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 91160, ירושלים 16080מען למכתבים: ת"ד 
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 , האגף למשאבי למידה בקרן החינוך למען בתי ספר תל"י2017כל הזכויות שמורות © 

 "ם.כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו© 

 

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט, בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, 

אסור בהחלט  בתכנית זו. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול תכנית זוכל חלק שהוא מן החומר שב –מכני או אחר 

 אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.
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 יהדותהקורות מרך דקולוגיה א"ה: תכנית אדמ

 כיתה ג': בעקבות לוח השנה 

 

 

 לתכנית הלימודים השנתיתהקדמה 

 . הלוחבבית הספר מתחם החקלאיל דרך הקשרחקלאות, הטבע וה ,לוח השנה העבריבין שקשר עוסקת בהתכנית 

 חם החקלאי.מתב וללימוד יציאה לעבודהנקודת המוצא להם , שלהם לטבעם שבו והקשר מועדיה ,העברי

ערך(. השיעור כולל פעילויות  או )מושג, תופעת טבע כל שיעור מוקדש לחודש אחר ולנושא הקשור בחודש הזה

לעבודה נה והכ קשורים בומקורות יהודיים ה ,נושאלבין ה יםמקשרות בין עולם הילדהפעילויות  ,נושאלהבנת ה

  במתחם החקלאי.

 

לעשות את הפעילויות שנציע . הפעילות "מרחב חקלאי" או "גינה" נכנה את מקום ,במדריך למורההערה: כאן, 

 אפשר להתאים לכל סוג של גינה, חורשה או פינת חי.במרחב הזה 

 

 

 החלוקה הפנימית של השיעורים

 בכל שיעור שלושה חלקים:

)או כמה  ללימודי הסביבה והטבע בעקבות מקור יהודיהחלק המרכזי של השיעור מתמקד בנושא הקשור  .א

 ורות( הקשור לנושא. מק

לקראת סוף כל שיעור נבדוק את ההקבלות בין הטבע ועצמנו, וננצל זאת ללימוד "שיעורי חיים". חלק זה  .ב

 "."האדם עץ השדהשל התכנית נקרא 

ונציע כיצד לחבר את הנושא הנלמד לעבודת  )או בגינה( עבודה במרחב החקלאיבסוף כל שיעור נכוון ל .ג

 האדמה. 

 

 

 אופי הלימוד

י הדגם המוצע בתכנית, הלימוד יתחלק בין שיעורים עיוניים בכיתה לבין שיעורים במרחב החקלאי. לאחר כל לפ

שיעור עיוני יתקיימו שניים או שלושה שיעורים במרחב החקלאי. כאשר יוצאים למרחב החקלאי המורה תזכיר 

אפשר כמובן לפעול לפי  שות.לתלמידים את מה שלמדו בשיעור ותחבר את מה שלמדו לפעילות שהם עומדים לע

 דגמים אחרים. 

חשוב מאוד להסביר לתלמידים בתחילת השנה את מבנה השיעורים ולתאם ציפיות. השיעורים כתובים כמערכי 

 שיעור למורה וכוללים דפי עבודה לתלמידים לצילום.
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 בהם נעסוק במהלך השנה:שהנושאים 

 מחזוריות והתחדשות – ""שוב נתחיל מחדש – תשרין: חודש ראשו שיעור 

  גשם משמים –חשוון חודש : שנישיעור 

  אור וחושך –כסלו חודש  :שלישישיעור  

 שגרהזרה לח – "סתם יום של חול" –טבת חודש ביעי: שיעור ר 

  תרומתו של העץ לאדם –שבט חודש חמישי: שיעור 

 התחדשות הטבע –ניסן חודש : שיעור שישי 

 :קציר התוצרים –סיוון חודש  שיעור שביעי  

 

 

 שנת לימוד מוצלחת ומבורכת!
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 ""שוב נתחיל מחדש – תשרין: חודש ראשו שיעור

 מחזוריות והתחדשות

 

מתאימה זו קביעה . "ראש השנה" – שנהמחזור הראשון בחודש ההוא החודש תשרי שבתרבות היהודית נקבע 

עונה הזאת בעונת הסתיו, וגם לתחילתו של המחזור החקלאי בלגשמים המתחילים  – בארץ ישראלטבע מחזור הל

 . (ה ושתילהחריש, זריע)

 ראש השנהחג עסוק במכאן נעבור ל במחזוריות.שנדגיש את ההתחדשות ונעסוק במושג המחזוריות זה בשיעור 

 שלבהונחפש ממצאים המעידים על  מרחב החקלאינצא ל .הזמנה להתחדשות שהוא נושא עמובפותח את השנה וה

 חדש.תיש כדימה צריך לעשות נשאל ו, נמצאא והו שבהחקלאית מחזוריות ב

 

 מטרות:

 יבינו את מושג המחזוריות )חזרה והתחדשות(תלמידים ה. 

 צמיחה.להתחדשות ו, הזדמנות לראש השנה נקודת פתיחה למחזור השנהביראו  תלמידיםה 

 נעשה במרחב החקלאיל )חזרה והתחדשות( קשרו בין מושג המחזוריותי תלמידיםה. 

 

 :הדרושים אביזריםה

  נספח אכרטיסי מילים(') 

 (בר "שוב נתחיל מחדש" )נספח דף השי' 

 )'דף עבודה "תקעו בחודש בשופר" )נספח ג 

  נספח ד'( ימרחב החקלאבטבלה לעבודה( 

 

 

 :השיעור בנהמ

 בטבע ובתרבות המחזוריותמושג חלק א': 

  גם מתחדשו חוזר חלילהחלק ב': 

 זדמנות להתחדשותה – חודש תשריחלק ג': 
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 :מהלך הפעילות

 בטבע ובתרבות יותמושג המחזורחלק א': 

. לא נאמר לתלמידים )נספח א'( הכיתה רחביב חזוריותים למהקשור מיליםכרטיסי ה פיזוראת השיעור בפותחים 

 פעילות. ה יאחרולנושא נגיע למושג  ,"מחזוריות" – פעילותאת נושא ה

וליצור  יםמילים המופיעות בכרטיסעל פי הלמצוא לו שותפים אחר כך , וכרטיסנבקש מכל תלמיד לבחור 

עונות השנה, חלקי היום, ימות השבוע, מחזור החיים של הצפרדע, מחזור החיים של הפרפר, מחזור : קבוצות

 .המים בטבע, מחזור החיים של צמח, חודשי השנה

 

 :תלמידיםיתבקשו ה ויווצריש ותבקבוצ

  .קבוצהחברי מה משותף ל בררלשוחח ביניהם ול .1

  הגיוני. בסדרשעל הכרטיסים לסדר את המילים  .2

 .לישירצו: ציור, תנועה, מוזיקה וכו בכל דרך את המחזורלהציג לכיתה את  .3

 

חלק  בהצגהאם  ?"אחר כךהשאלה: "ומה יקרה  בעזרת ו, כדאי לכוון אליותבהצגעלה ילא המחזוריות  נושאאם 

  .מעגלבבמעגל וחלק בשורה, אפשר לשאול מה מיוחד בסידור  יסדרו את המיליםמהקבוצות 

 

  גם מתחדשו חוזר חלילהב': חלק 

 :אלהאת הנקודות הומעלים בכיתה משוחחים בעקבות הפעילות 

  (טבע, תהליכים מחזורייםבתהליכים )לכל מה שהציגו לנו הקבוצות? מה משותף 

 למה שהציגו  מה משמעות המילה ואיך היא קשורה יםאלושו "מחזוריות"את המילה על הלוח ים שמור

 .הקבוצות

 קיץ כמו השנה הבאה יהיה בינו חוזרים על עצמם בדיוק באותה צורה? האם הקיץ האם הדברים שרא

גם וחזרה גם בכל תהליך מחזורי יש ) שנה שעברה?בהאם הגשם השנה יהיה זהה לגשם השנה? 

  .(התחדשות

 

  התחדשות.החזרה והרעיון מביע את ה ,"שוב נתחיל מחדש"נעסוק בשיר של נתן יונתן 

זה אין צורך להציג את מילות השיר ולמנגינה )בשלב לשים לב למילים תלמידים , ונבקש מהנשמיע את השיר

  .השיר(מרשם להתלילדים, מכיוון שהמטרה היא 

 תםכששמע תםשמהי האווירה בשיר? מה הרג :שואלים להשמיע את כולו( , אין צורךבסוף ההשמעה )השיר ארוך

 את השיר?

לשורה הראשונה "שוב נתחיל שים לב למבקשים מהתלמידים ו (ברשתאו , 'ב)נספח  השירמילות את מציגים 

 . מחדש, שכולם מתחילים"

 שואלים: 

 ראש  ?כולם מתחילים"ש" למה הכוונה במילים, )מחזוריות( ?נפתח השיר במילה "שוב" ,םכמדוע, לדעת(

 .השנה(

https://www.youtube.com/watch?v=wU5H38_fquo
http://apps.beitberl.ac.il/almog/attachments/1b93c95a-b9aa-4977-9d6f-5ffa4342da3e.htm
http://apps.beitberl.ac.il/almog/attachments/1b93c95a-b9aa-4977-9d6f-5ffa4342da3e.htm
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 הזדמנות להתחדשות –חודש תשרי חלק ג': 

נּובתנ"ך כתוב: " ֶסה ְליֹום ַחגֵּ ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ַבכֵּ   .ד'(, )תהלים א' "תִּ

הם אמרו זאת ים על חודש תשרי: להתחדש ולהשתפר. משתי המילים "בחודש" ו"שופר" למדו חכמינו שני דבר

 כך:

ֹחֶדׁש ׁשּו – בַּ דְּ יֶכם חַּ ֲעשֵׂ  מַּ

יֶכם – ׁשֹוָפר ֲעשֵׂ רּו מַּ פְּ  .ׁשַּ

  )מדרש ויקרא רבה, כ"ט, ה'(

 

 "שופר"שות, ובין המילה התחד" לחודש"קשר בין המילה העוסק ב ,את דף העבודה )נספח ג'(מחלקים לתלמידים 

  .שיפורל

 לכל אחד מהטורים בטבלה: אותדוגמביא האפשר ל

 לאמץ חיה, לפגוש חבר חדש, להתחיל חוג ג'ודו. –לחדש 

  שיעורי בית, להיות מסודר יותר, לאכול פחות ממתקים.להכין  –להשתפר 

מעוניינים לשתף את הכיתה בדברים שהיו רוצים לחדש ולשפר התלמידים הממבקשים לאחר העבודה על הדף 

  לקראת השנה הבאה.

אפשר לשאול את התלמידים  .מזכירים לנו להתחדש ולהשתפרכמה מנהגים ה יש יםכיפורהיום בבראש השנה ו

"שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה", חשבון נפש, סליחה,  מברכיםבדבש )על תפוח  אם הם זוכרים אחד מהם

 תשליך, תשובה(. 

? יםכיפורהות: מהם מנהגי ראש השנה ויום אפשר לעזור ברמיז ,מעלים את הדברים בעצמםאינם אם התלמידים 

 ואז לשאול איך כל מנהג קשור להתחדשות ולהשתפרות.

  :מה הייתם רוצים לחדש או לשפר בכיתה שלנו בשנה הבאה?שאלה לסיכום 

 

 ום כסי

נראה גילויים רבים מרחב החקלאי מחזוריות בטבע. גם בעבודה שלנו בשל מחזורים ו סוגיםהזכרנו כמה  בשיעור

 בעבודה שלנו.  הםוגם נתנסה ב ,מחזוריותשל 

  אילו מחזורים וחזרות יש במרחב החקלאי?שואלים: 

 הפעם הבאזאת בשנבדוק לומר ו ,, זריעה, קצירחריש: אחת הדוגמהביא אפשר ל ,)אם התלמידים לא ידעו לענות

 .(מרחב החקלאינהיה בש

 

 

 

"החורש,  ;ראש השנה –יר: "שכולם מתחילים" בשהמוזכרות והנרמזות ההתחלות מהן יחד מבררים 

 ;העץ יות הצמיחה שלשלב במחזור   – "העלים  הנופלים עם הרוח" ;תחילת המחזור חקלאי –האוסף" 

 .  מחזור תנועת הגלים בים – ""הגל החוזר אל חופיו התלולים

  )בדף השירלצייר אותה ואת המחזוריות שהיא מייצגת ולבחור באחת ההתחלות תלמידים מהמבקשים 

 . (או בדף אחר

 :  פעילות הרחבה והעשרה
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  השדה עץ האדם

מה יחזור את ציפיותיהם מהשנה הקרובה: על הכתב ו תלמידים יעלה – פעילות כתיבהערוך אפשר ל

 ? הדבר אותו שאריי מה? אצלי תחדשי מהאצלי השנה? 

ילד יביא רעשן של תינוק ויביע את הרעיון  :ה. לדוגממהביתתלמידים חפצים שיביאו ההיעזר באפשר ל

ה בחוג התעמלות חישוק ותביע את הרעיון שהיא תתאמן גם השנד לו אחות, או ילדה תביא יוולשהשנה ת

 .(ליוכו קרקע

 

 

 

  החקלאי במרחב

 בדוק היכן רואים סימנים למחזוריות להסתובב בגינה ולתלמידים מהמבקשים : מחזוריות בגינהה

 זרעים יבשים ;השנה מחזור עונותומזכירה לנו את  קיץמסמנת שאנחנו בעונת ה – אדמה יבשהלמשל, )

להביא ממצא או שניים מהגינה שים מהתלמידים מבק(. של הצמח מחזור הצמיחהשלב במזכירים 

 . כלשהי שבאמצעותם יתארו מחזוריות

 נבדוק מה והשנה נמשיך בכךמרחב החקלאי בשנה שעברה עבדנו במזכירים שגם : חוזרים לעבוד בגינה .

 .'דבנספח טבלה שבעזרת האפשר לעשות זאת  בה. להתחיל לעבודכדי ומה צריך לעשות של הגינה מצבה 

. נעבור עם הילדים על הטבלה ונתכנן את התאים את התחומים בטבלה לאופי הגינה בכל בית ספרחשוב ל

 .ליוכו ?מי עושה מה ?מה אחר כךומה קודם : העבודה

  על מגוון הצמחים שהיינו רוצים לגדל השנה. האם אנחנו רוצים לחזור על מה שגידלנו גם לשוחח כדאי

מה טוב  מדוע?אם כן,  גידולים חדשים?לנסות לגדל וצים מדוע? האם אנחנו ראם כן, בשנה שעברה? 

התרגשות מהחדש, גיוון,  –מצד אחד מה טוב בחזרה על גידולים שכבר גידלנו ) ?חדשיםגידולים בגידול 

            .(מה שלמדנואת הזדמנות ליישם ו ניסיוןצבירת  –מצד שני ודברים חדשים, ימוד ל
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 מילים לפעילות הפתיחהכרטיסי  

 

 נספח א'

 םיָצֳהַרי   בוקר

 בר  ע  

 

 לילה

 

 פרפר םל  גו   

 יצהב  

 

 זחל
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 תיום שב יום שישי 

 ר אָשן יצהב   

 יום ראשון צפרדע

 

 שנייום 

 

 שלישייום 

 

 רביעייום 

 

 חמישייום 
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 ענן דיםא  

 

 גשם

 

 ים

 

ַרע ט ז     נ ב 

 

 חַר פ   חמַ צ   

 פרי
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 ישר  ת   
 וןשוָ ח  
 וסל  כ  

 

 תב  ט  
 שבט
 אדר

 

 ניסן
 יריָ א  

 סיוון
 

 זתמּו
 אב
 אלול

 

 יוסתָ 

 

 חורף

 

 אביב

 

 קיץ
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 ׁשּוב נְַתִחיל ֵמָחָדׁש

 מילים: ָנָתן יֹוָנָתן

ִביָקה ִפיק  לחן: צְּ

 

ִחיִלים תְּ ָחָדׁש, ֶׁשכָֻּלם מַּ ִחיל מֵׂ תְּ  ;ׁשּוב נַּ

ר, ֶהָעִלים ׁשֹורֵׂ מְּ ף, הַּ ׁש, ָהאֹוסֵׂ חֹורֵׂ  הַּ

ָלִלים טְּ ִנינֵׂי הַּ , פְּ ִלים ִעם ָהרּוחַּ ּנֹופְּ  ,הַּ

גַּ  הַּ לּוִליםוְּ תְּ חֹוזֵׂר ֶאל חֹוָפיו הַּ  .ל הַּ

 

ָשָנה י הַּ חֵׂ רְּ ם יַּ מּוָבן, גַּ ִחיִלים, כַּ תְּ  :מַּ

ו לֵׂ ִכסְּ ָון וְּ ֶחׁשְּ י וְּ רֵׂ  ,ִתׁשְּ

ִגָּנה ב בַּ שֵׂ יַּ יָחִני ִמתְּ ָתו ָחָדׁש רֵׂ  סְּ

ִיץ חֹולֵׂף קַּ יְך הַּ ִביט אֵׂ הַּ  .לְּ

 

פּוחַּ נֹוָרא תַּ ּנֵׂי הַּ יְך גַּ רֹוֶאה אֵׂ  וְּ

ָקִטיףֲעיִֵׂפים ַאֲחרֵׂ   ,י הַּ

ִריָרה קְּ ָכה הַּ רֵׂ בְּ יְך ָהרּוחַּ פֹולֵׁׂש לַּ  אֵׂ

ָמִטים ל ָפֶניָה קְּ ׁש עַּ חֹורֵׂ  .וְּ

 

ת בֵׂ ָמָטר ֶׁשל טֵׂ ט הַּ חֹובֵׂ ָבר ָבא וְּ  ּוכְּ

ָרָחיו ָבט ּופְּ ַאֲחָריו ֹחֶדׁש ׁשְּ  וְּ

ָסן חַּ רֹוכְּ יְך פֹותֵׂ ָסן אֵׂ סְּ ֲאָדר, הַּ  וַּ

ָסן ֶׁשל ִניָסן מְּ חַּ ָשָרב הַּ  ...לַּ

 

ָטִפי ִאָירנְּ  ם ַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ָמָטר, וְּ

ֶרֶכס ָהָהר ָבר בְּ ס כְּ דֹורֵׂ ְך וְּ חֵׂ לַּ  .מְּ

מּוָבן  !עֹוד ִסיָון, כַּ

ָהר ִּנמְּ מּוז הַּ תַּ  ,וְּ

ָמר ִנגְּ ְך וְּ לּוחַּ ֶׁשָלנּו הֹולֵׂ הַּ  .וְּ

    

ָרָכיו ֹאָהב ִבדְּ  ָאז ָיבֹוא ֹחֶדׁש ָאב, מְּ

ִמים ֶׁשל ָזָהב ְך ֲאגַּ שֹופֵׂ ׁשֹו הַּ ִׁשמְּ  ,בְּ

כֹוָכב ָצִרים וְּ ָלה ָמלֵׂא ִצרְּ יְּ לַּ הַּ  וְּ

ם חַּ יִצי ּוָפרּועַּ וְּ קֵׂ  .וְּ

 

ָתלּול רֹון הַּ ִמדְּ  ,ָאז ֱאלּול, ַאֲחרֹון בַּ

ָתלּול ילֹו הַּ ף ִעם לֵׂ נֹוׁשֵׂ ר ָיִמים וְּ צַּ  .קְּ

ִקיָעה  ,עֹוד תְּ

רּוָעה  ,עֹוד תְּ

ִעגּול ָבִרים, וְּ  עֹוד ׁשְּ

עּול נְּ מַּ ָרה ִיָסגֵׂר בְּ ָשָנה ֶׁשָעבְּ  .הַּ

 

ע ה ֶזה רַּ ָחָדׁש. ָלָמה ֹלא? מַּ ִחיִלים מֵׂ תְּ  ?מַּ

ִפיָרה סְּ ל בַּ בֵׂ לְּ בַּ ָעִמים ִמתְּ ן ִלפְּ מַּ זְּ  גַּם הַּ

ׁש ֲחָזָרה קֵׂ בַּ חֹוף מְּ ל ֶאל הַּ גַּ  גַּם הַּ

ָרה ָׁשָרה ׁשּוב ֶאת ִׁשיָרּה ִזמְּ ת הַּ בַּ  .גַּם תֵׂ

 

ִחיִלים תְּ ָחָדׁש, ֶׁשכָֻּלם מַּ ִחיל מֵׂ תְּ  ׁשּוב נַּ

גֵׂן ֶאת  נַּ ִמִליםנְּ אֹוָתן הַּ ִשיר בְּ  הַּ

ִלים גַּ עֹוָלם, כַּ פֹות, לְּ יְּ עַּ יָנן ִמתְּ  ֶׁשאֵׂ

ִלי ֲחֹדל ָשִבים בְּ  הַּ

ָגדֹול ָים הַּ  ֶאל הַּ

לּוִלים תְּ חֹוִפים הַּ  ...ֶאל חֹולֹות הַּ

 

 

 

 נספח ב'
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 לְַׁשֵפרּו לְַחֵדׁש

 

ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפרבתנ"ך כתוב: "  ד'( ," )תהלים א'תִּ

 שני דברים על ראש השנה:חכמים  זה למדו קסּופָ מִּ 

 

ֹחֶדׁש  יֶכם –בַּ ֲעשֵׂ ׁשּו מַּ דְּ   ,חַּ

יֶכם –ׁשֹוָפר  ֲעשֵׂ רּו מַּ פְּ       .ׁשַּ

 )מדרש ויקרא רבה כ"ט, ה'( 

 

 בשני המקורות. חוזרות על עצמןהבקו את המילים  רּובחַ ראו את הפסוק מהתנ"ך ואת המדרש, וְ קִּ  .1

יֶכם"לחשוב על מעשינו והציעו לנו כדאי לנו ש השנה הבינו מהמילה "חודש" שברא חכמים .2  . "ַחְדׁשּו ַמֲעשֵּ

יֶכםַחְדׁשּו איך אתם מבינים את הביטוי "  דוגמאות. עלשבו חִּ "? ַמֲעשֵּ

יֶכםלחשוב על מעשינו והציעו לנו "כדאי לנו הבינו מהמילה "שופר" שבראש השנה  חכמים .3  ". ַׁשְפרּו ַמֲעשֵּ

יֶכםיטוי "איך אתם מבינים את הב  דוגמאות.על שבו חִּ "? ַׁשְפרּו ַמֲעשֵּ

 , ואילו "לשפר"? השלימו את הדברים בטבלה:אילו מעשים תרצו "לחדש" בשנה הבאה :שבוחִּ  .4

    

 

 לחדש

 

 רלשפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  

 נספח ג'
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 בגינה שלנו? המצבמה 

 

 הערות ?לתקן יכול מי ?הבעיה מה תקין/לא תקין תחום

 

 ערוגות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השקיה

 

 

   

 

 צמחים

    

 

 כלי עבודה

    

 

 שבילים

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 נספח ד'
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 גשם משמים –חשוון חודש : שנישיעור 

 

על פי המסורת היהודית, מתחילים להתפלל לגשם בז' בחשוון. בתפילת העמידה אומרים את הברכה: "ותן טל 

. לאחר חודשי הקיץ החמים והשחונים אנחנו זקוקים מאוד למים שירוו את האדמה וימלאו את ומטר לברכה"

מאגרי המים. מקור המים העיקרי בארץ ישראל הוא הגשם, וכידוע, האדם אינו יכול לשלוט בירידת הגשמים )אם 

 כי בימינו נעשים ניסיונות להשפיע על ירידת הגשם, כפי שנראה להלן(. 

וררת שאלות חשובות: איך מתמודדים עם חוסר ההשפעה שלנו על משטר הגשמים? ומה התלות בגשם מע

 ביכולתנו לעשות כדי להשתמש נכון במים העומדים לרשותנו? 

 

 :השיעור מטרות

 .התלמידים יכירו את תלותנו בארץ במשטר הגשמים 

 .התלמידים יבינו את הקשר בין הגשם לבין תופעות יום־יומיות בחייהם 

 ייחשפו לדרכי ההתמודדות עם מחסור במים בארץ. התלמידים 

  התלמידים יתוודעו לתחושות ולתגובות שלהם במצבים של חוסר שליטה ויחשבו על דרכי התמודדות

 במצבים כאלה.

 

 :הדרושים אביזריםה

 אגדת חוני המעגל לתלמידים )נספח א'(

 דף פעילות על אגדת חוני המעגל )נספח ב'(

 

 

 :בנהמ

 בגשמים תלותנוחלק א': 

 סיפור על שנת בצורת –אגדת חוני המעגל חלק ב': 
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 :מהלך הפעילות

 תלותנו בגשמיםחלק א': 

גשם , חוטים של גשם, ותן טל ומטר, תפילת גשם של לוין קיפניסכדאי לפתוח את השיעור באחד משירי הגשם )

 וכולי(, או בכמה מהם, ולשוחח עם התלמידים על השאלות:  גשם בוא

 גשם?  למה יש כל כך הרבה שירים על 

  בשיר )או בשירים( ששמענו מובעת תקווה וציפייה לבוא הגשם. מדוע כולם מחכים לגשם בקוצר רוח, אף

 על פי שנוח יותר לצאת החוצה כשאין גשם? 

 

מספרים לתלמידים כי בז' בחשוון מתחילים לבקש 

ְבָרָכהבתפילה שירדו גשמי ברכה בארץ: " ן ַטל ּוָמָטר לִּ ". ְותֵּ

על הלוח, או מקרינים אותה  כותבים את הברכה

)אפשר להציג את הברכה גם מסידור(,  מהמרשתת

מוודאים שהמילים בה מובנות, ושואלים את התלמידים 

למה תפילה  –מדוע, לדעתם, היה צורך לחבר תפילה כזאת 

לגשם דווקא? למה, למשל, אין תפילה שבה מבקשים רוח 

 נעימה? שומעים את תשובות התלמידים. 

 

 הרחבת הדיון

שלפני שבני ישראל נכנסו לארץ  מספרים לתלמידים

ישראל לאחר שהלכו ארבעים שנה במדבר, תיאר להם 

ים ָשָמה " :משה את הארץ ואמר ם ע ְבר  ר ַאת  ץ ֲאש  ָהָאר 

םְלר   ה ָמי  ְשת  ם ת  ְמַטר ַהָשַמי  ים ּוְבָקע ת ל  ץ ָהר  ר  " ְשָתּה א 

)דברים י"א, י"א, אפשר לכתוב את הפסוק על הלוח(. 

מסבירים בקצרה את המילים ושואלים את התלמידים 

 מה מיוחד בארץ ישראל על פי הפסוק? 

מסבירים לתלמידים כי לפני הכניסה לארץ ראה משה 

ארץ לעם מכיוון שהיא שונה מאוד מארץ מצרים שממנה הם באו: מקור המים העיקרי במצרים צורך לתאר את ה

הוא נהר הנילוס ולא מי גשמים. מקור המים העיקרי במצרים העתיקה , שסביב הנילוס, היה נהר הנילוס, שבו 

ְמטַ זורמים מים כל השנה. בארץ ישראל, לעומת זאת, מקור המים העיקרי הוא מי גשמים )" ְׁשֶתה לִּ ם תִּ ר ַהָשַמיִּ

ם "(, ולעולם אי אפשר להיות בטוחים שירדו די גשמים. אנחנו תלויים בגשמים, ואין לנו יכולת להשפיע על ָמיִּ

 התהוותם )גם "יצירת" גשם מלאכותי בעזרת יודיד הכסף מתאפשרת רק אם כבר יש ענני גשם(. 

                                                                         

  אגדת חוני המעגלחלק ב': 

שנת בצורת )נספח  –מספרים לתלמידים את האגדה על חוני המעגל, המתארת שנה שבה לא ירד די גשם בארץ 

בגרסה מעובדת א'(. אפשר לחלק לילדים את הדף ולקרוא יחד את האגדה, או להאזין לה באתר ספר האגדה 

. )מומלץ להשתמש בגרסה זו רק אם לדעתכם לתלמידים יהיה קשה לקרוא את האגדה בלשונה לילדים

 התלמודית(. 

 

 

 

 ברכת השנים

 "ברכת השניםתוך "תפילת הגשם נמצאת ב

בקשה לגשם  היא . ברכת השניםשבתפילת העמידה

 : ולברכה בחקלאות

ְך ָעלֵׂינּו  ֶאת ָכל ִמינֵׂי   ה'ָברֵׂ ֹזאת וְּ ָשָנה הַּ ינּו ֶאת הַּ ֱאֹלהֵׂ

טֹוָבה בּוָאָתּה לְּ  ".תְּ

ן:   תֵׂ ָרָכה (בחורף)וְּ ל ּוָמָטר ִלבְּ ָרָכה (בקיץ), טַּ   בְּ

שָ  נּו כַּ ָנתֵׂ ְך ׁשְּ נּו ִמטּוֶבָך, ּוָברֵׂ עֵׂ בְּ שַּ נֵׂי ָהֲאָדָמה, וְּ ל פְּ ִנים  עַּ

ָתה טֹובֹות. ָברּוְך אַּ ָשִנים ,ה' הַּ ְך הַּ ָברֵׂ  .מְּ

 

את נוסח החורף אומרים מז' בחשוון עד פסח, ואת 

נוסח הקיץ מפסח עד ז' בחשוון. התפילה נקראת גם  

, כי כאשר חוברה התפילה, עסקו "ברכת הפרנסה"

שנה גשומה  ורבים מבני עם ישראל בחקלאות, 

 ה.  הבטיחה יבול טוב ופרנסה טוב

  העשרה למורה
 

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=399
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=399
https://www.youtube.com/watch?v=pPXMuQqJsm4
https://www.youtube.com/watch?v=pPXMuQqJsm4
https://www.youtube.com/watch?v=auMpashD9DA
https://www.youtube.com/watch?v=auMpashD9DA
https://www.youtube.com/watch?v=fbqNGN6C1Ng
https://www.youtube.com/watch?v=fbqNGN6C1Ng
https://www.youtube.com/watch?v=fbqNGN6C1Ng
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://agadastories.org.il/kids/node/238
http://agadastories.org.il/kids/node/238
http://agadastories.org.il/kids/node/238


18 

 

 

ים  .ַפַעם ַאַחת ָיָצא )עבר( ֹרב ֲאָדר ְוֹלא ָיְרדּו ְגָׁשמִּ

ל ֶׁשיֵּ  ְתַפלֵּ ל ְוָאְמרּו לֹו: הִּ י ַהְמַעגֵּ יםָׁשְלחּו ְלחֹונִּ  .ְרדּו ְגָׁשמִּ

ים י, ְוֹלא ָיְרדּו ְגָׁשמִּ ְתַפלֵּל חֹונִּ  .הִּ

 .ֶמה ָעָשה? ָעג עּוָגה )שרטט עיגול בקרקע( ְוָעַמד ְבתֹוָכּה

ם ַעל ָבֶניָך ָכאן, ַעד ֶׁשְתַרחֵּ י ָזז מִּ ינִּ ְמָך ַהָגדֹול, ֶׁשאֵּ י ְבׁשִּ ְׁשָבע ֲאנִּ בֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, נִּ י: רִּ  .ָאַמר חֹונִּ

ין )יורדים טיפות ים ְמַנְטפִּ ילּו ְגָׁשמִּ ְתחִּ  (.טיפות־הִּ

י בֹורֹות ְׁשמֵּ י, ֶאָלא גִּ ַקְׁשתִּ י: ֹלא ָכְך בִּ ין ּוְמָערֹות )הממלאים את מאגרי המים ,ָאַמר חֹונִּ יחִּ  (.ׁשִּ

ד ְבַזַעף )סוערים וחזקים ירֵּ ים לֵּ ילּו ַהְגָׁשמִּ ְתחִּ  (.הִּ

ַקְׁש  י: ֹלא ָכְך בִּ י ָרצֹון, ְבָרָכה ּוְנָדָבהָאַמר חֹונִּ ְׁשמֵּ י, ֶאָלא גִּ  .תִּ

ים ְפנֵּי ַהְגָׁשמִּ ת מִּ ם ְלַהר ַהַביִּ ירּוָׁשַליִּ ים בִּ ְקָנם )במידה הרצויה(, ַעד ֶׁשָעלּו ָכל ָהָעם ַהָגרִּ  .ָיְרדּו ְכתִּ

ְרדּו, כָ  יֶהם ֶׁשיֵּ ְתַפַלְלָת ֲעלֵּ ם ֶׁשהִּ י, ְכׁשֵּ יֶהם ְויְֵּלכּו ָלֶהםָבאּו ְוָאְמרּו לֹו: ַרבִּ ל ֲעלֵּ ְתַפלֵּ  .ְך הִּ

א ֶרַוח )רווחה, שמחה( ָבעֹוָלם ים ְוְיהֵּ ָפְסקּו ַהְגָׁשמִּ ְלָפֶניָך, ֶׁשיִּ י ָרצֹון מִּ י: ְיהִּ  .אמר חֹונִּ

ים ְוָזְרָחה ַהַחָמה ְתַפְזרּו ֶהָעבִּ ָיד ָנְׁשָבה ָהרּוַח ְונִּ  .מִּ

יאּו ָלֶהם בִּ יֹות ָיְצאּו ָהָעם ַלָשֶדה ְוהֵּ ְטרִּ ין )פטריות מיוחדות( ּופִּ הִּ  .ְכמֵּ

 א( עמוד גכ" תלמוד בבלי, תענית ;ח' ,תענית ג' ,)על פי משנה

 

 לאחר הקריאה או ההאזנה דנים בשאלות האלה:

  ?"מה אתם מבינים מהמשפט "יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים 

 ציור. באגדה מוזכרים ארבעה סוגי גשמים. מצאו אותם ותארו אותם, אפשר גם ב 

 מנטפין, ב. בורות, שיחין ומערות, ג. זעף, ד. רצון, ברכה ונדבה( .א)

  חוני מבקש "גשמי רצון וברכה". מהם גשמי ברכה? )גשמים בזמן המתאים, בכמות הרצויה, בעוצמה

 הנכונה ובפיזור הנכון(

ם בעוצמות שונות. הוא גם יכול לעזור לילדים להיכנס לאווירה המתאימה כדי הממחיש גש סרטוןכדאי להקרין 

 למלא את המשימה הבאה. 

 

 הכנת קומיקס של המדרש –פעילות 

מחלקים לתלמידים שלושה איורים )נספח ב'( המציגים את האנשים שפנו לחוני: )א( כשבאו לבקש ממנו שיתפלל 

יותר מדי גשמים ובעוצמה חזקה מידי, )ג( בסוף, כשביקשו "גשמי  שירדו גשמים, )ב( כשפנו אליו לאחר שירדו

ברכה ורצון". התלמידים מתבקשים לכתוב בבועות הדיבור מה אמרו האנשים לחוני בכל פעם, כיצד הביעו את 

צורכיהם, את מחשבותיהם ואת רגשותיהם )למה הם היו זקוקים נואשות לגשם? מה עולל להם הגשם המוגזם? 

הגשם לפתור את הבעיות?( אפשר גם להציע לתלמידים המעוניינים בכך לצייר בעצמם קומיקס  במה עזר להם

 למדרש. 

                                                                                      

 הרחבת הדיון:

ות הם פיתחו אמצעים מגוונים מכיוון שבני האדם כמעט שאינם יכולים להשפיע על ירידת הגשמים, בכל התקופ

שנועדו להגדיל את כמות המים העומדים לרשותם. כמה מהאמצעים שאנחנו משתמשים בהם בימינו הם שכלול 

 של אמצעים קדומים מאוד )כמו מאגרי מים( וכמה הם פיתוחים חדשים )כמו יודיד הכסף(.

 ינו?שואלים את התלמידים מה אפשר לעשות כדי שיהיו לנו יותר מים לצרכ 

http://www.tubechop.com/watch/8288788
http://www.tubechop.com/watch/8288788
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 –למשל 

לבנות מאגרים שאוספים מי גשמים ומונעים מהם להישפך לים )מי המאגרים מגדילים את כמות  -

 המים המתוקים הזמינה ואפשר לשלוט בפיזור שלהם(

 להתפיל מי ים ומי שפכים -

לזרוע יודיד הכסף )זריעת יודיד הכסף היא תהליך מלאכותי להורדת גשם בעזרת חומר המורכב מיוד  -

כסף. זריעת יודיד הכסף בעננים מביאה להתלכדות טיפות בטמפרטורה המאפשרת ירידת ומהמתכת 

 גשם(.

 להשתמש במים מושבים )כלומר לעשות שימוש חוזר במי שופכין ובמים אפורים(. -

 לעצור סחף קרקעות ולמנוע איבוד מים על ידי תכנון נכון של פני השטח בחקלאות, בבנייה וביערות.  -

 וליצור מדרגי גובה בין גידולים. להשתמש בתעלות מים -

  איך אפשר לחסוך במים? אפשר לבקש מהילדים לעקוב אחר צריכת המים שלהם משהתעוררו בבוקר ועד

 שהגיעו לבית הספר ולהציע כיצד אפשר לחסוך בה. 

 

 כוםסי

כולים למדנו על חשיבות המים, ועל הקשיים המיוחדים שלנו בארץ ישראל התלויה בגשמים. ראינו שאיננו י

להשפיע הרבה על הורדת גשמים, אך יש באפשרותנו לעשות כמה דברים כדי לנצל טוב יותר את המים שיש לנו, 

 למשל, לחסוך במים. 

 

 השדה עץ האדם

הורדת גשמים איננה בשליטתו של האדם. האם גם אתם נתקלים במצבים שאינם בשליטתכם? במשפחה? 

 בבית הספר? 

 חוסר השליטה? האם הרגשת חוסר שליטה מזיקה לנו או אולי  איך אתם מתמודדים עם הרגשת

 מועילה?

 

 

 : החקלאי במרחב 

 .מכרים לתלמידים את שיטת ההשקיה בגינה, ומסבירים כיצד היא עונה על הצורך לחסוך במים 

  ,אם השיטה הנהוגה בגינה היא שיטת הטפטפות, כדאי לספר על יתרונותיה החקלאיים ועל הממציא שלה

אס, וכיצד הגיע להמצאתו )נספח ג'(. כדאי להזכיר שזהו פטנט ישראלי, ושהיום משתמשים בו שמחה בל

 הרבה חקלאים בכל העולם.

  אפשר לבנות מד גשם, להתקין אותו בגינה ולעקוב אחר כמויות הגשם. אפשר לרשום את כמות הגשם

 שירדה בכל יום גשם ובסוף כל חודש להשוות את הכמות לממוצע השנתי.

 להכיר לילדים גידולים שאינם צורכים הרבה מים, ולשקול לשתול אותם בגינה.  כדאי 
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 אגדת חוני המעגל

 

ים  .ַפַעם ַאַחת ָיָצא )עבר( ֹרב ֲאָדר ְוֹלא ָיְרדּו ְגָׁשמִּ

ים ָׁשְלחּו ְרדּו ְגָׁשמִּ ל ֶׁשיֵּ ְתַפלֵּ ל ְוָאְמרּו לֹו: הִּ י ַהְמַעגֵּ  .ְלחֹונִּ

י, ְוֹל ל חֹונִּ ְתַפלֵּ ים.הִּ  א ָיְרדּו ְגָׁשמִּ

 .ְוָעַמד ְבתֹוָכּה)שרטט עיגול בקרקע( ֶמה ָעָשה? ָעג עּוָגה 

ם ַעל ָבֶניָך ָכאן, ַעד ֶׁשְתַרחֵּ י ָזז מִּ ינִּ ְמָך ַהָגדֹול, ֶׁשאֵּ י ְבׁשִּ ְׁשָבע ֲאנִּ בֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, נִּ י: רִּ   .ָאַמר חֹונִּ

ין ים ְמַנְטפִּ ילּו ְגָׁשמִּ ְתחִּ  .טיפות־טיפות()יורדים  הִּ

י בֹורֹות ָאַמר ְׁשמֵּ י, ֶאָלא גִּ ַקְׁשתִּ י: ֹלא ָכְך בִּ ין ּוְמָערֹות ,חֹונִּ יחִּ  .)הממלאים את מאגרי המים( ׁשִּ

ד ְבַזַעף ירֵּ ים לֵּ ילּו ַהְגָׁשמִּ ְתחִּ  .)סוערים וחזקים( הִּ

י ָרצֹון, ְבָרָכה ּו ָאַמר ְׁשמֵּ י, ֶאָלא גִּ ַקְׁשתִּ י: ֹלא ָכְך בִּ  ְנָדָבה.חֹונִּ

ְקָנם ם ַעד ֶׁשָעלּו ָכל ָהָעם )במידה הרצויה(, ָיְרדּו ְכתִּ ירּוָׁשַליִּ ים בִּ ים. ַהָגרִּ י ַהְגָׁשמִּ ְפנֵּ ת מִּ  ְלַהר ַהַביִּ

ְלכּו ָלֶהם יֶהם ְויֵּ ל ֲעלֵּ ְתַפלֵּ ְרדּו, ָכְך הִּ יֶהם ֶׁשיֵּ ְתַפַלְלָת ֲעלֵּ ם ֶׁשהִּ י, ְכׁשֵּ  .ָבאּו ְוָאְמרּו לֹו: ַרבִּ

ימר א א: יְ חֹונִּ ים ְוְיהֵּ ָפְסקּו ַהְגָׁשמִּ ְלָפֶניָך, ֶׁשיִּ י ָרצֹון מִּ  .ָבעֹוָלם)רווחה, שמחה(  ֶרַוח הִּ

ים ְוָזְרָחה ַהַחָמה ְתַפְזרּו ֶהָעבִּ ָיד ָנְׁשָבה ָהרּוַח ְונִּ  .מִּ

ין הִּ יאּו ָלֶהם ְכמֵּ בִּ יֹות.)פטריות מיוחדות(  ָיְצאּו ָהָעם ַלָשֶדה ְוהֵּ ְטרִּ   ּופִּ

 

 )על פי משנה, תענית ג', ח'; תלמוד בבלי, תענית, כ"ג עמוד א(

 

 

 נספח א'
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 פעילות –אגדת חוני המעגל 

 

לפניכם שלושה איורים המתארים שלוש תמונות באגדה 

 על חוני המעגל. 

באגדה מתוארת תפילתו של חוני, אך לא מפורט מה 

 אמרו האנשים שפנו אליו.

רו האנשים מלאו את בועות הדיבור שבאיור: מה אמ

 לחוני על כל אחד מסוגי הגשמים?

 

 

  

 נספח ג'

 ב'נספח 
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  המצאת הטפטפת

 

מצאה בישראל, והיא וחורים, ובעזרתו משקים צמחים. הטפטפת הלאורכו הטפטפת היא צינור השקיה שיש 

נחשבת להמצאה חשובה מאוד בענף החקלאות בעולם כולו. ההשקיה בעזרת הטפטפת תרמה להגדלת היבולים 

 גם לחיסכון במים.ולשיפור איכותם ו

המים מגיעים ישירות אל שורשי הצמחים וכמעט שאינם  .בשיטה זו משחררים מים באיטיות ובזרם חלש

 השקיה בממטרות. ,מתבזבזים כמו בשיטות השקיה אחרות, למשלמתאדים ואינם 

"בלי  לדבריו,, פניו עץ שגדללביקר חבר שהציג  , מהנדס מים ישראלי,ְבַלאסשמחה רעיון הטפטפת נולד כאשר 

צינור ומטפטפים מונח מים". ואמנם, האדמה ליד העץ הייתה יבשה לגמרי, אולם בלאס ראה שלא רחוק מהעץ 

שנה יותר מעשרים ממנו מים. הוא הבין שטפטופי המים האלה מגיעים אל שורשיו של העץ ומשקים אותו. כעבור 

 הוא הסתמך על מה שראה והמציא עם בנו את הטפטפת.

 

 של משרד החינוך.  חבל על כל טיפהוהחוברת  "אאוריקה" אתר :נוספתלקריאה 

 

 

 

  

 ד'נספח 

http://eureka.org.il/item/45944/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%A4%D7%98%D7%A4%D7%AA-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%94
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97155641#1.0.7.fitwidth
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97155641#1.0.7.fitwidth
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 אור וחושך –כסלו חודש  :שלישישיעור 

 

סוף ים והלילות הולכים ומתארכים. בהימים הולכים ומתקצרבכסלו חודש כסלו מתחיל בחושך ונגמר באור. 

ה יחנוכינרות ב. אור הנרותאור ה – קשור באור הנוהג בו מרכזיהמנהג שה ,חג החנוכה החודש אנו חוגגים את

צחון האור על החושך. ינ – חונם של המכבים על היווניםיצאור נאת  ,מסמל את הדלקת המנורה בבית המקדש

 ם ובחברה. טוב שבאדלסמל הוא בתרבות שלנו האור 

חיים  ,חיים על פני כוכב הלכת שלנובני האדם, וכל ה – לקיומו הפיזי של האדם ותיסודאחד ההאור הוא גם 

 גם לחושך יש ערך בטבע. . עם זאת,מגיע אלינו מהשמשהבזכות האור 

 

 

 :השיעור מטרות

 תלמידים יכירו את תופעת התקצרות הימים )שעות האור( המגיעה לשיאה בחודש כסלו.ה  

 .התלמידים יכירו את השפעתו של החושך על תהליכים בגוף האדם ובטבע 

 קשרו בין האור והחושך לבין תהליכים המתרחשים במרחב החקלאייתלמידים ה. 

 

 :הדרושים אביזריםה

 )ראו קישור בהמשך(איור לחודש כסלו 

 ( א')נספח  דיםתלמי זוגלכל או תלמיד  הימים המתקצרים" לכלהאדם הראשון וצילום המדרש "אגדת 

 ()נספח ב' זוגאו  תלמידלכל  המדרש "אגדת האדם הראשון והימים המתקצרים"דף עבודה על 

 חיבור למרשתת ולמקרן

 

 

 :בנה השיעורמ

 התמעטות שעות האור בחודש כסלוחלק א': 

 החושך ואנחנו חלק ב':

 



24 

 

 :מהלך הפעילות

       האור בחודש כסלושעות התמעטות חלק א': 

                                                     

מתוך לוח השנה של קרן תל"י. נדון באיור בעזרת הנקודות  איור לחודש כסלואת השיעור בהקרנת פותחים 

 האלה:

 ?אילו צבעים בולטים באיור 

 ודאי, כמה אפשרויות טובותבולאיור חודש כסלו? הילדים יעלו, דווקא אלה הר המאייר בצבעים מדוע בח .

המבליט את אורה של החנוכייה, שהיא סמל חשוב בחג. האור מתקשר דגיש את הצבע הכהה באיור כדאי לה

ה הארוך היום הקצר ביותר בשנה והליללעובדה שבחודש זה הימים הולכים ומתקצרים והלילות מתארכים. 

 בדצמבר( הם בדרך כלל בחודש כסלו. 21) ביותר

  יום ארוך ולילה קצר כמו בקיץ, או יום קצר ולילה ארוך כמו  –אפשר לשאול את התלמידים מה הם מעדיפים

 בחורף. 

 

 :אלההשאלות העזרת האור במזכירים את סיפור בריאת העולם, ומתעכבים על סיפור בריאת 

  ,בר הראשון שנברא בעולםהד האור הואמדוע, לדעתכם? 

  ?חושך, תוהו ובוהו( מה היה בעולם לפני האור( 

 

בתלמוד הבבלי מסופר כיצד הרגיש האדם הראשון כשראה בפעם הראשונה שהימים הולכים ומתקצרים והלילות 

 הולכים ומתארכים.

 להלן המקור מהתלמוד: ,א'(בנספחים תוכלו למצוא את האגדה בגרסה מעובדת לילדים )נספח 

 

 המקור מן התלמוד  –אגדת הימים המתקצרים 

 

ינּו:  ָׁשנּו ַרבֹותֵּ

אׁשֹון ָון ֶׁשָרָאה ָאָדם ָהרִּ ְך כֵּ ט ְוהֹולֵּ ְתַמעֵּ י, ֶׁשָמא, יֹום ֶׁשמִּ י ָאַמר: אֹוי לִּ יל ֶׁשָסַרְחתִּ ְׁשבִּ ר ְלֹתהּו  בִּ י ְוחֹוזֵּ עֹוָלם ָחַׁשְך ַבֲעדִּ

ְקְנסָ  ָוֹבהּו, יָתה ֶׁשנִּ יא מִּ ם.ְוזֹו הִּ ן ַהָשַמיִּ  ה ָעַלי מִּ

ים ָעַמד ְוָיַׁשב ָלה. ְׁשמֹוָנה ָימִּ ְתפִּ ית ּובִּ                                              ְבַתֲענִּ

ָון ֶׁשָבָאה ת כֵּ בֵּ ְך, ְתקּוַפת טֵּ יְך ְוהֹולֵּ ְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם הּוא, ְוָרָאה יֹום ֶׁשַמֲארִּ  ָאַמר: מִּ

ים.ָהַלְך ְוָעָשה ְׁשמוֹ  ים טֹובִּ  ָנה ָימִּ

לּו ַלָשָנה ָהַאֶחֶרת ֲעָשָאם לּו ּוְלאֵּ ים. ְלאֵּ ים טֹובִּ  ָימִּ

 (אמוד ע 'תלמוד בבלי, עבודה זרה, ח)

 

 פירושי מילים

ט ְוהֹולְֵּך ְתַמעֵּ  עם התקצרות הימים בתקופת החורף – יֹום ֶׁשמִּ

י יל ֶׁשָסַרְחתִּ ְׁשבִּ  כיוון שחטאתי – בִּ

ים להניס את  ותבאהבחגיגות של אור  הימים בחורףמז למנהג קדום לחוג את סיום התקצרות ר–  ְׁשמֹוָנה ָימִּ

 החושך

ת בֵּ  כשהיום מתחיל שוב להתארךחודש טבת,  – ְתקּוַפת טֵּ

http://www.levana.org.il/wp-content/uploads/2016/11/כסלו-איור.jpg
http://www.levana.org.il/wp-content/uploads/2016/11/כסלו-איור.jpg
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לּו לּו ּוְלאֵּ  את כל שישה עשר הימים–  ְלאֵּ

 

כדי לוודא  מבקשים מהתלמידים להקשיב לקריאת לאגדה ולעקוב אחרי הכתוב בדף, ושואלים כמה שאלות

 שעלילת האגדה מובנית להם:

 אל מול תופעת התמעטות שעות האור מיום ליום? מה הוא חשב שיקרה בעקבות רגיש אדם הראשון ה כיצד

 כיצד הוא נהג? זאת?

 תו? מדוע?הרגשהשתנתה  מתי 

 

 על המדרש )נספח ב'(. לדף העבודהתלמידים את המפנים 

 

 כדאי להרחיב את הדיון:

 כן?מאחר שלשנה וחשש מהתופעה הזאת גם באדם הראשון ר חז ,לדעתכם ,האם 

 ?לאיזה חג מרמז המדרש?  מדוע, לדעתכם, קבע אדם הראשון חג לכבוד התארכות האור מיום ליום 

 

 במקומות רבים בעולם. אצלנו חוגגים את חג החנוכה.  אמצע החורףחגי אור נחגגים ב

 תצלומים מחגי אור במקומות שונים בעולם, ושואלים מה משותף לכל החגים שראינו. מצגתמקרינים 

 

 החושך ואנחנו  חלק ב':

כהקדמה לדיון נספר לילדים שבתפילה הנאמרת בכל  דיון:

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  :בוקר, בתפילת שחרית, נאמר "ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאֹלהֵּ

א ֶאת ַהֹכל" א ֹחֶׁשְך. ֹעֶשה ָׁשלֹום ּובֹורֵּ ר אֹור ּובֹורֵּ  . יֹוצֵּ

פי התפילה הזאת, אלוהים יצר גם את האור וגם את החושך.  על

בכיתה ב' בשיעור השני למדנו שאנחנו וכל מה שנמצא בעולם 

הנושא, כדאי לעשות  זקוק לאור. אם התלמידים למדו את

חזרה קצרה, אם לא, אפשר להסביר בקצרה על השפעת האור 

 על החיים בכדור הארץ.

 שואלים: 

  ?לשם מה נברא החושך? במה הוא מועיל 

 על פי הצורך, משלמים את המידע הזה:

בצמחים מסוימים זמן הפריחה נקבע לפי אורך הלילה,  -

 פריחה. תהיהלא  –ובלי לילה 

פעילים רק בחושך: ינשופים, קיפודים, יש בעלי חיים ש -

. הפעילות בשעות החושך מקלה עטלפים, קרקלים, קואלות

עליהם להתגונן מאויבים, או מקטינה את התחרות על 

 הטרף.

חומר . )ההורמון מלטונין( מופרש רק בחושךהזקוק לשעות חושך: השינה שלנו תלויה בחומר בגוף האדם  גם -

שכן אז מתרחשת עיקר הגדילה  השינה חשובה מאוד לכולם, בפרט לילדים, ".זה זכה לכינוי "הורמון השינה

חשוב להרחיב על הצורך בשעות שינה מספיקות בלילה. בנספחים תמצאו טבלה של שעות שינה . של הגוף

 

 

 חשיבות השינה לילדים

אנו המבוגרים רואים בשינה זמן מנוחה,  

התינוקות  אולם ואולי בריחה,  ,רגיעה, שחרור

  הרבהוהילדים שלנו מנצלים את שנתם ל

הפרשת הורמון   נוספים: דברים חשובים

וקידוד תהליכי גדילה, גיבוש זיכרונות, גיבוש 

למידה, איזון רמות סוכר ואינסולין בגוף, 

דוגמאות. כמה רק  ואלו – ויסות רמות חיסון

שינה טובה חשובה ביותר  אפוא ש מיותר לציין

בעיה " היא מופרעת"עבור ילדים, וכי שינה 

  לעפתולוגית קשה, נוסף ו יולוגית, אנטומיתזפי

      .שנת ההוריםבגם היא פוגעת עובדה שה

ד"ר שי מרקו, מומחה ברפואת ילדים ורפואת  ל פי )ע

  (אתר קופ"ח לאומיתמתוך  ,שינה

 

  העשרה למורה
 

https://docs.google.com/presentation/d/12MgO1ciloOUfUeL8jJHKCSiQyoGd8aqXKZwIkY_Eh7M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12MgO1ciloOUfUeL8jJHKCSiQyoGd8aqXKZwIkY_Eh7M/edit?usp=sharing
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 מומלצות לכל גיל. 

 

 

 סיכום

חודש כסלו. הכרנו בשיעור הזה עסקנו בתופעת התמעטות שעות האור והתארכות שעות החושך המגיעה לשיאה ב

גם את המקום שיש לחושך בקיום תהליכים בטבע. הדגשנו את ההשפעה החשובה שיש לחושך על השינה שלנו 

 בלילה, ועל חשיבות השינה לגוף שלנו, לבריאותו ולתפקודו.

 

  השדה עץ האדם

  את ם מכניהוכאלה  ,עצמם "טיפוס של בוקר"את יש אנשים המכנים  –טיפוס של בוקר או של לילה

בשעות הבוקר שטופות  "טיפוס הבוקר" יש הרבה כוח ומרץ לעשות דבריםלעצמם "טיפוס של לילה". 

. "טיפוס הלילה" מרגיש ההיפך: בבוקר הוא פחותנמרץ ו האור, ובשעות הערב והלילה הוא מרגיש עייף

 , ובשעות הערב והלילה יש לו הרבה כוח ורצון לפעול.פחות עייף, אטי, ומרוכז

? "טיפוס של בוקר"? "טיפוס של לילה"? טיפוס שאין הבדל אצלו בין שעות הבוקר םטיפוס" אתאיזה "

 לבין שעות הערב והלילה? 

 מתי אתם הולכים לישון? מתי אתם קמים? כמה שעות אתם ישנים בלילה? בדקו  – השינה שלכם שעות

אינכם ישנים מספיק, . אם )נספח ג', אפשר להקרין את הטבלה על הלוח( הטבלהאת עצמכם בעזרת 

אם אתם ישנים מספיק, חשבו איזו עצה הייתם נותנים מהניסיון שלכם  חשבו מה מונע מכם לעשות זאת.

 . הםלהגיע לשעות השינה המומלצות לגיל של יםלמי שמתקש

 

  החקלאי רחבבמ

  עת ולראות את השפ –אפשר להנביט זרעים בכל מיני מקומות: בחדר חשוך, בחוץ בשמש ובחוץ בצל

                                                                           .בכל מקום צבעי העלים של הנבטים שנבטואת האור והיעדר האור על הגדילה, למשל, להשוות 

  אם יש במרחב החקלאי חממה אפשר להראות איך היא משמשת מערכת למקסום אנרגטי של קרינת

תו הופך לאנרגית חום(. אפשר למדוד טמפרטורות בחממה ומחוצה לה ולהראות )אור שעקב שביר השמש

 כמה חום מוסיפה החממה.
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 האדם הראשון והימים המתקצרים

 

בֹות, בימיו של אדם הִראשֹון. הסתיו הִראשֹון ִהגיע לעֹולם. רּוחֹות קרירֹות ִהתחילּו  ֶזה קרה ִלפנֵׂי שנים רַּ

ם הִראשֹונה, השמִים האפירו, ּוִפתאֹום הימים ִהתחילּו לִהתקצר. השמש זרחה ִלנשֹוב, החצבים פרחּו בפע

 .מאּוחר יֹותר ושקעה מּוקדם יֹותר. שעֹות האֹור התמעטו. ּושעֹות החֹושך ִהתארכּו

אֹוי, הימים ִמתקצרים! ִנבהל אדם הִראשֹון. בכל יֹום יש פחֹות שעֹות אֹור. עֹוד מעט החֹושך ִיבלע לגמרי 

יך אּוכל ִלחיֹות בלי אֹור? בחֹושך אפֹול, ֹלא ארֶאה כלּום, ֹלא אּוכל ִלקטֹוף פירֹות, ֹלא אּוכל את ה שמש. אֵׂ

לצּוד חיֹות, ֹלא אּוכל לעשֹות שּום דבר. ּומי אשם? אני. בטח ֶזה עֹונש על החטא שחטאתי. כֶׁשהייתי בגן 

סּור בשּום אֹופן ִלטעֹום ִממנּו, ולכן גֹורשתי מגן עדן, עדן אכלתי ִמפרי עץ הדעת. הפרי שאלֹוהים אמר שא

ִנרֶאה העֹונש הֶזה ֹלא ִהספיק, עכשיו אנחנּו מקבלים עֹוד עֹונש: החֹושך ִמשתלט על  אני וחווה ִאשתי. כַּ

 .העֹולם

גם חווה, ִאשתֹו של אדם הִראשֹון, ִנבהלה מאֹוד. היא רעדה מקֹור והתייפחה: "מה נעֶשה? הימים 

כה השיחים ִנראים כמֹו אריֹות, הסלעים ִנראים כמֹו  ילֹות ארּוכים כל כך. בחשֵׂ ִמתקצרים ּוִמתקצרים, והלֵׂ

 ".נמרים. ֶזה מבהיל. ועֹוד מעט ִיהֶיה רק חֹושך, בלי קרן אֹור אחת

ּוברגע שראּו יֹום ִהביטו אדם וחווה בשמִים,  בכליֹום ִהתקצרּו הימים, ּו בכלעבר חֹודש ועֹוד חֹודש. 

ֶׁשהשמש שֹוקעת מּוקדם יֹותר פרצּו בבכי. שנֵׂיהם בכּו וִהתפללּו לאלֹוהים: "סליחה, אל תעניש אֹותנּו 

בעֹונש קֶׁשה כל כך. אנחנּו מבטיחים שמעתה והלאה ֹלא ֹנאכל ִמשּום עץ אסּור. נעֶשה רק מה שתצווה 

ינּו. בבקשה, תן לנּו אֹור  ".עלֵׂ

טבת, עדיין הָיה אפלּולי וקר, ואפילּו קר יֹותר ִמקֹודם. עננים כבדים כיסּו את )חודש(  ּופתואז ִהגיעה תק

השמִים. וגשם ירד, ּוכבר בחמש אחר הצהריים היה ערב. אבל יֹום אחד קרה דבר מדהים: השמש זרחה 

ֹוד מעט, ּוביֹום למחרת שעֹות האֹור ִהתארכּו עשיֹום במעט מּוקדם יֹותר ושקעה מעט מאּוחר יֹותר. ו

שאחר כך ִהתארכּו עֹוד קצת. "את רֹואה?" אמר אדם לחווה. "ֶזה ֹלא סֹוף העֹולם. הימים ִהתקצרּו ועכשיו 

  ?"הם מתחילים לִהתארך. ֶזה מזכיר לי מה שקרה לשמש ביֹום הִראשֹון בעֹולם, זֹוכרת

השמש שֹוקעת ונעלמת לתמיד. ישבנּו ּובכינּו "בערב הִראשֹון היינּו בטּוחים ׁשֶ  ,ענתה חווה", ֹלא שכחתי"

ירדם, אבל בבֹוקר ציפתה לנּו הפתעה, השחר עלה, השמש זרחה ושּוב היה אֹור.  כל הלילה וֹלא ִהצלחנּו להֵׂ

כל ערב וזֹורחת שּוב בבֹוקר. בטח ִהתקצרּות הימים דֹוָמה ִלזריחת השמש בואז הבנּו: השמש שֹוקעת 

י הלילה הִראש ֹון. כל ערב השמש שֹוקעת ּובבֹוקר היא זֹורחת. וכך גם כשמגיע הסתיו יש פחֹות שעֹות אחרֵׂ

 ".אֹור ויֹותר שעֹות חֹושך, ואחר כך האֹור מתחזק עד ֶׁשהּוא מנצח

הֹוסיפה חווה, "אמנם עדיין אמצע החֹורף אבל הימים מתחילים לִהתארך ּוכבר אפשר לִהתכֹונן  ,ֶזה ִנפלא""

 ".פה של צמיחה ּופריחהִלתקּופה י

אמר אדם. שמֹוָנה ימים חגגּו אדם וחווה את חג  ,"אנחנּו חייבים לחגֹוג את ניצחֹון האֹור על החֹושך"

לִהתארך באמצע החֹורף חגג אדם הִראשֹון את חג הימים כאשר ִהתחילּו  בשנה ּומאז ִמדי שנה האֹור.

י ֶׁשהיֹום מאפיל השמ  ש חֹוזרת ּומאירה.האֹור. הּוא ידע שתמיד אחרֵׂ

 (אמוד ע 'ח דף זרה מסכת עבודהתלמוד בבלי, על פי , אתר ספר האגדה)מתוך 

 

 נספח א'

http://agadastories.org.il/kids/node/452
http://agadastories.org.il/kids/node/452
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 דף עבודה –"אגדת האדם הראשון והימים המתקצרים" 

האם היו שמחים, האם  –ניהם כתבו דו־שיח בין אדם לחווה בכל אחד מהחודשים האלה. ציירו את הבעת פ

 חששו?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 נספח ב'

 כסלו

  

 טבת

  

 חשוון
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 שעות השינה המומלצות

 

 גיל   ביממה מספר שעות שינה מומלצות 

 חודשים 3-0 17-14

 חודשים 11-4 15-12

 שנים 2-1 14-11

 שנים 5-3 13-10

 שנים 13-6  11-9

 שנים 17-14 10-8

 ניםש 25-18 9-7

 שנים 64-26 9-7

 שנים ומעלה 65 8-7

 

 

 (כלליתשירותי בריאות אתר מתוך )

 

 

  

 נספח ג'

file:///C:/Users/לילך/Documents/לילך/עבודות%20עריכה/תל''י%20חדש%20-%202014/אדמ''ה%20-%202017/כיתה%20ב%20וג%20מקוריים/clalit.co.il/he/your_health/Preventive_medicine/Pages/sleep_requirements.aspx
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  "סתם יום של חול" –טבת חודש ביעי: שיעור ר

 חזרה לִשגרה 

 

בחודש טבת, לאחר חג החנוכה, חוזרים לשגרה, ל"סתם יום של חול". גם בבית המקדש, לאחר חגיגות חנוכת 

התמיד בלוויית שירת הלויים, בהקטרת המזבח, חזרו לשגרה בעבודת הקודש: הבוקר נפתח בהקרבת קורבן 

 הדליקו הכוהנים את המנורה.  הקטורת על מזבח הזהב שבהיכל, ובערב

א מעט פעולות שיש לחזור ולעשות אותן. יש שאוהבים שגרה, ֹלהשגרה היום־יומית שלנו, מעצם טבעה, מורכבת מִּ 

 ויש אנשים שנרתעים ממנה.

יש לחזור עליהן שוב ושוב, כמו ניכוש עשבים, השקיה במידת גם העבודה במרחב החקלאי מורכבת מפעולות ש

הצורך, דישון וכולי. עבודת האדמה במהותה היא שגרתית למדי, ומורכבת מסדרת פעולות קבועות שיש לחזור 

 עליהן בכל שנה: הכנת האדמה, שתילה וזריעה, טיפול בצמחים, קטיף, וחוזר חלילה.

 

 :השיעור מטרות

 מושג "שגרה" ואת החזרתיות הכרוכה בה.   תלמידים יבינו את הה 

         .התלמידים יכירו את השגרה בטבע ובגינה ובמרחב החקלאי 

 יבינו את חשיבות השגרה.תלמידים ה 

 .התלמידים יעסקו בשאלה כיצד אפשר להכניס חידוש ועניין לדברים החוזרים על עצמם שוב ושוב 

 החקלאי. לעבודה במרחבקשרו בין המושג שגרה יתלמידים ה 

 

 :הדרושים אביזריםה

 כרטיסי "כן" ו"לא" לכל תלמידה ותלמיד, עדיף בצבעים אחרים

 תצרפים )פאזלים( גזורים מראש )נספח א'(

 

 

 :בנה השיעורמ

 שגרה וחזרה בחיי היום־יום שלנוחלק א': 

 חלק ב': שגרה וחזרה בטבע 

 חשיבות השגרה בעבודת האדמה ':גחלק 
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 :הפעילותמהלך 

 שגרה וחזרה בחיי היום־יום שלנו   : חלק א'

  

" של יוסי גמזו, ומבקשים מהתלמידים להקשיב למילות סתם יום של חולפותחים את השיעור בהשמעת השיר "

עוסק בחודש טבת )חודש טבת הוא השיר )בעיקר לפזמון החוזר( ולחשוב מדוע בחרנו להשמיע את השיר בשיעור ה

חודש שאין בו ימי חג, למעט ימי החנוכה שבתחילתו(. כדאי לברר מראש שהתלמידים מכירים את המושג "יום 

 חול".

 

 פעילות

מקדימים ואומרים שבשיר מדובר על ימים רגילים, ימים של חול, ימים שבהם אנחנו חוזרים ועושים את אותן 

 מנו אילו פעולות הן פעולות של שגרה בחיינו. שגרה. נברר לעצ –הפעולות 

מכינים מראש רשימה של פעולות שגרתיות )כמו צחצוח שיניים( ופעולות מיוחדות יותר )כמו נסיעה לחופשה(. 

מחלקים לתלמידים כרטיסי "כן" וכרטיסי "לא", קוראים בקול את רשימת הפעולות, ומבקשים מהתלמידים 

ות שגרתית או לא, ולהרים את אחד הכרטיסים. אם תלמידה או תלמיד הרימו להחליט  אם הפעילות היא פעיל

למה הפעולה הזאת שגרתית או לא שגרתית? כך יגלו  –כרטיס שונה מהרוב, מבקשים מהם להצדיק את החלטתם 

 התלמידים גם כי לאנשים שונים יש לפעמים שגרות אחרות.

 רת הבוקר ולא הוזכרו בפעילות.אפשר לבקש מהתלמידים להוסיף דברים שהם עושים בשג

נשאל את התלמידים אילו עוד פעולות שגרתיות הם עושים )בבית הספר, בחוג, בארוחת הערב, לקראת השינה, 

 בסוף השבוע, בשבת וכולי(. 

 

  שגרה וחזרה בטבעחלק ב': 

והמוכרים ביותר  גם לטבע שגרה משלו, וגם בו דברים חוזרים על עצמם בקביעות. אחד התיאורים החזקים ביותר

 של השגרה בטבע נמצא בספר קהלת בתנ"ך: 

ַח הּוא ָׁשם ְוֶאל ,ָזַרח ַהֶשֶמׁש ּוָבא )שקע( ַהָשֶמׁש ף זֹורֵּ  .ְמקֹומֹו ׁשֹואֵּ

 )קהלת א', ה'(. 

 

השגרה הזאת של השמש )למעשה, כמובן,  קהלת תיאר את זריחת השמש ושקיעתה המתרחשות בכל יום ויום.

בעלי החיים,  –דור הארץ, כפי שאנו יודעים היום( משפיעה על השגרה של כל החיים בכדור הארץ בעקבות סיבוב כ

 הצמחים ובני האדם.

 

 פעילות: שגרה וחזרה אצל בעלי חיים וצמחים

השינויים באורך היום ובעונות השנה משפיעים על שגרת החיים של בעלי חיים ועל התפתחות הצמחים. בעקבות 

ות האור ביממה, בטמפרטורה ובתנאי מזג האוויר האחרים פיתחו בעלי החיים והצמחים השינויים במספר שע

 התנהגויות החוזרות על עצמן בכל יום או בכל שנה.

מחלקים את התלמידים לחמש קבוצות, לכל קבוצה נותנים את אחד התצרפים )פאזלים( הגזורים )נספח  .1

 א'(.

הכתוב בו על תופעה החוזרת על עצמה בכל שנה  על התלמידים להרכיב את התצרף ולקרוא את המידע .2

 אצל בעל החיים או הצמח המתואר בו.

  מבקשים מהתלמידים לספר על התופעה לשאר ילדי הכיתה. .3

https://www.youtube.com/watch?v=fn0IF1KlFBQ
https://www.youtube.com/watch?v=fn0IF1KlFBQ


32 

 

 

 חשיבות השגרה בעבודת האדמהחלק ג': 

ראינו שגם בטבע וגם בחיים שלנו יש דברים שצריך לחזור ולעשות אותם. קוראים סיפור מהתלמוד העוסק בכך 

  בנספח ב' מופיע הסיפור מעובד לתלמידים(:)

 

 ...)אמר שמואל: כל המסייר נכסיו בכל יום מוצא סלע )מטבע

 של מר שמואל, היכן הם? )מטבעות( רב אסי היה מסייר נכסיו בכל יום. אמר: כל אותם סלעים 

תו, כרכה ונתנה פעם אחת ראה צינור של בדק מים בשדהו )זרם מים מהנהר שעמד להציף את השדה(. נטל טלי

 בתוכו, והגביה קוו ובאו בני אדם וסתמוהו. 

 אמר: מצאתי כל אותם סלעים של מר שמואל.

 (אמוד חולין ק"ה עעל פי תלמוד בבלי, )

 

 דנים עם הילדים בשאלות האלה:

 ?אילו "מטבעות" מצא רב אסי 

  אילו דברים נוספים כדאי לבדוק בדרך קבע )בכל יום, בכל שבוע( במרחב החקלאי כדי לשמור על

 הגידולים ולהבטיח שיצליחו? 

 

  סיכום

בשיעור הזה שמנו לב למעשים השגרתיים שאנחנו עושים בחיינו ולשגרה בטבע. גם בגינה יש פעילויות שיש לחזור 

 ולעשות אותם שוב ושוב.

 

  השדה עץ האדם

בחיים שלנו אנו נדרשים לעשות דברים שוב ושוב: לסדר את החדר, לטייל עם הכלב, לעשות שיעורי בית. יש 

אנשים שאוהבים מאוד שגרה, נעים להם שהם יודעים מה יקרה במשך היום ושהפעולות חוזרות על עצמן בכל 

 יום. ויש אנשים שאוהבים שינויים, שנעים להם שקורים דברים בלתי צפויים.

 שגרה או שינוי? –אתכם? מה אתם מעדיפים  מה

 

 : החקלאי רחבבמ

  ,מבררים עם התלמידים אילו פעילויות שגרתיות חשוב לעשות בגינה )השקיה, ניכוש עשבים, אוורור החממה

בדיקת מזיקים על הצמחים וכולי(. מבררים גם כיצד מרגישים התלמידים עם הפעילויות האלה? האם הן 

 הם אוהבים לעשות עבודה חזרתית שאינה דורשת הרבה מחשבה?משעממות אותם? האם 

  שואלים את התלמידים אם הם היו רוצים להכניס חידוש כלשהו בשגרה הזאת ואם יש להם הצעות

 לחידושים כאלה )לשיר בעבודה, לספר בדיחות, לשנות את סדר הפעולות, לחלק את העבודה אחרת וכולי(.
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     תרדמת החורף של הדוּבים

אזורים קרים מאוד חיים בְ ים הַ קראת החורף דובלִּ  התופעה: בכל שנה

בשלג. הם סוגרים את  תֶר וֹ פְח מַ ל או , כמו מערה, עץ חלּוןגָ מּומקום נכנסים לְ 

האוויר  גזֶ שמֶ תח ונרדמים למשך כמה חודשים )חמישה עד שבעה(, עד הפ

 מתחמם. 

ז הקור עַ  –ים מאוד בחורף של הדובים קש היָ ְח מִּ הַ החיים באזור  מדוע?

את הפעילות  מצמיםצַ ְמ ולכן הדובים נרדמים, כלומר  –מצוא מזון וקשה לִּ 

 שלהם עד כמה שאפשר. 

 בעונת החורף.  מתי?

 אזורים קרים בחלק הצפוני של כדור הארץ.בְ  איפה?

 'נספח א
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   מעוף הכלולות של נמלת הקציר   

)בעלי כנפיים( עפים מהקן  פיםנָ כּוְמ י נמלים זכרים אלפֵּ  התופעה:  בכל שנה

 .ת הקןלאוויר בעקבות מלכַ 

יתפתח  מהןׁשֶ ביצים  הנָ לְ טֵּ ָת הקן. המלכות  כותלְ מַ עם  וגזדוֵּ להִּ כדי  מדוע?

 דור ההמשך של הקן. 

 ביום שמש, מיד לאחר ירידת הגשמים הראשונים. מתי?

 מקומות רבים בעולם.בִּ  איפה?

http://www.thenaturalistsnotebook.com/our-blog/pictures-of-the-year
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 נדידת הציפורים     

ציפורים נודדות מאזורים קרים לאזורים  יארדֵּ מיליַ  עה: בכל שנההתופ

 ןדרכָ בְ הארץ שלנו  ישמֵּ בִּ חמים. בעונת הסתיו אפשר לראות רבות מהן 

 מאירופה לאפריקה.

 בהן ְמַקננֹותשהציפורים האלה  קרותהבמדינות י למצוא מזון. דֵּ כ מדוע?

יָווןעונה הזאת קשה להשיג מזון בַ  כֵּ ה את האדמה ואת סֶ כַ שהשלג ְמ  מִּ

 העצים. 

 בעונת הסתיו ובסוף החורף. מתי?

שת אירופה ליבשת אפריקה ומצפון אמריקה ביַ הציפורים נודדות מִּ  איפה?

  לדרום אמריקה.
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 מסע הסרטנים האדומים     

י סרטנים אדומים גדולים )בגודל צלחת( נעים מיליונֵּ  התופעה: בכל שנה

יֵּיבמהירות מן היער אל חוף הים  משך חג המולד שבאוסטרליה. המסע נִּ  באִּ

 חמישה עד שבעה ימים. 

סרטנים הקימו תושבי המקום גדרות לאורך הכבישים י להגן על הדֵּ כ

יאת הסרטנים אל " ְמַנתבֹותוהרחובות, והן  שרֵּ  סרטנים בטוחים". גִּ

 כדי להטיל ביצים באזור לח. מדוע?

 (.נֹובְמֶבר-אֹוקטֹוֶבר)בחודשים  הגשומהבתחילת העונה  מתי?

 באיי חג המולד, אוסטרליה. איפה?

  

http://s1150.photobucket.com/user/redsvn/media/2014/12/zing_cua2.jpg.html
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 ּוָרה   פריחת החרצית ַהֲעט

ים רבים בארץ בִּ חָ ְר תכסים מֶ , בתוך זמן קצר, מִּ התופעה: בכל שנה

 בפריחתה הצהובה של החרצית. 

מים בצמח מודדים את החרצית היא צמח יום קצר. חלקים מסויָ מדוע? 

אורך הלילה, וכאשר הם מרגישים אורך מסוים של שעות חושך, הצמח 

 מתחיל לפרוח. 

 ם מרץ ואפריל(.עם תחילת האביב )בחודשי מתי?

החרצית העטורה צומחת בישראל ובארצות נוספות באזור הים  איפה?

  התיכון.
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 הארץ־ישראלית      נשירת עלי הֵאלָה

שירים אחרים, נְ לה, כמו עצים ילת החורף האֵּ בתח התופעה: בכל שנה

 שירה את כל העלים, והעץ יצמיח עלים חדשים רק באביב. מ

הנשירה היא דרך להתמודד עם הקור בחורף. כדי לשמור על עלים מדוע? 

 רבה, והנשירה חוסכת את האנרגיה הזאת. היָ גְ ְר נֶ אֶ בְ מפני קור יש צורך 

 (.רבֶ בְמ נוֹ -רבֶ וֹ קטאוֹ בראשית החורף )בחודשים  מתי?

 ְטרֹופיֹותקיימת בכל הארצות שאינן  יתרפהחוֹ תופעת הנשירה  איפה?

 (.והוֶ ְׁש מָ הַ )שאינן באזור קו 
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 שדות ומטבעות

 

על  –שמואל ורב אסי, שהיו חברים טובים, ישבו יום אחד ושוחחו ביניהם על מה שדיברו כל יום 

ש לעשות בשדות שהיו להם. אמר שמואל לחברו סוגיה שלמדו בבית המדרש, או על העבודות שי

רב אסי: "חשוב להגיע כל יום לשדה. כל מי שנמצא יום־יום בשדות שלו, מסייר בהם ובודק מה 

 מוצא מטבעות". –מצבם 

רב אסי לא הבין בדיוק למה חברו מתכוון, וחשב לעצמו שכבר מחר, עם אור ראשון, ילך לשדה 

. למחרת השכים רב אסי מוקדם בבוקר, הגיע לשדה שלו, שלו יחפש היטב, וימצא בו מטבעות

אולי מחר יגיע לאזורים אחרים בשדה  –חיפש היטב, אך לא מצא מטבעות. רב אסי לא התייאש 

ובהם יימצאו המטבעות. שב רב אסי לשדה למחרת, חיפש היטב, וגם הפעם לא מצא. "מדוע איני 

 ת עצמו.מוצא? איפה המטבעות ששמואל דיבר עליהן?" שאל א

למחרת קם רב אסי בבוקר והלך שוב לשדה בלי תקווה רבה בלבו. והנה, מרחוק שמע קול מים 

זורמים. רץ רב אסי מהר אל עבר שדהו, וכשהגיע חשכו עיניו: מים רבים זרמו אל עבר השדה 

מצינור שהוביל מים מהנהר. כמויות המים הרבות שזרמו עמדו להציף את השדה ולסחוף את 

צעירים שזה עתה שתל. הוא ידע שבלא שתילים לא יהיה לו יבול השנה, והוא לא יוכל השתילים ה

 לפרנס את משפחתו.

"חייבים לעשות משהו, חייבים לעצור את המים", אמר רב אסי לעצמו. הוא התקרב אל הצינור,  

פשט את טליתו, סתם בה את הצינור ועצר את זרם המים. בינתיים הגיעו חקלאים מהשדות 

כים לעזור לרב אסי, ויחד הם הרימו את הצינור והגביהו אותו כלפי מעלה, כדי שהמים לא הסמו

 יוכלו לזרום בו יותר. עכשיו היה רב אסי יכול להוציא את הטלית בלי חשש שהמים ישובו לזרום. 

הוא ישב לנוח, חשב על כל מה שקרה לו, והרגיש שמחה גדולה וסיפוק רב. עכשיו גם הבין את 

 הוא הבין שמצא את המטבעות שעליהן דיבר אתו שמואל. –ל שמואל דבריו ש

 )על פי תלמוד בבלי, חולין ק"ה עמוד א( 

 

  

 נספח ב'
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 תרומתו של העץ לאדם –שבט חודש חמישי: שיעור 

 

 –את "ראש השנה לאילנות"  ניםחודש זה מצייב ,על פי המשנהבחודש שבט אנחנו חוגגים יום הולדת לאילן. 

פריחת עצי השקד . לשם קיום ההלכות התלויות בגיל העץ חילים לספור את גילו של העץמתהזה חודש כלומר, ב

 הפרי, הפריחה שממנה יתפתחו פירות העץ. מסמלת את תחילת פריחת עצי  בתקופה זו

בחודש זה, החודש שבו עומדים האילנות במרכז, נסב את תשומת לבנו לעצים הגדלים בסביבתנו, ובעיקר בגינה 

 שלנו.

 

 :השיעור תמטרו

 תלמידים יכירו את שימושי העץ. ה 

  .התלמידים ייחשפו לערך הכרת הטוב 

 המבטאות את ערך הכרת הטוב, ברכות עציםפירות ההתלמידים יכירו ברכות הקשורות ל. 

  ומאומץ.התלמידים יבינו שהישגים והצלחות הם תוצאה של תהליך ארוך 

  

 :הדרושים אביזריםה

 חיבור למרשתת ומקרן

 

 

 :השיעור מבנה

 שימושי העץ –"האילן להנאתן של הבריות נברא" חלק א': 

 חלק ב': הכרת הטוב

 חלק ג': ברכות הקשורות לעצים
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 פעילות:ההלך מ

 שימושי העץ – "האילן להנאתן של הבריות נברא"חלק א': 

(. מסדרים כפתיחה לנושא מבקשים מהתלמידים להביא מהבית תצלום שלהם על יד עץ )אפשר עם אנשים נוספים

את התמונות בתערוכה בכיתה, וכל ילד וילדה יספרו פרטים על התצלום: מי מצולם בו? מתי צולם? איפה? איזה 

  .עץ נראה בתצלום? כיצד מרגישים האנשים המצולמים? וכולי

 ,יום, או שראו בטיול־רואים יוםהם ש –מכירים הם זכר בעץ יפה שימהתלמידים להמבקשים אחרת:  אפשרות

 אר אותו לכיתה.ולת

 

 )בראשית רבה י"ג(. "האילן להנאתן של הבריות נברא"חז"ל:  תעל הלוח את אמרכותבים 

)פירות, נוי,  כיצד אנחנו נהנים מהעץ? – למה התכוונו חכמינו יםאלואת המילים הטעונות הסבר, ושמסבירים 

 (.ליתעשייה, בנייה, "ריאות ירוקות" וכו צל, רהיטים,

כדאי  )לבד או בזוגות(, לבחור באחד השימושים שנראה להם חשוב במיוחד ולצייר אותו. מידיםלמבקשים מהת

 . על לוח גדול בכיתה סביב האמרהלתלות את הציורים 

  

 חלק ב': הכרת הטוב

ומפליגים  בשבחו )טעמו  –אכילת פרי  –מספרים לתלמידים, רצוי בהתרגשות, על מקרה שגרתי שקרה לכם 

רוצה לספר לכם על מאורע נפלא ומיוחד שאירע לי היום וריגש אותי עד כדי כך שאני רוצה  ומראהו(, למשל: "אני

להודות על כך. היום אכלתי תפוח עסיסי במיוחד שכמוהו עוד לא אכלתי מעולם. המיץ שלו הרווה אותי ולא 

א מילא אותי הייתי צריכה לשתות עד עכשיו. הוא השביע אותי כמו שבע ארוחות. הטעם שלו היה נפלא, והו

 באנרגיה מספיקה בשביל לרוץ יום שלם... " 

צריך מדוע  – כל כךומרגש  פשוט, לא משהו נפלאאכילת פרי היא אירוע שגרתי, תלמידים יגידו שהשייתכן 

 ? יולהודות על

 דיון:מפתחים 

  )?למה, באמת, צריך להודות על אכילת פרי? )או על דברים מובנים מאליהם אחרים 

 להעלות את הנקודות האלה: בדיון כדאי 

 .הדברים השגרתיים שאנו עושים יום־יום אינם מובנים מאליהם 

  תשומת הלב שלנו לדברים האלה מוסיפה לנו חוויות נעימות במציאות היום־יומית שלנו וגורמת לנו

 .להרגיש טוב יותר

 

 : פעילות

 מבקשים מהתלמידים מראש להביא לשיעור פרי שהם אוהבים.

 ולהריח עיניים לעצום ;למרקםלצורה ולב לצבע,  , לשיםהםבפרי של להתבונןתלמידה ותלמיד מכל מבקשים 

בין כיצד הוא נלעס , הפרי על הלשוןמגע לשים לב לו לאט פריתלמידים ללעוס את המה ואחר כך בקש אותו.

עילות. אפשר )כדאי להקפיד על שקט בכיתה כדי לאפשר לילדים להתרכז בפ קיבהל וושטיורד דרך הוהשיניים 

 להשמיע ברקע מוזיקה מרגיעה(.

 

 .את התלמידים אם גילו משהו חדש על הפרי שלהם יםאלוש
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 ברכות הקשורות לעצים: 'גחלק 

ָברּוְך ַאָתה ה'  חכמינו היו ערים לתרומה הגדולה שיש לפירות לחיי האדם וחיברו ברכה מיוחדת על אכילת פירות:

ְך ָהעו ָלם, ב ל  ינּו מ  ץ.ֱאֹלה  י ָהע  א ְפר    ו ר 

 על מה מודים בברכה הזאת?

התשובה הפשוטה היא: אנו מודים על שיש לנו פירות. כדי להעשיר את הדיון, נאמר לתלמידים כי הפירות היו 

יכולים להיות זהים: באותה הצורה, באותו הצבע, באותו הטעם )אולי בעלי ערך תזונתי אחר...( אם כך, על מה 

 )על מגוון הטעמים והריחות, על הצורות והצבעים המוסיפים יופי לעינינו(. עוד אפשר להודות?

 מספרים לתלמידים כי יש ברכה נוספת הקשורה לעצים, ברכה על ריחם של הפירות.

מבקשים מהתלמידים לנסות לחבר ברכה משלהם על פירות העץ. ואחר כך קוראים להם את הנוסח המסורתי: 

י רו ת.ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלה  יַח טו ב ַבפ  ן ר  ְך ָהעו ָלם, ַהּנו ת  ל    נּו מ 

 

מבקשים מהתלמידים לבחור באחת הברכות ולכתוב אותה במחברת, וכן לחשוב על פירות שהם אוהבים לאכול, 

  לראות, או להריח )או גם וגם(, ולשלב את הפירות באיור הברכה.

 

מהתלמידים מבקשים הנאתן של הבריות נברא", והאילן ל"לאמרה שבה פתחנו את לימוד היחידה: חוזרים 

 .ללוח סביב האמרה שהיו רוצים להוסיףמעצים לחשוב אם יש עוד "הנאה" 

אפשרות נוספת: להשמיע את השיר "תודה" של עוזי חיטמן, להקשיב ולזהות על מה הוא מודה, ומכאן לצאת 

 לדיון.

  .ערך הכרת הטובבעזרתו אפשר לעסוק ב, ולאה גולדברגשל  אלוהי" ,"למדני מופיע השירא' בנספח 

 

 סיכום

את השיעור הקדשנו לעצים ולפירותיהם. ראינו שלעצים יש מקום חשוב בחיינו, ושהם תורמים רבות לאיכות 

 חיינו. עם זאת, הבנו שיש צורך לטפל בעצים ולהשגיח עליהם כדי שנוכל "לקטוף את הפירות".

 

 

 :השדה עץ האדם

ָנה ֹנצֵּ נ"ך כתוב: "כי בת אומרים לתלמידים ְרָיּה –ר ְתאֵּ מטפח ש, כלומר מי  משלי כ"ז, י"ח() "...ֹיאַכל פִּ

שואף  חקלאי, שכל ותרי. הפיצמיחאת עץ התאנה שלו לאורך כל השנה, יזכה לאכול את התאנים ש

 ולהתגבר על קשיים. , לטפל בעציםצריך להשקיע מאמץ, ובזמן הזה לאחר זמן ארוךבשילים , מהםאלי

ממושך והשקעת משאבים תהליך מציין הנאה, הישג או רווח שהושגו לאחר  וי "לקטוף את הפירות"ביטה

 .ומאמצים

? ספרו על ובסופו "קטפתם את הפירות"האם גם אתם )או מישהו שהכרתם(, עברתם תהליך שואלים: 

מה ? איך הרגשתם לאורך התהליך? הוא ארךההישג? מה קרה בתהליך? כמה זמן היה  התהליך: מה

 ?המקווה הישגשגתם את השהכהייתה הרגשתכם 

 

 : החקלאי רחבבמ

 .)'אפשר לערוך עם התלמידים פעילות הקשבה לסביבה )ראו הנחיות נוספות בנספח ב 

 בגינה ולרשום את סייר מהתלמידים ל יםבקשאפשרות נוספת לפעילות בנושא העצים במרחב החקלאי: מ

 מקומםמות העצים, שיצינו את יודעים את שם אינם אחצר בית הספר )בוהצומחים בה שמות עצים 
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 (. ואחר כך מבררים את השמות

"יאמץ" עץ אחד: יכין את תלמידים  כל זוג העצים. שמותועליהם עם התלמידים שלטים מכינים  -

 .ולידעל העץ או יקבע אותו אותו השלט, יעמוד עם השלט על יד העץ, יתלה 

לברר מדוע הם נשתלו במקום מנסים את שמות העצים ו םיראו: קבין העצים לסיור משותףיוצאים  -

 הזה דווקא. 

 בעצים: מתבוננים  -

 מה מצב העלים? )שלכת, ראשית לבלוב, עלים ירוקים או ירוקי עד(. 

מה מצב הפריחה? האם יש עצים שכבר פורחים? האם יש ניצני פריחה? האם יש הבדל בפריחה בין 

 שופים פחות? עצים החשופים יותר לאור לבין עצים הח

מה מצבו הכללי של העץ: מה מצב הגומות שמסביבו? האם יש מזיקים על העלים או הגזע? האם העץ 

 מושקה די הצורך? וכולי.
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ל ְתַפלֵּ ְך ְוהִּ י, ֱאֹלַהי, ָברֵּ נִּ  ַלְמדֵּ

ל,   ַעל סֹוד ָעֶלה ָקמֵּ

ל, י ָבׁשֵּ  ַעל ֹנַגּה ְפרִּ

רּות ַהֹזאת:   ַעל ַהחֵּ

ְראֹות, ָלחּו ְנֹׁשם, לִּ  ׁש, לִּ

ל. ָכׁשֵּ ל, ְלהִּ  ָלַדַעת, ְלַיחֵּ

 

ל  יר ַהלֵּ ְפתֹוַתי ְבָרָכה ְוׁשִּ ד ֶאת שִּ  ַלמֵּ

יל, ם לֵּ ם ֹבֶקר ְועִּ ׁש ְזַמְנָך עִּ ְתַחדֵּ  ְבהִּ

ְלׁשֹום, ְתמֹול ׁשִּ י ַהיֹום כִּ ְהֶיה יֹומִּ  ְלַבל יִּ

ל. י ֶהְרגֵּ ְהֶיה ָעַלי יֹומִּ  ְלַבל יִּ

 

 סוף הדרך( מתוך שירי ,)לאה גולדברג

 

 :פירושי מילים

ל   נובל –ָקמֵּ

 אור, זוהר –ֹנַגּה 

ל  לרצות מאוד – ְלַיחֵּ

ְלׁשֹום  ְתמֹול ׁשִּ  כמו אתמול ושלשום, כרגיל –כִּ

 

 נספח א'
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 מסע פנימה והחוצה –מקשיבים לעצים 

מצאו מקום שיש בו כמה עצים, שלכל תלמיד יהיה מקום תחת עץ. בקשו מהתלמידים להתפזר בשטח, אבל לשים 

ב שהם יכולים לשמוע אתכם. בקשו מהם לשבת בנוח על הרצפה ולמלא את ההנחיות. הקפידו להשאיר מרווח ל

 זמן מתאימים בין כל הנחיה והנחיה. בחרו את המשפטים שיתאימו לתלמידים ולכם.

 

. ואוזניכם למה שסביבכם קחו את עיניכםאתם יוצאים למסע. נשמו נשימה עמוקה, הירגעו, פִּ 

 ., בואו נהנה ממנושלכםהוא הזה הטיול 

 נשמו עמוק. נשימתכם מזינה את העצים. .1

אתם רואים מהזווית הזאת שלא רואים בעץ  מה –הביטו למעלה מתחת לעץ ושכבו על הגב  .2

 ?בדרך כלל

 הקשיבו היטב. האם אתם יכולים לשמוע את לבכם פועם? .3

 יותר.תראו , יותר לאטתלכו לכו לאט, לכו בערנות. ככל ש ,קומו .4

 מי הייתם רוצים לחלוק את הרגע הזה?עם  .5

 מצאו משהו שמעולם לא ראיתם קודם.התבוננו סביבכם.  .6

 איך היה המקום הזה נראה לו הייתם ציפור במעופה? .7

 דמיינו את המקום מואר בלילה. .8

שלא עכשיו שכבו על הבטן, והתקרבו לקרקע ככל שתוכלו. הביטו בקרקע: מה אתם רואים  .9

 ?"מלמעלה"ראיתם 

? לפחות לשמוע שלושה קולותהצלחתם עיניכם והקשיבו במשך דקה אחת. האם עצמו את  .10

 ? מעולם משהו שלא שמעתםשמעתם האם 

 שישה גוונים שונים של ירוק.נסו להבחין ב .11

עמדו דומם בעמידה זקופה במקום אחד. עצמו את עיניכם ודמיינו שאתם עץ, מושרש עמוק  .12

במקום אחד לעמוד כולה להיות התחושה על פני כל הארץ. מה י יםמשתרעשורשיו באדמה, 

 ? במצב הזה זמן רב כל כך? אילו דברים רואים

 דמיינו את העץ בחורף, באביב, בקיץ ובסתיו. מה השינויים החלים בו? .13

 עץ זה הוא נס... וכך גם אתם עצמכם! .14

 

 )על פי "טיול בראשית" מאת ברברה לוין(

 נספח ב'
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 התחדשות הטבע –ניסן חודש : שיעור שישי

 

השישי עוסק בחודש ניסן, הנקרא גם "חודש האביב". נלמד על האביב בטבע, על הקשר בין חודש האביב השיעור 

לחג הפסח וליציאת מצרים, שהם ביטוי סמלי לתהליך "הבשלה" של עם. נלמד גם על ברכת האילנות, הנאמרת 

 ולה מברכה זו.לפי המסורת בחודש ניסן על פריחתם של עצי פרי, וניגע ברעיון ההודיה על הטבע הע

 

 :השיעור מטרות

 .התלמידים ילמדו על האביב בטבע 

 .התלמידים ילמדו על הקשר בין חג הפסח לחודש האביב 

 .התלמידים יכירו את ברכת האילנות ואת רעיון ההודיה על הטבע 

 

 :הדרושים אביזריםה

 צבעים

 דפי עבודה )נספחים א' וב'(

 ענפים

 פרחים מנייר

 דבק

 

 מבנה השיעור:

 ': האביב בטבע וביהדותחלק א

 חלק ב': ברכת האילנות
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 :הפעילותמהלך 

 האביב בטבע וביהדות :'חלק א

 

 מתחילים את השיעור בשאלה:

 ?אנחנו נמצאים כעת בתקופת האביב, באילו שינויים בטבע הבחנתם 

רבות יותר  בתקופת האביב אפשר להבחין בשלושה שינויים עיקריים בטבע: שעות אור רבות יותר ביממה, לידות

 פריחה. –בטבע, וכמובן 

כדי להסביר על כל אחד ממאפייני האביב נעזר בדף העבודה )נספח א'(. הדף מחולק לארבעה חלקים, ובכל חלק 

פסוק הקשור לאחד ממאפייני העונה. בכל אחד מהחלקים התלמידים יכולים לצייר את מאפייני האביב הקשורים 

 באותו חלק. 

סבירים כל מאפיין בעזרת הפסוק. אחרי כל הסבר נותנים לתלמידים כמה דקות לצייר עובדים יחד על הדף ומ

 באותו החלק.

 

 בחלק הראשון מופיע הפסוק:

ְׁשָתה ְוַהְשֹעָרה נָֻכָתה ְבֹעל )הוכו, נשברו במכת ברד(, ְוַהפִּ ְׁשָתה גִּ יב ְוַהפִּ י ַהְשֹעָרה ָאבִּ  א("ל ,')שמות ט. כִּ

 

משום שהן  –יאור מכות מצרים, ומוסבר בו למה דווקא השעורה והפשתה נפגעו במכת הברד מקורו של הפסוק בת

כבר התחילו להבשיל. בעונת האביב יש יותר שעות אור ושמש מבעונת החורף )הימים ארוכים יותר( וגם חם יותר. 

 . תופעה זו קשורה במקומו של כדור הארץ ביחס לשמש. בין היתר, החום מביא להבשלת השעורה

בתורה המילה "אביב" משמעותה "תחילת ההבשלה". חודש ניסן הוא החודש שבו השעורים מתחילות להבשיל, 

 ולכן הוא נקרא בתורה "חודש האביב". בחלק זה התלמידים יכולים לצייר שמש או שעורים.

 

 בחלק השני מופיע הפסוק:

יעַ  גִּ יר הִּ ת ַהָזמִּ ְראּו ָבָאֶרץ עֵּ ים נִּ ָצנִּ נּו ְוקֹול ,ַהנִּ ְׁשַמע ְבַאְרצֵּ  ב("י ',)שיר השירים ב .ַהתֹור נִּ

 

מסבירים שהאביב משפיע גם על בעלי החיים. ציפורים נודדות חוזרות מאפריקה לאירופה משום שמזג האוויר 

שם מתחמם, ועוברות בתקופה זו דרך ארץ ישראל. לכן בזמן שרואים את סימני האביב בצמחים )הניצנים(, גם 

פורים. סימן נוסף של האביב בעולם החי הוא ריבוי הלידות בטבע. בעלי חיים מעדיפים להביא שומעים את הצי

לא חם מדי  –לעולם צאצאים בעונה נוחה יותר בשביל הוולדות הצעירים, והתנאים הטובים ביותר הם באביב 

צמחים מתייבשים בו, ולא קר מדי, ויש די מזון ומים. לעומת החורף, שבו פחות צמחים צומחים, והקיץ, שהרבה 

 באביב יש שפע יחסי של מזונות ומים.

 בחלק זה התלמידים יכולים לצייר את האביב בעולם החי.

 

 בחלק השלישי מופיע הפסוק:

ים. ֹמנִּ נֵּצּו ָהרִּ ְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן הֵּ י ]...[ לִּ ַנת ֱאגֹוז ָיַרְדתִּ  א("י ,')שיר השירים ו ֶאל גִּ

 

לראות פריחה של צמחים ועצים. בתחילת החורף נזרעו הזרעים של הצמחים, ולאורך מסבירים שבאביב אפשר 

החורף הם צמחו. וכעת, באביב, הם פורחים. הפרחים הם הזמנה לדבורים ולפרפרים לבוא ולהעביר אבקנים בין 
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צמחים הפרחים, ובכך "להפגיש" בין צמחים זכריים וצמחים נקביים. כך נוצר הפרי. באביב פורחים הרבה מה

 והעצים, ופירותיהם יבשילו בקיץ. בחלק זה התלמידים יכולים לצייר צמחים ועצים בפריחתם.

 

 החלק הרביעי קושר את עונת האביב לחג הפסח. בחלק זה יופיע הפסוק:

יָת ֶפַסח ַלה ָׁשמֹור ֶאת יב ְוָעשִּ יֲאָך  ,ֱאֹלֶהיָך 'ֹחֶדׁש ָהָאבִּ יב הֹוצִּ י ְבֹחֶדׁש ָהָאבִּ םֱאֹלהֶ  ה'כִּ ְצַריִּ מִּ  ('א ,ז")דברים ט. יָך מִּ

 

מסבירים שבתורה נקרא חודש ניסן "חודש האביב". בחודש זה הייתה יציאת מצרים, ולכן חוגגים בו את חג 

הפסח. אפשר לומר שיציאת מצרים היא הלידה של עם ישראל, או להשוות אותה לפריחה ולהתחדשות שיש בטבע 

הם יצאו ממנה ונהיו לעם של בני חורין. השחרור הזה דומה למה שקורה  אחרי שבני ישראל היו עבדים במצרים –

 הטבע "חוגג", וזאת גם התחושה שליוותה את השחרור שביציאת מצרים. –באביב בטבע 

 בחלק זה התלמידים יכולים לצייר את יציאת מצרים או סמלים אחרים הקשורים בחג הפסח.

 

 

 תהליכים בהתפתחות הצמח –משחק 

 א שלב בהתפתחות הצמחים ובעלי החיים. נשחק משחק כדי להמחיש את התהליך הזה. האביב הו

במשחק ארבעה שלבים: זרע, צמח, פרח ופרי, ועוברים משלב לשלב בתחרות "אבן נייר ומספריים". בכל שלב 

 התלמידים מציגים את השלב שהם נמצאים בו בפנטומימה. 

סתובבים בכיתה כשידיהם מקופלות מעל הראש והם יוצרים הם מ –בשלב הראשון כל התלמידים הם "זרעים" 

בגופם צורה של טיפה. כאשר הם פוגשים תלמיד אחר הם משחקים אתו "אבן נייר ומספריים", והמנצח נהפך 

ל"צמח". מי שלא ניצח ממשיך לחפש "זרע" אחר ומשחק אתו עד שהוא מנצח ועולה לשלב הבא. בשלב ה"צמח" 

ם כמו עלים. ה"צמחים" מתחרים זה עם זה, והמנצחים נהפכים ל"פרחים". תנוחת שתי הידיים פונות לצדדי

ה"פרח" היא כפות ידיים פרושות משני צדי הראש. אחרי שלב ה"פרח" עולים לשלב ה"פרי", ובו יוצרים מעגל עם 

 הידיים סביב הבטן, כמו היריון. 

 ולם הטבע.לאחר המשחק אפשר לבקש מהתלמידים לחשוב על תהליכים נוספים בע

 

 

  

 

  לתהליכים ודימוי סמלם גהיא ובחקלאות, אלא  בטבעהמילה "אביב" מציינת לא רק תופעות  העברית בשפה

כינוי  הוא –של אדם, "אביב העמים"  צעיר גילביטוי המציין  הוא –הקשורים לבני האדם. למשל, "אביב ימיו" 

אינו   האביב לחודש פסח ביןשהקשר  מפתיע לאועוד. לכן  19ה־ המאה באמצע באירופההחירות של עמים  למאבקי

  האירועים אחדמצרים היא  יציאתרוחני וערכי. קשר גם  לאא)יציאת מצרים אירעה באביב(,  טכני קשררק 

כקפאון   יואם האבות היו הזרעים ליצירת העם, והגלות והעבדות ה: ישראל עם של היווצרותו בתהליך המכוננים

 שבהמצרים היא כפריחת האביב  שיציאת לומר אפשרמהעין, בתוך אדמה, הרחק  מתפתחיםצמחים ה שבוהחורף 

 באהלעם  היחידיםשל  המפוזרת הקבוצהלחירות. הבשלת  יחד שיצאה האנשים בקבוצת הגלום הפוטנציאלמתגלה 

 מצרים. על כך אמר הרב קוק:   ביציאת כברנראו  שניצניו הפרי זהו. לארץ ובכניסה התורה בקבלת ביטוי לידי

 (.501שאר לעד האביב של כל העולם כולו" )מאמרי ראי"ה ב', י"יציאת ישראל ממצרים ת

 

 העשרה למורה
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 ברכת האילנות :ב'חלק 

מספרים לתלמידים על ברכת האילנות: על פי המסורת שמקורה בתלמוד, בחודש ניסן נהוג למצוא עצי פרי 

 פורחים ולברך עליהם. וזה נוסח הברכה:

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםה'  ָברּוְך ַאָתה   ,ֱאֹלהֵּ

ַסר ְבעֹוָלמֹו ְכלּום ּוָבָרא בֹו בְ  יָהנֹות ָבֶהם ְבנֵּי ָאָדםֶׁשֹּלא חִּ יָלנֹות טֹובֹות לֵּ יֹות טֹובֹות ְואִּ  .רִּ

 

אפשר לחלק לתלמידים דף ובו ברכת האילנות )נספח ב'(, והם יקשטו אותו בעצים מלבלבים, או להביא לכיתה 

 ענפים, והילדים יחברו אליהם פרחים מנייר וידביקו את הענפים על דף הברכה.

 שואלים:

 מודים בברכה זו? על אילו דברים 

  הברכה היא על פריחת האילן. למה, לדעתכם, מברכים באותה הברכה גם "שלא חיסר בעולמו כלום" וגם "ברא

 בו בריות טובות"? איך הרעיון שיש בעולם כל מה שנחוץ ושכל מה שנברא הוא טוב קשור לפריחת האילן?

 לדוגמה, בזמן שהבשילו הפירות? )בברכה על למה, לדעתכם, מברכים על האילן דווקא בזמן הפריחה שלו, ולא ,

 הפרח אנחנו מברכים גם על התהליך עצמו ולא רק על התוצר המוגמר(. 

  ?מדוע חשבו חז"ל שחשוב לברך על היופי שבעולם 

 

הברכה היא ברכת הודיה והתפעלות מהטבע. שוחחו על כך שדברים יום־יומיים רבים נראים לנו מובנים מאליהם 

" עיניים אני רוצה תמידלב ליופי שביום־יום. להרחבה בנושא אפשר להקרין את השיר של נתן זך "ואיננו שמים 

היופי של העולם. אפשר לתת  –ולקרוא אותו יחד. המשורר מחבר בין ההלל וההודיה לבין מה שעיניו רואות 

 לתלמידים משימה:

  תארו את יופיו של הטבע בעיניים שלכם. אתם יכולים לעשות זאת בשיר, בקטע קצר, או בברכה, כמו ברכת

 האילנות. 

 

 סיכום

מים מתארכים, צמחים רבים פורחים ובעלי חיים חדשים נולדים. יציאת מצרים האביב הוא העונה בשנה שבה הי

הייתה באביב, ולכן בעונה הזאת חוגגים את חג הפסח. אפשר לומר שיציאת מצרים היא "האביב" של עם ישראל, 

 מפני שבעונה הזאת העם "נולד", ומשום שהיא מבטאת פריחה והתחדשות, כמו שיש בטבע בזמן האביב.

הוא אחת מעונות השנה, ושלבים חשובים בתהליכים טבעיים רבים מתרחשים בו. כמעט בכל דבר אפשר  האביב

 לראות תהליך. אחד השלבים בהתפתחות הצמח  הוא הפריחה, והשלב הבא הוא הבשלת הפרי.

ים בחודש ניסן, שהוא חודש האביב, מברכים ברכה מיוחדת על פריחת עצי הפרי. ברכה זו מלמדת אותנו שמברכ

 על התהליך, כאשר כבר יש סימנים לתוצר המוגמר, אבל הוא עוד אינו מוכן.

ההתבוננות בעולם עשויה להביא אותנו לרצון להודות על מה שאנו רואים ואף להלל אותו. ברכת האילנות גם היא 

 נובעת מהתבוננות בעולם ומרצון להודות עליו. 

 

 האדם עץ השדה

זמן הפריחה של הצמח, שהיא השלב הקודם להבשלת הפרי, התוצר   –האביב בטבע הוא זמן ביניים 

 המוגמר.

http://www.levana.org.il/%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%96%D7%9A/
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למשל,  –מבקשים מהתלמידים לחשוב על תהליך כלשהו שהם נמצאים בעיצומו, בזמן ה"פריחה" שלו 

שנת הלימודים, תהליך הגדילה של הגוף, תהליך כלשהו במשפחה או בין החברים. אומרים לתלמידים 

  עוד לא רואים "תוצאות", הם יכולים "לתת לעצמם חיזוק חיובי".שאף שהתהליך לא הסתיים ו

כל תלמיד יספר על  –אפשר להציע שכל תלמיד יכתוב לעצמו את החיזוק החיובי שלו, או לערוך סבב 

 התהליך שלו והתלמידים האחרים יגיבו בחיזוק חיובי.

 

 
 במרחב החקלאי:

 צים פורחים בעונה הזאת, אילו צמחים פורחים, אילו מחפשים סימני אביב במרחב החקלאי. רואים אילו ע

עוד סימני אביב מופיעים בגינה )למשל, יש יותר חרקים(. מבחינים בצמחים הפורחים בזמן אחר בשנה 

 ומנסים לזהות עצים לפי הפריחה שלהם, לפני שנתנו פרי.

 ק ועוד. מברכים את מחפשים עצי פרי הפורחים בתקופה הזאת, למשל, רימון, שקד, הדרים, תפוח, שס

סדר ברכת ברכת האילנות ביחד. אפשר להשתמש גם בברכות שהתלמידים כתבו. אפשר להדפיס את 

 מאתר "טבע עברי".  האילנות

 קשות יותר וטובות  מדברים על התהליך שעברו הצמחים ועל התהליך שעברה הכיתה. מזכירים תקופות

 יותר ונותנים חיזוק חיובי להמשך העשייה.

 

  

http://www.tevaivri.org.il/Files/booklets_.pdf
http://www.tevaivri.org.il/Files/booklets_.pdf
http://www.tevaivri.org.il/Files/booklets_.pdf
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 התחדשות הטבע והתחדשות העם –אביב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 'נספח א

ְׁשָתה ְוַהְשֹעָרה נָֻכָתה יב  ,ְוַהפִּ י ַהְשֹעָרה ָאבִּ כִּ

ְבֹעל.  ְׁשָתה גִּ  ְוַהפִּ

  א("ל ,')שמות ט

ביר שצמחי הפשתה והשעורה נפגעו במכת *הפסוק מס

ברד כי הם כבר התחילו להבשיל. המילה "אביב" כאן 

 פירושה צמח בתחילת ההבשלה. 

 

 

 

יעַ  גִּ יר הִּ ת ַהָזמִּ ְראּו ָבָאֶרץ עֵּ ים נִּ ָצנִּ ְוקֹול ַהתֹור , ַהנִּ

נּו ְׁשַמע ְבַאְרצֵּ   .נִּ

 ב("י ,')שיר השירים ב

 

 

 

י ַנת ֱאגֹוז ָיַרְדתִּ ְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן, ]...[  ֶאל גִּ לִּ

ים. ֹמנִּ נֵּצּו ָהרִּ   הֵּ

 א("י ,')שיר השירים ו

 

 

 

יָת ֶפַסח ַלה ָׁשמֹור ֶאת יב ְוָעשִּ  ,ֱאֹלֶהיָך 'ֹחֶדׁש ָהָאבִּ

יֲאָך  יב הֹוצִּ י ְבֹחֶדׁש ָהָאבִּ ם ה'כִּ ְצַריִּ מִּ . ֱאֹלֶהיָך מִּ

 ('א ,ז")דברים ט
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  קציר התוצרים –סיוון חודש  שיעור שביעי:

 

 ,מתחילה להבשיל גם החיטה חודש סיוון. בעם הבשלת השעורה , בחודש ניסן,עונת הקציר מתחילה באביב

 . םחקלאימשום שרוב האנשים היו המקרא, תקופת תה חשיבות רבה ביתקופה זו הילוהקציר נמשך לאורך הקיץ. 

דון ברלוונטיות של ונ ,חשיבותו החקלאיתעל ו ,על פי שמותיו השבועות של חגיו נלמד על משמעויותזה בשיעור 

על הבשלה וההמתנה לקראת האינה חקלאית. נדבר על רובה ש ,היום נוה שלהרעיונות העולים מהחג לחבר

את ההצלחה חוגגים ההצלחות שלנו, ונבין מדוע  "קצירועל "ת הקציר י, נחשוב על חוויהמלווים אותההחששות 

 בהבאת ביכורים.

 

 מטרות:

  לו.שהתלמידים ילמדו על שמותיו של החג בתורה ועל המשמעויות החקלאיות 

 ת ַהְמָתָנה, קציר וחגיגזריעה,  –העולים מעולם החקלאות ועבודת האדמה ם יבחנו כיצד רעיונות התלמידי

 בחייהם.גם קשורים  –היבול 

 

 :הדרושים אביזריםה

 ורמקולים.  , מקרןמחשב

 מדבקות(פעילות הדדי )לצ־בריסטולים ודבק דו ,צבעים

 

 מבנה השיעור:

  "נה יקצרוהזורעים בדמעה ברי" –: חג השבועות 'חלק א

 לקצור את התוצרים –: חג הקציר 'חלק ב

 לפעמים החגיגה נמשכת –: חג הביכורים 'חלק ג
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 :הפעילותמהלך 

 "הזורעים בדמעה ברינה יקצרו": 'חלק א

 : ותושמותיו נגזרים ממשמעויותיו החקלאי ,מבחינה חקלאיתחשובה חג השבועות נחוג בתקופה 

אחרי חג הפסח, כלומר שבעה שבועות אחרי תחילת ההבשלה של בועות שבעה שחג השבועות נחוג  – חג השבועות

 עונות. המעבר העלולים להיגרם לה ב נזקים, בשל הלתבואה ןמסוכמכריע ונחשב פרק זמן זה  השעורה.

 . ביותר שחשיבותה רבה ,תחילת קציר החיטההחג מציין את  – חג הקציר

ביכורים )פירות  ה מצווה את החקלאים הישראלים להביא, ו' בסיוון, התורזההתאריך בהחל  – חג הביכורים

 ראשונים( משבעת המינים מנחה לבית המקדש.

 

 להשקיע כדי לקצור

 קציר התבואה.לפני תהליך שעובר החקלאי וב משמעות השם "שבועות"בהחלק הראשון של השיעור יעסוק 

 כדאי להקריןלכם תצלומים, יש זכר איך נראה המרחב החקלאי בתחילת השנה )אם ימבקשים מהתלמידים לה

 (. שואלים:אותם

 ?מה השתנה בחלקה מתחילת השנה 

  שהחלקה תראה כמו שהיא נראית היום?האמנתם האם בתחילת השנה 

 

שנעשה ן מתוך סרט עלילתי בשיר. זהו סרטו מופיעומבקשים מהתלמידים לזהות את הפתגם ה סרטוןמקרינים 

 .2:19 בסרטון עד דקה לפני קום המדינה. בסרטון רואים ילדים עובדים בחקלאות בבית הספר. יש לצפות

 לאחר שהתלמידים זיהו את הפתגם כותבים אותו על הלוח:

ְקֹצרּו. )תהלים קכ ָנה יִּ ְמָעה ְברִּ ים ְבדִּ  ('ו, ה"ַהֹזְרעִּ

 

 בשמחה. םעבודתיבול )תוצרת( את  ויקצר –ו קשה, התאמצו עבד –ה בדמע ומסבירים: מי שזרע

 שואלים:

 ההדמעות האלמבטאות הזורעים זורעים בדמעות? מה  ,לדעתכם ,למה? 

 ?למה הם קוצרים בשמחה 

  או בבית? ,או בבית הספר ,במרחב החקלאיעבודה רגעים קשים בהשנה היו לכם האם גם 

 

 ציפייה וחשש

. 50עד יחד להצליח לספור היא כמה מעגלים. המטרה בתדרים במעגל או בום!" משוכלל. מס שבעמשחקים "

)אם התלמידים מתקשים או לשם ההתנסות  הישיבה ספירה אקראית ולא לפי סדר – סופרים בצורת "פופקורן"

צריך  – 7בו יש שאו למספר  7של לכפולה , 7מספר (. כאשר מגיעים להישיבהאפשר לשחק פעם אחת לפי סדר 

 מהתחלה.מתחילים  –יחד מספר אם שניים אומרים , או . אם טועיםמספר!" במקום הלומר "בום

במילה ועוד אחד(  7שני מספרים ) להחליףמתקדמים יכולים  ,רמות קושי, למשלכמה אפשר לשחק את המשחק ב

 . המטרה היא לא בהכרחרגעי כישלוןשהמשחק ייצור ציפייה להצלחה ויכלול מתח והקפיד , אבל יש ל"בום"

 להצליח.

 

 בסיום המשחק שואלים:

  משחק?מהלך הב הרגשתםאיך 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh0nOkqGsV4
https://www.youtube.com/watch?v=Nh0nOkqGsV4
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  פסילות"להצליח ושלא יהיו רציתם מאוד האם"? 

  הרגשתם והגבתם כשמשהו השתבש והיה צריך להתחיל מהתחלהאיך? 

 

 החג בתורה:המתארים את על הלוח את הפסוקים  ולחג השבועות: כתב נחזורכעת 

ְסָפר ְבָעה ָׁשֻבֹעת תִּ   ,ָלְך ׁשִּ

ְבָעה ָׁשֻבעֹות.  ְסֹפר ׁשִּ ל לִּ ׁש )כלי חקלאי לקציר(, ַבָקָמה )שיבולים בשלות( ָתחֵּ ל ֶחְרמֵּ ָהחֵּ  מֵּ

יָת ַחג ָׁשֻבעֹות.  ְוָעשִּ

 ('י-'ז, ט")דברים ט

 

 ,פסח, בסביבות חג האחרי פסח מתחילים לקצור את שיבולי השעורה. השעורה מבשילה באביבמיד מסבירים ש

הוא )שבועות  אחרי חג הפסח שבעה שבועותנחוג  שבועותחג הבזמן חג השבועות. אחר כך, קצת והחיטה מבשילה 

ה, וחג השבועות נקרא על שם מצווה לספור את שבעת השבועות האלהתורה (. בפסוקים אלו חמישיםהיום ה

 שבעת השבועות הנספרים.

 

 שואלים את התלמידים:

  לקראת משהו? )במשחק, השעות, או הדקות( את הימים )או סופרים אתם  כאשראיך אתם מרגישים

 ( או מאורע משמח אחרולדת ם הלקראת יו

 

מחכים הם השבועות שסופרים בין פסח לשבועות הם זמן של מתח וציפייה עבור החקלאים. הסיבה לכך היא ש

ת בתקופשל בני האדם ושל הבהמות המזון העיקרי את הבשלת החיטה. ל –מכריע וחשוב מאוד בשבילם למשהו 

 .רב ציפו להבשלה במתחהחקלאים חיטה, ולכן מו השעורמ ו מכיניםהי מקראה

יש תהליכים ארוכים שכרוכים בהם עבודה קשה וחשש ודאגה שטעות או , ששיחקנו אבל כמו שראינו במשחק

 .אירוע אחר, מידי אדם או משמים, יכשילו את כל המאמץ ברגע אחד

 

  בתקופת הקציר:החקלאים מלמדים מפני מה חששו הת דברי חז"ל קוראים א? פגוע בתבואת החיטהמה יכול ל

 )אלוהים( ישמור לנו, מרוחות רעות ומגשמים רעים. 

 ומתי? 

 באלו שבע שבועות שבין פסח לעצרת )שבועות(.

 ('ח, ג")על פי ויקרא רבה כ

 

הים לשמור על מאלו ביקשו החקלאיםבמשך שבעת השבועות שבין פסח לשבועות המקור הזה מלמד שמסבירים ש

 . ותבשדשתבואה פגוע ביכולים לההשדות מפני רוחות וגשמים חזקים 

 

 שואלים:

  אתם חוששים ממשהו  ", האםסופרים את הזמן לאחור"ואפילו  ,לקראת משהומאוד כשאתם מצפים

לאירועים שמצפים להם ולשיבושים ? )חשבו על דוגמאות השתבשיכול ל ,למשל ,? מההשתבששיכול ל

 ( למיניהם

  החשש הזהאיך אפשר להתמודד עם? 
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 לקצור את התוצרים –: חג הקציר 'חלק ב

. חג השבועות נקרא עת הקציר –, במקרה של החקלאים מגיע הרגע שחיכינו לוהדרוכה והממושכת אחרי הציפייה 

 מתחת לפסוק הקודם: ,שם זההממנו נלמד שאת הפסוק על הלוח גם "חג הקציר". כותבים 

יר  ְזַרע ַבָשֶדה )שמות כְוַחג ַהָקצִּ י ַמֲעֶשיָך ֲאֶׁשר תִּ כּורֵּ  ז("ג, ט"בִּ

 

דברים שהשקיעו בהם השנה והם מרגישים שהצליחו להתקדם בהם או של רשימה הכין מבקשים מהתלמידים ל

 .בבית הספר, בבית, בין חברים וכולי – להתמיד בהם

 בזוגות. או חבריהם במליאהלתלמידים לשתף את ההצלחות שלהם עם מאפשרים 

 

 של כל תלמידולתלות עליו באטבים או בנעצים פתקים שעליהם יהיו רשומות הצלחות אפשר להכין לוח כיתתי 

התלמידים יוכלו (, ו"לייק"ותלמידה. אפשר להכין לשם כך גם פתקים קטנים יותר ועליהם הסמליל "אהבתי" )

 (.תבלי שמולהצלחות של חבריהם לכיתה )אפשר את הסמליל להצמיד 

 

 לפעמים החגיגה נמשכת –: חג הביכורים 'חלק ג

 התנובה?את קצרנו אותה וחגגנו את ההשקעה ו ,שואלים את התלמידים מה אפשר לעשות אחרי שחיכינו לתבואה

 כותבים על הלוח את הפסוק המלמד על מצוות הביכורים:

ית ה' ֱאֹלֶהיך יא בֵּ י ַאְדָמְתָך ָתבִּ כּורֵּ ית בִּ אׁשִּ  ו("ד, כ")שמות ל .רֵּ

 

שבחג השבועות היו משום והוא נקרא כך  ,שם נוסף של חג השבועות בתורה אמסבירים ש"חג הביכורים" הו

 מהשדה לבית המקדש. –את הפירות הראשונים  – מתחילים להביא ביכורים

 המסבירה את רעיון הביכורים. במצגתצופים 

אפשר היה  .את התבואה וצורך בכלל בטקס ביכורים אחרי שקצרהיה  ,לדעתם ,שואלים את התלמידים למה

 ?בחגיגות ובטקסיםגם . מדוע היה צורך הביתה, למכור או לאכול , לקחת אותהלקצור את התבואה

הוא טקס הודיה. אחרי העבודה הקשה, ההשקעה, הציפייה, החששות וקבלת התוצאה, מתואר בתורה ההטקס 

 .ההישגעל הדרך ועל ולהודות לשמוח  ,יש זמן לעצור

לשמוח במה שניתן לו מצווה אדם המביא את הביכורים הבפסוקים המתארים את טקס הביכורים בבית המקדש 

 :וולהכיר בטוב

אׁשִּ  י ֶאת רֵּ אתִּ בֵּ נֵּה הֵּ יְוַעָתה הִּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָתה לִּ ְפנֵּי ה'  ית ְפרִּ ַנְחתֹו לִּ ְפנֵּיה' ְוהִּ יָת לִּ ְׁשַתֲחוִּ ֱאֹלֶהיָך. ה'  ֱאֹלֶהיָך ְוהִּ

 א("י-'ו, י"ֱאֹלֶהיָך. )דברים כ ה' ְוָשַמְחָת ְבָכל ַהטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך

 

 

 סיכום

בעבודה בשדה, דרך  רבההשקעה המה –ם החקלאי יםברהתהליך שעו, ובעזרתו למדנו על שבועות הוא חג חקלאי

חגיגה , ללקצירלהבשלתו, ועד דרוכה הציפייה החשש מפגיעה ביבול וה ,והאתגרים שבטיפול בגידולים קשייםה

 .םית החקלאייחווהיבטים המגוונים שבים את העולהודיה. שמות החג מבי

עד לשמחה  ,ציפייההחששות וה ה, דרך הקשיים,ראשונההשקעה המ –כים דומים בחיינו גם אנחנו עוברים תהלי

ולהיזכר עצור ל חשובועם הגיענו לתוצאה  ,נגמרת בקציראינה . התורה מלמדת אותנו שהדרך או בהישג בתוצאה

  ולהודות עליה ועל התוצאה שהתקבלה.עברנו בדרך ש

https://docs.google.com/presentation/d/15YgjJFdJJDeKQJ5cOBdiESIdiAEseEHypWDBXrqVTcE/present?slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/15YgjJFdJJDeKQJ5cOBdiESIdiAEseEHypWDBXrqVTcE/present?slide=id.p
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 האדם עץ השדה:

ולפעמים  ,בצמח שגידלנוים פוגעצוני או מזג אוויר קילא תמיד המאמץ שלנו מניב פרי. לפעמים מחלה 

 הצבנו לעצמנו. שואלים:שקושי מסוים מונע מאתנו להגיע למטרה 

 כל אי־עמידה ביעד היא כישלון האם? 

 .האם הכישלון "אומר משהו" )מעיד( על מי שנכשל? הסבירו 

 ו רוצים ? איך היינהם? איך היינו רוצים להגיב לה שלנו ושל אחריםאיך אנחנו מגיבים לחוסר הצלח

 ?הסביבה תגיב לחוסר ההצלחה שלנוש

 למרות המאמצים.לאי־הצלחות מבקשים מהתלמידים להביא דוגמאות 

 

 במרחב החקלאי:

  אפשר לסמן בסרט את הפירות  ,אפשר להדגים קציר. אם יש פירות ה,חיטה או שעורבגינה אם יש

 הראשונים.

  להכיר את שמות הפעולות המוכנה לחםה כיכרחיטה להמגרגר  –לחם ה אפייתאפשר ללמוד את תהליך .

 עבר ולהשוות להיום.דרך אפיית הלחם בתמונות. אפשר גם להביא תמונות מבעזרת ולהדגים 

  זכר כיצד נראתה החלקה ישלונות במהלך השנה במרחב החקלאי ולהיועל כ הישגיםכדאי לשוחח על

שלונות ולהציג את התוצרים יכה אתהצלחות וגם חגוג את הבראשית השנה ומה השתנה בה מאז. אפשר ל

 .)כיתות אחרות או ההורים( פני קהלל

  ביכורים חקלאיים  חולפתהתלמידים מהשנה ה של ביכוריםובו להביא טקס ביכורים אפשר לערוך(

 .אחרים(ביכורים ו

 

 

 

 


