רּו ָׁשם פֹוֲעלִים ו חֹונִי יַָׁשן, ָעבְּ ְָּתה ֲעֻמָקה. בְּעֹוד ׁשֶּ י ְּגַם ַהֵשנָה נִהְּ ָׁשבֹות ָהיּו ֲעֻמקֹות ו ּו אֶּת ַהַמחְּ

בֶּן ַהגְּ  ְך.ָהאֶּ רֶּ ַתר ֵמַהדֶּ ְּהּוא ֻהסְּ לְִּצָדּה יַָׁשן חֹונִי, ו  דֹוָלה ׁשֶּ

נּוָחתֹו ׁשֶּ  קֹום מְּ ָחה, ִׂשיִחים ִכסּו אֶּת מְּ לַע ָצמְּ אֹוד, כְֵּבָדה וֲַאֻרָכה. ֵׁשן ַהסֶּ ְָּתה כְֵּבָדה מְּ ֵדָמה ָהי ל ַהַתרְּ

ִמיכָ  ָסָקה.חֹונִי. חֹונִי יַָׁשן ִׁשבְִּעים ָׁשנָה ֵׁשנָה ֲעֻמָקה ּוסְּ  ה בְּלִי ַהפְּ

http://agadastories.org.il/node/239
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ְך. הּוא ָרָאה מּולֹו אִ  רֶּ ִׁשיְך ַבדֶּ ְָּרָצה לְַּהמְּ גָָדיו ו ֵדָמתֹו, נִֵער אֶּת בְּ יׁש כֲַעבֹר ִׁשבְִּעים ָׁשנָה ָקם חֹונִי ִמַתרְּ

לִיָחה, ֲאדֹנִי," הּוא ָׁשַאל, "ָמה ַאתָ  לֵַקט ָחרּוִבים ֵמָהֵעץ. "סְּ ָחד, ּוָפנָיו ֵדי ֻמָכרֹות לֹו, מְּ  ה עֹוׂשֶּה?"אֶּ

לֵַקט ָחרּוִבים."  ָענָה ָהִאיׁש: "מְּ

ם נַָטעְָּת אֶּת ָהֵעץ, ּוכְָּבר ַאָתה מְּ   ִמקֹדֶּ ֶּה ׁשֶּ אֹל ֵאיְך ז ְִּתי ִלׁשְּ כַּוַנ ֶּה ֲאנִי רֹואֶּה," ָאַמר חֹונִי, "ִהתְּ ת ז לֵַקט "אֶּ

ָחרּוִבים?"  אֶּת הֶּ

ַאתָ  ַבלְֵּבל. ֵעץ ָחרּוִבים ֵאינֹוִחיְֵך ָהִאיׁש: "לֹא, ַסָבא, ֲאנִי חֹוֵׁשב ׁשֶּ צֹוֵמַח ֵמַהיֹום לְַּהיֹום. לֹא  ה קְָּצת ִמתְּ

ֶּה." ִתי אֶּת ָהֵעץ ַהז  ֲאנִי נַָטעְּ

 ָׁשַאל חֹונִי: "ָאז ִמי נַָטע אֶּת ָהֵעץ?"

ֶּה"  ָחרּוב ַהז ָרָכה, נַָטע אֶּת הֶּ לִי, זִכְּרֹונֹו לִבְּ ה  –ֵהִׁשיב ָהִאיׁש  –"ַסָבא ׁשֶּ ֲאנִי דֹומֶּ ִרים ׁשֶּ "זִקְּנֵי ַהכְָּפר אֹומְּ

לֵַקט ַעכְָּשו אֶּת  ְּאֶּת כָל ָהֵעִצים ִמָסִביב. ֲאנִי מְּ ֶּה, ו לִי ַהָמנֹוַח, ֲאָבל הּוא נַָטע אֶּת ָהֵעץ ַהז לְַּסָבא ׁשֶּ

ִביל ַהדֹורֹות ַהָבִאים. רֹוצֶּ ַהפֵ  ַעט ֵאֵלְך לִנְּטַֹע ֲעֵצי ָחרּוִבים ִבׁשְּ ִבילֵנּו. עֹוד מְּ ה רֹות ֵמָהֵעץ ׁשֶּהּוא נַָטע ִבׁשְּ

 לְִּהצְָּטֵרף?"

ִציפּות ַרק כְּ ִעים ָׁשנָה ִברְּ אֹוד ָעיֵף. יַָׁשנְִּתי ִׁשבְּ אֶּה ָהיִיִתי מְּ ַהַסָבא ִחיְֵך חֹונִי לְַּעצְּמֹו: "נּו, כַּנִרְּ ֵדי לְִּהּוָכַח ׁשֶּ

ְּלֹא  ַפֵלל ו נּו ַרק נִתְּ אֹג ַגם לַדֹורֹות ַהָבִאים. ִאם ֲאנַחְּ ָחד ָצִריְך ִלדְּ ֶּה ַמָמׁש ָצַדק. כָל אֶּ ל ָהִאיׁש ַהז נִַטע ׁשֶּ

ֶּה לְָּך בְּ  -ֵעִצים  י יִהְּ ְָּאַמר: "ׁשֶּ ץ." ָפנָה אֶּל ָהִאיׁש ו ִריַח אֶּת ָהָארֶּ ָלָחה, ִאיׁש ָצִעיר. ַאָתה לֹא נּוכַל לְַּהפְּ ַהצְּ

נֵי ַגלְִּעינֵי ָחרּוב." לְָּך כְּמֹו ׁשְּ ה לְַּסָבא ׁשֶּ ת דֹומֶּ  בֱֶּאמֶּ

סיפור אגדה זה המופיע בתלמוד, מתאר את חוני המעגל הלומד על חשיבות הדאגה לדורות 

 עץ שנותן פרי לאחר עשרות בשנים. –הבאים בפגישה עם איש הנוטע עץ חרוב 

 

 -גל חוני המע

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C 

 632f6e1f5f17-8c6f-4313-dcf9-http://www.mesaper.co.il/Screens/Story.aspx?ID=ab1c7268 -סיפורי עצים 

 Dw--h?v=zYBN5_Qhttps://www.youtube.com/watc - קטע הומוריסטי קצר על חוני המעגל

 

 שאלות לסיכום הלימוד:

 למה מתקשר ערך השייכות לפי דף הלימוד?  .1

 ס, בישוב, בארץ ובעולם?", בביהתיתכיתתנו הסביבעל  אחריותכיצד אתם מציעים לקבל  .2

מה יש בחג ט"ו בשבט שמאפשר להעלות למודעות את החשיבות בנטיעות, בשמירה על  .3

 הסביבה ובמחשבה על הדורות הבאים?

 

  :"שתלתם ניגונים ביצוות " -בהצלחה רבה

 הדס לוזון, אירנה וינברג, מיכל עוזרי, חנה גלר, לאה אהרונוביץ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C
http://www.mesaper.co.il/Screens/Story.aspx?ID=ab1c7268-dcf9-4313-8c6f-632f6e1f5f17
https://www.youtube.com/watch?v=zYBN5_Q--Dw
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ֶּכיתהֶּג'ֶּ-לדףֶּמארגיֶֶּּמדריךֶּלמורה

 ושומריםֶּעלֶּחרותנוֶּהחוקיםֶּלמעננו

 
 טקסט יהודי -"ונטעתם כל עץ מאכל"

 מטרות:

  ת עצים, תורם לשייכותנו כעם.נטיע -בכניסתם לארץ בני ישראלהתלמיד יבין שהחוק שקיבלו 

 .התלמיד יבין את האחריות לדורות הבאים, הנובעת מחוק זה 

 

 מידע למורה:

בעקבות פסוק זה מובא מדרש  -)ויקרא י"ט, כ"ג( "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל"

תנחומא שבו עם ישראל מתבקשים לטעת עצים מיד בכניסתם לארץ, גם אם ימצאו אותה מלאה 

 טוב.כל 

 קישרנו את המטרה לערכים מתוך החזון: שייכות ואחריות. מה המטרה של ציווי זה?

 אחריות לדורות הבאים. גם אם יש עצים בשבילך, תיטע בשביל הדורות הבאים. -אחריות

ברגע שאדם מתחיל להשקיע בשדה שלו, ולטעת עצים זה מסמל את שייכותו למקום,  -שייכות

ב על מנת לראות את פירותיו. ולכן, ברגע שבנ"י יטעו עצים מיד כי הוא צריך להישאר זמן ר

 בכניסתם לארץ הם יוכיחו בכך שהארץ שייכת להם.

 

 מהלך השיעור:

 - המורה מקרינה ומשמיעה לתלמידים את המדרש: "אדריאנוס והנוטע הזקן" -פתיחה

es.org.il/node/530http://agadastori . אפשר לציין כי קראו את המדרש בכיתה א'. יש לנהל שיח על

של החזון הבית ספרי:  גרעיני המומחיותלהמדרש והערכים הבאים לידי ביטוי בו. לכוון אותם גם 

 .שייכות ואחריות

: . כן לכתוב במחברת את הפירוש למיליםטקסטלפני יציאה לעבודה בחברותות יש לפענח את ה

 .מתייגע, הוו זהירים בנטיעות, "ונטעתם כל עץ מאכל"

 
 
 
 
 

http://agadastories.org.il/node/530
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 טקסט אזרחי - איך זה להיות עץ?

 מטרה:

 על רק ולא קודם כל עלינו להסתכל על עצמינו  -התלמיד יפנים שכדי להיות שמח ונינוח

 . הסובב אותנו

 לראות את מה שיש ולא אתכלומר לראות דברים בצורה חיובית, ולשמוח במה שיש לנו.  יש 

 מה שאין.

 
 מידע למורה:

כדי לראות דברים בצורה חיובית לפעמים אנחנו צריכים להחליף את המשקפיים דרכם אנחנו 

מסתכלים. דרך אחת לעשות זאת היא להסתכל דרך משקפיים ורודים על העולם, ולראות את 

לנסות כדאי לנו דבר מה היתרונות שבעטיים הטוב שבו. ניתן להביא לכיתה משקפיים ורודים ול

להתבונן דרך המשקפיים האלה על העולם שלנו. לפעמים לחזור לנקודות שקשות לנו ולהסתכל 

 עליהם שוב דרך המשקפיים האלה, ולראות מה זה עושה לנו.

)ניתן להשתמש בסיפור הביצה שהתחפשה כחומר משלים לכך שלפעמים לוקח לאדם לעבור 

 תהליך עד שהוא שמח במי שהוא(.

. האנשה היא ייחוס תכונות אנושיות למי שאינו האנשהאת האמצעי האומנותי  בשיר ניתן למצוא

 אדם. האנשה משמשת לעתים קרובות כאמצעי פיגורטיבי בשירה ובפרוזה.

"איך זה להיות עץ"   ישור למצגתק -אפשרות בחירה

m/watch?v=yxSCGyCBCtohttps://www.youtube.co.  

 

 מהלך השיעור:

המורה תספר לתלמידים סיפור על ילדה בכיתה ג' מבית ספר אחר. ילדה נחמדה, מנומסת, 

אך היא אף פעם לא מרוצה מעצמה. תמיד היא מסתכלת על  -מגיעה להישגים יפים בלימודים

 נים מהר ועוד.מה הן לבושות, אוכלות, מצליחות בלימודים, מגישות מבח -החברות שלה

המורה תשאל את התלמידים אילו תחושות ורגשות יש לילדה זו? )אכזבה, תסכול, חוסר שביעות 

 רצון, חוסר שמחה(.

טקסט ולכתוב במחברת פירושים למילים: האנשה, יש לפענח את הלפני היציאה לחברותות 

 תקוע, נטוע. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxSCGyCBCto
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 טקסט ציוני -יום הולדת לכנסת

 מטרות:

 ., והחשיבות בשייכות לגיבוש הזהות האישיתיוצר את השייכות שלנו לעם ישראלהתלמיד יבין מה 

 

 מידע למורה:

( התקיימו בפעם הראשונה הבחירות לכנסת, שבהקמתה 1949בינואר  25בכ"ד בטבת תש"ט )

(, ראש השנה לאילנות, 1949בפברואר  14נקראה האספה המכוננת. בט"ו בשבט תש"ט )

הסוכנות היהודית, הישיבה הראשונה של האספה המכוננת. לכבוד  התקיימה בירושלים, בבניין

האירוע כתב המשורר נתן אלתרמן את שירו "עם כנסת ראשונה". רוב הנבחרים הגיעו לירושלים 

מהשפלה, ובדרכם עצרו בשער הגיא לטקס נטיעת עצים. טקס נטיעת עצים באתרים שונים 

 ת יום ההולדת של הכנסת. בירושלים ובסביבתה היה מאז חלק ממסורת חגיגו

בטקס הפתיחה של ישיבת האספה המכוננת אמר נשיא מועצת המדינה הזמנית פרופ' חיים ויצמן: 

"ברגש של יראת כבוד והדרת קודש אני קם לפתוח את האספה המכוננת של מדינת ישראל, את 

עמנו ניתן כנסת ישראל הראשונה בימינו, בעיר הנצחית ירושלים. ברגע הגדול הזה בתולדות 

שראל שבחסדו זכינו לראות בגאולה לאחר דורות של סבל וייסורים... אישי ישבח והודיה לאלוקי 

הכנסת! שאו ברכה לכינוסכם הראשון. זכרו כי עיני כל העם היהודי אליכם נשואות וכי הכיסופים 

נצק והתפילות של דורות עברו מלוות את צעדיכם". לאחר דברי פתיחה אלה נבחר יוסף שפרי

 האספה המכוננת. -ליושב ראש

המחוקקים של מדינת ישראל -יומיים לאחר מושב הפתיחה החליטה האספה המכוננת כי בית

ייקרא "כנסת". מקורו של השם "כנסת" בשמה של "כנסת הגדולה", המוסד העליון של ראשי 

פני ישראל וחכמיה, שהתכנס בירושלים לאחר שיבת היהודים מגלות בבל במאה החמישית ל

 חכמים. 120 –הספירה. מספר חברי הכנסת נקבע לפי מספר חברי "כנסת הגדולה", 

 

 מהלך השיעור:

 .https://www.youtube.com/watch?v=2w8e9qmy1KA   -הקרנת סרטון  -פתיחה

פירוש ר דמוקרטי בכלליות ומהי ממלכת ישראל, יש להבין: מה זה משט אלפני היציאה לחברות

ָדָקה"נשגב, אחווה ופירוש הפסוק  -המילים יָה ִבצְּ ְָּׁשבֶּ ה ו ָפט ִתָפדֶּ ִמׁשְּ  יש לכתוב במחברת.  ."ִציֹון בְּ

 נציגים בחירת באמצעות השלטון אופי על להשפיע יכולים האזרחים שבו משטר -משטר דמוקרטי

 השונים. למוסדות

https://www.youtube.com/watch?v=2w8e9qmy1KA
https://www.youtube.com/watch?v=2w8e9qmy1KA
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  - ממלכת ישראל המאוחדתלקריאה על 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8

90%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA%D7% 

 

ָפט ִציֹון" ה בְִּמׁשְּ ְָּׁשבֶּיהָ  ִתָפדֶּ  הרשות של מחדש הנונבקי תלויה ישראל של גאולתם - "ִבצְָּדָקה ו

 מדינית עצמאות. עצמאית מדינית ישות כל של ומרכזי הכרחי סממן היא מבצעת רשות. המבצעת

 תוך הנביא עונה כך על? מבצעת רשות איזו? עצמאות איזו. הנביאים זוןמח נפרד בלתי חלק היא

ק ִעיר לְָך יִָקֵרא ֵכן ַאֲחֵרי" כפולה הדגשה יָה ַהצֶּדֶּ ָפט ִציֹון: נֱֶּאָמנָה ִקרְּ ה בְִּמׁשְּ יהָ  ִתָפדֶּ ְָּׁשבֶּ ". ִבצְָּדָקה ו

 ישובו -מקום בכלו דור בכל מבצעת רשות של תקינה לפעולה יסודי תנאי הם, משפט=וסדר חוק

 בשיקולים גם להתחשב צריך השלטון כי, מחדש ישעיהו הנביא. צדקה בה עשות למען ציון אל

 חייבים, החברה של החלשים החלקים בצורכי והתחשבות חברתית רגישות. וצדקה צדק של

 . חוק על המבוסס שלטון של לרגליו נר להיות

 

 במליאה ת סיכוםושאל

 לט"ו בשבט? איך קשור דף הלימוד לא רק

 איזו תובנה אישית למדתם בעקבות דף הלמידה בחברותא?

 

 

  :"שתלתם ניגונים ביצוות " -בהצלחה רבה

 , חנה גלר, הדס לוזוןרי, אירנה וינברג, לאה אהרונוביץמיכל עוז

 

 

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA
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ֶּכיתהֶּד'ֶּ-מארגיֶּמדריךֶּלמורהֶּלדףֶּ

 ביןֶּאדםֶּלחברה

 טקסט אזרחי -קיימות

 במליאה לפני החברותות  

 - קיימות וצריכה בעולם המודרני" -פות במצגת ולצפות בסרטון על "לקנות או לא לקנות"לצ .1

d6245b0935ae&lang=HEB-ad3e-4fdd-5465-9bpresentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7ff2f4-http://itu. 

מוצר צריכה מוכר  –בעזרת המצגת התלמידים ילמדו על המורכבות הכרוכה בייצור ילקוט 

ויומיומי המייצג, לצורך השיעור, מוצרי  צריכה שונים, יבינו את השפעת ייצור המוצרים על 

לם". הבנת המורכבות הזאת חומרי הגלם ועל האנרגיה, ויבינו את המחיר שכדור הארץ "מש

 –של חומרי הגלם, של ייצור המרכיבים, של כוח האדם, של אמצעי התחבורה וכדומה  –

אמורה לגרום לתלמידים לשקול מחדש את הרגלי הצריכה שלהם, ולמנוע מהם  פעילות זו 

 לרכוש מוצרי צריכה באופן בלתי מבוקר. 

 הטקסט, כי חלקו כתוב ברמה גבוהה. יש לפענח את .2

 

 טקסט יהודי -בראשית

. חשוב להעביר לתלמידים שהחג ט"ו בשבט מקורו לא בתורה אלא כאןלהבנת מקור החג ללחוץ 

 חברתי.   -קרו היה כלכלירק מתקופת המשנה. ובתקופה זו עדיין הוא לא היה חג, ועי

גן עדן ל"עבדה בהאדם הראשון מוצב  פירוש הרב יונתן זקס לביטוי "לעבדה ולשמרה":

כלומר לשרת אותה. האדם הוא אדון  -ולשומרה". שני הפעלים הללו רבי משמעות. "לעבדה" 

הטבע אבל גם משרתו. ואילו הפועל "שמר" משמש בהמשך התורה, בפרשת משפטים, לתאר 

חריותו של מי שמפקידים בהשגחתו רכוש שאינו שייך לו. עליו להקפיד על ערנות ומוטלת את א

עליו האחריות לנזקים שאירעו בשל רשלנותו. צמד המילים "לעבדה ולשמרה" הוא אולי ההגדרה 

הקולעת ביותר לאחריותו של האדם כלפי הטבע לפי תפיסתה של התורה. אנחנו איננו הבעלים 

בשמו של אלוהים שיצר אותו ושהוא בעליו,  -ו יץ ומלואה" אנחנו רק נאמנ"לה' הארשל הטבע 

  ולמען דורות העתיד.

 

 

http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7ff2f49b-5465-4fdd-ad3e-d6245b0935ae&lang=HEB
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/TuBishvat/SiporHachag/MakorHachg.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/TuBishvat/SiporHachag/MakorHachg.htm
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 טקסט יהודי -קהלת רבה

 קהלת רבה הינו מדרש אגדה על ספר קהלת.

לאדם שנברא יש אחריות גדולה, הוא נברא בצלם אלוהים. כשם שאלוהים הכניס סדר בעולם 

שלווה, כך האדם צריך לדאוג להמשך היקום, האדם הוא וברא עולם הרמוני, עולם ששררה בו 

 האחראי להרמוניה לסדר ולשלום. 

 /  עזריאל קרליבך יומן דרכים"–מתוך "הודו 

..."עליכם לסלוח לו" אמר בעל הבית והצביע עלי , "הוא בא מארץ  נחשלת מאוד"..."תושבי 

ספר, שלא הגיע אל חלק  ישראל שייכים לדת היהודית שהיא משונה ומפגרת ביותר. יש להם

התנ"ך. ספר זה מתחיל בסיפור על בריאת העולם. יודעים אתם כיצד מתארים הם  –העולם שלנו 

לעצמם שהעולם נברא? שבעה ימים טרח האל, וברא תחילה שמים וארץ, וירח וכוכבים, ואחר 

ומטרת כל כך יבשת וימים , ואחר כך חיה ועוף, והכל למען גולת הכותרת שלו, בחיר היצירה 

 היקום, ויודעים אתם מי הוא אותו עליון מכל?

 איש מבין המסובים לא ידע. ניחשו אבל לא מצאו.

 "האדם !" אמר בעל הבית בתרועה

כולם פרצו בצחוק אדיר. הזקנים כרסם רעדה מצחוק, והצעירים גיחכו מבוישים משהו, כאילו 

 סיפר מי בדיחה של ניבול פה.

הכוכבים, שאין לו לאדם כל תועלת בהם? חי חי חי . שהאדם אינו  "אם כן" שאלו " למה נבראו

יכול לגור בהם? חא חא חא ... ולשם מה כל הנשרים והברבורים, הינשוף והזרזיר, העיט והקוקיה, 

התוכי ובת היענה? ומה צורך בנמר ובזאב, ביחמור ובשועל, בכלב הים ובליש? ובשביל מי הרי 

מה טעם עולם  –שוממים, ולשם מה צוקי סלעים ויערות עד ההימלאיה הגבוהים ואיי הים ה

 ומלואו? מה? היכן השכל וההיגיון?

 בעל הבית התחייך חיוך רחב.

"ההיגיון, " אמר "פשוט מאוד. הם המציאו לעצמם את האגדה הזאת, כדי שיוכלו לעשות ככל 

אמרו שהאדם  העולה על שרירות ליבם. כדי שיוכלו לרדוף אחרי תאוותיהם בלא כל רסן. הם

הוא תכלית הבריאה, כדי שיהא לו צידוק לדרוך על כל היצורים, להתאכזר לכל היקום, לשעבד 

שכן הכל נחות דרגה לגביו,  –לעצמו את כל אשר עיניו רואות, להשמיד להנאתו מכל הבא לידו 

 הכל נוצר רק למענו, עולם נבנה על מנת שהוא יהרוס אותו... הוא שאמרתי... פראים..."
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ם בעל הבית " גם כל המלחמות שלהם. הכל נובע מספרי הקודש, המורים אותם סיכ"ומכאן", 

אמונה טפלה זו, שהעולם לא נברא אלא למענם, וכל שעיניהם מגלות לא נועד אלא לספק את 

 יצריהם. ומכאן, מבינים אתם, גם פצצת האטום...

 עכשיו נתבהר להם הכל...

 

 ציוניטקסט  -הפרדס של מר הדרי

על פני כדור הארץ יש מקום לכל האנשים, אבל השטח לא מספיק. מדוע? כל מה שהאדם עושה 

משפיע על הסביבה הקרובה שלו ועל הסביבה הרחוקה שלו. אפשר לחשב במספרים את 

 ההשפעה של האדם על כדור הארץ. ההשפעה הזו היא "טביעת הרגל האקולוגית" של האדם. 

יים את גודל השטח שצריך כדי לקיים רמת חיים של אדם או של אפשר לחשב בדונמים גלובל

מדינה לאורך זמן. האם שאלתם את עצמכם כמה "טבע" צריך כדי לקיים את רמת החיים שלכם? 

 )אוכל, פסולת, חשמל, מים, אמצעי תחבורה, מקום מגורים, קניות(

 

 שאלות סיכום

 ף הלימוד?כיצד באים לידי ביטוי הערכים מתוך חזון בית הספר בד .1

 מה הקשר בין הקטעים השונים בדף לחג ט"ו בשבט? .2

 

 

 בהצלחה

 אירנה וינברג

 " שתלתם ניגונים בי מובילת צוות "

 
  

ֶּ  
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ֶּכיתהֶּה'ֶּ-מארגיֶּמדריךֶּלמורהֶּלדףֶּ

ֶּעםֶּוארצו

ניתן להציג בפני התלמידים סדרת תמונות ולשאול אותם מה רואים ומה הקשר כהטרמה לדף, 

אסוציאציות על מה הם כבר יודעים )התמונות מוקטנות, הגדילו  משלט"ו בשבט. דרך אחרת לש

 אותם למצגת והקרינו בכיתה(:
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 אזרחי -ציוני -קטע יהודי -גלגולי החג

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/TuBishvat/SiporHachag/MakorHachg.htm  -בנושאלמידע 

 
בֹאּו ִכי ֶרץ ֶאל ת  א   טקסט יהודי -ה 

 -סים. רצוי ללמד את התלמידים לשיר. הקישור לשיר בחור את הביצוע של מקהלת הדמומלץ ל

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=242 

 
 
 

 שאלות סיכום

 כיצד באים לידי ביטוי הערכים אחריות ושייכות בדף הלימוד? .1

 מה מהמנהגים ומהמסורות הקשורים לט"ו בשבט יש לשמר, מדוע? .2

 

 

 

 בהצלחה

 אירנה וינברג

 " שתלתם ניגונים בי מובילת צוות "

 

  

 

 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/TuBishvat/SiporHachag/MakorHachg.htm
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=242
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ֶּכיתהֶּו'ֶּ-לדףֶּמארגיֶּמדריךֶּלמורהֶּ

ֶּאחריותֶּומחויבות

 
 ציוני -יהודי -שירת העשבים

 .https://www.youtube.com/watch?v=Xe4H1sCCAJo -כתבה והלחינהשנעמי שמר כדאי להשמיע את השיר 

 מברסלב. נחמן ר׳ מאת" העשבים ״ניגון הקטע על מבוססת שמר נעמי מאת העשבים״ שירת'

 

 מברסלב נחמן ר׳/  העשבים ניגון

 עשב כל כי, שם רועה שהוא המקום ולפי העשבים לפי, מיוחד ניגון לו יש ורועה רועה כל כי דע" 

 .רועה של ניגון נעשה העשבים ומשירת, שירה לו יש ועשב

 שירה אומר ועשב עשב כל איך, העשבים של שבחותוהת השירות קול את לשמוע זוכה הייתי אם

 יפה כמה! גמול תשלום לשום מצפים ואינם, זרות מחשבות שום ובלי תמיהה בלי, יתברך לשם

 .ביראה ה׳ את לעבוד ביניהם מאוד וטוב! שלהם השירה כששומעין ונאה

 עליו תנמשכ, ותשוקתו התעוררותו כפי, אזי, ישראל לארץ להשתוקק מתעורר כשהאדם תיכף

 ... "ישראל-ארץ מקדושת הארה

 (  398 עמי, בשבט״ טו - וזיכרון מועד ״ימי, המועדים ספר)

 

 בצמח גם ולו שבבריאה בצומח התבוננות דרך בבורא להכרה האדם את מביאה העשבים שירת

 .שדה בכל הצומח העשב - ביותר הפשוט

 המתבונן. השכלית הכרהה ודרך הלב דרך בטבע להתבונן האדם את מפנה מברסלב נחמן ר׳

 בטבע ההתבוננות. העשבים של ומניגונם בטבע הרמוניה היוצרים הפרטים מן ומתפעם מתרגש

 לארץ כמיהה ומעוררים בשמחה ה׳ את ולעבוד להתפלל אותו מביאים הניגון את לשמוע והיכולת

 .ישראל

 :הצומח לבין ניגון -השירה בין קשר קיים במקורותינו

ְּכל( דהש) ָׁשַדי ״יֲַעֹלז ר ו ְַּרּנְּנּו ָאז, בֹו ֲאׁשֶּ  (.י"ב, צ"ו תהילים" )יַָער ֲעֵצי ָכל י

 (. ע״א, ח השנה ראש) בניסן –? שירה אומרות שיבולים אימתי

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xe4H1sCCAJo
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 :רש״י ומפרש

 זו על זו נוקשים והן מנשבת והרוח, שלה( קש לשון) בקשים והתבואה הקציר זמן כשיגיע, ״בניסן

  .כמשוררות ונראות הקול נשמע -

 :חננאל ר׳ פירש וכן

 כעין וזהו הברה קול מתוכה נשמע בה מנשבת כשהרוח, קמה ונמצאת גדולה שהתבואה בזמן

 .שירה

 :ביניהם והקשר והתפילה הניגון מוטיב

מֹעַ  ל ָהִרּנָה אֶּל ״לִׁשְּ ְּאֶּ ִפָלה ו  (.כ"ח, ח' א׳ מלכים" )ַהתְּ

ֵענּו לְּצּור נִָריָעה', ה-ל נְַּרּנְּנָה ״לְּכּו ָמהנְּ . יִׁשְּ ְִּמרֹות, בְּתֹוָדה ָפנָיו ַקדְּ  (.ב-א, צה תהילים" )לֹו נִָריעַ  ִבז

 הניגון

 נחמן ר׳ של בתורתו כי לומר ואפשר. הניגון ידי על באה הטוב ולהתגלות לעלייה הדרך ראשית

 נמצא כשאדם. התכלית גם והוא אמצעי הוא, האחרית והוא הראשית הוא השונים בשלביו הניגון

 מבעיתים עמומים קולות רק קולטת אוזנו, בצלילים כלל מבחין הוא יןא, המדרגה בשפל

 . ומפחידים

 הולכת והמנגינה, ערבים הקולות נעשים, השלמות לקראת ומתרומם מתעלה שהוא ככל אך

 נעשית, במקומו דבר כל ומסדר לשיאו מגיע כשאדם, המלאכה בגמר, שלבסוף עד, ומתעדנת

 ...שלמה ההרמוניה

 (103' עמ, בסיפוריו עיונים, מברסלב נחמן ׳ר, קוק יהודית)

 

 שמר נעמי/  העשבים״ ״שירת

 הניגון של ייחודו. העשב לבין הרועה בין, לטבע האדם בין מהמפגש הנובע, פרטי, אישי ניגון זהו

 ותפילה כמיהה, התעלות של למדרגה אותם ולהעלות שמחה שומעיו את למלא שבכוחו הוא

 מאורה ללב המחזירה ישראל לארץ ההשתוקקות גוברת, הלב את ומרחיב ממלא כשהניגון. לה׳

 .ומקדושתה

 שהוא תחושה מתוך נחמן ר׳ של לטקסט מתקשרת שמר שנעמי להניח אפשר בשיר עיון מתוך

 .השירית היצירה את תופסת וכמלחינה כמשוררת היא שבה הדרך את מבטא

 והמילה א׳ מבית ניגון״ ״נעשה ביטויה(. פזמונים כדרך עצמו על בדיוק חוזר איננו) מתפתח הפזמון

 .הלב״ של ניגון ״נעשה שניהם את המכיל חדש לביטוי מצטרפים ב׳ מבית ״הלב״
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 המעגליות נוצרת בכך(. פיסוק סימני חסר הוא אורכו לכל ולמעשה) בנקודה מסתיים אינו השיר

 גלים, ימהזר לתחושת תורמת הפיסוק סימני של היעדרם. מבראשית ולהתחלה להרמוניה רמז -

 .והשתפכות

" ״מחלק – לעשבים ופעם לרועה בהתייחס פעם - הראשון בבית פעמיים המופיע לך׳ ״דע הביטוי

 .שניהם בין השילוב הוא הבית של סופו. החלקים שני בין ואנלוגיה קשר ויוצר לשניים הבית את

 כלל של שילוב היא הידיעה למעשה אך, הקוגניטיבי התחום מן לכאורה שלקוח מונח -"  לך ״דע

 הבנה אם כי רגש רק לא, שכלית עבודה זו - ״דע. האדם של בתודעתו הנמצאות הנפשיות החוויות

 (.אהבה פרקי, אבינר שלמה הרב) ידיעה״ נקראת פנימית נפשית התקשרות. והכרה

 ולחוויה - יפה״ ״כמה - השני שבבית האסתטית לחוויה מובילה הראשון שבבית הידיעה חוויית

 . הלב״ ״של ״כשהלב״: השלישי שבבית הרגשית

 

 : כגון" קולות מחסן" לתלמידים להציע אפשר

, שריקה, קריאה, שאון, צעקה, לחישה, יבבה, שריקה, צקצוק, המיה, רחשוש, אוושה, רשרוש

 קול, לאוזן ערב קול, נעים קול, דקה דממה קול, גבוה קול: על לדבר אפשר. זמזום, ציוץ, משק

 .ועוד אוזניים מחריש קול, רם קול, חזק ולק, נמוך קול, עבה

 

 ציוני -מידע אזרחי -כנסת

 כנסת גדולה

 חיי לחיזוק תקנות בקביעת הגדולה כנסת אנשי של המגוונת פעילותם את מתארים ל"חז קורות

 שיפוטית לפעילות או הגדולה כנסת של מדיניים לתפקידים התייחסות אין אלו במקורות אך. הדת

 והעמידו, בדין מתונים ֱהוּו: "הגדולה כנסת לאנשי המיוחסת כללית הוראהל פרט, אנשיה של

   )מסכת אבות( ."לתורה סייג וֲַעשו, רבים תלמידים

 התפילה ובהן - וברכות  תפילות של קביעה כללה הדת חיי בתחום הגדולה כנסת של פעילותה

 כנסת אנשי, ל"חז רתמסו לפי. והבדלה( בשבת ובחג) קידוש וכן -העמידה תפילת - המרכזית

 ומגילת  דניאל, עשר תרי, יחזקאל ובהם, המאוחרים המקרא מספרי כמה שכתבו הם הגדולה

 קודם שנגנזו ספרים שלושה אליהם לצרף החליטו ואף ך"התנ ספרי 24 את חתמו גם והם, אסתר

 .  וקהלת השירים שיר - המגילות מחמש ושתיים משלי ספר -  לכן

 בית: וגם - כינוס, התוועדות, אסיפה: ופירושה, ל"חז במקורות אשונהלר מופיעה כנסת המילה

 ַעם: ופירושו ל"חז בלשון הוא" ישראל כנסת" הצירוף גם.  כנסת בית: הצירוף ומכאן, תפילה
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 על) והיא, ישראל מדינת של המחוקקים מוסד היא ימינו של - הידיעה א"בה - והכנסת. ישראל

 .ציון שיבת ימי של הגדולה כנסת שם על נקראת( חבריה 120

 .http://textologia.net/?p=16862 -שיבת ושבי ציון 

 .http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16567 -תפקידי הכנסת 

 

 ציוני -יהודי -ו אל הארץוכי תבוא

 .ltaat-shhshvb-mha-shdha/article/kl-aatz-http://www.bac.org.il/specials/project/adm -מדרש תנחומא 

 ושעורה חיטה ארץ: "נאמר שעליה, המובטחת ארץה אל בדרכם, המדבר אל יצאו ישראל בני

 להם אמר(: "ח, קדושים, תנחומא) המדרש אומר כך ועל". ודבש שמן זית ארץ, ורימון ותאנה וגפן

 הוו אלא. ניטע ולא נשב תאמרו לא, טוב כל מלאה אותה שתמצאו פי על אף: לישראל ה"הקב

 ' ".מאכל עץ כל ונטעתם: 'שנאמר, בנטיעות זהירים

 אנחנו אם טוב כל מלאה תהיה הארץ - ועוד זאת. מאליה כמובנת הארץ אל להתייחס לנו אל

                                                                                        .ורימון ותאנה גפן בה ניטע אם ורימון ותאנה גפן בה יהיו -וניטע מעשה נעשה

 סדן( גליה )הרבה

 

 הלכהמדרש 

. החיים בדרכי ללכת יש כיצד מדריכה שהיא משום אולי, .כ ל.ה מהשורש נגזרת" הלכה" המילה

 עניינים מציינות האלה המילים כל. ומשפט חוק, מצוות, תורה: למילים במשמעותה דומה היא

" מותר" של כללים או", תעשה לא"ו" עשה" של כללים, האדם של החובה התנהגות שבתחום

 מדרש" ".הלכה מדרשי" הם הנדרשת ההתנהגות צורת את מהם שלומדים המדרשים כל ".אסור"ו

 .אגדה מדרש הוא, הלכה מורה שאינו מדרש כל – השלילה דרך על מוגדר" אגדה

 

 נטיעות

 שבוצעה גדולה בנטיעה לראות שטעו יש בשבט ו"ט של בתולדותיו העוסקת בהיסטוריוגרפיה

 מי, שוהם לטענת". הנטיעות כחג בשבט ו"ט של תוראשי את 1884 בשנת המעלה יסוד במושבה

 שכתב זוטא אריה חיים המחנך היה בשבט ו"ט לבין טקסי באופן ציבוריות נטיעות בין קשר שכן

 העברים המורים אגודת של השנתית באסיפה 1906-וב 1904-ב השקפה בעיתון מאמר כך על

 באב ו"לט מאשר בשבט ו"לט רלקשו עדיף" טבע יום"ש המורים עמיתיו את שכנע ישראל בארץ

 בהשתתפות הראשון הנטיעות טקס ישראל במקווה התקיים 1907 בשבט ו"ובט. נטיעות בו ולשלב

 .שונים ספר בתי תלמידי 300

http://textologia.net/?p=16862
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16567
http://www.bac.org.il/specials/project/adm-aatz-shdha/article/kl-mha-shhshvb-ltaat
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 :העממי בשיר מובע אלו בנטיעות שיש החגיגי לרושם דוגמה

לִים הֹולְּכִים כְָך" ְֵּאת ַבלֵב רֹן: ַהשֹותְּ ק ִמן, ַהכְָּפר ִמןּו ָהִעיר ִמן, ַביָד ו ָבט ּו"בְּט – ָהָהר ִמן, ָהֵעמֶּ ! ִבׁשְּ

ָבט ּו"בְּט  אדמון ידידיה: לחן, שנהר יצחק :מילים  !"...ִבׁשְּ

 

 טקסט יהודי -משל יותם

 -תן לפני החברותא להקרין את המצגת ני

-aea2-4a2d-3804-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=eadfa28b-http://itu

70697841cb2f&lang=HEB. 

 

 

 

 בהצלחה

 אירנה וינברג

 "שתלתם ניגונים בי מובילת צוות "

 

 

  

http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=eadfa28b-3804-4a2d-aea2-70697841cb2f&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=eadfa28b-3804-4a2d-aea2-70697841cb2f&lang=HEB
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ֶּח'-כיתהֶּז'ֶּ-לדףֶּמארגיֶּמדריךֶּלמורהֶּ

ֶּולםֶּמשתנהזהותֶּיהודיתֶּישראליתֶּבע

 
 אזרחי -שיר ציוני -ארבעה שוחחו על האורן

קטע זה נקרא "שיחה " למרות שלא מתקיימת כל שיחה בין הדוברים, אין אינטראקציה 

 ו ואין שיחה אמתית, למעשה אין ערוצי תקשורת פתוחים. יביניהם, כל אחד משמיע את דבר

במובן של השתוות,  –השיר מציג בשנינות מפתיעה וטעונה התייחסות שיש בהזדהות 

לעומת צורות שונות של עמידה מנגד, שיש בהן התייחסות שכלתנית אל  -הידמות גמורה

 אובייקט. 

במקביל לה מציג השיר תחילה שלושה שהתייחסותם היא חיצונית: המדען הממיין, 

והוא  –התעשיין המפעיל שיקולים חומריים כלכליים והלמדן הבקי בשירה ובשפות רבות 

 באחד המגלה הזדהות במלוא מובן המילה, עד כדי כך שהוא עצמו הופך לאורן.  מסתיים

שירו של דן פגיס ממחיש את נושא הפרספקטיבה בספרות בעובדה שלנושא נדון אחד 

 קיימות התייחסויות רבות.

 

 אזרחי -טקסט ציוני - כינון הכנסת

 .http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16567 - הכנסת תפקיד

קשורה לעלייה הראשונה: הממשל העות'מאני הקשה על המתיישבים  הפתקה האדומה

במאה התשע עשרה החלה תסיסה לאומית בשטחי האימפריה והסולטן חשש  –

את העלייה וההתיישבות  מהיווצרות מוקד לאומי נוסף בארץ, ולכן הנהיג מדיניות שהגבילה

הציוניים בארץ. תחילה הוגבל משך שהייתם של החלוצים בארץ באמצעות "הפתקה 

נאסרה  1884האדומה" לשלושה חודשים לאחריהם נחשבו למהגרים לא חוקיים. ממאי 

 לחלוטין עליית יהודים לארץ ישראל רכישת קרקע ובניית בתים בארץ למשך כמה שנים.

 

 

 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16567
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 מעין דרכון: -התזכרה הטורקית

תרמ"ב. נכללת בה עליית אעלה בתמר של  1881-תקופת העלייה הראשונה החלה ב

באוגוסט  21-יהודים מתימן. כשנה לאחר מכן החלוץ איש ביל"ו חיים חיסין תיאר ביומנו )ב

 ( את בואו עם חבריו לחופי הנמל העיקרי של ארץ ישראל:1882

החוף כמעט, גם יפו יפה מאוד במבט מן  "הבוקר בשעה חמש התקרבנו ליפו. כמו כל ערי

אבן קטן לסירות. האניות נעצרות ממרחק. ... לא הספיקה -הים. ... אין מעגנים; יש רק מזח

האנייה לעצור, וכבר צבאו עליה סירות מכל הצדדים בדומה לארבה. הקאיוצ'קים )ספנים( 

אותם דרשו התרוצצו על הסיפון, מחפשים נוסעים, אבל מן היהודים שרצו לשכור 

 "תזכרה". ... שלחנו פתק לנציג חברתנו ביפו וחיכינו לו באנייה".

 (.59ין, מרשומות אחד החלוצים, עמ' חיים חיס)

 

היה הכינוי שניתן לאשרת העלייה לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי.  -סרטיפיקט

בין רישיון העלייה חולק על פי מכסות שנקבעו על ידי הבריטים במשא ומתן בינם ל

 ההנהלה הציונית, בהסתמך על תקנות הספר הלבן הראשון.

 

 למה צריך ט"ו בשבט?

 קטע קצר ביוטיוב על פועלו של עזריה אלון והסיבות להעניק לו 

 

  .https://www.youtube.com/watch?v=mYmfoBP4FFs -פרס ישראל את 

 -רי מאיר שלו בהלוויה של עזריה אלון דב

https://www.youtube.com/watch?v=kPWSUN8OLmE. 

 

 

 בהצלחה

 אירנה וינברג

 "שתלתם ניגונים בי מובילת צוות "

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mYmfoBP4FFs
https://www.youtube.com/watch?v=kPWSUN8OLmE
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ֶּח'(ֶּ-יהודיֶּ)ז'ֶּ-מדריךֶּלמורה

ֶּמסעוֶּשלֶּהחגֶּט"וֶּבשבט

 
 שחר שמופיע במדריך למורה לט"ו בשבט של "צידה לדרך"-של  מאיר בן מתוך מאמר

חכמינו שהיו חקלאים הגיעו למסקנה כי חמישה עשר בשבט הוא בערך המועד שבו 

מפסיק העץ לרוות מגשמי השנה שעברה ומתחיל לחיות על גשמי השנה החדשה. כמו כן 

קרא "חניטה". כלומר זהו הם קבעו כי זהו המועד בו מתחיל תהליך צמיחת הפירות, הנ

הזמן שבו העץ מתעורר מהתרדמת שהיה שרוי בה במהלך החורף. לכן קבעו החכמים 

 שבכל פעם שאנו מגיעים לתאריך ט"ו בשבט העץ גדל בשנה נוספת.

בשבט בודקים כמה פירות יש על העצים, ומסה"כ הפירות מפרישים מעשר עד  15 -ב 

 לה רק על פירות א"י והיא מצווה התלויה בארץ.לט"ו בשבט בשנה הבאה. מצוות המעשר ח

 שלושת -בתורה ישנן שתי מערכות חגים מבחינה קלנדרית: חגי אמצע החודש 

ראשי החדשים עצמם וגם ראש השנה. כאשר  -הרגלים, וחגים הקשורים בתחילת החודש 

מעבירים את ראש השנה לאילן לאמצע החודש, הם למעשה משנים את )בית הלל( ב"ה 

יבה הקלנדרית שלו, ממערכת המועדים של הראשון לחודש למערכת מועדי אמצע הסב

 החודש.

אחד המאפיינים של חגי אמצע החודש הוא שהם גם חגי טבע, הקשורים במחזור החקלאי 

 )פסח, שבועות וסוכות(.

הלוח השמשי מציב את הפעילות האנושית על פני האדמה במרכז הווייתו. הלוח מתאים 

ועל כן הוא מתאים למחזור החקלאי. המחזור החקלאי, בניגוד למחזור  לעונות השנה,

הירחי, מציין התקדמות של ממש לאורך ציר הזמן. התודעה האנושית, שמתפתחת בזיקה 

למחזור השמשי, הינה תודעה הומניסטית שמדגישה את פעילות האדם, ואת העובדה 

ות הרומית שבה ההומניזם היה שהאדם שולט בטבע ובגורלו. ואמנם, אנו יודעים כי בתרב

מאושיות התרבות, הלוח הנקוט בידם היה לוח שמשי. לעומת זאת בתרבויות המסופוטמיות 

שמשי, כלומר שהיה זה לוח ירחי -שלא הצטיינו בהומניזם, הלוח הנקוט בידם היה לוח ירחי

 מעיקרו, שתואם לשנת השמש ע"מ להסדיר את הפעילות החקלאית החיונית.
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 הגלומות בט"ו בשבט, הן כחג טבע והן כשייך ללוח השמשי. המשמעויות

ב"ה )בית הלל( משנים את משמעותו ותוכנו של ר"ה )ראש השנה( לאילן. כל עוד ר"ה 

לאילן היה בראשון לחודש וקשור למחזור הירחי, על כל המשתמע מכך, המשמעות 

ללוי או לעניים. המרכזית של ראש השנה לאילן הייתה נטילת המעשרות והענקתם לכהן, 

אליבא דב"ש )לדעת ברוך שמו( האדם לא היה אמור לקיים שום דיאלוג עם הטבע 

שסביבו, והטבע נתפס לכל היותר כמאפשר לו לקיים את מצוות הפרשת תרומות 

 ומעשרות.

מעתה היה זה מועד שבו התנהל דיאלוג  -בית הלל הכניסו מימד נוסף לר"ה השנה לאילן 

 טת ב"ה, הינו מתווך בין האל לטבע.עם הטבע. האדם, לשי

חשוב להדגיש כי לשיטת ב"ה נודע כעת לאדם תפקיד כפול: מחד גיסא, האדם הוא אדון 

ושולט בטבע; תיאור זה של יחס האדם לטבע עולה בקנה אחד עם שיוכו של ר"ה לאילן 

ר נות -הגדרת שנת המעשרות  -למחזור השמשי. ואולם מאידך גיסא, תכנו של ט"ו בשבט 

בעינו, ועל כן בה במידה שהאדם נוטל מן הטבע הוא נותן את מה שנטל לאלוקיו. כך 

נוצרה כפילות בטיבו של יום ט"ו בשבט עצמו, כפילות שמבטאת את טיבו הכפול של 

 האדם.

בתקופת הגלות, שבה לא הפרישו מעשר, ציינו יום זה באכילת פירות יבשים, כביטוי 

 לגעגועי העם לארצו. 

קהירית נמצאו פיוטים מהמאה העשירית והאחת העשרה, המציינים את ט"ו בגניזה ה

בשבט כיום אכילת פירות ארץ ישראל, ומכאן הפך תאריך זה לחג אכילת פירות יבשים 

 וטריים כסמל של כיסופי יהודי הגולה לא"י.

סדר ליל האילנות,  ,בחמישה עשר בשבט ,, בחוגי המקובלים בצפת, הנהיגו17 –במאה ה 

סוגי פירות טריים ויבשים מפירות הארץ וקראו קטעים מהתורה  30הלכו אכלו שבמ

ומהתלמוד העוסקים בשבח הארץ. הפירות שהיו על שולחן הסדר, מייצגים שלושה 

 עולמות, שתורת האר"י עוסקת בהם:

 מסומל בפירות נקלפים שתוכם נאכל וקליפתם החיצונית נזרקת. -עולם העשייה• 

 מל בפירות שקליפתם החיצונית נאכלת ותוכם נזרק .מסו -עולם היצירה• 

 מסומל בפירות שנאכלים בשלמותם. -עולם הבריאה• 
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 הרעיון באכילת הפירות היה לברך כמה שיותר ברכות.

 

ֶרץ א  בֹאּו ֶאל ה   ִכי ת 

 .ttp://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=242h -מילות השיר  -רצוי ללמד את השיר

 .https://www.youtube.com/watch?v=p2SBxcHTL64 -המנגינה 

 מתוך מאמר מאת ד"ר מיכל אורן מרצה ללימודי ארץ ישראל במכון שכטר:

הפרי ונטיעת העם בארצו, לא התקשתה להמיר התודעה היהודית אודות הקשר בין עץ 

את עץ הפרי בעץ הסרק ששימש ליעדים מדיניים ואקולוגיים בעיקר. החוליה המקשרת 

הייתה רעיון הגאולה. התיישבות העם בארץ, כשלב בגאולה הטבעית ההדרגתית, ונטיעת 

חילוני -יהארץ כסמל וכאמצעי לנטיעת האל את העם בארצו, הוחלפו ברעיון הגאולה הציונ

ידי הלאום. בתודעת הציבור נותר העץ, באשר הוא, -ששם את הדגש על גאולת הארץ על

ככלי לגאולת הארץ ולכן קל היה באמצעות תעמולה לגייס משאבים ותמיכה רחבה 

לטובת המרת עצי הפרי )שממילא ניטעו במסגרת ההתיישבות החקלאית( בעצי הסרק 

הרים. כעת הוסבר לכל שהם חזות גאולת הארץ. באדמות הזיבוריות )אדמה חסרת ערך( ב

עד כדי כך רבה הייתה הזהות בין המצווה היהודית המקורית וגלגוליה המשיחיים, עד שלא 

 –פעם בתעמולה הציונית נעשה שימוש בפסוק "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ..." 

 "מאכל".  -ללא המילה האחרונה 

. הברוש )שזוהה בטעות כארז( שנטע הרצל במוצא הדרך לחילון העץ הייתה קצרה ביותר

יכול להיחשב העץ הלאומי הראשון שגויס למטרת גאולת הארץ המחולנת. ולמעט  1898-ב

שם -שנים ספורות של ניסיונות להגדיר את כרמי הזיתים שנשתלו כ"יערות" לאומיים על

כחיילי הלאום. הסרק שימשו -סרק. עצי-עברו באופן מלא כמעט לעצי 1911-הרצל, כבר מ

בתחילה נוצלו לייבוש ביצות )אקליפטוסים(, אך די מהר עברו לייעור ההר מטעמים 

מדיניים. תורמי הכסף הורגעו שאין בייעור תפקיד ציוני פחות ערך, אלא הוא השלמה 

 חשובה לגאולת הקרקע.

ללא ספק תרמה לכך עמדת הבריטים שעודדו את הייעור בארץ והכניסו דפוסי עבודה, 

מדעיים, אך גם היהודים האירופיים עצמם הביאו רעיונות אלה -וקים ורעיונות אקולוגייםח

 ממקורותיהם האירופיים.

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=242
https://www.youtube.com/watch?v=p2SBxcHTL64
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העצים גויסו למשימה הציונית. הם הפכו אייקון מקודש. בחרדת קודש נוטעים עצי סרק, 

-בטקסים מיוחדים, ואין לכרות אותם. היעדים החילוניים לגמרי )מדיניים, מדעיים

גיים( זכו להצלחה גמורה בזכות קידוש האייקון משום הקשר העמוק בין האדם לעץ אקולו

עוד משחר ההיסטוריה האנושית בתרבויות שונות וגם בתרבות היהודית, ומשום רעיונות 

רוחניים אודות הקשר העמוק בין העם לארצו, שבאו במאה הי"ט לביטויים המעשי בנטיעת 

 הארץ וקידוש עץ הפרי. 

ועתקה לאיסור כריתת עצי הסרק המקודשים ביער הור כריתת עצי פרי שמצוות איס

 אקולוגיים ויחס החשיבה המודרנית לעץ כאורגן חי.-הלאומי כשברקע הטעמים המדעיים

הפסוק "כי האדם עץ השדה" מבטא רבים מהרעיונות שעברו כחוט השני בתרבויות קדומות 

רש כמטפורה בעלת משמעות רוחנית ובתרבות עם ישראל לאורך הדורות. הוא יכול להתפ

קיומו של  -העם והעץ; פרקטית  -הקשר המיסטי בין האדם והעץ; משמעות סימבולית  -

 –העץ הוא אורגן חי כמו האדם  -מדעית -האדם מן העץ; או כמטפורה לאידיאה המודרנית

 אידיאה שלפי פרשנויות מסוימות של הפסוק, גם היא כבר התקיימה בימי קדם.

 

עץ, לבין רעיונות הגאולה, הרעיונות  -ר בין התפישות הקמאיות אודות הקשר אדםהחיבו

מדעיים והיעדים המדיניים הוא שהביא בסופו של דבר לקידוש עץ הסרק -המודרניים

הלאומי. נוצרה זהות מלאה בין הרעיונות הישנים והחדשים עד שהיטשטש ההבדל בין "נזר 

מדעי של הרצל, לבין הרעיון היהודי של -המודרני-יערות סביב כל ישוב" כחזונו האירופי

"כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ..." ויץ מסכם את התפקיד המשולש של נטיעת היער: 

-"את היער הזה אמרה הקרן הקיימת להקים בארצנו, יער בעל שלוש מגמות: חקלאית

יצירתית" -חברתיתיראו אומות העולם איך החיינו את השממה; ו -מדינית -קרקעית, יישובית

)ויץ, תש"ה(. בין שלושת התפקידים אין אזכור של הרעיונות היהודיים המקוריים. הם נטמעו 

 כליל אך לא נעלמו. 

 -למאמר המלא 

http://www.schechter.ac.il/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%9B%D

7%99_%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95_%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%90%D

7%A8%D7%A5. 

 

http://www.schechter.ac.il/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95_%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://www.schechter.ac.il/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95_%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://www.schechter.ac.il/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95_%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
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 :ארבעה ראשי שנים הם

 החקלאים בארץ חויבו בנתינת תרומות ומעשרות בכל שנה.

כי אין תורמים  -יה צורך לקבוע מועד בו מתחילה שנה חקלאית חדשה של פירות האילן ה 

 פירות האילן משנה זו לשנה אחרת אלא תורמים מפירות שנה זו לאותה שנה.

ה ָׁשנָה ָׁשנָה"  עֶָּך ַהיֹוֵצא ַהָׁשדֶּ בּוַאת זַרְּ ַעֵׂשר ֵאת ָכל תְּ  "ַעֵׂשר תְּ

 )דברים י"ד כב'(

 

נ ה קובץ הראשון בתורה שבעל פה, ומכילה הלכות )דינים ומצוות שעל היהודי היא ה ַהִמשְׁ

לנהוג על פיהם( שנאמרו בידי התנאים. מוסכם כי עריכתה וניסוחה הסופיים נעשו בסוף 

 תקופת התנאים, בתחילת המאה השלישית, על ידי רבי יהודה הנשיא וחכמי דורו.

 

 

 בהצלחה

 אירנה וינברג

 "גונים בישתלתם ני מובילת צוות "
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ֶּנספחים

ֶּלימודדפיֶּ

ֶּשירונים

ֶּלוחֶּבאֶּמועד

ֶּפעילויותֶּיצירה

ֶֶּּחידותֶּ-מרוץֶּהצמחיםֶּ

ֶּמחוון
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 לוחֶּבאֶּמועד
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תֶּיצירהיופעילו  
 

 'ב -'כתות א
.הזרע הוא החלק שממנו מתפתחים החיים –זרעים של צמחים הכרות עם   -נושא  

  .הדבקת זרעים / קטניות על קרטוןהפעילות: 

  חומרים:ה

דוגמאות של חלוקת שטח , מכחולים, צלחות חד פעמיות לפיזור הזרעים, מיכל דבק פלסטיק

.משטחים גודל דף 80 –קרטון ביצוע , בדף להעתקה  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 'כתה ג
.אל תקטוף )אך ניתן להשתמש בחלקי צמח שנשרו מהעץ( -שמירה על הטבע  -הערך  

יצירה עם חומרים מן הטבעהפעילות:   

חומרים:ה  

תרמיל, בלוטים, ענפים דקים יבשים,  -עלי שלכת, תרמילי זרעים, מכנף נאה  

 דבק פלסטיק מיכל , צלחות חד פעמיות, מכחולים, עניים זזות, מספר אקדחי דבק חם 

.משטחי קרטון ביצוע להדבקת היצירהו  

 

 פסיפס של זרעים



 
 
 
 

           

 

98 
 

 

'כיתה ד  
.ענפיםו בלוטים ,אצטרובלים מחומרים של הטבע כמו מובייללדמויות הפעילות: הכנת   

חומרים:ה  

רצועות לבד צבע צהוב, לבן, חבילות עניים זזות 4, אצטרובלים, בלוטים, ענפים 60  

דבק פלסטיק, ות חד פעמיותצלח 20, אקדחי דבק חם ונרות, חבילות נוצות צבעוניות 3  

  .משטחי עץ )פרקט( להדבקת הדמויותו חום –מנקי מקטורות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
. 

 

  'כיתה ה
 הערך: כבוד למקום

.בנימיןמטה מקומית המועצה הסמל של ו ספרהסמל בית  שלפסיפס הפעילות: יצירת   

 החומרים: 

רבעה חלקים ' בגודל מטר מרובע, ניסור הדיקט לאסנדוויץעץ של דיקט   

על לוח שני. של סמל מטה בנימיןאחד וציור  ציור של סמל בית ספר על לוח  

 שקיות של אבני פסיפס בצבעים חום ירוק לבן תכלת, כתום כהה, כתום בהיר

צלחות חד פעמיות.ו דבק פלסטיק, מכחולים  
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 כיתה ו'
 הערך: שימור מול פיתוח.

 הפעילות: 

העתקת מילים בשבלונה וצביעה לכל העצים והשיחים בבית הספר. הכנת שילוט מעץ 

.בטושים לא מחיקים  

 החומרים:

סמרים, חוט ברזל מ שחור, ירוק, כחול, טושים ארטליין: משטחי עץ אורן, שבלונות של אותיות,

.ולכה לציפוי דק  

שיחים בבית הספר.וה רשימה של שמות העצים  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ח'  -כיתות ז'  

חיבור לאדמה. הערך:  

 הפעילות: עבודה בגינון בחווה האקולוגית וסידורי פרחים.

או חידון לט"ו בשבט והכנת קשתות לשיער עם פרחים.                

 החומרים: פרחים, קשתות וחוטי ברזל.
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ט"וֶּבשבטֶֶּּ-מרוץֶּצמחים  
 וץ.: לענות על כתבי חידה, על מנת לגלות את העצים במרמטרת הפעילות

 : מפת היישוב, כתבי חידה ומאגר פעילויות.עזרים נלווים

 , אותו הכיתה מקבלת מהמורה. 1: כל כיתה מתחילה עם כתב חידה מספר הנחיות לפעילות

 1התלמידים צריכים לפענח על איזה עץ מדובר בכתב החידה, ולמצוא את העץ באזור שבו מסומן מס 

יתה, מתוך מאגר המשימות המצורף, ולאחר שהכיתה במפה. ליד העץ המורה מטילה משימה על הכ

. כך עד שחוזרים לבית 2מבצעת את המשימה, מצטלמים עם העץ ומקבלים את כתב החידה מספר 

 הספר. )מסלול המרוץ הינו מעגלי. נקודת הפתיחה בבית הספר, וכן נקודת הסיום(.

 :פעילויות למרוץ צמחים

, פעמים 3 סביבך להסתובב צריך מעץ השתחררל) .לטבע שקשורה גשר אבן עץ תופסת לשחק .1

 הנתפס למה מחליט הוא תופס שהתופס פעם בכל. תחתיך לזחול ומגשר לקפוץ מעליך מאבן

 (ייהפך

 לכתוב מעלים את שם הכיתה. ולצלם. .2

 .פרי אינו הוא - גזר? משמש, גזר, עגבנייה, תפוח: הבאה ברשימה דופן יוצא מה .3

 .חיטה? העולם בכל בסיסי מזון המשמש גנייםהד ממשפחת ביותר החשוב הדגן מהו .4

 .אפונה? ענק עם מפורסם בסיפור הקשור, הקטניות ממשפחת צמח .5

 '.ת ועד' א-מ צמחים חמישה של שמות תנו .6

 .חמנייה? שמן מייצרים ומזרעיו מאוד גדולים שפרחיו צמח .7

 .תאנה(? האגדה י"עפ) לבגדים תחליף שימשו שעליו המינים משבעת אחד .8

מהשרף נהגו להכין חומר  .נכון? לא או נכון. מסטיק מייצרים ממנו המסטיק אלת שמוש צמח ישנו .9

 ללעיסה, אשר שימש גם לתיבול ולמרפא.

 .פולים גם שנקראים מהזרעים? הצמח של העלים או מהזרעים מכינים הקפה משקה את .10

 .פרחים כשמות ות/ילדים חמישה של שמות מנו .11

, קרפסא, הנאת, חשוב, הבוגיא: אותם זהו התבלבלו אותיותה, שונים פרות חמישה של שמות לפניכם .12

 .אבוקדו, אפרסק, תאנה, חבוש, גויאבה: תשובות       .דובקאו

 .פרי עץ - שקדייה? ארז, אקליפטוס, שקדייה, אורן, ברוש - הבאה בחבורה דופן יוצא מי .13

 .תבלין צמחי. מרווה, נענע, שום, כמון, אזוב: החמישה לכל המשותף מה .14

 גדולות כמויות לאגור מסוגל פשוט הוא, נכון לא? לא או נכון, למים זקוק שאינו צמח הוא וסהקקט .15

 .מים של

 .פרי אינה -חסה. תפוח, חסה, עגבנייה, מלפפון: הבאה ברשימה דופן יוצא מה .16

 .שעורה? רבות פעמים בתורה מוזכר, המינים בשבעת השני, חשוב דגן .17
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 .עדשים? נסיכה על רסםמפו בסיפור קשור, הקטניות ממשפחת צמח .18

 .סויה? למיניהם בשר ותחליפי, שמן מכינים שמפוליו צמח .19

 .רימון? מצוות הרבה מסמלים שפירותיו המינים משבעת אחד .20

 ?יבשים כפירות אותם לאכול שנהוג פירות חמישה של שמות מנו .21

 .אגוזים של שונים סוגים? בוטנים, קוקוס, קשיו, פקן: הבאים לארבעה המשותף מה .22

 .עלים? בצמח הזרעים או מהעלים מכינים התה שקהמ את .23

 .עצים שמות על ילדים ארבעה של שמות מנו .24

 .אכילים פירות ללא, סרק עץ הברוש? שקדייה, ברוש, תאנה, גפן, חרוב: הדופן יוצא מי .25

 .ברוש? מקהלה שרה ענפיו שבין מפורסם משיר עץ .26

 ?תבלין צמחי חמישה של שמות מנו .27

 .פול? קרתניומ קפה, לסויה המשותף מה .28
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ג-חידותֶּכיתותֶּב  

 תשובות:

 זית )בי"ס( .1

 חרוב )נוף ים( .2

 אקליפטוס )סמוך לבי"ס( .3

 עדן )מזכירות(-ציפור גן .4

 צפצפה )בי"ס( .5
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ח-חידותֶּד  

 תשובות:

 אורן )רחוב הבוסתן( .1

 אלון)רחוב הבוסתן( .2

 ברוש .3

 כליל החורש )בזלת( .4

 (חרוב )נוף ים .5

 אקליפטוס )סמוך לבי"ס( .6

 זית )בי"ס( .7
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התלמיד יכיר  
את התהוותו 
של החג, ואת 
השינויים שחלו 

בו לאורך 
הדורות 

 והסיבות לכך.
 

נוכחות זהה של 
טקסטים 
הקשורים 

ליהדות, ציונות 
 ואזרחות.

דילמה מוסרית 
שתעורר דיון 
 ה.בכיתה והכרע

שאלות רלוונטיות 
לחיי התלמיד 

להטמעת 
"שייכות יוצרת 

 משמעות".

 פעילויות מגוונות
המאפשרות ביטוי 

 .אישי לכל תלמיד

העלאת 
המודעות 

לשמירה על 
 הסביבה והטבע.

פעילויות 
 מעוררות עשייה.

דפי למידה 
 בחברותא

       

        "חפש את העץ"

        שירון

        יצירה

 

 

 


