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 יהדותהקורות מרך דקולוגיה אאדמ"ה:  תכנית

 בריאת העולם כיתה ב': 

 

 

 לתכנית השנתיתהקדמה 

. סיפור בתורה היאל סיפור הברש כיתה ב' עם הסביבה החקלאית ילווה בלימוד מעמיק המפגש של תלמידי

 אדםה יחסי, טבעהמשאבי  ,ביולוגיהמגוון ה ,הטבע התפתחות: רבים נושאים סביבתייםהבריאה טומן בחובו 

 ועוד. סביבההו

 סביבתי אחר.־קרון יהודיייסוב סביב עי, וםבריאה, על פי סדרמימי הכל שיעור יתמקד ביום אחר 

 ויקשרו בין העבודה ,פעילותנוסף ל פן, יעניקו גינהמרחב החקלאי או בלעבודה ביכינו את התלמידים השיעורים 

 לבין המקורות היהודיים המסורתיים.המעשית 

 

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

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

 

 

 החלוקה הפנימית של השיעורים

 בכל שיעור שלושה חלקים:

)או כמה  עקבות מקור יהודיללימודי הסביבה והטבע בהחלק המרכזי של השיעור מתמקד בנושא הקשור  .א

 מקורות( הקשור לנושא. 

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

 "."האדם עץ השדהשל התכנית נקרא 

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

 האדמה. 

 

 

 אופי הלימוד

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

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

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

 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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 במהלך השנה: נעסוקבהם שהנושאים 

 משמעות ההתפתחות והסדר בסיפור הבריאה – "סוף מעשה במחשבה תחילה"ן: שיעור ראשו 

  התבוננות בטבע והתפעלות ממנו – שני: "וירא כי טוב"שיעור 

 חשיבות המים בטבע – "בין מים למים"שלישי:  שיעור 

 אזורי מחיה – "ייקוו המים... ותראה היבשה" י:שיעור רביע 

 והירח חשיבות השמש – "יהי מאורות ברקיע השמים" י:שיעור חמיש 

 בעלי החיים – "נפש חיה למינה"י: שישיעור ש 

  :האדם והטבע – "לעבדה ולשמרה"שיעור שביעי 

 

 

 שנת לימוד מוצלחת ומבורכת!
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 "סוף מעשה במחשבה תחילה"ן: שיעור ראשו

 משמעות ההתפתחות והסדר בסיפור הבריאה

 

 לימודדרך מראש. והתכנון תכנון האת מערך השיעורים על בריאת העולם נלמד על חשיבותו של בשיעור הפותח 

זה התלמידים בסדר המובנה של בריאת העולם ויבינו את ההיגיון העומד בבסיסו. שיעור ווכחו ייסיפור הבריאה 

הצלחת  יח אתקפדני כדי להבט תכנון , כמובן,נדרש ובש, מרחב החקלאיל ליציאה הראשונה פתיחיהיה 

 .יםהגידול

 

 :השיעור מטרות

  מתואר בתורהא והכפי ש הבריאסדר ה העומד מאחורילתכנון המדויק יתוודעו הילדים. 

 בפרט. החקלאיתלל, ובעבודה הילדים יבינו את חשיבות התכנון בחיים בכ 

 

 :האביזרים הדרושים

 (. נספח א') כמספר התלמידים עבודה דפי 

 למיניהם צבעים 

  (. ג' )נספח ימי הבריאהציורים של 

 

 :מבנה השיעור

 חלק א': סיפור הבריאה

  חלק ב': יוצרים סדר בבלגן

 "סוף מעשה במחשבה תחילה"חלק ג': 
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 :מהלך השיעור

 חלק א': סיפור הבריאה

 מה נברא בכל יום?האם אתם זוכרים : תורהב פותחים בשאלת חזרה על לימוד סיפור הבריאה

אם התלמידים עדיין לא למדו  השמש? וכדומה.נבראה ום נבראו החיות? באיזה יום באיזה י :אפשר לפרט ולשאול

 שנכיר אותו עכשיו בקצרה. אומריםאת סיפור הבריאה, 

א  כתוב הפסוק: הדףבראש  .(')נספח א שבועה יורים על פי ימטשבעה ובהם מחלקים לילדים דפים  רָּ ית בָּ ֵראשִׁ "בְּ

ֵאת הָּ  ם וְּ ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ   .)בראשית א', א'( ָאֶרץ"ֱאֹלהִׁ

 . בדף זהכל יום. בנספח ב' תמצאו את הטקסט המקראיבנברא מה נצייר כתוב ובדף הזה נמסבירים לתלמידים ש

 כדי להקל על התלמידים. פסוקים הבאנו רק חלק מה

 קוראים ביחד את הפסוקים של סיפור הבריאה המתארים מה נברא בכל יום.

יום ה, ושואלים את התלמידים מה אפשר לצייר בעמודה של ת היום הראשוןהמתארים אקוראים את הפסוקים 

כל . ממשיכים כך עם המתאימה בעמודהשלהם על הילדים לרשום את הרעיונות  הזה? נברא ביוםמה  –ראשון ה

 .שכתבו את הילדים לצייר את הפרטים, מזמינים בזמנם החופשישאר הימים. אם יש זמן בסוף השיעור, או 

 

 ': יוצרים סדר בבלגןחלק ב

שבעה  . מזמיניםימי הבריאהציורים של בנספח ג' תמצאו 

. ונותנים לכל אחד מהם ציור של אחד הימים תלמידים

אקראי ושואלים: האם היה  סדרסדרים את הילדים בשורה במ

 זה? אחרי שדנים בשאלההסדר הלברוא את העולם לפי אפשר 

שאלות היעזר באפשר ל .ולשאול שוב אפשר לשנות את הסדר

 :אלהה

  צמחים ורק נבראים המה היה קורה אם קודם היו

 מים? האחר כך 

  חיות ורק לאחר הנבראות מה היה קורה אם קודם היו

 ?ייתה נגלית היבשהמכן ה

  בהתחלהאם האדם היה נברא מה היה קורה? 

  יום השבת היה בתחילת השבוע ולא מה היה קורה אם

 ?בסופו

 

 :שואליםלסיום החלק הזה 

 יך כל שלב מבוסס על השלב שקדם לו?אגיון שבו? ימה ההשהוא? פי הוא כהמתואר בתורה הסדר מדוע 

, ומשתדלים שהסדר שלהם יםהסברלפי האת ימי הבריאה הילדים המייצגים את מסדרים במהלך הדיון בסדר 

 .בתורהשההגיוני שייווצר בסוף יהיה הסדר 

 

 "סוף מעשה במחשבה תחילה"חלק ג': 

 ". "סוף מעשה במחשבה תחילהאת המשפט על הלוח  כותבים

 – "במחשבה תחילה"]תלויה[ התוצאה,  – "סוף המעשה": חלקיםשני פירוקו לעזרת מסבירים את המשפט ב

 .יש לתכנן מראש תוצאה הרצויהכדי להגיע להיא:  משמעות המשפט .מוקדם בתכנון

 

 

גם  רעיון הסדר בבריאה בא לידי ביטוי

בתבנית הספרותית החוזרת בתיאור  

וירא  ויאמר... ויקרא ...": בכל יום הבריאה

   "...ויהי בוקר כי טוב... ויהי ערב

המילים "וירא אלוהים כי טוב" מלמדות 

תכנון מוצלח כולל  –קרון חשוב בתכנון יע

נעשה ל ושהכבדיקה בדיקה לאחר כל שלב, 

  לעשות. למשל, אם תכננו מה על פי התכנית

לא בדקנו , אבל במהלך היום הביום חופש

ייתכן  )פחות או יותר(,  שעמדנו בתכנית

לעשות  שלא הספקנו ניווכח סוף היום שב

 את מה שרצינו.  

 העשרה למורה:  

 



7 

 

מבקשים מהילדים להביא דוגמאות מהחיים שלהם לדברים 

מנסים ו ,מתכנניםאינם ולדברים שהם מראש מתכננים  שהם

יצירה, עבודת : ההתוצאה. לדוגמ ההבדל מבחינת מהלהבין 

 ולדת וכדומה.ם הבנייה מלגו, יום חופשי, מסיבת יו

בין המילים  ,את המשפט הכתוב על הלוחבקו מאונך חוצים 

"מחשבה תחילה". מביאים דוגמאות למילים "סוף מעשה" 

משים בדוגמאות שהילדים הביאו וכותבים חדשות או משת

הנדרשים השלבים  םיחד מה . חושביםתחת "סוף מעשה" ןאות

בטור "מחשבה תחילה". תם ואכותבים ו הבתכנון כל דוגמ

 טורב ,ולדת"ם ה"מסיבת יוב"סוף מעשה" כתבנו  אם משל,ל

: בתכנון מסיבת יום הולדת מה נדרשנכתוב "במחשבה תחילה" 

ים, תכנון הפעילות, תכנון הכיבוד, סידור הכנת רשימת מוזמנ

 בחירת מוזיקה ועוד.הבית, 

לעשות דברים להשיג יותר ותכנון טוב עוזר בדרך כלל , אבל תכנון קפדני מבטיח הצלחהמיד לא תחשוב לציין ש

 . יותר בצורה נכונה

א לם ם ההולדת. אמה היה קורה אם לא היו מתכננים מראש את מסיבת יו , למשל,אפשר לשאול את התלמידים

שקרה כמו ניים וכולי, ואפשר לשכוח דברים חי, " )אי־סדר(בלגן"יכול להיווצר  ,מתכננים דברים לפי סדר הגיוני

 ניסוי שעשינו עם סדר הבריאה.ב

 

 

 

 סיכום

חשוב  ,לדעתכם האם,חיים שלנו. שהוא חשוב מאוד לבריאת העולם, וסיפור חשוב מאוד בהיה ראינו שהתכנון 

 כשנגיע לגינה.על כך נדבר  זה?הבחשבון בתכנון ביא כאשר רוצים להקים גינה? מה נמראש לתכנן 

 

 ההאדם עץ השד

סדר לתכנון ו, להאישית של הילדים לחוויהאת הנלמד ושוב שוב חשוב לקשר מהלך הדיונים בכיתה ב

לתכנן  נוהגיםהם יוצרים יצירה כלשהי אפשר לשאול את התלמידים אם כאשר הם  .שלהם בחייהם

זה התמקדנו בחשיבות ה. נציין שבשיעור "רוםלז"או מעדיפים להיות ספונטניים יותר ומה יצרו מראש 

 . "זרימה"על יתרונות הספונטניות והם גהתכנון, אבל יש מקום לדבר 

  

 

 

את, יש כמה על פי המחקר המדעי היקום לא נוצר בשישה ימים, אלא התפתח במשך מיליארדי שנים. ובכל ז

של כדור הארץ. למשל, שני   תקווי דמיון בין סדר הבריאה כפי שהוא מתואר בתורה להתפתחות האבולוציוני

התנאים ההכרחיים להיווצרות חיים בעולמנו הם אור השמש ומים, ובזכות קיומם החלו להתפתח בהדרגה כל  

ויותר. כל שלב היה הכרחי כדי שיתפתח  וליצורים מורכבים יותר לצמחיםמיצורים חד־תאיים,  –צורות החיים 

השלב הבא אחריו, למשל, בעלי חיים אוכלי עשב לא היו יכולים להתפתח ולהתקיים לולא היו צמחים בעולם.  

 גם בסיפור הבריאה המקראי נבראו קודם המים והמאורות ואחריהם הצמחים ובעלי החיים.

 בראי המדע

 

 

 

המשפט "סוף מעשה במחשבה תחילה"  

פיוט "לכה דודי" שכתב רבי שלמה קורו במ

מושר בצפת. הפיוט  16־במאה ה אלקבץ

מציינת את המעבר תפילה הבקבלת שבת, ב

אומרים שבת. בקבלת שבת לימי המעשה מ

שישה מזמורי תהלים כנגד ששת ימי גם 

אומרים או שרים את  ולאחריהם  ,הבריאה

   השבת.כנגד  הפיוט "לכה דודי"

 העשרה למורה:  
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  ימרחב החקלאב

 של הקמת  כדאי לפתח דיון על תכנון מראשתחום החקלאות, ומאוד ב יםחשוב והסדר התכנון

בניית הנכון בהפעולות סדר  ומה כדי להתחיל בבניית הגינה?מה צריך אפשר לשאול: . ינההג

 על פי סדראותם לסדר ו ,או שצריך שיהיו בה ,זרוק שמות של "דברים" שיש בגינהאפשר ל גינה?

, ושתילים אדמה, מים, גדר, זרעיםה, חלקת דוגמהבריאה. לסיפור , כמו שעשינו עם הגיוני

  , ספסל ישיבה ועוד.השקיה אמצעילייה, צ  

 להסביר כדאי מהעבודה במרחב החקלאי במהלך השנה.  יהםציפיותשוחח עם הילדים על כדאי ל

חשוב . כרצונובו כל אחד עושה שזמן חופשי יש תכנית, וזמן הפעילות בגינה אינו  שלכל שיעור

  .לשיעורים במרחב החקלאיתכנית היה לנו תחשוב שמדוע לשאול 

  סדרלנו לפעול בהחקלאי, כמו בחיים וכמו בסיפור הבריאה, התכנון עוזר  רחבשבמחשוב להבין 

 .נכון ומעלה את הסיכוי שנצליח
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ָאֶרץ" ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ   )בראשית א', א'( "בְּ

  

 נספח א'
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  בריאת העולם, פסוקים נבחרים

 

 בראשית פרק א'

 ראשוןיום 

ית ב   ֵראש  ָאֶרץא בְּ ֵאת ה  ם וְּ ַמי  ים ֵאת ַהש  א ֱאֹלה   .ר 

ֹבהּוב  ה ֹתהּו ו  ת  יְּ ָאֶרץ ה  ה   ...וְּ

ים  יג ַוֹיאֶמר ֱאֹלה  הִׁ י יְּ הִׁ  .אוֹר אוֹר ַויְּ

ים ֶאת א ֱאֹלה  י ד ַוַירְּ אֹור כ  אוֹר ּוֵבין ַהחֶשְך ,טֹוב ה  ים ֵבין הָּ ֵדל ֱאֹלהִׁ  .ַוַיבְּ

ים ל אֹור יֹום וְּ  א ֱאֹלה  ר  קְּ ל הה ַוי  יְּ א ל  ר  י ,ַלחֶשְך ק  ה  י ַויְּ ה  ד ֶעֶרב ַויְּ  .ֹבֶקר יֹום ֶאח 

 

 שני יום

ים  םו ַוֹיאֶמר ֱאֹלה  יִׁ מָּ ם לָּ יל ֵבין ַמיִׁ דִׁ י ַמבְּ יהִׁ ם וִׁ יִׁ תוְֹך ַהמָּ יַע בְּ קִׁ י רָּ הִׁ  .יְּ

ים ֶאת יַע ּובֵ  ז ַוַיַעׂש ֱאֹלה  ק  ר  ַתַחת ל  ם ֲאֶשר מ  ֵדל ֵבין ַהַמי  יַע ַוַיבְּ ק  ר  יעַ ה  ק  ר  ם ֲאֶשר ֵמַעל ל  י ,ין ַהַמי  ה   .ֵכן ַויְּ

ם י  מ  יַע ש  ק  ר  ים ל  א ֱאֹלה  ר  קְּ י ,ח ַוי  ה  י ַויְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ  .ֹבֶקר יֹום ֵשנ 

 

 שלישייום 

ים  םט ַוֹיאֶמר ֱאֹלה  וּו ַהַמיִׁ קָּ ם ֶאל יִׁ ַמי  ַתַחת ַהש  ד מ  קֹום ֶאח  ה ,מ  שָּ ֶאה ַהַיבָּ ֵתרָּ י ,וְּ ה   .ֵכן ַויְּ

ים א ַימ  ר  ם ק  ֵוה ַהַמי  קְּ מ  ה ֶאֶרץ ּולְּ ש  ים ַלַיב  א ֱאֹלה  ר  קְּ י ,י ַוי  ים כ  א ֱאֹלה   .טֹוב ַוַירְּ

ים  ינוֹיא ַוֹיאֶמר ֱאֹלה  מִׁ י לְּ רִׁ י ֹעֶשה פְּ רִׁ יַע ֶזַרע ֵעץ פְּ רִׁ ָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב ַמזְּ ֵשא הָּ עוֹ  ַתדְּ ָאֶרץ בֹו ַעל ֲאֶשר ַזרְּ י ,ה  ה   .ֵכן ַויְּ

ֵעץ ֹעֶׂשה יֵנהּו וְּ מ  יַע ֶזַרע לְּ ר  ָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּ עוֹ  יב ַותֹוֵצא ה  י ֲאֶשר ַזרְּ ר  יֵנהּו פְּ מ  י ,בֹו לְּ ים כ  א ֱאֹלה   .טֹוב ַוַירְּ

י ה  י יג ַויְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ יש  ל   .ֹבֶקר יֹום שְּ

 

 רביעייום 

ים  יַע ַהשָּ יד ַוֹיאֶמר ֱאֹלה  קִׁ רְּ ֹאֹרת בִׁ י מְּ הִׁ םיְּ מ ַמיִׁ ֹאֹתת ּולְּ יּו לְּ ה  ה וְּ ל  יְּ יל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהל  ד  ַהבְּ יםלְּ נ  ש  ים וְּ י מ  ים ּולְּ  .ֹוֲעד 

ים ֶאת ים ֶאת טז ַוַיַעׂש ֱאֹלה  ֹדל  ֹאֹרת ַהגְּ ֵני ַהמְּ ֶאת שְּ ֶשֶלת ַהיֹום וְּ ֶממְּ ֹדל לְּ אֹור ַהג  ֶשֶלת ַהמ  ֶממְּ ֹטן לְּ אֹור ַהק  אֵ  ַהמ  ה וְּ ל  ת ַהַליְּ

ים ב   .ַהכֹוכ 

י ים כ  א ֱאֹלה   .טֹוב יח ... ַוַירְּ

י ה  י יט ַויְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ יע  ב   .ֹבֶקר יֹום רְּ

 

 חמישייום 

ים  עוֵֹפף ַעלכ ַוֹיאֶמר ֱאֹלה  עוֹף יְּ ה וְּ ם ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחיָּ צּו ַהַמיִׁ רְּ שְּ ָאֶרץ יִׁ ם ַעל הָּ י  מ  יַע ַהש  ק  ֵני רְּ   .פְּ

ים אֶ  א ֱאֹלה  ר  בְּ ל תכא ַוי  ֵאת כ  ים וְּ ֹדל  ם ַהגְּ ינ  ל ַהַתנ  ֵאת כ  יֵנֶהם וְּ מ  ם לְּ צּו ַהַמי  רְּ ֹרֶמֶׂשת ֲאֶשר ש  נ ף  ֶנֶפש ַהַחי ה ה  עֹוף כ 

יֵנהּו מ  י ,לְּ ים כ  א ֱאֹלה   .טֹוב ַוַירְּ

י ה  י כג ַויְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ יש   .ֹבֶקר יֹום ֲחמ 

 

 שישייום 

ים  ָאכד ַוֹיאֶמר ֱאֹלה  ינָּּה תוֵֹצא הָּ מִׁ ה לְּ תוֹ ֶרץ ֶנֶפש ַחיָּ ַחיְּ ֶרֶמׂש וְּ ה ו  ֵהמ  ינ ּה בְּ מ  י ,ֶאֶרץ לְּ ה    .ֵכן ַויְּ

ים ֶאת ֶאת כה ַוַיַעׂש ֱאֹלה  ינ ּה וְּ מ  ָאֶרץ לְּ ל ַחַית ה  ֵאת כ  ינ ּה וְּ מ  ה לְּ ֵהמ  יֵנהּו ַהבְּ מ  ה לְּ מ  ֲאד  י ,ֶרֶמׂש ה  ים כ  א ֱאֹלה   .טֹוב ַוַירְּ

 נספח ב'
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ים ל כו ַוֹיאֶמר ֱאֹלה  כ  ה ּובְּ ֵהמ  ם ּוַבבְּ ַמי  עֹוף ַהש  ַגת ַהי ם ּובְּ דְּ דּו ב  רְּ י  מּוֵתנּו וְּ דְּ ֵמנּו כ  ַצלְּ ם בְּ ל ַנֲעֶׂשה ָאד  כ  ָאֶרץ ּובְּ ֶרֶמׂש  ה  ה 

ֹרֵמׂש ַעל ָאֶרץ ה   .ה 

ים ֶאת א ֱאֹלה  ר  בְּ א ֹאתוֹ  כז ַוי  ר  ים ב  ֶצֶלם ֱאֹלה  מֹו בְּ ַצלְּ ם בְּ ָאד  ר   ה  ה ב  ֵקב  ר ּונְּ כ  םז   .א ֹאת 

ים ֶאת א ֱאֹלה  ל לא ַוַירְּ ֵנה כ  ה  ה וְּ ׂש  ֹאד ֲאֶשר ע  י ,טֹוב מְּ ה  י ַויְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ ש   .ֹבֶקר יֹום ַהש 

 

 'בבראשית פרק 

 שבת

ל כ  ָאֶרץ וְּ ה  ם וְּ ַמי  ֻכלּו ַהש  ָאם א ַויְּ ב   .צְּ

ה ׂש  תֹו ֲאֶשר ע  ַלאכְּ י מְּ יע  ב  ים ַביֹום ַהשְּ ַכל ֱאֹלה  י ,ב ַויְּ יעִׁ בִׁ ֹבת ַביוֹם ַהשְּ שְּ ל ַויִׁ כ  ה מ  ׂש  תֹו ֲאֶשר ע  ַלאכְּ  .מְּ

ים ֶאת ֶרְך ֱאֹלה  ב  ל ג ַויְּ כ  ַבת מ  י בֹו ש  ַקֵדש ֹאתֹו כ  י ַויְּ יע  ב  תֹו ֲאֶשר יֹום ַהשְּ ַלאכְּ ים ַלֲעׂשֹות מְּ א ֱאֹלה  ר   .ב 
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 שני: "וירא כי טוב"שיעור 

 התבוננות בטבע והתפעלות ממנו

 

, נשוא שאפשר להחיל על כל ימי בנושא ההתפעלות , ויתמקדהבריאה בסיפורהראשון יום יעסוק בהזה השיעור 

 קורה. מסקנה זו מה שנברא הוא טובכלומר, מ –: "כי טוב" היא בסופו של כל יום אלוהיםשל  קביעתו. הבריאה

"כי טוב". התלמידים ֵיצאו אל , ורק אחר כך "אלוהים "וירא , ועל כן נאמר קודם:התבוננות בטבע ובבריאהב

 הטבע כדי להתבונן בו ולהתפעל ממנו. 

 

 :השיעור מטרות

 הבריאה.מששת ימי כל יום , בסופו של "וירא אלוהים כי טוב" בהקשרו פסוקהתלמידים יכירו את ה 

 ה שיראוויתפעלו ממאחרת משהיו רגילים עד כה בע התלמידים יתבוננו בט. 

 ת הטֹוב ב ַכר   מחברת הכרת הטוב.עזרת התלמידים יאמצו את רעיון ה 

 

 :הדרושים אביזריםה

 ( 'סיפור הבריאה )נספח א

  '(פתקי משימות )נספח ב

  תלמידיםריבועי קרטון כמספר ה

 םדבקים מסוגים שוני

גלילי נייר טואלט, צמר, צבעים  – חומרי יצירה אחרים, ובנים וכדומהעלים, ענפים, א – חומרי יצירה מהטבע

 וכדומה 

 )שהילדים יביאו עמם או שיחולקו להם(או פנקסים מחברות ריקות 

 

 :מבנה השיעור

 כי טוב" ..."וירא ':חלק א

 התבוננות בטבע ':חלק ב

 ג': מברכים על הטובחלק 
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 :מהלך השיעור

 כי טוב" ..."וירא :'חלק א

הפסוקים. בעקבות את אתם יחד וקוראים  ('הבריאה )נספח אסיפור של מקוצרת גרסה תלמידים קים למחל

מילים החותמות את בו למדו על החלוקה לימים, מזמינים את הילדים לקרוא בקול ביחד את השהשיעור הקודם 

יום ה: באיזה יום מדוברוב ". ליד כל יום עליהם לכתאחד"ויהי ערב ויהי בוקר יום ה, . לדוגמתיאורו של כל יום

 ..וכולי. שניהיום הראשון, ה

לסמן את המילים: "וירא אלוהים.. , מבקשים מהתלמידים בלי להסביר עדיין את משמעות הפסוק –על כך  נוסף

  כי טוב".

  ה.ָאפירושו ר   "וירא" מסבירים שהפועל

 שואלים:

 ?מה ראה אלוהים  

  ,ם היה צריך גמדוע הוא אחרי שאלוהים ברא

 ? בבריאה להסתכל

מסבירים שלפעמים אנחנו עושים משהו, ולאחר המעשה 

 שוב. הלהסתכל ב את התוצאה,לבדוק רוצים 

 שואלים:

  נראה לכם שאלוהים היה מרוצה ממה שברא? האם

 ?זאת איך אתם יודעים

  למה מסופר לנו שאלוהים אהב את מה שהוא ברא

 כל יום?ב

  בסוף שהוא היה מרוצה דווקא למה מסופר לנו

אחרי שסיים לברוא את מה שברא באותו  ,היום

 יום?ה

 :סוף בפעם אחת רק כל יום, ולא במה שברא בכתוב שאלוהים הסתכל  ,לדעתכם ,למה שאלת אתגר

 פה?(בסו בבריאה רק אם היה מסתכלחמיץ הבריאה? )מה היה מ

 

 התבוננות בטבע :'חלק ב

תה יקים את הכמחלו או לגינת בית הספר(,דה פתוח חורשה, שמחוץ לבית הספר )כלשהו למרחב טבעי צאים יו

(. הקבוצות 'משימות )נספח בעשר משימה אחת מתוך  כל קבוצהמחלקים ל. של עד ארבעה ילדים לקבוצות

 מוגדר.האת המשימה בזמן מלאות מתפזרות בשטח הקרוב ומ

 

  שימות:מדוגמאות ל

 .מצאו חמישה עלים בעלי צורות לא רגילות 

 ם של זרעים.מצאו חמישה סוגי 

 .הקשיבו לחמישה קולות ורשמו אותם 

 .מצאו חמישה ענפים שונים זה מזה 

 משהו גדול, משהו בינוני, משהו קטן, משהו צבעוני, משהו חי: חפשו חמישה דברים יפים בעיניכם – 

 

 

ביום   ואילו ביום השני לא נאמר "כי טוב",

. רש"י  פעמיים השלישי נאמר "כי טוב"

לא נאמר ביום השני לבריאה "כי שמסביר 

לא הסתיימה מלאכת  שניהביום מפני שטוב" 

ביום רק הושלמה היא  אלא ,הבדלת המים

אין להגיד "כי טוב" על דבר שאינו ו, השלישי

הבדיל   כאשר ,ביום השלישי ,מושלם. לפיכך

בין היבשה למים והסתיימה מלאכת אלוהים 

בריאת הצומח, נאמר  גםמים וההבדלת 

מלאכות העל שתי  ,פעמיים "כי טוב"

 .זה שהושלמו ביום

 "פעמיים כי טוב". זהו המקור לביטוי

 

 העשרה למורה:  
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 במחברת.אותם  וציירו

 

מה  ,לספר מה ראתה . כל קבוצה צריכההמשימה שעשתהמציגה את בתורה וכל קבוצה  ,הקבוצותמכנסים את 

 הכי נהנו בפעילות. ממהו םהיה הכי יפה בעיניה

 

בדרך כלל , ה. לדוגמקשה להבחין בהם אם לא מסבים אליהם תשומת לב מיוחדתמשוחחים על כך שיש דברים ש

, בתשומת לב בדברים אם נתבונן .אחר לחלוטיןכל עלה שאנחנו לא שמים לב שיש כל כך הרבה סוגים של עלים ו

למה שנלמד בכיתה על "וירא אלוהים זה את רעיון  קושרים. באיכות שלהם ונתפעל מהםיופי שלהם ויותר בנבחין 

עריך את היותה טובה וראויה התבונן בבריאה ודרך ההתבוננות בסיפור הבריאה מסופר שאלוהים ה כי טוב".

 להתפעלות.

 

 מברכים על הטוב :ג' חלק

שמח במה שיצר. העולם הזה , וראה שהוא מוצא חן בעיניובעולם, אלוהים  התבונןלבריאה  כבר ביום הראשון

. יש הרבה יופי בעולם והרבה דברים יכולים לשמח , בני האדםהוא טוב לא רק בעיני אלוהים, הוא טוב גם בעינינו

 – "הכרת הטוב"המכונה . כשאנחנו מודים על הטוב אנחנו עושים פעולה ודות עליהםלה לעורר בנו רצוןאותנו ו

 נחנו מכירים, מודעים לכך, שיש משהו טוב שעליו אנחנו רוצים להודות.א

ממאכל  –ממשהו על הנאה מברכים אותן ברכות שהמכונות "ברכות הנהנין": ברכות כמה במסורת היהודית יש 

 התפעלות ם בנועל דברים שרואים בטבע והם מעורריברכות  הןברכות הראייה" ". וכולי ומשקה, מריח טוב

 . , ברק, קשת בענן, נופים יפים, ואף אנשים יפים()לדוגמה

 ברכות הנהנין וברכות הראיה מביעות הכרת תודה על דברים טובים בעולם.

 

 ,('. אפשר לצלם ולחלק את דף העבודה )נספח גוכותבים אותן על הלוח)או ברכות נבחרות( את הברכות קוראים 

 :משימות סביב הברכותובו 

 

 מברכים: העץפירות על 

עוֹלָּם ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ ֵעץ, בָּ י הָּ רִׁ  .בוֵֹרא פְּ

 

 מברכים: ,כשרואים את הים הגדול )הים התיכון או אוקיינוסים(

עוֹלָּם ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ ה ,בָּ שָּ דוֹל ֶשעָּ ם ַהגָּ  .ֶאת ַהיָּ

 

 ( מברכים:משקאותודגים, ביצים, גבינות  כגון בשר,) מן הארץ םשאין גידול י מאכל ומשקהעל דבר

רוֹ. בָּ דְּ ֶיה בִׁ הְּ עוֹלָּם, ֶשַהֹכל נִׁ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 

  , מברכים:נהר גדול מאוד או כגון ברק, הר גבוה מאוד ,רגילה לאכשרואים תופעת טבע 

ה ה'  רּוְך ַאתָּ עוֹלָּם,ֱאֹלֵהינּו בָּ ית.עוֵֹשה ַמֲעֵש  ֶמֶלְך הָּ ֵראשִׁ  ה בְּ

 

 כאשר מריחים עשבים בעלי ריח טוב, כגון עשבי תבלין, מברכים:

עוֹלָּם ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ ים ,בָּ מִׁ שָּ ֵבי בְּ שְּ  בוֵֹרא עִׁ
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 כשרואים קשת בענן מברכים:

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹלָּם,ֱאֹלֵהינּו  'הבָּ רִׁ  ֶמֶלְך הָּ בְּ ן בִׁ ֶנֱאמָּ ית וְּ רִׁ רוֹ.זוֵֹכר ַהבְּ ַמֲאמָּ ם בְּ ַקיָּ   יתוֹ וְּ

 

 כאשר רואים מראות טבע יפים במיוחד, עצים מרהיבים ובריות מרשימות בהופעתן, מברכים:

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹלָּם 'הבָּ ה ּל, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ כָּ מוֶֹשכָּ עוֹלָּ  .וֹ בְּ

 

 כששומעים רעמים מברכים:

עוֹלָּםבָּ  ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ֵלא עוֹלָּם., ֶש רּוְך ַאתָּ תוֹ מָּ בּורָּ  ֹכחוֹ ּוגְּ

 

 .האלה ברכותהאפשר להציע לתלמידים לומר לאילו דברים שעשו או חוו בימים האחרונים מתאימות 

 

מראש להביא מחברת ריקה מהם או מבקשים  ,מחברתתלמיד ותלמידה מחלקים לכל מחברת הכרת הטוב: 

כל מבקשים מהם לכתוב במחברת ב"הכרת הטוב". שהמחברת החדשה שלהם היא מחברת הם אומרים ל לשיעור.

רגע אפשר לכתוב על דברים טובים קרו להם היום.  לוסוף היום בבית הספר(, איביום בסוף היום, לפני השינה )או 

דברים יפים שראו , ולתאר דברים שהם שמחים בהם ורוצים להודות עליהםעל יום, האחד יפה שהיה להם באותו 

 יום. הבאותו פי היה טוב וכישהו שאפשר למצוא מלא מוצלח ם יובוהתפעלו מהם. גם 

 

במחברת  השנה ולהקדיש זמן לכתיבהלאורך כל השתמש במחברת הכרת הטוב הזכיר לתלמידים לכדאי ל

  .במשימה את ההוריםגם . כדאי לשתף מנהלקריאה מו

 

עליהם ליצור ם תומזמינים אריבועי קרטון ולתלמידים מחלקים  )אם יש זמן(: הצעה לפעילות הרחבה מסכמת

. הם יכולים שמהם הם מתפעלים ונראים להם יפים במיוחד , מהחומריםטבעיים שסביבםהחומרים היצירה מ

. וכדומה לצייר על עלים, כגון חלוקי נחל ,בצורות שונות ענפים ואדמה, לקשט אבנים ,מיוחדים להדביק עלים

 גלילי נייר טואלטהוסיף גם , אצטרובלים. ואפשר לענפיםים, רצוי לאסוף מראש חומרי יצירה מהטבע: עלים, אבנ

  .מלאכותיים אחרים וחומרי יצירה

 

 סיכום

ימי אחד ממהיום הראשון של הבריאה למדנו את רעיון ההתבוננות בטבע וראיית הטוב. רעיון זה חוזר בכל 

בתשומת  אם מסתכלים בטבעמחברת הכרת הטוב. כאשר יצאנו לטבע ראינו שעזרת הבריאה והוא ילווה אותנו ב

כל יום באם ך, . כומתפעלים יותר דברים שאנחנו אוהבים, מבחינים במגלים כמה מגוון ויפה הוא לב ובכוונה

היום שלנו , אנחנו מקווים שולהודות עליהם , לעשותהיום יהיו דברים יפים וטובים לראותגם מחשבה שבנקום 

 כל יום "כי טוב"!בנוכל להגיד  כמו שעשה אלוהים, גם אנחנוו, היה טוב יותרי
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 האדם עץ השדה

מחפשת את הטוב. כך גם היחס שלנו לעצמנו ההתבוננות מ, "עין טובה"היכולת לראות את הטוב נובעת מ

מקבלים . יש הרבה דברים טובים בחיים שלנו שאנחנו דרך ההתבוננות שינויעם ולאחרים יכול להשתנות 

 הכרתשל  "משקפיים"להודות עליהם. כשאנחנו שמים את הר ביופיים ולהכיושוכחים  הםמאלינים כמוב

   .ולא הבחנו בוקודם את היופי שחלפנו לידו טוב יותר  הטוב, אנחנו רואים

 

 במרחב החקלאי

  גינה, מכיוון שבחקלאות לא תמיד הכול ירוק ויפה, יש גם בבמיוחד התבוננות וראיית הטוב חשובים

וגם פרקי זמן ארוכים ו"משעממים"  –שמתייבשים, גידולים שלא הצליחו צמחים  –הרבה "כישלונות" 

חפש את הטוב ואת היופי השתדל להרבה פעמים צריך למשום כך  .שלכאורה אין בהם שינויים גדולים

, עגבנייה שגדלה עקום יכולה להיות בעלת חן מיוחד. אם מרכיבים את ההתבוננות אחרת. לדוגמ בעזרת

יכולים להיראות מובנים מאליהם, כמו הצמחים שגידלנו, אולי , דברים שהם ינהגמשקפי הכרת הטוב ב

  פלא מרגש.   כ

 למשל, לבקש מהתלמידים אחרת. קצת , אבל הפעם מזווית גינהאפשר לחזור על פעילות ההתבוננות ב

ות אפשר להציע בכל פעם שמגיעים לגינה לנסשלכל אחת יופי אחר.  עגבניות שונות זו מזו חמשלמצוא 

 לשים לב למשהו חדש ויפה שלא שמנו לב אליו בפעם הקודמת.

 גינהמחברת הכרת הטוב דברים שהם מודים עליהם בחלק מיוחד בלכתוב בתלמידים אפשר גם להציע ל. 
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 וַיְַרא כִּי טֹוב

 

קוֹ  ל ֶקַטע ַבמ  ַיד כ  ימּו לְּ ל  ית. ַהשְּ ֵראש  ֵסֶפר בְּ יָאה מ  ר  פּור ַהבְּ ֵניֶכם ס  פְּ ר )יֹום ל  ֻדב  ֵאיֶזה יֹום מְּ ים בְּ א  ם ַהַמתְּ

י.. אשֹון, יֹום ֵשנ  נּו .ר  ֶצַבע( ַסמְּ י טֹוב" בְּ ים... כ  א ֱאֹלה  ים "ַוַירְּ ל  ּטּוי דֹוֶמה. ,ֶאת ַהמ  ל ב   אֹו כ 

 

 בראשית פרק א'

 

 _________ יום

ָאֶרץא  ֵאת ה  ם וְּ ַמי  ים ֵאת ַהש  א ֱאֹלה  ר  ית ב  ֵראש    .בְּ

ֹבהּוב  ה ֹתהּו ו  ת  יְּ ָאֶרץ ה  ה   ...וְּ

ים ג  יַוֹיאֶמר ֱאֹלה  הִׁ י ,אוֹר יְּ הִׁ   .אוֹר ַויְּ

ים ֶאתד  א ֱאֹלה  י ַוַירְּ אֹור כ  אוֹר ּוֵבין ַהחֶשְך ,טֹוב ה  ים ֵבין הָּ ֵדל ֱאֹלהִׁ  .ַוַיבְּ

ל הה  יְּ א ל  ר  ַלחֶשְך ק  אֹור יֹום וְּ ים ל  א ֱאֹלה  ר  קְּ   ,ַוי 

י ה  יֶעֶרב ַויְּ  ַויְּ ד ה    .ֹבֶקר יֹום ֶאח 

 

 _______יום 

ים ו  םַוֹיאֶמר ֱאֹלה  יִׁ תוְֹך ַהמָּ יַע בְּ קִׁ י רָּ הִׁ   ...יְּ

ים ֶאתז  יעַ  ַוַיַעׂש ֱאֹלה  ק  ר  ם ֲאֶשר ֵמַעל ל  יַע ּוֵבין ַהַמי  ק  ַתַחת ל ר  ם ֲאֶשר מ  ֵדל ֵבין ַהַמי  יַע ַוַיבְּ ק  ר  י ,ה  ה    .ֵכן ַויְּ

יח  א ֱאֹלה  ר  קְּ םַוי  י  מ  יַע ש  ק  ר    ,ם ל 

י ה  י ַויְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ   .ֹבֶקר יֹום ֵשנ 

 

 ________יום 

ים ט  םַוֹיאֶמר ֱאֹלה  וּו ַהַמיִׁ קָּ ם ֶאל יִׁ ַמי  ַתַחת ַהש  ד מ  קֹום ֶאח  ה ,מ  שָּ ֶאה ַהַיבָּ ֵתרָּ י ,וְּ ה    .ֵכן ַויְּ

םי  ֵוה ַהַמי  קְּ מ  ה ֶאֶרץ ּולְּ ש  ים ַלַיב  א ֱאֹלה  ר  קְּ ים ַוי  א ַימ  ר  י ,ק  ים כ  א ֱאֹלה   .טֹוב ַוַירְּ

ים יא  ינוַֹוֹיאֶמר ֱאֹלה  מִׁ י לְּ רִׁ י ֹעֶשה פְּ רִׁ יַע ֶזַרע ֵעץ פְּ רִׁ ָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב ַמזְּ ֵשא הָּ עוֹ  ַתדְּ ָאֶרץ בֹו ַעל ֲאֶשר ַזרְּ י ,ה  ה   ַויְּ

 .ֵכן

י ...יב  ים כ  א ֱאֹלה    .טֹוב ַוַירְּ

ייג  ה  י ַויְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ יש  ל    .ֹבֶקר יֹום שְּ

 

 _______יום 

ים יד  םַוֹיאֶמר ֱאֹלה  ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ ֹאֹרת בִׁ י מְּ הִׁ ה יְּ ל  יְּ יל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהל  ד  ַהבְּ   ...לְּ

ים ֶאתטז  ים ַוַיַעׂש ֱאֹלה  ֹדל  ֹאֹרת ַהגְּ ֵני ַהמְּ ים... שְּ ב  ֵאת ַהכֹוכ    .וְּ

ייח  ים כ  א ֱאֹלה   .ֹובט ... ַוַירְּ

ייט  ה  י ַויְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ יע  ב    .ֹבֶקר יֹום רְּ

 

 

 'נספח א
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 _______יום 

ים כ  הַוֹיאֶמר ֱאֹלה  ם ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחיָּ צּו ַהַמיִׁ רְּ שְּ עוֵֹפף ַעל ,יִׁ עוֹף יְּ ָאֶרץ וְּ ם ַעל הָּ י  מ  יַע ַהש  ק  ֵני רְּ   .פְּ

ים ֶאתכא  א ֱאֹלה  ר  בְּ ל ַוי  ֵאת כ  ים וְּ ֹדל  ם ַהגְּ ינ  לנֶ  ַהַתנ  ֵאת כ  יֵנֶהם וְּ מ  ם לְּ צּו ַהַמי  רְּ ֹרֶמֶׂשת ֲאֶשר ש  עֹוף  ֶפש ַהַחי ה ה 

יֵנהּו מ  נ ף לְּ י ,כ  ים כ  א ֱאֹלה   .טֹוב ַוַירְּ

יכג  ה  י ַויְּ ה  י ֶעֶרב ַויְּ יש    .ֹבֶקר יֹום ֲחמ 

 

 _______יום 

ים ֶאתכה  ינ ּה ַוַיַעׂש ֱאֹלה  מ  ָאֶרץ לְּ י ...ַחַית ה  א ֱאֹלה  יַוַירְּ   .טֹוב ם כ 

םכו  ים ַנֲעֶׂשה ָאד   ...ַוֹיאֶמר ֱאֹלה 

ים ֶאתכז  א ֱאֹלה  ר  בְּ א ֹאתוֹ  ַוי  ר  ים ב  ֶצֶלם ֱאֹלה  מֹו בְּ ַצלְּ ם בְּ ָאד  ם ,ה  א ֹאת  ר  ה ב  ֵקב  ר ּונְּ כ    .ז 

ים ֶאתלא  א ֱאֹלה  ל ַוַירְּ ֵנה כ  ה  ה וְּ ׂש  ֹאד ֲאֶשר ע    ,טֹוב מְּ

י ה  י ַויְּ ה  י ֹבֶקר ֶעֶרב ַויְּ ש    .יֹום ַהש 
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ים ַעל ַהּטוֹב כִׁ רְּ בָּ  מְּ

י ַעל ֹסֶרת פ  ית ַהמ  הּוד  ים ַכֲאֶשר, ַהיְּ ַמֶשהּו ֶנֱהנ  ים מ  ם, נ ע  עֹול  ֵרְך ֵיש ב  ב   :לְּ

כֹות רְּ ין ב  כֹות – ַהֶנֱהנ  ר  ים בְּ כ  רְּ ב  ֵני ֶשמְּ פְּ ה ל  יל  י   אוֹ  ֲאכ  ת  ַחת ַעל אוֹ  השְּ ר ֲהר  ב  ים ד   .נ ע 

כֹות רְּ י ה ב  א  רְּ כֹות – ה  ר  ים בְּ כ  רְּ ב  ים ַכֲאֶשר ֶשמְּ ים אוֹ ) רֹוא  ע  ד ַמֶשהּו( שֹומְּ יֻח  יֹוֵצא מְּ  .ַבֶּטַבע ֹדֶפן וְּ

  

 ב'נספח 

 

 

ילֹותמ   ג  ים ַבֲעֵלי צּורֹות ֹלא רְּ ל  ה ע  ש  אּו ֲחמ   .צְּ

 

 

צְּ  יםה ש  מ  חֲ  אּומ   .ֵפרֹות ֶשל סּוג 

 

 

יבּו ש  ה ַהקְּ ש  ים קֹולֹות ַלֲחמ  מּו שֹונ  שְּ ר  ם וְּ  .אֹות 

 

 

 

צְּ  יםה ש  מ  חֲ  אּומ   .ַשֶלֶכת ֲעֵלי ֶשל סּוג 

 

 

 

צְּ  לֹותה ש  מ  חֲ  אּומ  ים) ַמקְּ יםש( ֲענ פ  ֶזה ֶזה ֹונ   .מ 

 

 

 

ׂשּו ה ַחפְּ ש  ים ֲחמ  ר  ב  ים דְּ פ  ֵעיֵניֶכם י  דֹול ַמֶשהּו: בְּ  ,  ג 

י ַמֶשהּו ן ַמֶשהּו, ֵבינֹונ  ט  י ַמֶשהּו, ק  עֹונ  בְּ רּו – ַחי ַמֶשהּוּו צ  ַציְּ ם וְּ   אֹות 

 .תֶר בֶ חְּ מַ בַ 
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 ְמָבְרכִּים ַעל ַהּטֹוב

י ַעל ֹסֶרת פ  ית ַהמ  הּוד  ים ַכֲאֶשר, ַהיְּ ַמֶשהּו ֶנֱהנ  יםנ   מ  ם, ע  עֹול  ֵרְך ֵיש ב  ב   :לְּ

כֹות רְּ ין ב  כֹות – ַהֶנֱהנ  ר  ים בְּ כ  רְּ ב  ֵני ֶשמְּ פְּ ה ל  יל  י ה אוֹ  ֲאכ  ת  ַחת ַעל אוֹ  שְּ ר ֲהר  ב  ים ד   .נ ע 

כֹות רְּ י ה ב  א  רְּ כֹות – ה  ר  ים בְּ כ  רְּ ב  ים ַכֲאֶשר ֶשמְּ ים אוֹ ) רֹוא  ע  ד ַמֶשהּו( שֹומְּ יֻח  יֹוֵצא מְּ  .ַבֶּטַבע ֶפןדֹ  וְּ

 

ֵניֶכם .1 פְּ כֹותה מ  כַ  ל  ר  נו. בְּ אֹות ַסמְּ כֹות" ֶאת' נ ב  רְּ ין ב  אֹות" ַהֶנֱהנ  י ה" ֶאת' ר ּוב  א  רְּ כֹות ה  רְּ  ".ב 

 

ֵעץ ֵפרֹות ַעל ים ה  כ  רְּ ב   :מְּ

רּוְך ה בָּ עוֹלָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו' ה ַאתָּ י בוֵֹרא, הָּ רִׁ ֵעץ פְּ  .הָּ

 

ים ֶשרֹוא  דֹול םַהי   ֶאת כְּ יכֹון ַהי ם) ַהג  ים אוֹ  ַהת  י ינֹוס  ים(, אֹוקְּ כ  רְּ ב   :מְּ

רּוְך ה בָּ עוֹלָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו' ה ַאתָּ ה, הָּ שָּ ם ֶאת ֶשעָּ דוֹל ַהיָּ  .ַהגָּ

 

ֵרי ַעל בְּ ל ד  ֶקה ַמֲאכ  דּול ם ֶשֵאין ּוַמשְּ ן ג  ָאֶרץ מ  גֹון) ה  ר כְּ ׂש  ים, ב  ג  ים, ד  ינֹות, ֵביצ  ב  אֹות גְּ ק  ים( ּוַמשְּ כ  רְּ ב   :מְּ

רּוְך ה בָּ עוֹלָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו' ה ַאתָּ ֶיה ֶשַהֹכל, הָּ הְּ רוֹ נִׁ בָּ דְּ  .בִׁ

 

ים ֶשרֹוא  ַעת כְּ ה ֹלא ֶטַבע תֹופ  יל  ג  גֹון ,רְּ ק כְּ ר  אֹוד ג בֹוּהַ  ַהר, ב  ר אוֹ  מְּ דֹול נ ה  אֹוד ג  ים, מְּ כ  רְּ ב   : מְּ

רּוְך ה בָּ עוֹלָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו' ה ַאתָּ ית ַמֲעֵשה עוֵֹשה, הָּ ֵראשִׁ  .בְּ

 

ים ַכֲאֶשר יח  ר  ים מְּ ב  גֹון, טֹוב ֵריחַ  ַבֲעֵלי ֲעׂש  ֵבי כְּ ׂשְּ ין ע  ל  ים, ַתבְּ כ  רְּ ב   :מְּ

רּוְך ה בָּ עוֹלָּם, ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו' ה ַאתָּ ֵבי בוֵֹרא הָּ שְּ ים. עִׁ מִׁ שָּ  בְּ

 

ים ֶשרֹוא  ן, ֶקֶשת כְּ נ  ים ֶבע  כ  רְּ ב   :מְּ

רּוְך ה בָּ עוֹלָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו' ה ַאתָּ ית זוֵֹכר, הָּ רִׁ ן ַהבְּ ֶנֱאמָּ יתוֹ וְּ רִׁ בְּ ם בִׁ ַקיָּ רוֹ וְּ ַמֲאמָּ  . בְּ

 

יֹות אוֹ ) ֶלֶחם ַעל נ  מ  תֹות, ַלחְּ ַכדֹוֶמה פ  ים( וְּ כ  רְּ ב   :מְּ

רּוְך ה בָּ עוֹלָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו' ה ַאתָּ יא, הָּ ן ֶלֶחם ַהמוֹצִׁ ָאֶרץ מִׁ  .הָּ

 

ים ֲאֶשרכַ  אֹות רֹוא  ים ֶטַבע ַמרְּ ד י פ  יֻח  מְּ ים, בְּ ים ֵעצ  יב  ה  יֹות ַמרְּ ר  ימֹות ּובְּ ש  ן ַמרְּ ת  ע  הֹופ  ים, בְּ כ  רְּ ב   :מְּ

רּוְך ה בָּ עוֹלָּם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו' ה ַאתָּ ה, הָּ כָּ מוֹ ּלוֹ ֶשכָּ עוֹלָּ  .בְּ

 

ים ע  ֶששֹומְּ ים כְּ מ  ע  ים רְּ כ  רְּ ב   :מְּ

רּוְך ה בָּ עוֹלָּם ֶמֶלְך ֹלֵהינּואֱ ' ה ַאתָּ תוֹ ֶשֹכחוֹ, הָּ בּורָּ ֵלא ּוגְּ  .עוֹלָּם מָּ

 

כֹות סּוג ֵאיֶזה .2 ר  שּור בְּ ים ק  ר  ב  דְּ יםהַ  ל  ַרֲחש  תְּ לבְּ  מ   ? ____________________יֹום כ 

כֹות סּוג ֵאיֶזה ר  שּור בְּ ים ק  ר  ב  דְּ ים ל  ַרֲחש  תְּ ים ַהמ  ת  ע  חֹוקֹות לְּ  ________? ____________יֹוֵתר רְּ

ֵאל ה .3 ה שְּ ב  ַמֲחש  ה: לְּ מ  נּו מ  ים ֲאַנחְּ ַפֲעל  תְּ ים – יֹוֵתר מ  ר  ב  דְּ ים מ  ֵבה ֶשקֹור  ים אוֹ  ַהרְּ ר  ב  דְּ ים מ  יר  ד  ים, נְּ ַעט ֶשקֹור  ? מְּ

ה  ?ל מ 

 נספח ג'
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 "בין מים למים"שלישי:  שיעור

 חשיבות המים בטבע

 

"בין מים למים", בין המים שבשמים ההפרדה נוצרה בו היום ש ,השיעור השלישי יעסוק ביום השני של הבריאה

היותם מרכיב בסיסי במערכת  עלוקיום כל צורות ה)עננים( למים שבאדמה )מקווי מים(. נלמד על חשיבות המים ל

נכיר את מגוון מקורות המים וניגע על , מים התורה נמשלת למיםה לשהרבה  םחשיבותבשל . נראה שהאקולוגית

 .בטבע מיםקצה המזלג במחזור ה

 

 :השיעור מטרות

  וילמדו על תהליכים טבעיים  ,מגוון מקורות מים טבעייםאת מחזור המים בטבע והתלמידים יכירו

 .מים שימורלומילוי מאגרי מים המביאים לומלאכותיים 

 ועל הקשר שבין עובדה זו להמשלת , בו התלמידים ילמדו על חשיבות המים לקיום העולם וכל החיים

 .התורה למים

 

 :הדרושים אביזריםה

 דף עבודה מצולם כמספר התלמידים

 

 

 מבנה השיעור:

 מקורות המים: 'חלק א

 חשיבות המים: 'חלק ב

 שימור מים: 'חלק ג
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 מהלך השיעור:

 מקורות המים :'חלק א

, מהברזעוקבים אחר התהליך מהסוף להתחלה: מים מגיעים ? אלינו מיםה יםמגיען מאיתלמידים שואלים את ה

יש אדמה במעמקי המי תהום. מסבירים שממעיינות וז הם מגיעים בצינורות לאחר שנשאבו ממאגרים, מואל הבר

, ואז נוצר מעיין ",בעצמם" אל פני האדמהיוצאים  שבאדמהיש מקומות שהמים . מצבורים גדולים מאוד של מים

. פעם היו מגיעים למי ור, יש לחפ=מקום עמוק(תהום מי תהום )ל ,להגיע למים שבאדמהבהם כדי ויש מקומות ש

מערכות שאיבה משוכללות יותר, . היום יש יםמים בדליאת ההיו שואבים ות, ומהן בארחפירת תהום באמצעות ה

 .יםברזהעד ומובילות אותם בצינורות  את המים ותשואבוהן 

 ולם, מה מקורם של המים הנמצאים באדמה?א

ב וים. וכך כתלכל המים שהיו בעולם לשמים ולוהים את אהפריד ביום השני מזכירים שבסיפור הבריאה מסופר ש

 :'ח-', ו'בספר בראשית א

ין ַמִים ָלָמִים.  ְך ַהָמִים, ִויִהי ַמְבִדיל בֵּ אֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ְבתוֹּ  ַויֹּ

ין ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ין ַהַמִים ֲאֶשר ִמַתַחת ָלָרִקיַע ּובֵּ ל בֵּ ַעל ָלָרִקיעַ  ָהָרִקיַע, ַוַיְבדֵּ ן.  ַוְיִהי ,ַהַמִים ֲאֶשר מֵּ  כֵּ

ִני ֶעֶרב ַוְיִהי ַוְיִהי ,ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ָשָמִים ם שֵּ ֶקר יוֹּ  .בֹּ

  

ם מים", שם יש מים.  אנחנו יכולים לשמוע במילה העברית "שמים" את הצירוף "ש 

 הגשם?מבקשים מהתלמידים לחשוב איפה יש בשמים מים? מהיכן מגיע 

 ? איך המים חוזרים לשמים?יםעוברם ? איזה תהליך המגיעים מי הגשמים לברזים שבבתיםאיך 

השמש מחממת ( ומסבירים במילים פשוטות ש')נספח אבטבע רטוט פשוט של מחזור המים שמראים או מציירים 

, ם, העננים מורידים גשםלעננימתעבים הופכים לאדים )כמו בקומקום(, האדים והם מתאדים,  ֶשַבי םהמים את 

 בצורת מעיינות,האדמה למאגרי מי התהום. מי התהום פורצים לעתים מאדמה, ( לים)נכנס יםמחלחל ומי הגשם

 נשפכים לים.מי המעיינות זורמים בנחלים והנחלים 

 

בתיאורי המים  להבחיןהקריאה מכוונים את התלמידים  במהלך .על נקדימון בן גוריוןת האגדה מקריאים א

 ועוד. בור מים, מעיין, עננים :לסוגיהם המופיעים בסיפור ובמקורות המים

 להזמין תלמידים להציג את המסופר. אפשר

 . ספר האגדה לילדיםאפשר להאזין לסיפור באתר 

 

ם עלו ַלי  ירּוש  כל פינה ב  ַמת הסוכות, סוכות  חג הסוכות ַבֶפתח, ּומ  שירה. הכול ֲעֵמלים על ֲהק  קולות ַפטיש, ַמסֵמר וְּ

וֹות  כל ַקצְּ קדש מ  בוא ֶאל ֵבית המ  עיר וגם ֶאת עוֵלי הֶרגל )אורחים( הרבים העתידים ל  ֵבי ה  שו ֶאת תוש  ַשמְּ אשר יְּ

 הָארץ.

טף, ע עיר: גברים, נשים ו  ַשעֵרי ה  ֵנה ֵהֵחלו הַשי ירות להיכנס בְּ תַרעֵנן וה  נּוח ּולה  ַבקשים ל  ן הֶדרך הארוכה, מְּ ייפים מ 

ֵני ַהחג. ַקבלו ֶאת פְּ ֶטרם יְּ  בְּ

אים רבים כל כך,  שאוב ּולַהשקֹות ֶאת עוֵלי הֶרגל הצמאים. אך אֹוי ה! הב  ם ֶאל בורֹות המים, ל  ַלי  רּוש  ֵני יְּ מיהרו בְּ

סוף הַקיץ הלוהט היו המים ַבבורֹות מעטים כל כך בעה ימים בלי מים?ּובְּ  . מה ַיעׂשו? איך יחגגו ש 

  

א   ימֹון ֶאל ַׂשר רֹומ  ד  לך ַנקְּ מֹו. ה  יֹון שְּ ימֹון ֶבן גּורְּ ד  ָאגים היה אדם עשיר ּומכובד, ַנקְּ ם המּודְּ ַלי  רּוש  ֵבי יְּ י אשר בין תוש 

ה   ים )זורמים( בְּ ַפכ  ר ַמעי ינֹות מים המְּ עיר ואמר לו: "לָך יש שֵנים עׂש  ם. ַהלֶווה לי מים להשקות ֶאת גר ב  ַלי  רּוש  ֵרי יְּ

ינוֶתיָך ַמעיְּ שאב מ  סוף החורף אחזיר לָך ֶאת ַכמּות המים שנ   ."עוֵלי הֶרגל, ּובְּ

http://agadastories.org.il/kids/node/359
http://agadastories.org.il/kids/node/359
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ֵפק הַׂשר. קְּ ם לא תחזיר לי?" פ   "וא 

ֵרי כסף!" כְּ ֵנים עׂשר הַמעיינות, ֶאתן לָך שֵנים עׂשר כ  ם לא אשיב לָך ֶאת ֵמיֵמי שְּ  "א 

כּום ואה. זה סְּ ַרת הַהלו  ַהחז  בע מוֵעד לְּ סכים ַלהצעה וק  יעּות רצון, ה  ׂשב  כבד, חשב הַׂשר ב   נ 

ֵמח  כמה ׂש  ויה, וְּ ו  רְּ תו ֵמהם ל  ימֹון ֶאת המעיינות, כמה הֹודּו לֹו לאַחר ֶשש  ד  ֶשֶהרָאה להם ַנקְּ מחו עוֵלי הֶרגל כְּ כמה ׂש 

ם  ַלי  ירּוש   שנה!האותה בהיה החג ב 

תֹום ַהחג ֵביתֹו, בְּ ימֹון ישב בְּ ד  ם. ַנקְּ ֵבית  בּו הכול לְּ בר, וגשם  בוקרובכל  ש  רקיע. הימים חלפו, הסתיו ע  טו ב  לה ַמב  ת 

תַעֵכב.  טּו הלָאה בלי לה  עיר ש  ֵמי ה  שְּ זַדמנּו ל  עטים שה   לא י רד. גם החורף בא, אך העננים המְּ

 

גיע הזַמן להשיב ַלַׂשר ַכמּות מ ֵנה תם החורף. ה  ימֹון יש בקושי מים ֵדי הצורך וה  ד  ַנקְּ ר מעיינות, ּולְּ ים של שֵנים עׂש 

גיע אליו ַשליח ֵמֵאת הׂשר ודרש:  מים הכחולים מאֹוֶפק עד אופק. עוד הוא ַמביט, ה  ימֹון ַבש  ד  ביט ַנקְּ בֵני ֵביתו! ה  ל 

כֵרי כסף!" ר מעיינות או שֵנים עׂשר כ   "ֵתן לי ֵמיֵמיהם של שֵנים עׂש 

נייֵהש פ  ימֹון: "עכשיו בוקר, כל היום לְּ ד   ."יב ַנקְּ

עּוַמת ֶשבא. לְּ  ַשב ַהשליח כ 

רש: "ֵתן לי ֶאת המים או ֶאת הכסף!" ליח וד   ַבצהריים הופיע שוב הש 

ימֹון: "עדיין לא תם היום. אולי ֵירדו גשמים ד   ."ֵהשיב ַנקְּ

ימֹון. צחק הׂשר: "כל הש ד  בֵרי ַנקְּ סר השליח ַלׂשר ֶאת ד   נה לא י רדו גשמים, ועכשיו ֵירדו?"מ 

נ ׂשא תפילה: "ריבונו של עולם!" אמר,  ֵצב, וְּ ש כשהוא ע  קד  ֵבית המ  נס לְּ כְּ אגה. נ  מל א צער ּודְּ ימֹון נ  ד  ַנקְּ ַרב וְּ הֶערב ק 

בֹודָך כְּ א ל  ֶשפע, ֶאל  בוד משפחתי ביקשתי ַמים בְּ כְּ ל  בֹודי וְּ ֶניָך )אתה יודע( שלא לכְּ פ  י דוע לְּ לוי וְּ , כדי שיּוכל העם "ג 

 לחגוג!"

יֵלא ֶאת כל הבורות והמעיינות, עד ֶשעלּו על  כה י רד ּומ  קיע וגשם בר  ר  ים )עננים( אפורים ּוכבדים ב  ב  רו ע  ַקשְּ תְּ מיד נ 

דֹוֵתיהם.  גְּ

ץ )מקום  ֵבית הֶמרח  י יוצא מ  א  ֵנה הׂשר הרֹומ  ֵמח, וה  קדש ׂש  ֵבית המ  ימֹון מ  ד  רב אליו בו היו מתרחצשי צא ַנקְּ ים(. ק 

ַתת  לי. עליָך להשיב לי עודף!" ֶשנ  ימֹון ַבעליצּות ואמר: "ֶהחזרתי לָך מים אף יותר מ  ד   ַנקְּ

 

 ומקשרים את התשובות של התלמידים למושגים שנלמדו על מחזור המים: שאלות הבנהשואלים 

 הגיעו לבקר בבית האורחים )עולי הרגל( שאת למה לא היו מספיק מים להשקות את תושבי ירושלים ו

, ברוב המים שנאספו בבורות בחורף כבר השתמשו, או סוכות חל בסוף הקיץ)חג ה המקדש בחג הסוכות?

 . אורחים רבים הגיעו לירושלים ולא היה די מים לכולם(.גשם, ועדיין לא החל לרדת התאדושהם 

 יותר נשמרים טוב  המיםשל השר הרומאי. במעיינות  במעיינות) ?בכל זאת בעונה הזאת מים ואיפה הי

 ואינם מתאדים במהירות(. שמש החמהשהם אינם חשופים למפני 

 ?(גשם)ירד  איך התמלאו שוב המעיינות של השר הרומאי 

 

 חשיבות המים :'חלק ב

מסבירים לפני הקריאה (. 'שיר השירים הממשיל את התורה למים )נספח בממדרש מדרש הקוראים יחד את 

היא כמו מים? המדרש התורה היא כמו מים. באיזה מובן  – ו דברי תורה במים"בקצרה את הכותרת: "נמשל

אפשר ללמוד ממנו לא פחות על חשיבות המים אך להדגיש את חשיבות התורה,  יאאמנם מטרת המדרש היסביר. 

 לעולם.
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 םיִׁ מַ ה בְּ רָּ וֹי תֵר בְּ דִׁ  לּושְּ מְּ נִׁ 

 

 פוֹ ד סוֹ עַ ם וְּ ל  עוֹ ף ה  וֹ סם מ  י  ה מַ מ  

 .פוֹ ד סוֹ עַ ם וְּ ל  עוֹ ף ה  וֹ סה מ  ר  וֹ ת ְךכ  

 םל  עוֹ ים ל  י  ם חַ י  ה מַ מ  

 ם.ל  עוֹ ים ל  י  ה חַ ר  וֹ ת ְךכ  

 םי  מַ ש  ן הַ ם מ  י  ה מַ מ  

 ם.י  מַ ש  ן הַ ה מ  ר  וֹ תהַ  ְךכ  

 יםל  ח  נְּ ־יםל  ח  ים נְּ ׂש  עֲ נַ ין וְּ פ  ט  ־יןפ  ין ט  ד  רְּ ם יוֹ י  מַ ה הַ מ  ּו

 .עַ בֵ ל נוֹ חַ נַ ה כְּ ׂשֶ עֲ נַ ד שֶ ר עַ ח  מ  לְּ  םי  ַת שְּ ם ּווֹ יהַ  )מצוות( תכוֹ ל  הֲ י ֵת ד שְּ מֵ ם לוֹ ד  ה: ָאר  וֹ ת ְךכ  

 םי  י מַ נ  ֵק שְּ ן: הַ ט  ק  ר לְּ מַ לוֹ  שיֵ בַ תְּ ל מ  דוֹ ם ג  ד  ין ָאם אֵ י  ה מַ מ  ּו

 ת.חַ ת ַאאוֹ  ּולפ  אֲ ד, וַ ח  ק אֶ סּופ  , דח  ר אֶ ב  ד, ד  ח  ק אֶ ֶר י פֶ נ  ֵד מְּ ן: לַ ט  ק  ר לְּ מַ לוֹ  שיֵ בַ תְּ ל מ  דוֹ ג  ין הַ ה אֵ ר  וֹ י תֵר בְּ ד   ְךכ  

 (מדרש שיר השירים רבה א', י"ט)

 

 

 ועונים על השאלה: מה כל תיאור במדרש מלמד אותנו על תכונות המים ועל חשיבותם? במליאה עובדים

 בשורה הריקה המופיעה אחרי כל תיאור. ,התלמידים יענו על השאלה בדפי העבודה

יש מים בכל דבר בעולם. אפילו אם ניקח עלה ונחתוך אותו נרגיש קצת רטיבות. יש  – ועד סופו מים מסוף העולם

 70%. יש מים אפילו בסלעים. ובכל גוף חי לו לחות( החסרכלומר בעור שלנו )לפעמים העור יבש, , מים בצמחים

 מהגוף שלנו הוא מים! 70%־מהעולם הוא מים ו

גם אף שלהזכיר מדבריות )אפשר שאין מים אין חיים. היכן ים לכל העולם. המים מעניקים חי – מים חיים לעולם

אם יש קודם כול ואפשר להזכיר שכאשר מחפשים חיים בכוכבים אחרים בודקים , שם יש לחות מסוימת וחיים(

 שם מים.

 מחזור המים. עלבחלק הראשון של השיעור שלמדנו מה  – מים מן השמים

  רפות לנחלים.טמצ הכל הטיפות האלוהגשם מורכב מטיפות קטנות,  – נחלים־חליםטיפין ונעשים נ־יורדים טיפין

אדם לאדם שכולם זקוקים למים, אין הבדל בין משום  – "השקני מים"אין אדם גדול מתבייש לומר לקטן: 

 למים. וואין מישהו נכבד יותר בזכות ,. לכולם זכות שווה למיםמבחינה זו

 

כלומר התורה יכולה  ,התורה נמצאת בכל דבר ,כמו שמים נמצאים בכל דבררש, לפי המד – התורה נמשלה למים

שבו על סיפור תורה שאפשר ללמוד ממנו משהו )אם קשה לילדים לענות, אפשר ללמד אותנו דברים רבים. ח  

 תכנון בחיים(.ה, שאפשר ללמוד מסיפור הבריאה על חשיבות בשיעור הראשוןלהזכיר להם את מה שלמדו 

לא לומדים אותה מאוד ו כך בלימוד תורה. התורה ארוכה נחלים,־טיפין ונעשים נחלים־ם יורדים טיפיןכמו שמי

 . , פרק אחר פרקפסוק אחרי פסוקבמנות קטנות, בבת אחת, אלא 

האדם בזכות למים )הבדל בגיל, במין,  אין הבדל עקרוני בין בני באותה המידה זקוקים למים כולםשמשום 

 יכולים ללמוד תורה וללמד אותה.  םכול –תורה  , כך בלימודבמוצא(

ביקשו להשוות אותה למשהו שהוא הבסיס היא בסיס לכול ולכן אפשר לסכם ולומר שהחכמים חשבו שהתורה 

 מים.ב ובחרו –ל ולכ

 

 שימור מים :'חלק ג



32 

 

 ושואלים: ,חוזרים לסיפור על נקדימון ומעיינות המים

 יכולים לעשות תושבי ירושלים בסיפור על היו יהם אין חיים, מה ראינו שהמים חשובים מאוד לעולם ובלעד

 לוי? באושלא יצטרכו לסמוך על נס הקיץ הבא בסוףלהם מים  ורכו לדאוג שלא יהיטנקדימון כדי שלא יצ

 דרכים אפשר לשמור על המים?

)לרחיצה מי גשמים, להשתמש באותם מים פעמיים גור מים, לאשימוש בלחסוך ב – רעיונות שאפשר לעלות

 לא לזהם מי שתייה ועוד.להקפיד שולהשקיה(, 

על  יםשומר םבה השלספר על דרך  יםיכולתלמיד ותלמידה . כל לימינוכל הדרכים הללו נכונות גם לעבר וגם 

 .בדף העבודה, נספח ב'( 2)חלק  להתחיל לשמור מעכשיו יםיכול םבה השהמים או לחשוב על דרך 

 

 סיכום

מוחלטת. המים שבשמים אינה אלוהים בין מים למים, אבל ההפרדה הזאת הפריד ם השני ביו ,לפי סיפור הבריאה

בעולם.  יםוהם מקור החי ,כל דברבוהמים מהאדמה חוזרים לשמים. המים נמצאים בכל מקום ו ,מגיעים לאדמה

ר ולימודה, משום שעל פי השקפת המסורת היהודית התורה היא מקו תורההחשיבות המים נמשלת לחשיבות 

)כמו שראינו  אין חיים, ומחסור במים הוא בעיה חמורה בלי מיםמשום ש. הידע ולימודה הוא תנאי לקיום העולם

 .לשמור על המים מפני זיהום ובזבוז חשוב ,בסיפור על נקדימון(

 

 האדם עץ השדה

שווים טענה שכולם וה ,ההופכות לנחלים המים טיפותתיאור שני נושאים שכדאי לעלות לשיח עמוק הם 

טענה ה, ושל שגרה ומאמץם על כוחגם ההופכות לנחלים מלמד אותנו  המים טיפותתיאור  .בזכות למים

לשוחח ם ולתחום הלימודיגם  האלהרעיונות שור את האפשר לק .גם על כבוד הדדי תמלמדבנוגע לשוויון 

 יומית ועל כך שלא בושה לבקש עזרה.־על השקעה יום

זה מזכיר עניין מקווי מים.  אחוזים משטח כדור הארץ הם 70%־ו ,מים 70%־גוף האדם מורכב מ ,כמו כן

לעולם. אם לא נשמור על יחסנו לעצמנו ליחסנו בין הקשר את רעיון "האדם עולם קטן". כדאי לדבר על 

פוגעים  גם ואם אנחנו חיים חיים שאינם טובים לנו, סביר להניח שאנחנו, לעצמנוגם המים בעולם נזיק 

 בעולם.
 

 מרחב החקלאיב

  יש צמחים  :הדרכים הנכונות להשקותלהכיר את ו גינההיכרות עם מערכות ההשקיה באפשר לערוך

מותאמים צמחים טרופיים : מקור האקלימי שלהםעל פי ה, מים הרבהצריכים ויש ש ,שצריכים מעט מים

 .למשקעים מעטים – מדברייםלסביבה רווית משקעים וצמחים 

  אגירת דגם חכם ל ,למעשה ,חיסכון במים. צמחים הםעל אגירת מים ועל ים, לשוחח על שימור מאפשר

 באמצעותן הם עושים זאת.שלהכיר את ה"טכניקות" אפשר מים. 

 נימים של עלה ולעקוב אחר מסלול המים בצמח.בלהתבונן  אפשר 

 שמקורן ת, טיפות על השקיייראו חופרים בור קטן ומכסים אותו בשקית ניילון, אחרי כמה זמן  :פעילות

 באדמה.שלחות ב

 נייר ספר כבד. הבין דפי ומניחים  נייר ייבוש עלים ופרחים. שמים פרחים ועלים בין דפי :פעילות אחרת

 יאו כרטיס ותאפשר להכין סימנימהתוצרים והעלים והפרחים מתייבשים. מהצמח סופג את הלחות 

  ברכה.
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ַבע ִּם ַבּטֶּ  ַמְחזֹור ַהַמי

  

 

 

 

 

 

 

ַאדּות תְּ  ה 

י נ   םֲענ 

 ֶגֶשם

 הֹוםֵמי תְּ 

 נספח א'
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ִּם ְבֵרי ּתֹוָרה ְבַמי  נְִּמְשלּו דִּ

 

 ים?מ  כ  חֲ י הַ ֵר בְּ ד  ם מ  י  מַ ל הַ ד עַ מֹ לְּ ר ל  ש  פְּ ה אֶ מ    .1

 

 

 

ם  _____________________________________________________________________ ַהַמי 

 

 

 

ם  _____________________________________________________________________ ַהַמי 

 

 

 

ם  _____________________________________________________________________ ַהַמי 

 

 

 

 

ם  _____________________________________________________________________ ַהַמי 

 

 

 

 

 

ם  _____________________________________________________________________ ַהַמי 

 (ט", י'א הב  ים ַר יר  ש  יר הַ ש   שַר דְּ )מ  

 

ים יְךאֵ  .2 רִׁ נּו שוֹמְּ  ?םיִׁ מַ ל הַ עַ  ֲאַנחְּ

 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 ב'נספח 

ָפוָ דָסוָ עָ םָוָ לָ עוָ ףָהָ וָ סָ םָמָ יָ הָמָ מָ 

 .פוָ דָסוָ עָ םָוָ לָ עוָ ףָהָ וָ סָ הָמָ רָ וָ תָ ָךָ כ ָ 

ָםלָ עוָ יםָלָ י ָ םָחָ יָ הָמָ מָ 

 ם.לָ עוָ יםָלָ י ָ הָחָ רָ וָ תָ ָךָ כ ָ 

ָ ןָהָ םָמָ יָ הָמָ מָ  ָםיָ מָ ש  

ָ ןָהָ הָמָ רָ וָ תָ הָ ָךָ כ ָ   ם.יָ מָ ש  

ָ הָהָ מָ וָ  ָוָ םָייָ מ  ָ יןָטָ ד ָר  ָ טָ ־יןפ  ָיםלָ חָ נָ ־יםלָ חָ יםָנָ ש ָ עָ נָ יןָוָ פ 

ָ דָש ָ מָ םָלוָ דָ ה:ָאָ רָ וָ תָ ָךָ כ ָ  ָ ש ָ םָוָ וָ יָ הָ ָ)מצוות(ָתכוָ לָ הָ יָת  ָ רָעָ חָ מָ לָ ָםיָ ת   .עָ בָ לָנוָ חָ נָ הָכ ָ ש ָ עָ נ ָ דָש 

ָםיָ יָמָ נָ קָ ש ָ ן:ָהָ טָ קָ רָלָ מָ לוָ ָשָ י ָ ב ָ תָ לָמָ דוָ םָג ָ דָ יןָאָ םָאָ יָ הָמָ מָ וָ 

ָ נָ דָ מ ָ ן:ָלָ טָ קָ רָלָ מָ לוָ ָשָ י ָ ב ָ תָ לָמָ דוָ ג ָ יןָהָ הָאָ רָ וָ יָתָ רָ בָ ד  ָָךָ כ ָ  ,ָדחָ רָאָ בָ ד,ָד ָ חָ קָאָ רָ יָפ 

 ָ ָ.תחָ תָאָ אוָ ָוָ לָ פָ אָ ד,ָוָ חָ קָאָ סוָ פ 
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  "ייקוו המים... ותראה היבשה" י:שיעור רביע

 אזורי מחיה

 

בין השניים היא פרדה ים ליבשה. הההבין הפריד אלוהים ביום השלישי על פי סיפור הבריאה בבראשית, 

פשרה את היווצרותם של  בעל חיים תלוי בסביבת צמח והיצורים החיים בהמשך סיפור הבריאה. כל הצמחים ושא 

נכיר את חשיבות סביבות אלה, יעור הרביעי נלמד על ייחודה של כל אחת מסביבות המחיה ההמחיה שלו. בש

בהם בעלי חיים וצמחים אינם נמצאים במקומם שונשוחח על מצבים  ,צמחיםלחיים והטבעיות לבעלי המחיה ה

 הטבעי.

 

 :השיעור מטרות

 התלמידים יכירו את ההבדלים הבסיסיים בין ים ליבשה. 

 בעלי חיים בים וביבשהצמחים ועל אזורי מחיה טבעיים של  התלמידים ילמדו. 

  ל בעלי חיים וצמחיםעהתלמידים יבינו את ההשפעה שיש לשינוי בסביבת החיים. 

 

 :הדרושים אביזריםה

 סרט הדבקה, עדיף צבעוני

 דף לימוד מצולם כמספר התלמידים )נספח ב'(

 (ג'כרטיסיות )נספח ( ולהקרין על הלוח)אפשר  מפה גדולה של כדור הארץ

 

 מבנה השיעור:

 יבשה–: ים'חלק א

 : לכל חיה מקום משלה'חלק ב

 : הרחק מהבית'חלק ג

http://genealogy.galim.org.il/upload/images/map_b.gif
http://genealogy.galim.org.il/upload/images/map_b.gif
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 מהלך השיעור:

 יבשה–ים :'חלק א

צד אחד  תוהגדרסרט הדבקה  עזרתהכיתה לשניים ברצפת יבשה". אפשר לחלק את –כפתיח לשיעור משחקים "ים

צריכים לעבור לצד הנכון. כדי לאתגר תלמידים . מכריזים בכל פעם "ים" או "יבשה", וה"יבשה"וצד שני  "ים"

כדי לחזור למשחק , ונפסל –יבשה וכדומה. מי שמתבלבל ־ים־יבשה, יבשה־ים־רצפים: יםבמהירות אפשר לומר 

מדי גם לעצור את המשחק  אפשר(. 'רשימת שאלות בנספח אראו ה )לענות נכון על שאלה הקשורה בים וביבשעליו 

 . את כל התלמידים ולשאול את השאלותפעם בפעם 

 

 ?לפי סיפור הבריאה ואלים את התלמידים אם הם יודעים מה עשה אלוהים ביום השלישיבמליאה ש

 סבירים אותם:מתארים את ההפרדה בין ים ליבשה, ומה( 'י-', ט'מלמדים את הפסוקים מבראשית )א

ה ש  ֶאה ַהַיב  ֵתר  ד, וְּ קֹום ֶאח  ם ֶאל מ  ַמי  ַתַחת ַהש  ם מ  וּו ַהַמי  ק  ים י  ה ֶאֶרץ,  ,ַוֹיאֶמר ֱאֹלה  ש  ים ַלַיב  א ֱאֹלה  ר  קְּ י ֵכן. ַוי  ה  ַויְּ

ים א ַימ  ר  ם ק  ֵוה ַהַמי  קְּ מ  י טֹוב. ,ּולְּ ים כ  א ֱאֹלה   ַוַירְּ

 

המים שבשמים  ופרדומכוסה מים. ביום השני ה האדמהכל הייתה בהתחלה  ,בראשיתהמתואר בספר לפי 

במקום אחד. המקומות שנחשפו ממים נקראו ובצו המים וקמקווי  "הוזזו"ביום השלישי , ומים שביםוה)הרקיע( 

 נהרות ונחלים. נותרונקראים יבשה הגם במקומות ולם שהם יבשים ממים. אמשום "יבשה", 
 

 

 

  מקום משלה: לכל חיה 'חלק ב

 (:ב'המתאר אזורי מחיה של בעלי חיים )נספח  מהתלמודקוראים ביחד מקור 

 

ה ַרבּו ַמֲעֶׂשיָך ה א ָאַמר: "מ  יב  י ֲעק   '" )תהלים ק"ד, כ"ד(.ַרב 

ה ש  ים ַבַיב  ֵדל  ֵיש ַהגְּ ים ַבי ם וְּ ֵדל  ים ַהגְּ  ;ֵיש ַבֲעֵלי ַחי 

ים ַבי ם  ֵדל  ם יַ  –ֵאלּו ֶשגְּ ה י מּותּוא  ש   .ֲעלּו ַלַיב 

ה  ש  ים ַבַיב  ֵדל  ַהגְּ סּו ַלי ם י מּותּו –וְּ נְּ כ  ם י   .א 

קֹום ַחיּותֹו ֶשל ֶזה קֹום ַחיּותֹו ֶשל ֶזה  – מְּ תֹו ֶשל ֶזה, ּומְּ ית  תֹו ֶשל ֶזה. –מ  ית   מ 

 (. כ"ט ,ספרא על ויקרא י"א )על פי

 

 

על פי מה שידוע היום למדענים, בראשיתו היה כדור הארץ צחיח. האוקיינוסים נוצרו בשלב מאוחר יותר, אם  

כיצד קרה הדבר. אולי מקורם של המים בגזים שהיו באטמוספרה, ואולי הם הגיעו עם  כי אין תאוריה ברורה 

 אסטרואיד שהתנגש בכדור הארץ בעברו הרחוק.

נדידת היבשות: לפני מאות מיליוני שנים היו כל היבשות מחוברות בגוש אחד ואוקיינוס ענק סבב אותן.  

צויות געשיות תת־קרקעיות החלו גושי האדמה בתקופה הזאת כבר היו חיים על כדור הארץ. בעקבות התפר

 להתרחק זה מזה ונהפכו ליבשות המוכרות בימינו. תזוזת היבשות מעולם לא נעצרה, והיא ממשיכה גם היום.

דומה הו קרקע תבתחתי, וימים גדולים במיוחד( –אוקיינוסים כמה מורכב מההוא מאגר מים ענק ) "ים"ה

 אוקיינוסים.כמה מהן מפרידים  ובין ,ות זו לזו, למעשה יש שש יבשותלא כל היבשות מחובר לקרקע שביבשה.

 בראי המדע
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ה ַרבּו  תהלים המשבח את אלוהים על פלאי מתוך מזמור ציטוט ". זהו ה'ַמֲעֶׂשיָך רבי עקיבא פותח באמירה "מ 

ה ַרבּו ַמֲעֶׂשיָך ": הוא . הפסוק המלאשיצר הטבע י ֶנָך".  ה',מ  נְּ ָאֶרץ ק  ָאה ה  לְּ ית  מ  ׂש  ה ע  מ  כְּ ח  הפסוק מציין כי ֻכל ם בְּ

כל יצור חי  – טבעבפלא נוסף תאר . רבי עקיבא מ: הטבע והיצורים החייםו של אלוהיםיתוארץ מלאה ביצירה

שחיים מי בה הם חיים. שסביבה ל ימיםתאמה ףבסביבה המתאימה לו. לבעלי החיים מערכות נשימה ומבנה גו

 ים.משחיים ביבשה לרוב לא יוכלו לחיות במי ו ,יםממחוץ ללרוב לא יוכלו לחיות )מתוקים או מלוחים( במים 

)דו־ ולהם מערכת גופנית מיוחדת המותאמת לכך ,גם ביבשהים ומם במסוגלים לחיות גהיש בעלי חיים כידוע, 

 .חיים(

 

מבנה הגוף או הצמח  – רכיהםומתאים ביותר לצהלכל צמח ולכל בעל חיים אזור : אזור מחיה ומסבירים מה

 .המגנים עליהם יש מחבוא ומחסה, ובאזור מזונם נמצא באותה סביבה ם,מקובאקלים סביבה ולם למותא

 תולים. על המפה (ציור סכמטי של יבשות ויםלצייר )אפשר גם  מפה של כדור הארץ על הלוח מקריניםתולים או 

של בעלי חיים וצמחים לפי אזורי המחיה שלהם. מאחורי כל תמונה כתוב  ועליהן תצלומים( 'כרטיסיות )נספח ב

בכל  אל הלוח, אחד תלמידיםלסביבת מגוריו. מזמינים  ועל התאמתושבתמונה או הצמח ידע על בעל החיים מ

  יה.י. הילדים בוחרים באחת התמונות וקוראים לכיתה את הכתוב מצדה השני של הכרטיספעם

 : כל צמח ובעל חיים מתאים לאזור המחיה המסוים שלו, ושם הוא מתפתח התפתחות מיטבית.מסכמים

 

 הרחק מהבית :'חלק ג

הביאו בני אדם בכוונה חלקם את סטוריה מאזור לאזור. ימינים רבים של בעלי חיים וצמחים נדדו לאורך הה

באזור החדש צמחים ובעלי החיים האלה היכולת ההשרדות של  .לא מכוונתבדרך הגיעו וחלקם  ,לאזור אחר

בעל החיים או הצמח להסתגל  ו שלי וביכולתהמחיה המקור החדש לאזור אזורה לשתלויה במידת הדמיון 

ולעתים הוא , המלאהסתגלות לסביבה חדשה. פעמים רבות מין שהגיע לאזור מחיה חדש אינו מצליח להסתגל 

 במינים מקומיים.מסתגל "טוב מדי" ופוגע 

 

 מספרים לתלמידים סיפור:

שם חם רוב הזמן וכמעט  ,ת הבריתארצוקליפורניה שבמדינת דרום עברה עם הוריה מישראל להתגורר ברונית 

והם ענו  ,ההולדת שלה היא קיבלה מתנה עציץ קטן. רונית שאלה את הוריה מה יש בעציץ . ליוםלא יורד גשםש

כבר עברו עוד כמה שבועות, ורונית משהו ירוק וקטן. בעציץ הפתעה". אחרי כמה שבועות התחיל לגדול "לה: 

 !צבר מתנהבהיא קיבלה  – ניחשה

. במעט מיםה אותו תשקהופעם בשבוע , בית הספרלכה לשלה. היא שמה אותו בשמש כשה צבראת ה האהברונית 

 סתכל.הלא  ישכשא כל יוםבגדל קצת צבר ה

לבית חדש במקום  עובריםהם  ,שהם לא ימשיכו לגור בארצות הבריתלרונית ההורים של רונית סיפרו יום אחד 

תנו האם  ?צברומה יקרה ל"ושאלה:  צברנזכרה ב מאוד, אבל לפתע אחר בעולם. רונית התרגשה לארץ הוא יבוא א 

 יקבל עציץ גדול יותר.אפילו בבית החדש הוא ש. ההורים שלה הבטיחו שכן, ו"?החדשה

בחצר והלכה לבית הספר. כשחזרה  צברהעציץ רונית שמה את  .באנגליה יותר, קרה בארץהמשפחה עברה לחיות 

הרבה מאוד גשם עם ים שירדו כל היום בלי הפסקה. אחרי חודש בלי שמש ונרטב מהגשמ צברשהרונית גילתה 

רונית דאגה לצבר, ויום אחד שאלה את אמה: "מה צהוב ולא היה לו כוח לעמוד. הצבר נהיה נראה חולה.  צברה

יקרה? האם הצבר שלי ימות? מזג האוויר כאן אינו מתאים לו!" אמה של רונית חייכה ואמרה לה: "אל דאגה, 

עוד חודש אנחנו עוברים לארץ חמה, ארץ שיורדים בה גשמים במידה. שם תוכלי לשתול אותו בגינת הבית, והוא ב

http://genealogy.galim.org.il/upload/images/map_b.gif
http://genealogy.galim.org.il/upload/images/map_b.gif
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יחוש בנוח". רונית חשבה על כך רגע קט, חייכה לעצמה וחיבקה את אמה: "נראה לי שהבנתי, זו הייתה הדרך 

 שלך לספר לי שאנחנו חוזרים לישראל".

 

 שואלים:

 באנגליהגל לתנאים להסת צברמה הקשה על ה? 

 הסבירו. היה לו קל יותר להסתגל?יארץ ישראל ל ,לדעתכם ,האם 

 

וגם אנחנו בני האדם, רגילים לסביבה הטבעית שלנו. מעבר למקום חדש יכול  ,מסבירים שצמחים ובעלי חיים

ן מסוים, )כמו מזו להם הוא זקוקש תנאיםבו האין שחדש  "בית"עובר להלהיות קשה מאוד. צמח או בעל חיים 

 יכול להיות שלא יצליח להסתגל לסביבה החדשה. – (מסוימות ת שמש וגשםיואו כמו

 

נח אסף את כל כזכור, חיים בסביבת חיים מותאמת. המדגים את הצורך של בעלי  המבול בספר בראשיתסיפור 

 וץ לתיבה.לח את היונה מחיוציא אותם מסביבתם הטבעית. לקראת סוף המבול הוא שהבעלי החיים לתיבה ו

שאר יהיא תלה  מתאימה סביבת מחיהתמצא שאם היונה חשב נח  א את מזונו ביבשה.היונה היא עוף המוצֵ 

 מכסים את האדמה.אינם ֵידע שהמים כבר הוא כך , ומקום ולא תשוב לתיבההבאותו 

שה היכדי לבדוק אם המתאר את שליחת היונה מהתיבה לקראת סוף המבול  מסיפור המבולקוראים פסוק  ב 

שה כבר.  האדמה, ואפילו את כף רגלה. משמע, בו מקום להניח חזרה מפני שלא מצאה היונה בפעם הראשונה י בְּ

 מים:ב ותמכוסהיו עדיין  ,צמרות העצים

ל ּה ַכף ַרגְּ נֹוַח לְּ ָאה ַהיֹונ ה מ  צְּ ֹלא מ  ָאֶרץ ,וְּ ל ה  ֵני כ  ם ַעל פְּ י ַמי  ה כ  יו ֶאל ַהֵתב  ב ֵאל  ש  ּה ַוי   ,ַות  ֶחה  ַוי ֵבא ֹאת  ק  דֹו ַוי  ַלח י  שְּ

ה. יו ֶאל ַהֵתב   (', ט')בראשית ח ֵאל 

 

 להיות בסביבת חיים טובה ליונהצריכים דברים  אילומסבירים את הפסוק ומבקשים מהילדים לרשום במחברת 

 .צריכה( יונהלו דברים י)חושבים על א

עצים , של מזון )תולעים, גרגירים וכדומה(ולזמינות ות מצאיעל התשובות. שמים לב שיש חשיבות להיחד עוברים 

כמו כן, חומרים לבניית קן, כמו ענפים. , ואת ביתהבהם בהם היונה יכולה להסתתר ולבנות שאו מבנים גבוהים 

 מים. לצל והיונה זקוקה ל

למקומות שלא ? מעלים רעיונות חיותלקשה יהיה ליונה  ,לדעתם ,איפהאת התלמידים בעקבות התשובות שואלים 

  ., כמו אזורים מדבריים שבהם יש מחסור בצל ומזוןיספקו את צרכיה

בשבי? האם הם תמיד מקבלות את כל מה  אחרות ציפוריםליונים ולכעת שואלים את התלמידים מה קורה 

 רתייצור חב ןציפורים ה) קשר עם בנות מינן ,שלא הזכרנו ואינו מתקיים בשבי? למשלצורך ? האם יש ןשנדרש לה

 מזון טרי ועוד. ,תעופהלמרחב מאוד(, 

פעם היא שבה עם עלה זית, היה. ילח את היונה בפעם השנישבוע ושנח אחרי שהיונה שבה בפעם הראשונה, חיכה 

השלישית  לח את היונה פעם נוספת. בפעםימכוסים מים. נח חיכה עוד שבוע ואז שהיו סימן שעצי הזית כבר לא 

מכסים את האדמה. היונה שבה כל עוד לא יכלה לדאוג לעצמה  אינםשהמים כבר ידע הוא וכך  ,היא לא שבה

ולא בעצמה היונה למצוא לעצמה אוכל על האדמה יכלה  ,לא כיסו את האדמהכבר כאשר המים . ולמזון ולמחסה

 תה זקוקה עוד לנח.יהי

ים ים ֲאֵחר  ַעת י מ  בְּ ֵנה ֲעֵלה ןַהיֹונ ה מ   ַוֹיֶסף ַשַלח ֶאת ,ַוי ֶחל עֹוד ש  ה  ֵעת ֶעֶרב, וְּ יו ַהיֹונ ה לְּ ֹבא ֵאל  ה. ַות  ף  ַהֵתב  ר  ת ט  ַזי 

יה   פ  י .בְּ ים ַוֵיַדע ֹנַח כ  ים ֲאֵחר  מ  ַעת י  בְּ י ֶחל עֹוד ש  ָאֶרץ. ַוי  ם ֵמַעל ה  ַשַלח ֶאת ,ַקלּו ַהַמי  ֹלא ַויְּ ה שּוב ַהיֹונ ה, וְּ פ  יו עֹוד י סְּ  . ֵאל 

 י"ב(-', י')בראשית ח



39 

 

 סיכום
בעלי החיים לבריאת בריאת הצמחים )שנבראו גם הם ביום השלישי( ו" להכנה"היום השלישי של הבריאה מתאר 

 ביןשונים זה מזה ולהבחנה ביאה ליצירת אזורי מחיה הביום החמישי והשישי(. הפרדת הים מהיבשה שנבראו )

 ,ימיםהיבשות והגם בתוך שונות זו מזו סביבות מחיה יש . צמחים ובעלי חיים החיים בים לבין אלו החיים ביבשה

סביבת . כאשר בעלי חיים עוברים ממצומצמת יותרובעלי חיים וצמחים יכולים להיות מותאמים לסביבת מחיה 

לטובת המאזן  אוזה אינו לטובתם המעבר ה. לעתים הסתגל אליהלמקום חדש הם נדרשים ל תמחיה מוכר

 יותר מבעבר.אף מסתגלים בקלות ומשגשגים ולעתים הם  ,האקולוגי המקומי

 

 האדם עץ השדה

בה גדלה, שמהארץ  שלה מעבראת חוויית ה מתארת ( המשוררתד'שיר "אורן" של לאה גולדברג )נספח ב

שנים יתה נהוגה ביבארץ שה לנטיעת עצי האורןליטא, לארץ ישראל. היא מדמה את החוויה שלה 

אינם צמח מקומי. הם הם ברוסיה, ו ,בין היתר ,גם הם מקורם קום המדינה. האורניםהראשונות אחרי 

באזור אחר, המשוררת מרגישה מקורם אורנים שנקלטו בארץ אבל כמו הרכי ייעור. והובאו לארץ לצ

  .לארץ בעת ובעונה אחתשייכת ולא שייכת 

וים בין משו ,להבנה(יותר קלים , ה)עדיף להתמקד בשני הבתים האחרונים של השיר אחרי הסבר קצר

, לצמח )ממדינה למדינה, מיישוב ליישוב, מדירה לדירה, מבית ספר לבית ספר( ת מעבר של הילדיםוחווי

שאלות כדי להבהיר את ההשוואה: מי . נעזרים בלמקום חדש מקומו הטבעימאו בעל חיים שנדד 

עבר של מקום ? מי נולד וגדל באותו מקום? חוץ מממגורים עבר מקום ואמהתלמידים נולד במקום אחר 

ם־היו יםהמעבראפילו המעבר מהגן לבית הספר. למשל,  ,אזור מחיהלהחליף מגורים, יש עוד הזדמנויות 

הם מעין שינויים בסביבת  חבריםקרובים וביקור אצל , מבית הספר לחוג ומהבית למהבית לכיתה יםיומי

 . המחיה

: מה הרגישו אחרי שואליםבורם, ומבקשים מכל תלמיד ותלמידה לחשוב על מעבר אחד בעל משמעות בע

 ?מה עזר להם להתמודד עם הקשיים? היו האתגרים במעבר? מה המעבר היה קל או קשההמעבר? האם 

 האם במבט לאחור המעבר שיפר את מצבם ואת הרגשתם או הרע אותם? 

צרכים , בני אדם לנו,שבעלי חיים וצמחים זקוקים לתנאים מסוימים בסביבתם הטבעית, גם כפי 

ומעבר למקום אחר, אחד יציאה מאזור מחיה השמספקים לנו אזורי המחיה שלנו. לפעמים מסוימים 

לפעמים התנאים במקום החדש קשים יותר )בוודאי . באמת מגלה לנו מה חשוב לנו ומה אנחנו צריכים

 באזור המחיה שלנו? למהאנחנו זקוקים מה בעצם לְּ מנסים לחשוב בהתחלה(, ולפעמים טובים יותר. 

 אנחנו זקוקים בשביל להתפתח ולהצליח?
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 במרחב החקלאי

  אקלים. מה קורה כאשר לסוגים של קרקע ולהתאמתם למקורות המחיה, על ה וילדבר על סוגי צמחיאפשר

מה . שורדים מעבר כזהאינם לאדמה? הוא עובר תהליך הסתגלות. חלק מהצמחים מעציץ מעבירים צמח 

באדמה יש יותר ה, מעבר? )לדוגמאת התגל בקלות? מה בעצם מקשה עליו סעזור לצמח להלעשות כדי לאפשר 

 להתמודד עם מזיקים(. ,מסוגלאינו רגיל, או אינו  "מפנקת"גדל בסביבה שצמח לעתים ו ,מזיקים מבעציץ

 למשל, צמחים שצריכים צל, לעומת צמחים מרחב המותאם להםולבעלי חיים לצמחים ומביאים דוגמאות ל ,

מעט מים או הרבה מים. בעלי חיים החיים בקבוצות לעומת בעלי חיים החיים כפרטים, בעלי שצריכים שמש, 

 .חיים שצריכים מרחב מחיה גדול, לעומת מי שיכולים להסתפק בשטח מצומצם

  צמחים מקומיים ושאינם מקומיים, בעיקר צמחים שהם חלק מהתזונה שלנו, כמו לתלמידים כדאי להכיר

 ."צמח השדה"אפשר להיעזר באתר  תפוזים, אגסים וכדומה.

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/
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 שאלות –יבשה –משחק ים

 ?מלשון יובש, יבש( למה היבשה נקראת יבשה( 

 ?מי תהום, בקרקע עצמה, נחלים ואגמים( איפה יש מים ביבשה( 

 ?כן( האם יש בים גם קרקע( 

 לוחים. מי אגמים הם מתוקים()מ מתוקים או מלוחים? האם מי הים 

 ?מפריד בין כמה מהן  –בקרקעית האוקיינוס, לא  –)כן ולא: כן  האם כל היבשות מחוברות זו לזו

 אוקיינוס(

 ים גדול המפריד בין יבשות( אוקיינוס? ומה( 

 .אמרו שמות של שלושה בעלי חיים החיים בים 

 ?כן( האם יש צמחים בים( 

  וצמחים החיים על היבשה.אמרו שמות של חמישה בעלי חיים 

 יש חיות ים, כמו צבי ים, שיכולות לשהות חיים שיכולים לחיות גם בים וגם ביבשה?  האם יש בעלי(

ביבשה חלק מהזמן, צמוד לים. דו־חיים, כמו צפרדעים, גדלים בתחילה במים מתוקים, ואחר כך 

 בבגרותם ביבשה, סמוך למים(

 ?גדול[, ולכן מימיה מתוקים( )לא, היא ימה ]אגם האם הכינרת היא ים 

  בים(בים או ביבשה?  –איפה גדלות אצות( 

  אוויר )לוויתן, דולפין( דוגמה לבעל חיים שחי בים אבל נושםהביאו 

  היפופוטם, פינגווין( אבל אוהב להיות בתוך המים ,דוגמה לבעל חיים שחי ביבשההביאו(  

 ן()חוף הים התיכו ?מהו החוף הארוך ביותר במדינת ישראל 

  ים סוף( אילת?העיר איך קוראים לים שלחופו שוכנת( 

 הלוויתן הכחול החי בימינו. בעל  –)בים ביבשה או בים?  –שחי אי פעם  ביותר איפה חי בעל החיים הגדול

 החיים הזה גדול יותר אפילו מהדינוזאור הגדול ביותר(

 'נספח א
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ְחיָה   ְסבִּיבֹות מִּ

 

 

 . )תהלים ק"ד, כ"ד( "ֶׂשיָך ה'ָמה ַרבּו ַמעֲ "ר: מַ א ָאיבָ ִק י עֲ בִ רַ 

 ה; שָ בָ יַ ים בַ לִ דֵּ גְ הַ  שיֵּ ם וְ יָ ים בַ לִ דֵּ גְ ים הַ יִ י חַ לֵּ עֲ בַ  שיֵּ 

 . תּומּוה יָ שָ בָ יַ לַ  לּועֲ ם יַ אִ  – םיָ ים בַ לִ דֵּ גְ שֶ  ּוּלאֵּ 

 . תּומּום יָ יָ לַ  סּונְ כָ ם יִ אִ  – השָ בָ יַ ים בַ לִ דֵּ גְ הַ וְ 

 ה. ל זֶ שֶ  תוֹּ יתָ מִ  –ה ל זֶ שֶ  ּותוֹּ ים חַ קוֹּ מְ ה, ּול זֶ שֶ  תוֹּ יתָ מִ  –ה ל זֶ שֶ  וֹּ תּוים חַ קוֹּ מְ 

 (. ט"כ ,א"א ירָ ְק יִ וַ  ,ארָ פְ סַ  ִמְדָרש יל פִ עַ )

 

  ַה ֵאינ ם יםי  י חַ לֵ עֲ בַ  ַמדּוע ש  ים ַבַיב  ים יםי  י חַ לֵ עֲ בַ ם ּוי  ת בַ יוֹ חְּ ים ל  ל  כוֹ יְּ  ַהַחי  ת יוֹ חְּ ים ל  ל  כוֹ יְּ  ֵאינ םם י  בַ  ַהַחי 

 ה?ש  ב  יַ בַ 

 

 

 ם?יָּ בַ  לּויאֵ ה וְּ שָּ בָּ יַ ים בַ יִׁ ים חַ יִׁ י חַ לֵ עֲ בַ  לּויאֵ 

 .ה זוֹ יב  ב  סְּ ים ב  י  חַ ים הַ ח  מ  צְּ ים ּוי  י חַ לֵ עֲ ת בַ ועוֹ בהַ ת מֵ חַ ל ַאכ  בְּ  בּותְּ כ  

 ב'נספח 
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 כרטיסיות פעילות: התאמה לסביבה

התלויה על הלוח, כשהתמונה  לשתיים והצמידו למקום המתאים במפהה כל כרטיסייגזרו את הכרטיסיות, קפלו 

 כלפי מעלה.

 

 

 

 

 

 

 היֵ רְּ ַא :ֵשם

קוֹם ים מְּ גּורִׁ י מְּ רִׁ קָּ ים ח  מ  צְּ  בוֹ ּו לדוֹ ם ג  קוֹ ה )מ  נ  ו  ס   :עִׁ
 היק  ר  פְּ ת ַאשֶ בֶ ים(, יַ כ  מּונְּ 

זוֹ  ה  פ  ילוֹ ט  נְּ ַא מוֹ ת כְּ לוֹ דוֹ ת גְּ וֹ יי, חַ חַ הַ ף מֵ ֶר טֶ  :ןמָּ
 הר  בְּ זֶ וְּ 

ה ָאמָּ ה ַהתְּ יבָּ בִׁ יָאה   :ַלסְּ ב  ַהלְּ ֵיה וְּ ַארְּ ם ֶשל ה  ע  בְּ צ 
ַחֵבא  תְּ ה  ְך ַקל ל ֶהם לְּ כ  ה וְּ יב  ב  ם ַהסְּ ַמֵזג ֵהיֵטב ע  תְּ מ 

יַע ֶאת ַהֶּטֶרף ֶשל ֶהם. ת  ַהפְּ  ּולְּ

ֶתם ַדעְּ ם הֵ  ְךת, אַ יוֹ ר  ם אֲ עַ פַ  יּול ה  אֵ ר  ׂשְּ י  ם בְּ גַ  ?ַהיְּ
 ים.נ  ת ש  אוֹ י מֵ נֵ פְּ ר ל  ב  כְּ  דּוחֲ כְּ נ  

 

 ירִׁ יסָּ וין ֵק וִׁ גְּ ינְּ פִׁ  :ֵשם

קוֹם ים מְּ גּורִׁ י מְּ רִׁ קָּ ַבר ַהֶקַרח, ַיֶבֶשת   :עִׁ דְּ מ 
ה יק  ט  קְּ ַטרְּ  ַאנְּ

זוֹן ים :מָּ ג   ד 

ה ָאמָּ ה ַהתְּ יבָּ בִׁ ַהג   :ַלסְּ ה ַהֹקר י כֹול לְּ יק  ט  קְּ ַטרְּ ַאנְּ יַע בְּ
ֶאֶפס.  40ַעד  ַתַחת ל  ים וינ  ו  גְּ ינְּ פ  הַ ַמֲעלֹות מ 
ת  צוֹ ת נוֹ עּוצ  מְּ אֶ בְּ  דבֵ כ  ר הַ קֹ ם הַ ים ע  ד  דְּ מוֹ תְּ מ  
 ם.פ  ּול גה עַ ב  ן ע  מ  ת שֻ בַ כְּ ש  ר וְּ תֵ יוֹ ת בְּ פוֹ פּוצְּ 

ֶתם ַדעְּ ָאֶרץ,  ?ַהיְּ פֹון ַכדּור ה  צְּ ים ב  וינ  ו  גְּ ינְּ ל פ  ל  כְּ ֵאין ב 
ל ֵיש פ   הֲאב  יק  ר  ַאפְּ ים( בְּ י  ר  ים )ֹלא ֵקיס  וינ  ו  גְּ  .ינְּ

 

ק הדָּ נְּ פַ  :ֵשם  ֲענָּ

קוֹם ים מְּ גּורִׁ י מְּ רִׁ קָּ ין :עִׁ ר, ס  ה   ֵאזֹור ה 

זוֹן בּוק( :מָּ ן )ַבמְּ ר  זְּ  ח 

ה ָאמָּ ה ַהתְּ יבָּ בִׁ ַרק   :ַלסְּ ַעט ַאְך וְּ מְּ ה אֹוֶכֶלת כ  ד  ַהַפנְּ
ים ַבֲהמֹונֵ  ח  בּוק, ֶשּצֹומְּ ֶהם  ֲעֵלי ַבמְּ ים ב  ֵאזֹור  יֶהם בְּ

ֶשַפע. זֹון בְּ ְך ֵיש ל ּה מ  כ  ֵדל ה, וְּ יא גְּ  ה 

ֶתם ַדעְּ ֶעֶצם   ?ַהיְּ ים, ּובְּ ַפַחת ַהֻדב  שְּ מ  ה ַשֶיֶכת לְּ ד  ַהַפנְּ
ֶשֶבת טֹוֵרף יא ֶנחְּ  .ה 

 

 ג'נספח 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lion_waiting_in_Namibia.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giant_Panda_Eating.jpg
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מוֹן( :ֵשם ה )ַסלְּ ית ֲאֻדמָּ תִׁ לְּ  אִׁ

קוֹם ים מְּ גּורִׁ י מְּ רִׁ קָּ ֵקט :עִׁ נֹוס ַהש  י  אֹוקְּ  ה 

זוֹן  ַאּצֹות :מָּ

ה ָאמָּ ה ַהתְּ יבָּ בִׁ ל   :ַלסְּ נֹוס, ֲאב  י  אֹוקְּ מֹון ַחי ב  ַהַסלְּ
יכוֹ  ר  ים ֶשלֹו צְּ ֹקעַ ת ַהֵביצ  בְּ ֵגי  ל  דְּ ים. ל  תּוק  ם מְּ ַמי  בְּ

ים   ע  ם ֵהם יֹודְּ כּות  זְּ ים ֶשב  ים ַחד  ית ֵיש חּוש  ת  לְּ א  ה 
ים ַעד ַלַנַחל שֶ  ר  ילֹוֶמטְּ ֵפי ק  חֹות ַאלְּ ׂשְּ בֹו ֵהם  ל 

ים   יג  ג  עּו, ַהדְּ קְּ ַאַחר ֶשב  ים. לְּ ים ֶאת ַהֵביצ  יל  ַמּט 
ם לַ  כ  ֹצא ֶאת ַדרְּ מְּ ים ל  ע   י ם.יֹודְּ

ֶתם ַדעְּ ַלל  ?ַהיְּ גְּ ֹרד ב  ית הּוא ו  ת  לְּ א  רֹו ֶשל ַדג ה  ׂש  בְּ
ַאּצֹות שֶ   .הּוא אֹוֵכלֶצַבע ה 

 

ר :ֵשם נוֹבָּ  ֹאֶרן ַהצְּ

קוֹם ים מְּ גּורִׁ י מְּ רִׁ קָּ ה :עִׁ  ַיֲערֹות ֵאירֹופ 

ה ָאמָּ ה ַהתְּ יבָּ בִׁ ֻרֵקי ַעד,   :ַלסְּ ים יְּ ים ֵהם ֵעצ  נ  ֳאר  ה 
ים  ל  ֶהםֶשֶהע  ים  ֵאינ ם ֶשל  ל  ֹאֶרן ע  ים. ל  ר  נֹושְּ

ֵאזֹור   יַשת ַהֶשֶלג ַהיֹוֵרד ב  ל  גְּ עים ל  ַסיְּ ים ַהמְּ י  נ  ט  ַמחְּ
ְך ש כ  ים ַגם  בֹו הּוא צֹוֵמַח, וְּ ר  ב  שְּ ֵעץ ֵאינ ם נ  ֵפי ה  ַענְּ

ֵבה ֶשֶלג. ַטֵבר ֲעֵליֶהם ַהרְּ צְּ ם מ   א 

ֶתם ַדעְּ ים שֶ  ?ַהיְּ ל  ֵאי ֶהע  ת  ֹאֶרן ֵיש ֹחֶמר ַהמֹוֵנַע בְּ ל ה 
ים. ל  יַאת ֶהע  פ   ֶאת קְּ

 

ר :ֵשם טּוס ַהַצבָּ  ַקקְּ

קוֹם ים מְּ גּורִׁ י מְּ רִׁ קָּ ה :עִׁ יק  ַכז ֲאֵמר   ֶמרְּ

ה ָאמָּ ה ַהתְּ יבָּ בִׁ טּו :ַלסְּ ים  ַקקְּ ֵדל ַבֲאזֹור  ר ג  ס ַהַּצב 
ים שֶ  י  ר  ב  דְּ ַעט שֶ מ  מְּ ֶהם כ  ם. ַהֶּצַמח אֹוֵגר ֶאת ב  ֵאין ַמי 

ים ֶשלֹו.   י  נ  ר  ים ַהַבׂשְּ ל  ַקע ֶבע  ם ֶשֵיש ַבַקרְּ ַעט ַהַמי  מְּ
ְך ֵיש  כ  תֹוְך ַהֶּצַמח, וְּ סּוף ַהַּטל לְּ א  ים לְּ ע  ַסיְּ ים מְּ ַהקֹוצ 

י פ  ים.לֹו ַמסְּ ל   ק נֹוזְּ

ֶתם ַדעְּ כּות ֶמֶזג  ?ַהיְּ זְּ ֵאל ב  ר  ׂשְּ י  ֵדל ֵהיֵטב ַגם בְּ ר ג  ַהַּצב 
ים. ע  ר  זְּ ַגֵדל אֹותֹו מ  ר לְּ ש  י ֶאפְּ י, ַאְך א  ר  ב  דְּ יר ַהמ  ֲאו   ה 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SockeyeSalmonOregonZoo.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opuntia_ficus-indica_Granada_GM.JPG
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ים   :ֵשם רוֹבִׁ גְּ  ַמנְּ

קוֹם ים מְּ גּורִׁ י מְּ רִׁ קָּ ַכז   :עִׁ ֶמרְּ ים )בְּ י  רֹופ  ים טְּ חֹופ 
ָאֶרץ(כַ   דּור ה 

ה ָאמָּ ה ַהתְּ יבָּ בִׁ ד  ח  יֻ ן מְּ נוֹ ג  נְּ מַ  שים יֵ ב  רוֹ גְּ נְּ מַ לַ  :ַלסְּ
ם י  ת מַ יבַ ב  סְּ ים ל  ימ  א  תְּ ם מַ ן הֵ כֵ ל  ח וְּ לַ ק מֶ ּולס  לְּ 
ת יוֹ חְּ ם ל  הֶ ים ל  ע  יְּ סַ יר" מְּ ו  אֲ י ה  שֵ רְּ ים. "ש  ח  לּומְּ 
ַעט שֶ ה יב  ב  סְּ ב   ּה מְּ מֹו ה   ,ןצ  מְּ חַ ֵיש ב  י  צ  וֹ בר הַ זוֹ אֵ כְּ
 ו.בֹ  יםל  דֵ ם גְּ הֵ שֶ 

ֶתם ַדעְּ ֵכן  ?ַהיְּ ל  ש, וְּ ם ַממ  ים ַעל ַהַמי  ֵדל  ים גְּ רֹוב  גְּ ַהַמנְּ
קֹומֹות שֶ  ים ֶאת ַהמְּ ַכנ  ֶהם "ַיֲערֹות  מְּ ים ב  ֵדל  ֵהם גְּ

 ַהי ם".

  

ן :ֵשם תָּ יבְּ  נִׁ

ים קוֹםמְּ  גּורִׁ י מְּ רִׁ קָּ י :עִׁ פֹונ   ַהֹקֶטב ַהּצְּ

זוֹן פֹות :מָּ ד  ים ּוצְּ ג   ד 

ה ָאמָּ ה ַהתְּ יבָּ בִׁ ן ַהֵמֵגן  :ַלסְּ ֵבה שּומ  ן ֵיש ַהרְּ ת  יבְּ ַלנ 
ם  ים לֹו ל ֵצאת ֵמַהַמי  ע  ַסיְּ ים ֶשלֹו מְּ יב  יו ֵמַהֹקר. ַהנ  ל  ע 

זֹון  ם מ  א ש  צ  ַאַחר ֶשמ  ם ַבֶקַרח הּוא נֹוֵעץ אוֹ  –לְּ ת 
ל ה. ַמעְּ מֹו לְּ  ּומֹוֵשְך ֶאת ַעצְּ

ֶתם ַדעְּ ל  ?ַהיְּ ן "סּוס י ם", ֲאב  ת  יבְּ ים ֶאת ַהנ  ַכנ  ֵיש ַהמְּ
ימּו ֵלב שֶ  א  ׂש  ר  קְּ ג ַהנ  ֵבין ַהד  ֵבל ֵבינֹו לְּ ַבלְּ תְּ ה  ֹלא לְּ
 סּוסֹון י ם.

 

ה :ֵשם ֻרקָּ יגּוָאנָּה יְּ  אִׁ

קוֹם ים מְּ גּורִׁ י מְּ רִׁ קָּ יתאֲ  :עִׁ רֹומ  ה ַהדְּ יק   ֵמר 

זוֹן ים  :מָּ ל  ע   ֵפרֹות וְּ

ה ָאמָּ ה ַהתְּ יבָּ בִׁ ַסֵיַע   :ַלסְּ יגּוָאנ ה מְּ א  ּה ֶשל ה  ע  בְּ צ 
ֹפץ   קְּ כֹול ה ל  יא יְּ ים. ה  ל ע  ים אֹו סְּ ָאה ֵבין ֵעצ  ו  ַלַהסְּ
יש  מ  ַהג  ק וְּ ז  נ ב ֶהח  עּות ַהז  צ  ֶאמְּ חֹות בְּ ׂשְּ ל  ם וְּ ַלַמי 

ְך לַ  כ  ים.ֶשל ּה, וְּ ב  ֹמק ֵמאֹויְּ  חְּ

ֶתם ַדעְּ ה ַר  ?ַהיְּ ֻרק  ה יְּ ֻרק  יגּוָאנ ה יְּ יא א  ֶשה  הק כְּ יר  ע  , צְּ
ל  ּהֲאב  רּות  ַבגְּ מֹו   בְּ ְך, כְּ ל כ  ה כ  ֻרק  ר ֹלא יְּ ב  יא כְּ ה 

לּום. יגּוָאנ ה ֶשַבַתצְּ  הא 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mangroves_in_Puerto_Rico.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noaa-walrus22.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Thomas_Marriott_Iguana_9_cropped.jpg#/media/File:St_Thomas_Marriott_Iguana_9.jpg
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 ֹאֶרן 

 לאה גולדברג

 

י ה. ַמע ֶאת קֹול ַהקּוק  אן ֹלא ֶאשְּ  כ 

ֶנֶפת ֶשֶלג, צְּ ֵעץ מ  ֹבש ה  אן ֹלא ַיחְּ  כ 

ֵאֶלה ים ה  נ  ֳאר  ֵצל ה  ל בְּ  ֲאב 

י  דּות  ל ַילְּ י ה.כ  ח  תְּ ה ל  מ   ֶשק 

 

י ה ֹיה ה  ים: ה  ט  ח  צּול ַהמְּ לְּ   – צ 

ַחב ַהֶשֶלג, ֶמרְּ א מֹוֶלֶדת לְּ ר   ֶאקְּ

ַרק כֹוֵבל ַהֶפֶלג, ַרקְּ ֶקַרח יְּ  לְּ

ה. י  ר  ֶאֶרץ נ כְּ יר בְּ שֹון ַהש  לְּ  ל 

 

ֳפֵרי עֹות ־אּוַלי ַרק צ  ע יֹודְּ  –ַמס 

ם  ַמי  ש  לּויֹות ֵבין ֶאֶרץ וְּ ֶשֵהן תְּ  –כְּ

ֵתי ַהמֹול דֹות. ֵאב ֶשל שְּ  ֶאת ֶזה ַהכְּ

 

ם, ֵתי ַפֲעַמי  ַתלְּ שְּ י נ  ֶכם ֲאנ  תְּ  א 

ים, נ  י, ֳאר  ת  ַמחְּ י צ  ֶכם ֲאנ  תְּ  א 

ים. ים שֹונ  ֵני נֹופ  שְּ ַשי ב  ר  ש   וְּ

 

 

  

 ד'נספח 
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 "יהי מאורות ברקיע השמים" י:שיעור חמיש

 והירח חשיבות השמש

 

בו נבראו השמש והירח. הירח והשמש נקראים , היום של סיפור הבריאהנלמד על היום הרביעי ש הזהבשיעור 

מן הקובע מועדים יסלהיות יום ללילה והבין  בחנהליצור ה, תפקידם להאירעל פי סיפור הבריאה ו ,"מאורות"

נלמד גם על חילופי העונות של האור ואנרגיית השמש למערכת האקולוגית.  םוזמנים. בשיעור נלמד על חשיבות

התבוננות ביחסים  מדרש המלמד ענווה דרך, ונקרא ת הירח וכדור הארץ סביב השמשנוענובעים מתמנים הוהז

 ירח.לבין השמש הסמליים 

 

 :השיעור מטרות

 התלמידים ילמדו על חשיבות האור ואנרגיית השמש. 

  עונות השנהחלוקת הזמן ואת התלמידים יבינו שתנועת הירח וכדור הארץ סביב השמש יוצרת את. 

 מדרש חז"ל.בירח להשמש בין רך מערכת היחסים דענווה ך ההתלמידים ילמדו על ער 

 

 :הדרושים אביזריםה

  נייר דבק( ו'תמונות )נספח א

 כתרים של שמש, ירח וכדור הארץ

 

 

 מבנה השיעור:

 : אנרגיית השמש'חלק א

 : מועדים וזמנים'חלק ב

 ?: המאורות הגדולים'חלק ג
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 מהלך השיעור:

  גיית השמשאנר :'חלק א

 זה לפי הסיפור נבראו השמש והירח.הושביום  ,מזכירים לתלמידים שהגענו ליום הרביעי בסיפור הבריאה

מזכירה  "שמש""שמש". מבקשים מהתלמידים להגיד דברים שהמילה בתוכה וכותבים שמש מציירים על הלוח 

  שמש. "קרן"כל אחת מהאסוציאציות על כותבים להם. 

הצמחים הירוקים רה אלינו בדרכים רבות. אנחנו מקבלים ממנה חום ואור וגם צבעים. מסבירים שהשמש קשו

הופכים את אור השמש לאנרגיה המספקת להם את מזונם, ובעקבות זאת, את מזונם של כל צורות החיים עלי 

זרת צבע הוא הח –אדמות )כמעט(. גם הצבעים נראים רק בזכות השמש, אם אין אור אי אפשר להבחין בצבעים

 קרני האור מחומר כלשהו.

 

 .בלי אורו לחיות בלי חוםאפשר אם  לחשובתלמידים מבקשים מה

צמח ששמים אותו  ,. למשלולהשפעה של מצב זה על הסביבה בהם אין אור וחוםשמביאים דוגמאות למצבים 

לתרדמת חורף, כי  נכנסיםכגון דובים, ה ,או בעלי חיים, העלים שלו נובלים והוא מת – בחדר חשוך בלי אור שמש

 אנרגיה לזוז בלי חום.די אין להם 

 בלי השמש אין חיים כלל. שהיא מפיקה. אורלחום ו, לשמששמקורה בכל החיים זקוקים לאנרגיה 

 

 . תמונה אחר תמונה ומדברים עליה. הופכים המתארות שלבים בשרשרת המזון תמונות תולים על הלוח חמש

  שמש .1

 ם. השמש היא מקור כל המזון בעול

 בצמחים )הטמעת אור( פוטוסינתזה .2

השמש למזון  אורעלי הצמח מסוגלים להפוך את  –הפוטוסינתזה תהליך עיקרו של התמונה מסבירה את 

 בשבילם. רק צמחים מסוגלים לעשות זאת. 

 אוכלי עשב .3

 בעלי חיים אוכלי עשב תלויים בשמש משום שמזונם )הצמחים( תלוי בה.

 טורפים  .4

  אוכלי העשב, ולכן בעקיפין גם הם תלויים בשמש ובאנרגיה שהיא מפיקה. אוכלים את הטורפים 

 האדםבני  .5

שאוכלים  , גם בעלי חייםגם צמחים וגם בעלי חיים יםאדם אוכלבני ? יםאדם אוכלבני מה  :שואלים

האדם משתמש באנרגיית השמש  צמחים וגם בעלי חיים שאוכלים בשר. בלי השמש לא היה מזון בעולם.

שים נוספים, למשל, הוא משתמש בפחם ובנפט הנוצרים מצמחים שנרקבו, וכמובן, באנרגיה גם לשימו

 סולרית ישירה, כמו בדודי השמש.
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  : מועדים וזמנים'חלק ב

 :, המתאר את היום הרביעי של הבריאהבבראשית 'ד מפרק א"קוראים את פסוק י

ַמי   יַע ַהש  ק  רְּ ֹאֹרת ב  י מְּ ה  ים יְּ הַוֹיאֶמר ֱאֹלה  ל  יְּ יל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהל  ד  ַהבְּ ים )זמנים(,  ,ם לְּ מֹוֲעד  ֹאֹתת )סימנים( ּולְּ יּו לְּ ה  וְּ

ים.  נ  ש  ים וְּ י מ   ּולְּ

 

והיא  ,. מי מאיר? השמש מאירה את כדור הארץ, וביחיד "מאור", מלשון "אור"מהם ה"מאורות"? מאורות

זאת בעזרת כדור הארץ כמו מראה )אפשר להדגים  מחזיר את האור של השמש אל מאירה גם את הירח. הירח

 (.ופנס, המראה מקרינה את אור הפנס על הקיר מראה

בין הלילה? כיצד הם מלמדים אותנו על הזמן לכיצד מלמדים אותנו הירח והשמש להבדיל בין היום  שואלים:

  שנים?החודשים וחלוף הימים, השעובר ועל 

, מציינים אותו ויכולים בזמן שעוברעזרתם אנחנו מבחינים בש ות,, אותמסבירים שהשמש והירח הם סימנים

 .למדוד אותו

 

  ד:"פסוק יב הסבר לזמנים המוזכריםמעתיקים ללוח 

 .על פי השמש והירחהמצוינים וחגים ומועדים  ,חוםהקור והקציר, הזריעה וזמני ה ,השנהעונות  – "ולמועדים"

 לילה. שעות היום ושעות ה – "ולימים"

 הזמן שבו לוקח לכדור הארץ להקיף את השמש הוא שנה. – "םושני"

 

אחד יהיה תלמיד מזמינים שלושה תלמידים להדגים את מערכת השמש )אפשר להכין מראש כתר לכל תפקיד(. 

במרחק מה ירח הכדור הארץ ואת מעמידים את השמש במרכז ו הירח. –כדור הארץ והשלישי  –השמש, השני 

 .ממנה

)אפשר  . אומרים שישראל נמצאת על המצח של התלמיד, סביב עצמורץ להסתובב במקוםמבקשים מכדור הא

שואלים מתי יהיה יום בישראל לפי הסיבוב של התלמיד.  .המילה "ישראל" ולהדביק למצח(עליו להכין שלט ו

של אחד  לילה. סיבוב –כדור הארץ זמן בצד השני של הפונות אל השמש. באותו  התלמיד כאשר פניהיא: התשובה 

 ולכן יש לנו יום ולילה. שעות, 24סביב עצמו הוא יממה שלמה, כדור הארץ 

 

משתנה לפי הסיבוב שלו. מכדור הארץ הירח מראה מבקשים מהירח להסתובב סביב כדור הארץ. מסבירים שגם 

חודש אפשר לראות באמצע ה . ירח מלאמנוויש זמנים שרואים פחות מ ,רואים יותר מהירחאנחנו יש זמנים ש

סביב כדור הארץ בתחילת חודש חדש. סיבוב של הירח  –)העברי(, ואת "מולד הירח", שבו הירח נראה כסהר דק 

  .חדשחודש מתחילים לספור סיבוב אנחנו מסתיים כל פעם שבו ,חודש ימיםהוא 

 

של  להמשיך להסתובב גם סביב עצמו )אתגר –אם הוא יכול ו ,מבקשים מכדור הארץ להסתובב סביב השמש

מתי ו )קיץ( מתי חם –ות עונות השנה ועל פיו נקבע ,משך שנה שלמהנסיבוב של כדור הארץ סביב השמש  ממש!(

יש מחצית שנה ולכן  ,מסבירים שכדור הארץ מסתובב קצת באלכסון , מתי זמן לזרוע ומתי זמן לקצור.)חורף( קר

, הפוך –ת השנה השנייה חצימוב התחתון, בחצי העליון של כדור הארץ, הקרוב יותר לשמש, וחורף בחציו קיץ

זה מסבירים בעל פה, משום שקשה להדגים העניין ה. את בחצי הכדור העליון וקיץ בחצי הכדור התחתון חורף

 זאת.

 דגםכדי לראות את הלבקש מכל התלמידים המציגים להדגים את תפקידם בעת ובעונה אחת לסיום אפשר 
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 במלואו.

 

  המאורות הגדולים? :'חלק ג

להתמודד עם השאלה מנסה (. המדרש 'קוראים עיבוד למדרש מהתלמוד על הבדלי הגודל בין השמש לירח )נספח ב

"המאורות הגדולים" ואחר כך "המאור הקטן  תחילה מדוע בפסוקים המתארים את בריאת המאורות נכתב

 להלן המדרש מהתלמוד )בגרסה קרובה יותר למקור(: והמאור הגדול".

 

 ",ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים"( ', ט"זבראשית אבב )וכת )השווה שני כתובים(: ן פזי רמירבי שמעון ב

 ".את המאור הגדול ואת המאור הקטן)בהמשך הפסוק( "ב ווכת

 אפשר להסביר אותו בעזרת האגדה:( –)איך אפשר להסביר את ההבדל הזה? 

 ?"שר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדאפהקדוש ברוך הוא: "ריבונו של עולם, אמרה ירח לפני 

 !"לכי ומעטי את עצמך: "אמר לה

 ?"אמעיט את עצמי )נכון(, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון "ריבונו של עולם, :אמרה לפניו

  ".ביום ובלילה משלילכי ו" :אמר לה

  מי נהנה ממנו?" –"מה הגדולה בזה? נר בצהריים  ו:אמרה ל

  ".ישראל ימים ושנים על פי מראה הירח() בךמנו : "לכי, וי  אמר לה

שלא ימנו בה את תקופות השנה )הרי לוח השנה מותאם גם אי אפשר  –היום )השמש(, גם היא  ו:אמרה ל

 ".שמיעטתי את הירח י,הביאו כפרה עליהקדוש ברוך הוא: "אמר לשמש(... ראה שלא מתיישבת דעתה, 

 עמוד ב( 'תלמוד בבלי, חולין דף סעל פי )

 

מר, על פי המדרש הזה הירח והשמש היו פעם באותו הגודל, ובעקבות השיחה המתוארת במדרש קטן הירח כלו

 בגודלו.

 

)ראו  בגודל שונה זה מזהים כוכבאלא הם, במקורם, הירח והשמש לא היו בעבר באותו גודל, שחשוב להדגיש 

ושיים )שיש בהם קנאה ותחרות, את היחסים בין הירח והשמש כיחסים אנ תארהמדרש מ. (בראי המדעבמסגרת 

  .פסוקיםואת השינוי בגודלו של הירח כדי להסביר את ה (האדם עץ השדהוראו על כך בהרחבה בחלק 

 

. גם לירח על פני כדור הארץ התרומה שלה לכל החייםעל מזכירים שדיברנו בתחילת השיעור על חשיבות השמש ו

על האקלים בכדור הארץ, גם הים )גאות ושפל(, הירח משפיע ת גלי הירח משפיעה על תנוע תיש תפקיד חשוב. תנוע

ויש צמחים מילוי צרכיהם )כמו מציאת מזון(, יש בעלי חיים שהם "חיות לילה" ותלויים באור הירח ללמשל, 

 אור הירח. עזרתב ,צומחים דווקא בלילהה

  



51 

 

 

 

 

 סיכום

. על פני כדור הארץ פקידים חשובים לקיום החייםביום הרביעי בסיפור הבריאה נבראו המאורות. לירח ולשמש ת

 ,שפלהגאות ועל ההחיים. הירח משפיע על יציבות האקלים, צורות חום ואור ומזון לכל ספקת אנרגיית השמש מ

גם כדי פעילים בלילה. בני אדם משתמשים בירח ובשמש הלבעלי חיים וצמחים ספק אור )בעזרת השמש( ומ

כלומר, גם הירח וגם השמש חיוניים לקיום החיים על ושנים.  השנה , עונותיםודש, חשעות, ימיםלקבוע זמנים: 

 כדור הארץ.

 

 

  האדם עץ השדה

טוב ורע , ועל ענווה וגאווה בעקבות המדרש על השמש והירחאפשר לשוחח על שני נושאים: על  בחלק זה

 בהקשר של אור וחושך.

 

 ענווה וגאווה

אף שעל פי  לאחד על פני האחר.רבה יותר ניתנת חשיבות  בהםשעל מצבים מהמדרש אפשר ללמוד 

, אחד מהמאורות באותה מידהשני המאורות כמו שני מלכים, גדולים וחשובים  המדרש במקורם היו

  ענווה.הוא היה זקוק למידת ה – עצמו)הירח( היה צריך להקטין את 

מתגאה בכך מאבד את מקומו מי שגדול והנראות. נקבעת לפי האמיתית אינה החשיבות פעמים רבות 

אדם המודע לערכו, כלומר יודע בעצמו שהוא "גדול", אינו זקוק להערכה החיצונית, לכבוד  ונהיה קטן.

נוהגים מרגישים ואנחנו המדרש מזמין אותנו לבחון מתי  .שמגיע מהסביבה, ולכן חרד פחות לנראות שלו

בעלי מרגישים השמש )אנחנו מרגישים כמו , ומתי מוקטנים(חשים כמו הירח )מקנאים, חשים גאווה, 

   (., ואולי אפילו לא רואים שאנחנו מקטינים את הזולתכוח ומעמד

 

 שואלים:

 פחות , חשובפחות מה זה אומר להיות קטן ממישהו? האם מי שקטן יותר הוא בהכרח צודק ,

 ?פחות חכם

 

 

גרם שמים בעל   –הירח קטן מהשמש וגם מכדור הארץ בשל הדרך שבה נוצרה מערכת השמש. השמש היא כוכב 

, ולכן היא מייצרת אנרגיה ואור. בגלל המסה הגדולה שלה, היוצרת גם כבידה )"כוח  מסה גדולה במיוחד

משיכה"( גדולה, במהלך היווצרות היקום החלו גושי יסודות להסתחרר סביב השמש. הגושים האלה הפכו 

לכוכבי הלכת הסובבים סביב השמש, ובהם כדור הארץ. כוכבי לכת קטנים תמיד מהכוכב שסביבו הם חגים. 

ירח נוצר מאוחר יותר. לא ברור כיצד זה קרה בדיוק, אך הוא חייב להיות קטן מכדור הארץ )ומהשמש,  ה

כמובן(, שכן אם היה גדול יותר לא היה "נלכד" בשדה הכבידה של כדור הארץ וחג סביבו. אם כן, ברור שמשחר  

 היקום היה הירח קטן בהרבה מהשמש, ובגלל קוטנו מעולם לא היה לו אור משלו.

 בראי המדע
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  למד אותו?הוא רצה ל ,לדעתכם ,מה .אלוהים רצה ללמד את הירח לקחעל פי המדרש 

מלוך יכולים לאינם מסבירים על חשיבות הענווה שנלמדת מהסיפור. הטענה של הירח ששני מלכים 

מתוך גאווה )הוא רצה למלוך לבד, להיות הגדול , אבל היא נאמרה תאולי צודקיתה במקום אחד הי

 .ונדרש להקטין את עצמו לכן היה צריך ללמוד ענווהביותר(, ו

. איך הם הראשונות אחת הכיתותבהיותם תלמידי של התלמידים בבית הספר  מפתחים דיון על החוויה

? האם במקומות אחרים הם לפניהם יש ילדים שמתגאיםהאם ? ביחס לתלמידים מבוגרים יותרמרגישים 

 קטנים מהם? ילדיםכלפי (? איך הם מתנהגים למשל, במשפחהגדולים )ה

 

 אני והחושך, אני והאור

 בה מודים על בריאת המאורות:שברכה יש כל בוקר, בלפי המסורת הנאמרת התפילה בתפילת שחרית, 

עֹול ם, יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶשְך ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ה  רּוְך ַאת  לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהֹכל ,ב   .ֹעֶׂשה ש 

 

שם שהיא ברכה מודה על הרע כהברמה הסמלית כלומר, האור והחושך כאחד.  תבברכה מודים על בריא

 מודה על הטוב. מפתחים שיח עם הילדים על האור והחושך מנקודת מבטם.

 שואלים:

 בלי אור בכלל? ,איך אתם מרגישים בחושך 

 ?מה יכול להיות מפחיד בחושך 

 ( ?רדםילשחק בחושך, קל יותר להמרגיע, קריר יותר, לפעמים נעים מה יכול להיות נחמד בחושך ,

  (החושך הכרחי לשינה בריאה

 אתם מעדיפים אור או חושך? מה 

 

לסיפור על מיעוט הירח ועל חשיבות זאת לקשר אפשר מסבירים שגם באור וגם בחושך יש דברים טובים. 

 מחשיבות השמש. הפחותשאינה הירח, 

של דברים יש יתרון, אנו מסוגלים להודות על כך  יותר כאשר אנו מכירים בכך שגם בצדדים האפלים

 ולשמוח גם בחושך.

 

 רחב החקלאיבמ

 כיצד כדאי להדגים זה ועל השפעות השמש על הצמחים. תאפשר להרחיב את הדיבור על פוטוסינ

 יםתנועת העלים והגבעולו כמו פרחים שנפתחים, לילה משפיעים על הצמחיםלשינויים בין יום 

 עלאו ר השמש, למקו הםהטיה שלאפשר להבחין בש יםצמח אפשר להצביע עלבעקבות השמש. 

 .ולבדוק מה אפשר לעשות כדי לתקן את המצב הםבלהתבונן  ,ממחסור בשמש והצהיבש יםצמח

  .אפשר לשוחח על בעלי חיים הפועלים בלילה, חלקם מועילים לגינה בפעולתם וחלקם מחבלים בגינה 

 בהם עלינו לנהוג בענווה וללמוד שאת המצבים בגינה אפשר להזכיר המדרש על מיעוט הירח,  ענייןב

  יש להם ללמד אותנו על גידול צמחים ובעלי חיים.מאחרים מה ש
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ש מֶּ  שֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'נספח א
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ים  ְצָמחִּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

ב  אֹוְכלֵי ֵעשֶּ
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 טֹוְרפִּים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

  ְבנֵי ָאָדם
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ָ ת הַ ַאנְ קִּ    שמֶּ שֶּ בַ  חַ רֵ י

 

ים ל  דוֹ גְּ  יּום ה  יהֶ נֵ ל. שְּ דֶ גֹ  תוֹ אוֹ בְּ  חַ ֵר י  ת הַ אֶ וְּ  שמֶ שֶ ת הַ א אֶ ר  א ב  ם הּול  עוֹ ת ה  א אֶ ר  ים ב  ה  לוֹ אֱ שֶ כְּ 

 ן.ט  ד ק  ח  אֶ ל וְּ דוֹ ד ג  ח  ה אֶ י  א ה  ֹלד וְּ חַ יַ ם בְּ י  מַ ש  ים בַ יר  א  מְּ ּו

 תוֹ אוֹ ה בְּ יֶ הְּ י נ  נ  ם אֲ גַ וְּ  שמֶ שֶ ם הַ גַ ת שֶ יוֹ הְּ ל ל  כוֹ י   יְךם, אֵ ל  ל עוֹ שֶ  נוֹ וֹ ב: ר  ר לוֹ מַ ָאים וְּ ה  לוֹ אֱ לֶ  חַ ֵר י  א הַ ב  

 ל.דוֹ ד ג  ח  ר אֶ אוֹ ק מ  ה ַר יֶ הְּ י  שֶ  יְךר  ה צ  כ  , כ  וֹ דבַ לְּ  ְךלֵ מוֹ  ְךלֶ מֶ שֶ  מוֹ ם? כְּ ל  עוֹ יר ל  א  נ   ינּונֵ שְּ ל ּודֶ גֹ 

ָך, וְּ ן כֵ ל  , וְּ יָךֶר ב  דְּ ק ב  דֵ ה צוֹ ת  : אַ חַ ֵר י  ים לַ ה  לוֹ ה אֱ נ  ע   ין אֹותְּ ט   ר.תֵ ן יוֹ ט  ק  הַ ר אוֹ מ  ה הַ יֶ הְּ ה ת  ת  אַ ַאקְּ

 .שמֶ שֶ ל הַ שֶ  ּהר  ת אוֹ פּוקְּ ַת שְּ ה  ה לְּ י  ה   רוֹ אוֹ ן וְּ ט  ק  לְּ  חַ ֵר י  הַ  ְךפַ ה   די  מ  

ש שנ  עֱ י נֶ נ  ת אֲ עֵ כ  ק וְּ דֵ ר צוֹ ב  י ד  ת  רְּ מַ י ָאנ  ם, אֲ ל  ל עוֹ שֶ  נוֹ וֹ בים: ר  ה  לוֹ אֱ לֶ  חַ ֵר י  ר הַ מַ ָא ר  דְּ נ  ן ט  ת ק  יוֹ הְּ ל   וְּ

 ?שמֶ שֶ הַ ר מֵ תֵ יוֹ 

יר, וְּ : חַ ֵר י  ת הַ ים אֶ ה  לוֹ ם אֱ חֵ נ   ע  ָך ַהז  לְּ דְּ ּוי ַעל ג  ּצ  ָך פ  ְך, ֶאֵתן לְּ ם כ   ה.ל  יְּ לַ ם בַ גַ ם וְּ וֹ ים בַ יר גַ א  י   ָךרְּ אוֹ א 

 ל!ל  כְּ  תוֹ ים אוֹ א  א רוֹ ם. ֹלוֹ יק בַ לֵ וֹ דר ֶש נֵ  מוֹ א כְּ ! הּושל  חַ  ְךל כ  י כ  ל  ר שֶ אוֹ : ה  חַ ֵר י  ר הַ מַ ָא

נ ה ים: ה  לוֹ ה אֱ נ  ע   ָך עֹוד ַמת  יף לְּ ם ֵכן אֹוס  ָךי פ  לְּ  –א  ַחֵלף ֶשלְּ תְּ ֶאה ַהמ  ם  עּובְּ קְּ ם י  י  מַ ש  בַ  ַהַמרְּ ָאד  ֵני ה  בְּ

 ים.ש  ד  חֳ ת הֶ אֶ 

ה, ַאְך ֹזאת: חַ ֵר י  ר הַ מַ ָא נ ה ֲחשּוב  ב   שמֶ שֶ י הַ פ  לְּ , שמֶ שֶ ם לַ גַ  שיֵ  ָאֵכן, זֹו ַמת  קְּ עֹונֹות עֹותנ  ם ּו ה  ָאד  ֵני ה  בְּ

יה   ים ַעל פ  ע   ה.נ  ש  הַ ֹאֶרְך ת אֶ קֹובְּ

ל ֹראש ֹחֶדש  כ  בֹו, ּוֵמָאז בְּ ַעֵּצב ֶאל ל  תְּ ה  ֻרֶּצה, וְּ ֵרַח ֵאינֹו מְּ ים ֶשַהי  ָאה ֱאלֹוה  ֵלית שֶ ַביֹום ַבֹחֶדש  –ר  גְּ בֹו נ 

ם  ַמי  ֵרַח ַבש  מּות ַהי  ש דְּ ד  ן ה   –ֵמח  ב  רְּ ַבת ק  ר  ַהקְּ ֵרַח, ֵבין ַהֶיֶתר בְּ ה ֶאת מֹוַפע ַהי  ח  מְּ ׂש  ים בְּ נ  ַציְּ ֵאל מְּ ר  ׂשְּ יּו י 

ד. יֻח   מְּ

 

 ד ב(ּומעַ  'ין סל  ת חֻ כֶ סֶ י, מַ ל  בְּ ד ב  מּולְּ תַ י ל פ  עַ )

 

ֵאלוֹת:  שְּ

 ים?ה  לוֹ אֱ ת לֶ נוֹ פְּ ל   תוֹ יא אוֹ ב  הֵ שֶ  חַ ֵר י  לַ  יעַ ר  פְּ ה ה  מ   .1

_______________________________________________________________ 

 ?וֹ לה שֶ ל  אֵ שְּ ת הַ בוֹ קְּ ע  בְּ  חַ ֵר י  ה לַ ר  ה ק  מ   .2

_______________________________________________________________ 

 ?ְךכ  ד מ  מֹ לְּ ר ל  ש  פְּ ה אֶ מ   .3

_______________________________________________________________ 

 

  

 ב'נספח 
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 "נפש חיה למינה" י: שישיעור ש

 בעלי החיים

 

שיעור זה עוסק ביום החמישי של הבריאה, היום שבו נבראו בעלי כנף וחיות המים, ובחלקו הראשון של היום 

השישי, שבו נבראו חיות היבשה. שיעור זה יוקדש לבעלי החיים, להיכרות עם מגוון בעלי החיים בעולם ועם 

בעלי החיים רבים, וכדי לספק את מחסורם ולא לפגוע במקורות המחיה שלהם יש להכירם צורכיהם. צורכי 

ולהבין מה מועיל להם ומה מזיק. המסורת היהודית מייחסת את היכולת הזאת לאלוהים, הוא בחסדו ובטובו 

ות של מעניק לכל בעלי החיים את צורכיהם. בכמה מקומות בתנ"ך ובספרות חז"ל מוערכות האיכויות המוסרי

 האדם בעזרת יחסו לבעלי חיים. בשיעור זה נלמד מדרש כזה על דוד המלך.

 

 :השיעור מטרות

  .התלמידים ילמדו על קיומו של מגוון ביולוגי רחב 

 רכי בעלי החייםוצ ןוכמספר הרב של בעלי החיים כ ,התלמידים יבינו שלכל בעל חיים צרכים משלו.  

 נוביחס וההתחשבות חשיבות החמלהאת רכי בעלי החיים ווצ תלמידים יבינו את החשיבות שבהכרתה 

 .חסותנובלבעלי חיים ש

 

 :הדרושים אביזריםה

 מחשב ומקרן )ברקו( 

 נספחים א' וב' מצולמים 

 גישה לאינטרנט או לאנציקלופדיות ומאגרי מידע בנושא בעלי חיים לכל התלמידים

 

 מבנה השיעור:

 "מה רבו מעשיך": 'חלק א

  צורך משלהלכל חיה : 'חלק ב

 ""ורחמיו על כל מעשיו: 'חלק ג
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 מהלך השיעור:

 "מה רבו מעשיך" :'חלק א

 

 ביום החמישי נבראו החיות. כותבים את הפסוק על הלוח:סיפור הבריאה לפי שמזכירים לתלמידים 

ם ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחי ה צּו ַהַמי  רְּ שְּ ים י  ָאֶרץ ַעל פְּ  ,ַוֹיאֶמר ֱאֹלה  עֹוֵפף ַעל ה  עֹוף יְּ םוְּ י  מ  יַע ַהש  ק   (', כ')בראשית א .ֵני רְּ

 

 בעלי חיים כאלהעופות. מבקשים מהתלמידים דוגמאות להבמים ובעלי החיים החיים ביום החמישי נבראו 

 על הלוח תחת הפסוק. םורושמים אות

 

 :, מהיום השישי לבריאהפסוק המתאר את בריאת חיות היבשהכותבים על הלוח גם את ה

יֵנהּוַוַיַעׂש ֱאֹלה   מ  ה לְּ מ  ֲאד  ל ֶרֶמׂש ה  ֵאת כ  ינ ּה וְּ מ  ה לְּ ֵהמ  ֶאת ַהבְּ ינ ּה וְּ מ  ָאֶרץ לְּ י טֹוב ,ים ֶאת ַחַית ה  ים כ  א ֱאֹלה   .ַוַירְּ

 ה(", כ')בראשית א

 

 על הלוח תחת הפסוק. ןוכותבים אות ,דוגמאות לחיות יבשהמהתלמידים מבקשים 

 

 צופים בסרטוןהמחיש את המגוון הרב של בעלי החיים בעולם. רצוי שרשימת בעלי החיים תהיה ארוכה כדי ל

המדגים את המגוון הביולוגי בעולם )אפשר להקרין את הסרטון בליווי הקריינות או בלעדיה. תוכן הדברים אינו 

 הכרחי לשיעור, אבל המוזיקה מוסיפה(.

 ייה בסרטון כותבים מעל לכל מה שנכתב על הלוח את הפסוק:לאחר הצפ

ה ַרבּו ַמֲעֶׂשיָך  ית   ה'מ  ׂש  ה ע  מ  כְּ ח  ָאה  ,ֻכל ם בְּ לְּ י ֶנָךמ  נְּ ָאֶרץ ק    .)דברים השייכים לך( ה 

 )תהלים ק"ד, כ"ד(

 

 םכל בעלי החיישבטבע, המתבטאת בכך שצורכי החכמה מבטבע ושהמגוון הרב מהפסוק מביע התפעלות 

 מחיה(.הזה גם בשיעור הרביעי בהקשר של אזורי הפסוק ה)הבאנו את מסופקים 

פשוטו של הפסוק הוא שמעשיו של אלוהים הם הבריות שברא. מזמור ק"ד בתהלים משבח את אלוהים על שברא 

כלומר, כל אחד מהם מקבל את הצרכים  –בעלי חיים ודברים רבים כל כך בעולם. כולם נבראו "בחכמה" 

 ים לקיומו. הדרוש

לכל בעל חיים  –מסבירים את הרעיון הזה לתלמידים ומזכירים את מה שלמדנו בשיעור הרביעי על אזורי מחיה 

סביבה המתאימה לו, כלומר סביבה המספקת לו את המזונות ואת צורות המחסה וההתארגנות החברתית שהוא 

  זקוק להם.

 

 לכל חיה צורך משלה: 'חלק ב

ים ושונים. כדי לדעת מה צריכה כל חיה יש להכיר אותה ואת תכונותיה. קוראים במליאה צורכי בעלי החיים רב

עיבוד למדרש על דוד המלך )נספח א', להלן מופיע המקור(. המדרש מספר כיצד, לכאורה, בחן אלוהים אם דוד 

אים להיות מתאים לתפקיד מלך ישראל. דוד נהג בחכמה ובהתחשבות עם צאנו, ולכן החליט אלוהים שהוא מת

מנהיג. לכל קבוצה בצאן סיפק דוד מאכלים המתאימים לצרכיה והפריד בין הצעירים למבוגרים כדי שיוכל 

 להאכילם בנפרד.

 

ן" )תהלים י ח  בְּ יק י  אֹו רֹוֶעה י ֶפה –( 'א, ה""ה' ַצד  צ  ד ַבֹּצאן ּומְּ ו  ד  ַדק לְּ  ,ב 

https://www.youtube.com/watch?v=auSo1MyWf8g
https://www.youtube.com/watch?v=auSo1MyWf8g
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ֹאת ֹצאן" )שם  לְּ כְּ מ  ֵחהּו מ  ק   (.'ח, ע"עֶשֶנֱאַמר: "ַוי 

ֹאת ֹצאן"?  לְּ כְּ מ  ֵני ֵאלּו. –ַמהּו "מ  פְּ ד כֹוֵלא ֶאת ַהֹּצאן ֵאלּו מ  ו  י ה ד   ֶשה 

ים, ים, ֶשֵהם ַרכ  ב  אֵשי ֲעׂש  יל ם ר  ים ּוַמֲאכ  י  ד  יא ַהגְּ י ה מֹוצ   ה 

יא  יםמֹוצ  י ש  ים, ֶשהּוא ֵבי )המבוגרים( ַהתְּ ב  ם ֶשל ֲעׂש  ע  צ  יל ם ֶאמְּ י,ּוַמֲאכ   נֹונ 

ֶשה. ים, ֶשהּוא ק  ב  ם ֶשל ֲעׂש  ר  ק  יל ם ע  ים ּוַמֲאכ  יא ַהַבחּור   מֹוצ 

י כֹוחֹו  פ  יש לְּ עֹות ַהֹּצאן א  רְּ י ֶשהּוא יֹוֵדַע ל  רּוְך הּוא: מ  דֹוש ב  ֵאל; –ָאַמר ַהק  ר  ׂשְּ י, ֵאלּו י  ֶעה ֹצאנ  רְּ י   י בֹוא וְּ

לֹות ֱהב   ַיֲעֹקב ַעמֹו" )שם שם, עֶזהּו ֶשֶנֱאַמר: "ֵמַאַחר ע  עֹות בְּ רְּ  א(."יאֹו ל 

 '(, ב'שמות רבה ב)

 

 שואלים:

 ?מדוע חילק דוד את הצאן לקבוצות גיל והאכיל אותם בנפרד 

  אלוהים ראה את מעשי דוד והחליט שהוא מתאים להנהיג את עם ישראל. למה, לדעתכם, יחסו של דוד

 מה עוד מלמדת ההתנהגות הזאת על אופיו של דוד? אל בעלי החיים מלמד שהוא מתאים להיות מנהיג?

 ?איך תתארו את אופיו של אדם שאכפת לו מבעלי חיים והוא דואג לצורכיהם 

 

 

 ורחמיו על כל מעשיו :'חלק ג

 מעלים לדיון שאלה על החיות במרחב החקלאי, או על החיות שהילדים מגדלים בבתיהם:

 בו אנחנו צריכים לטפל בחיות שבאחריותנו?מה אפשר ללמוד ממה שלמדנו עד כה על האופן ש 

 

ה במסורת היהודית מייחסים לאלוהים את הדאגה לצורכי כל בעלי החיים, כמו שראינו בפסוק " מ  כְּ ח  ֻכל ם בְּ

ית   ׂש  יו ,ַלֹכל ה'טֹוב "", וכך גם בפסוק: ע  ל ַמֲעׂש  יו ַעל כ  ַרֲחמ   '(ט ,ה"תהלים קמ". )וְּ

 

יו"  פי המזמור אלוהים דואג לכולם ברחמים, בחסד." הם הבריות, ולַמֲעׂש 

 

החמלה והרחמים הם ערכים חשובים במפגש עם בעלי חיים. בעלי חיים אינם יכולים לומר לנו בפירוש מהם 

הצרכים שלהם, ולכן אנחנו צריכים להיות רגישים ולחשוב מראש למה זקוק כל בעל חיים כדי שלא נצער אותו או 

 נמנע ממנו צורך חשוב.

גמה לחשיבה מקדימה מסוג זה ולרגישות כלפי בעלי החיים קשורה במצוות "צער בעלי חיים". על פי המסורת דו

היהודית אסור לגרום לבעל חיים צער. לכן חכמים נותנים הנחיות איך לנהוג עם בעלי החיים שברשותנו. מלמדים 

 דוגמה למצוות צער בעלי חיים:

  :אמר רב יהודה אמר רב

 . עד שיתן מאכל לבהמתו )משהו( שיטעום כלוםאסור לו לאדם 

ֶתָך" שנאמר ֶהמְּ בְּ ָך ל  דְּ ׂש  י ֵעֶׂשב בְּ נ ַתת  ת  ", ורק אחר כך "וְּ עְּ ב  ׂש  ת  וְּ ָאַכלְּ   )דברים י"א, ט"ו(. "וְּ

 עמוד א( גיטין סב)על פי תלמוד בבלי, 

 

ילים את בעלי החיים מסבירים את ההלכה: על פי ההלכה הזאת, אסור לאכול כשקמים בבוקר לפני שמאכ

 שבאחריותנו.
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 שואלים: למה, לדעתכם, קבעו חכמים איסור כזה? איזה צער יש לבעל חיים שצריך להמתין למזון שלו?

 

משימת כדי להכיר את צורכי בעלי החיים שבאחריותנו או בסביבתנו אנחנו צריכים ללמוד עליהם. אפשר לעשות 

 שלאחריו, על פי הזמן העומד לרשותכם. חקר על בעלי חיים, בשיעור הזה או בשיעור

התלמידים יבחרו בעל חיים אחד מתוך רשימת בעלי החיים שלהלן, יחפשו מידע על בעל החיים הזה באינטרנט 

ובאנציקלופדיות שבבית הספר, ואת המידע שיאספו ימלאו בכרטיסיות )נספח ב'( ויציגו את מחקריהם לפני 

מחמד, חיית משק, חיה הנמצאת בפינת החי בבית הספר או חיה מסביבתנו הכיתה. בעל החיים יכול להיות חיית 

 הקרובה.

 

 רשימת בעלי החיים:

אוגר, ארנבון, שרקן, עכבר לבן, חולדה, צב, חמוס, כלב, נחש, חתול, ציפור אהבה, דג זהב, סוס, ברווז, כבשה, עז 

 תרנגול, חשופית, שבלול, דג מולי בלון, סרטן. ננסית, תוכי ג'אקו, תוכי קוקטייל, תוכי ארה, איגואנה, צ'ינצ'ילה,

 

 רשימת אתרי אינטרנט שבהם אפשר למצוא מידע מתאים על בעלי חיים:

 מידעון בעלי חיים  

 אתר אגודת צער בעלי חיים 

 שומרים על הסביבה – אתר סבבה 

 

 סיכום

חיים צורכי הקיום שלו. בדרך כלל הטבע מספק את צורכיהם של  בעולם יש מגוון עצום של בעלי חיים, ולכל בעל

 –כל מיני בעלי החיים. במסורת היהודית נאמר שאלוהים דואג לצורכי בעלי החיים בחכמה ובחמלה. בחכמה 

ית  " ׂש  ה ע  מ  כְּ ח  יו ַעל כ  " –אלוהים יודע מה נדרש להם וכך יודע למלא את צורכיהם; בחמלה  –" ֻכל ם בְּ ַרֲחמ  ל וְּ

יו  מתוך התחשבות הוא רואה את צורכיהם של בעלי החיים לפרטי פרטים. –" ַמֲעׂש 

גם על דוד המלך מסופר שידע להבחין בצורכי בעלי החיים שהיו באחריותו וסיפק לכל קבוצה בצאן את המאכל 

אג לבעלי המתאים לה, ולכן על פי המדרש הוא נבחר להיות מנהיג של עם ישראל. אלוהים ידע שכמו שהוא ד

 החיים, כך הוא ידע לדאוג גם לעם.

בעלי החיים שבאחריותנו תלויים בנו לסיפוק צורכיהם. עלינו לדעת מהם הצרכים שלהם ולמלא אותם מתוך 

 דאגה וחמלה.

 

  האדם עץ השדה

הרגישות לזולת היא הבסיס למצוות צער בעלי חיים. שימת הלב לצער שיכול להיגרם ליצור חי בגלל 

היא רמת מודעות ורגישות גבוהה מאוד לאחר. למשל, האר"י אמר לתלמידיו שאסור לפגוע אפילו מעשינו 

בכינים, ועל הרב קוק מסופר שכאשר ראה אדם קוטף עלה של צמח הצטער מאוד על העלה שנפגע 

 מהמעשה הזה.

לכן עלינו אנחנו יכולים ללמוד מכך שלפעמים גם מעשים שאנחנו עושים בלי כוונה יכולים לפגוע בו. 

לפקוח עיניים ולשים לב לרגשות האחר, ועוד יותר חשוב מכך, לדעת לקבל אחריות ולהתנצל אם פגענו 

 במשהו או במישהו.

http://lo.cet.ac.il/player/?document=a4d950ef-785b-49fd-b0db-a018a6d57fd6&language=he&sitekey=ebag
http://kids.spca.co.il/general_text.php?education_id=3
http://kids.gov.il/cgi-bin/sababa/sababa_pool/catalog.pl?CurriculumsId=51&ParentId=36
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 שואלים:

 ?האם קרה שנפגעתם ממישהו והוא לא ידע שפגע בכם 

 ?האם קרה שפגעתם במישהו ולא הבחנתם בכך עד שהוא אמר לכם 

  במישהו בטעות?מה אתם עושים אם אתם מגלים שפגעתם 

 ?איך אתם מרגישים כשזה קורה 

 

 

 במרחב החקלאי

  אם יש בעלי חיים במרחב החקלאי, רצוי להקדיש זמן לקביעת כללים להתנהגות עמם ולהסביר את

רצוי שלא להרים אותם  –הטעם לקביעת הכללים האלה. לדוגמה, בעלי חיים קטנים שהם נטרפים 

ותם כמו טורף התוקף אותם. בעלי חיים רבים שילדים מלמעלה אלא מלמטה, כדי שלא להפחיד א

 ולא ללטף, יף להחזיק אותםאוהבים ללטף, כמו ארנבונים ושרקנים, למעשה אינם אוהבים מגע, ולכן עד

זמן קצר. יש בעלי חיים שיכולים להראות לנו אם הם מעוניינים במגע או לא, כמו חתולים וכלבים, לורק 

תגובותיהם, כיצד יש לגשת אליהם וכיצד לקבל הסכמה. כדאי את ם וולכן כדאי ללמוד את התנהגות

ק, חרדה( שבעלי חיים חווים אם מטפלים בהם טיפול לא נכון.  ח  ֶרס" )בעברית: דְּ טְּ  להזכיר את חווית ה"סְּ

עושים את הצרכים שלהם באותו הרגע או נושכים, לטאה  איך מזהים חרדה אצל בעלי חיים? מכרסמים

 האוזניים לאחור, חתול סומר ועוד. מאחור, כלב מושך את  משאירה את זנבה

  אם יש חיות בבית הספר אפשר לספר סיפורים על כל אחד מהם, להעניק להם שמות, לעבור על התורניות

של כל אחד מבעלי החיים וכיצד יש לספק אותם בסביבה המלאכותית  של הילדים ולהסביר מה הצרכים

 בבית הספר. 

 שיעור להטבת תנאי בעלי החיים: להכין משחקים למכרסמים )יש באינטרנט הצעות אפשר להקדיש את ה

למבנים ומשחקים שניתן להכין(, להכין ממתקים לתוכים, לנקות את המצע בכלובים ועוד. גם לחרקים 

אירוח, בשטח המרחב החקלאי. כמו כן, אפשר ליצור  איזור – "בית מלון"אפשר לדאוג ולהכין להם 

מקומות מחסה שיתאימו לקיפודים, בתקווה שאם הגינה תתאים לצרכיהם הם יגיעו אליה מרצונם, ואז 

 גם יועילו לגינה בהדברה ביולוגית.

 ,ראו נספח ג'(. הסיפור  אפשר להיעזר בסיפור "ויהי ערב" של אנדרסן )בתרגום עברי של פניה ברגשטיין

 מספר על ילדה שהבהילה בטעות תרנגולת ואפרוחים ואיך ניסתה לכפר על מעשיה.

  

http://xnet.ynet.co.il/diy/articles/0,14712,L-3098879,00.html
http://xnet.ynet.co.il/diy/articles/0,14712,L-3098879,00.html
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 אןצ  ה הַ עֵ ד רֹווִּ דָ 

 

ד  ו   אן.ה צֹ עֵ ה רוֹ י  ה   ,ְךלֶ ה מֶ י  ה  ם שֶ דֶ קֹ  ,ְךלֶ מֶ הַ ד 

 ים ר  ה  ם בֶ יג  לְּ דַ מְּ ים ּוצ  פְּ קוֹ  יּוה  ים שֶ יר  ע  ּצְּ ים הַ י  ד  גְּ ת הַ ד אֶ אוֹ ב מְּ הַ א ָאהּו

ֵניֶהם ת ב אֶ הַ ָאוְּ  ַקרְּ ֶזה בְּ ים ֶזה ב  מ  ח  לְּ יּו נ  ים ֶשה  ר  ֻבג  ים ַהמְּ י ש   ַהתְּ

ים. י  ֵפיפ  ים יְּ מ  ת  ל ֶהם כְּ ים וְּ ר  ֻבג  ֵאינ ם מְּ ים וְּ יר  ע  ים ֶשֵאינ ם צְּ ז  ע  ָאַהב ֶאת ה   וְּ

ֶעה, ַאְך יֹום ֶאח   רְּ ם ַהֹּצאן ַלמ  ד ע  ו  א ד  ל יֹום י צ  כ  ֶעה. בְּ רְּ ים ֵמַהמ  ֵבע  ים ׂשְּ ר  ל ַהֹּצאן חֹוזְּ ין ֶשֹּלא כ  ח  בְּ ד ה 

ים ק  ים ַהֲחז  ש  י  ָאה ֶשַהתְּ ר  יל ה וְּ ֲאכ  ַמן ה  זְּ בֹוֵנן ַבֹּצאן ב  תְּ ת ה  ֳחר  מ  ים ז  ע  ה   ,יםכ  ַר ים ה  ל  ע  ת הֶ ים אֶ ל  כְּ אוֹ  לְּ

ים ב  ׂש  עֲ ק ה  ים ַר ר  ת  ים נוֹ י  ד  גְּ לַ וְּ  ,יםי  נ  ינוֹ בֵ ים הַ ב  ׂש  עֲ ת ה  ים אֶ ל  כְּ ים אוֹ ר  ג  בֻ ם מְּ ינ  אֵ ים וְּ יר  ע  ם צְּ ינ  אֵ שֶ 

 ים.ב  עֵ ה רְּ עֶ רְּ מ  הַ ים מֵ י  ד  גְּ ים הַ ר  זְּ חוֹ  ְךם. כ  ת  ל אוֹ כֹ אֱ ים לֶ ש  ַק תְּ ם מ  הֵ ים, וְּ ש  ק  הַ 

 ה?ׂש  ה ע  מ  

ֵני ֵאלּו. ידר  פְּ ה   פְּ  ֶאת ַהֹּצאן ֵאלּו מ 

י  , העֶ רְּ מ  א לַ צֵ ה יוֹ י  ה  שֶ כְּ ּו יא ה  יםם את דֶ קֹ ה מֹוצ  י  ד  ים, יםיר  ע  ּצְּ הַ  ַהגְּ ים, ֶשֵהם ַרכ  ב  אֵשי ֲעׂש  יל ם ר   ּוַמֲאכ 

יא ם יהֶ ֵר חֲ ַא יםֶאת מֹוצ  י ש  י, יםר  ג  בֻ מְּ הַ  ַהתְּ ים, ֶשהּוא ֵבינֹונ  ב  ם ֶשל ֲעׂש  ע  צ  יל ם ֶאמְּ  ּוַמֲאכ 

יא ף וֹ סבַ לְּ ּו ֶשה. יםר  ג  בֻ ם מְּ ינ  אֵ וְּ  יםיר  ע  ם צְּ ינ  אֵ ים שֶ ז  ע  ה  ֶאת מֹוצ  ים, ֶשהּוא ק  ב  ם ֶשל ֲעׂש  ר  ק  יל ם ע   ּוַמֲאכ 

ֶעה  רְּ י  י כֹוחֹו י בֹוא וְּ פ  יש לְּ עֹות ַהֹּצאן א  רְּ י ֶשהּוא יֹוֵדַע ל  רּוְך הּוא: מ  דֹוש ב  י, ֵאלּו ֶאת ָאַמר ַהק  ֹצאנ 

ֵאל ר  ׂשְּ  !י 

 

 '(, ב'מדרש שמות רבה ב)על פי 

 

 'נספח א
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ִּ י חַ לֵ עֲ בַ  –ר קֶּ חֵ  ֲעבֹוַדת  נּותֵ יבָ בִּ סְ ים בִּ י

 

ה. אּוצְּ ר ּוקֶ ת חֵ ַד בוֹ עֲ ד לַ ח  ים אֶ י  ל חַ עַ בַ  רּוחֲ בַ  יר  ט נֵ רְּ טֶ ינְּ י א  ֵר ת  אֲ בַ ים, ר  פ  סְּ ב  ת, יוֹ דְּ פֶ לוֹ יקְּ צ  נְּ אֶ ר בְּ זֵ ע  הֵ ים לְּ ל  כוֹ ם יְּ ֶת אַ  ַלֲחק 

 ה!ח  ל  צְּ הַ ים. בְּ ר  חֵ ע אֲ יד  ת מֵ רוֹ קוֹ מְּ ב  ּו

 

 ר: ___________________________________ק  חְּ מֶ ֶשהּוא נֹוֵׂשא הַ ים י  חַ ל הַ עַ בַ 

 

ַעט  םֶת עְּ ַד ם יְּ א  הַ  ֵבה אֹו מְּ  ר? ____________קֹ חְּ לַ  םֶת לְּ חַ תְּ ה  שֶ כְּ ים י  חַ ל הַ עַ ל בַ עַ ַהרְּ

 :הזֶ הַ  יםי  חַ ל הַ עַ ל בַ ם עַ יֶת ל  ג  ים שֶ ב  ּושחֲ ים וַ נ  יְּ נְּ עַ ים מְּ ר  ב  דְּ  בּותְּ ה כ  יָאר  קְּ ן הַ מַ זְּ ב  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

יםיכָּ רָּ צְּ   ו ֶשל ַבַעל ַהַחיִׁ

 ן: _________________________________________________________זוֹ מ  

 ________________________________________ ע:בַ ּטֶ ים( בַ ר  גּוה )מְּ סֶ חֲ ת מַ ַר צּו

 _____________________________דם: ____________ָאי ה  נֵ ל בְּ צֶ ים אֵ ר  גּומְּ  תַר צּו

 יו?(: ________________________________________ר  גּות מְּ יבַ ב  סְּ ב   עַ גֵ וֹ י פ? מ  תוֹ ף אוֹ ֵר י טוֹ ים )מ  ב  יְּ אוֹ 

 ד בַ י לְּ / חַ  גת זּובַ  אוֹ זּוג ן ם בֶ י ע  חַ  / הק  הֲ לַ י בְּ חַ  ים(:א  תְּ מַ ת הַ אֶ  יפּוק  י )הַ ת  ר  בְּ ה חֶ נֶ בְּ מ  

 ה ל  יְּ / לַ  םים(: יוֹ א  תְּ מַ ת הַ אֶ  יפּוק  ת )הַ רּועֵ ת עוֹ שְּ 

 

ים יִׁ נִׁ ים גּופָּ נִׁ יְּ ַאפְּ  מְּ

 ל: _______________________________________ ֶד גֹ 

 ר: ___________________חֵ / ַא תצוֹ / נוֹ  הו  רְּ / פַ  יםש  ַק ׂשְּ ים(: ַק א  תְּ מַ ת הַ אֶ  יפּוק  ת )הַ סּוכְּ 

 ר: ______________ חֵ / ַא הָאו  סְּ י הַ עֵ בְּ / צ   יםצ  / קוֹ  םי  נַ רְּ פ  ים(: צ  א  תְּ מַ ת הַ אֶ  יפּוק  ים )הַ ב  יְּ אוֹ  ינֵ פְּ ה מ  נ  ג  י הֲ ע  צ  מְּ אֶ 

 

 תנוֹוֹש

 ת? ______________________________________________וֹ ׂשעֲ ב לַ הֵ ים אוֹ י  חַ ל הַ עַ ה בַ מ  

 _______________________________________ת? ______וֹ ׂשעֲ ב לַ הֵ אוֹ  ינוֹ אֵ ים י  חַ ל הַ עַ ה בַ מ  

ם: ֶד ם קֹ ֶת עְּ ַד א יְּ ֹלים וְּ י  חַ ל הַ עַ ל בַ ם עַ ֶת דְּ מַ לְּ ים שֶ פ  ס  ים נוֹ ר  ב  דְּ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

ֶתםים י  חַ ל הַ עַ ל בַ ה שֶ נ  מּותְּ  רּויְּ צַ   ב.טוֹ  ישג  רְּ הַ לְּ  ים לוֹ מ  רְּ וֹ גהַ ים ר  ב  דְּ הַ וְּ  ֶשֲחַקרְּ

  

 ב'נספח 
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  ויהי ערב / פניה ברגשטיין

 (הנס כריסטיאן אנדרסןה מאת אגדל פי )ע

 

 בשמי ערב צלולים ,בשמי ערב כחולים

 שט ירח עגול ובהיר.

 חרש חרש טייל ודומם הסתכל

 , בפרדס ובניר.ביער

 ולמטה למטה, בין כרם וגן, ראה בית יפה וקטן.

 ובתוך החצר, בלא אח וחבר

 אט לה הלכה לה ילדה חביבה.

 והלכו לתומם אפרוחים ואמם

 ונקרו וצייצו בחדווה.

 שמחה הילדה, אפרוחים בני כנף, נשחק, נשחק נא יחדיו.

 שמעה תרנגולת יפת הכרבולת

 את קול הילדה בדברה.

 פחד החלה בורחתרועדת מ

 ואל הקטנים קרקרה:

 שובו בניי אל הלול חיש מהר, סכנה להיות בחצר.

 אך הגיעו ללול ונשכח הטיול

 ושלום לקטני משפחה,

 התיישבו להם יחד בסדר ונחת

 ושקט וליל מנוחה.

 אך מי זאת? אך מי זאת פתאום האורחת בלילה כאן פותחת דלת?

 כל הלול מתעורר, כל הלול מקרקר

 וח מזאת הילדה.אין מנ

 אפרוחים מקפצים ובורחים ורצים

 בצפצוף ובקול חרדה.

 וטסות באוויר כרבולות וכנפיים והרעש עד לב השמים.

 אבא בא ושאל: "מי זה, תן או שועל?

 מי נכנס אל הלול בגניבה?

 לא שועל, לא תנה, זו בתי הקטנה.

 חיש הביתה, ילדה לא טובה!

 אסור לך, אסור לך להיכנס.

 ת שאבא כועס?"את יודע

 "רציתי לתרנגולת לתת נשיקה בכרבולת

 כי הבהלתי אותה בחצר.

 להגיד לה סליחה וגם ליל מנוחה

 ופתאום נבהלה עוד יותר".

 ג'נספח 



67 

 

 כך אמרה הילדה הקטנה ודמעה נצצה בעינה.

 אז אבא הרים בחיבוק רחמים את בתו הטובה הטובה.

 בשמי לילה כחולים בשמי לילה צלולים

 הירח חייך בחדווה.

 וכשאבא נשק לה אוהב וסולח,

 נשק לה גם הירח.
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 "לעבדה ולשמרה"שיעור שביעי: 

 טבעהאדם וה

 

לפי סיפור הבריאה, ביום השישי נבראו חיות היבשה והאדם. שיעור זה יתמקד במקום האדם בטבע. האדם נברא 

בעולם. נלמד על האחריות בסוף מעשה הבריאה, אחרי כל שאר הנבראים, ובעיני המפרשים הדבר מעיד על מקומו 

לטבע שמטיל אלוהים על האדם הראשון, על מעמדו השווה לשאר היצורים, ועל הזיקה בין האדם לטבע שנוצרה 

 בעקבות האחריות הזאת.

 

 :השיעור מטרות

 .התלמידים ילמדו על מעמדו של האדם בעולם הטבע בהיותו הנברא האחרון 

 ם הראשון כלפי הטבע.התלמידים ילמדו על האחריות שהוטלה על האד 

  התלמידים יבינו כיצד מתן השמות לבעל החיים וקבלת האחריות להם ולסביבה יצרה קרבה בין האדם

 לטבע.

 

 :הדרושים אביזריםה

 תמונות )נספח א' או נספח ב'(

 

 מבנה השיעור:

 "יתוש קדמך": 'חלק א

 "לעבדה ולשמרה": 'חלק ב

 שמות וחיות ':חלק ג
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 מהלך השיעור:

 "יתוש קדמך": 'חלק א

פותחים את השיעור במשחק: התלמידים צריכים לדרג דברים בעולם הטבע על פי חשיבותם. מתחלקים לקבוצות 

וכל קבוצה מקבלת חבילת כרטיסיות )נספח א'( ועליהן תמונות של עצמים, צמחים, בעלי חיים ואדם. התלמידים 

 הכרטיסיות זו מעל זו.  צריכים לקבוע את סדר החשיבות של הפרטים, ועל פיו לסדר את

כל קבוצה צריכה לנמק את החלטתה. עוברים בין הקבוצות ושומעים הסברים לדירוג. אפשרות אחרת היא לשחק 

את המשחק כל הכיתה יחד: משרטטים ציר ארוך על הרצפה, מדפיסים את התמונות בגדול )נספח ב'(, 

ר. בכל פעם ייגש תלמיד אחד לשים תמונה על והתלמידים צריכים להחליט יחד היכן למקם כל תמונה על הצי

 הציר, והתלמידים האחרים יוכלו להגיב להחלטתו.

במליאה בודקים אם רוב התלמידים או הקבוצות דירגו את הצמחים מעל העצמים ואת בעלי החיים מעל 

מבקשים הצמחים. אם כן, שואלים למה עשו זאת. האם פרח חשוב פחות מדוב? ומה עם המים? איך מחליטים? 

 מהתלמידים הסברים ומבקשים גם מהתלמידים להקשות על חבריהם.

 שואלים על חשיבות האדם: האם על האדם אפשר לומר שהוא חשוב יותר מדברים אחרים בטבע?

 שואלים:

 ?מתי נברא האדם לפי הסיפור בבראשית 

 ?למה, לדעתכם, נברא האדם אחרון  

 

 קוראים קטע מהתלמוד העוסק בשאלה זו:

נּו נ ן ת    ?אדם נברא בערב שבת, ומפני מה )לימדו חכמים(: ַרב 

ָך במעשה: אומר לו )יחוש גאווה(, עליו שאם תזוח דעתו מְּ ד   בראשית. יתוש קְּ

 א(מוד סנהדרין ל"ח עתלמוד בבלי, )

 

 ?מדוע, לפי חכמים, נברא האדם אחרון? מה זה מלמד אותנו על יחסיו עם הטבע 

  או לשמור עליו?מה חשוב יותר, ליהנות מהטבע 

 

  

 

 

הסיבה  –יצירת האדם בסוף מעשה הבריאה העסיקה פרשנים רבים. חלק מהפרשנים רואים באדם "נזר הבריאה" 

בא הקטע לבריאת כל היצורים האחרים ועליון על הטבע )למשל, אחת הדעות במסכת סנהדרין בתלמוד, שממנה הו

שלעיל, גורסת כי אדם נברא בערב שבת "כדי שיכנס לסעודה מיד"(, וחלק רואים באדם יצור שווה לשאר היצורים 

 וגורסים שגם ללא האדם היה קיום ליצורים האחרים. 

לא יאמן )יחשוב( בנמצאות כולם )קיום בעלי החיים( שהם מפני האדם לבד, אבל יהיו גם כן לדוגמה, הרמב"ם אמר: "

"כל '(. לעומתו בספר הזוהר נאמר: חלק ג מורה נבוכים," )אר הנמצאות כולם מכוונות לעצמם, לא מפני דבר אחרש

(. בין כך ובין כך, תזריע מ"ו ,זוהר" )לם בעבורו מתקיימיםומה שנברא בעולם לא נברא אלא בשביל האדם. וכ

הכול מסכימים נהוג בהם כאוות נפשו, אלא , מותר לו להפרשנים אינם מניחים שאם האדם עליון על שאר היצורים

 .במוסריות לנהוג ועליו כלפיהם אחריות לו שיש

 

 

 

 העשרה למורה:
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 "לעבדה ולשמרה": 'חלק ב

מבקשים מהתלמידים להביא דוגמאות להנאה של האדם מהטבע )מזון, לבוש, אנרגיה, שעשוע, ולמעשה כל תחום 

 בחיים(. כדאי לרשום את תשובותיהם ב"שמש אסוציאציות".

גם פגיעה בטבע. למשל,  מבקשים מהתלמידים לבחור דוגמה אחת לשימוש של האדם בטבע ולחשוב אם יש בה

בייצור מזון, בחקלאות, משתמשים בחומרי הדברה המזיקים לבעלי החיים ולאדמה, מנצלים משאבים ומינרלים 

באדמה בקצב שאינו מאפשר התחדשות, משתמשים בשטחים נרחבים ופוגעים בצמחייה הטבעית ובבעלי חיים. 

 כותבים גם את הרעיונות על הלוח לצד השמש.

 

 (:1המדרש )נספח ג' חלק  קוראים את

 על כל אילני גן עדן ואמר לו:  )והעבירו( והחזירוֹ  )לקח אותו( בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלוֹ 

 הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי;  םומשובחי ראה מעשי כמה נאים

 שיתקן אחריך. עולמי, שאם קלקלת, אין מי תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את

 (א קהלת רבה ז,)

 

 שואלים:

 ?איזה משפט שאומר אלוהים לאדם הראשון מלמד אותנו שמותר לאדם ליהנות מהטבע 

 ?איזה משפט מלמד שעל האדם לשמור על הטבע 

 ?האם לפי המדרש שמירה עדיפה מהנאה או להפך 

 ?כיצד אפשר לשמור על איזון בין שימוש והנאה מהטבע לבין שמירה עליו 

 

ובות וגם זכויות, נזהרים יותר ומשתדלים שלא לפגוע בטבע כאשר נהנים ממנו. מסבירים שאם יודעים שיש גם ח

מבקשים מהתלמידים להביא דוגמאות לכך. למשל, קונים רק מה שצריכים ולא יותר )צריכה מושכלת(, 

 משתדלים שלא לזרוק לפח דברים שיש להם עוד שימוש )ניצול ומחזור(.

יחסו לטבע קשור בשאלה אם האדם חשוב יותר משאר הבריות או שואלים כיצד חובותיו וזכויות של האדם ב

 שווה להן? איזה ערך אפשר ללמוד מכך?

 

 שמות וחיות: 'חלק ג

שם מוכר או שם מומצא. התלמידים מתחלקים לזוגות  –פעילות: מבקשים מכל תלמיד לבחור לעצמו שם חדש 

 ל עצמם פרטים שלדעתם מתאימים לשם הזה.וצריכים להציג את עצמם בשם החדש שבחרו, ואז להוסיף ולספר ע

 שואלים את התלמידים:

 ?האם סיפרתם על עצמכם דברים נכונים או דברים מומצאים 

 ?איך השפיע השם החדש על הדמות שהצגתם לחבריכם 

 ?האם, לדעתכם, יש קשר בין שמו של אדם לאישיותו 

 

 

 

 חיים:קוראים את הפסוק מספר בראשית המתאר את נתינת השמות לבעלי ה

ֶדה ֹכל ַחַית ַהש  ם ּולְּ ַמי  עֹוף ַהש  ה ּולְּ ֵהמ  ל ַהבְּ כ  ם ֵשמֹות לְּ ָאד  א ה  ר  קְּ   .ַוי 
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 (', כ')בראשית ב

 

 מסבירים שלפי המסורת האדם הוא שנתן לבעלי החיים את שמותיהם )אריה, ציפור, זברה...(

 שואלים:

 ?למה היה האדם צריך לתת שמות לבעלי החיים 

  ,השתנה יחסו של האדם לבעלי החיים אחרי שנתן להם שמות?האם, לדעתכם 

 ?מה מביעים ההורים בשמות שהם מעניקים לילדיהם 

 ?מה אתם מרגישים כשקוראים לכם בשם חיבה 

 

מסבירים שמתן שמות היא פעולה שעושים מתוך אחריות ומתוך קרבה. לכן כשאדם נתן שמות לבעלי החיים הוא 

הם  –את ההבנה איזה שם מתאים לכל בעל חיים, וגם את האחריות כלפיהם ביטא בכך גם את הקרבה אליהם ו

 היו זקוקים לו לקבלת שם. 

 

 (: 2קוראים מדרש על מתן השמות )נספח ג' חלק 

  ם.במלאכי התייעץא את האדם וקש הקב"ה לברישבכ

  אמרו לו: איזו תועלת יש באדם?

  .א חכמתו מרובה משלכםואדם שאני רוצה לבר :אמר להם

  .לא ידעוומה שמותן של אלו?  :אמר להם המלאכים. מה עשה? כינס כל בהמה חיה ועוף והעבירן לפני

  .אדם העבירן לפניואת השברא לאחר 

 מה שמותן של אלו?  :אמר לו

 א שור, ולזה ארי, ולזה סוס, ולזה חמור, ולזה גמל, ולזה נשר. ולזה נאה לקר :אמר לו

 אדם, למה שנבראתי מן האדמה.  :ואתה מה שמך? אמר לו :אמר לו

 , למה שאתה אדון על כל הבריות. אדוני :אני מה שמי? אמר לו :אמר לו הקב"ה

 (מדרש רבה, במדבר, חקת יט, ג)על פי 

 

 סיכום

אמנם על פי התורה האדם נברא בסוף מעשה הבריאה, אבל אין ללמוד מכך שהוא החשוב ביותר. לכל דבר 

ו. תפקידו של האדם הוא גם להועיל לעצמו, אבל גם לשמור על הסביבה. לאדם במערכת האקולוגית חשיבות משל

אחריות לשמור על הטבע ולא לפגוע בו, ואף להועיל לו.  –דברים שהוא מקבל מהטבע, וגם חובות  –יש זכויות 

כי  הקשר המיוחד שיש לאדם עם הטבע נובע מההשקעה שלו בו ומהיכרות שלו אתו. אדם נתן שמות לבעלי החיים

 הוא הבין אותם והכיר אותם. משום כך הוא חש קרבה אליהם והיה יכול להועיל להם ולשמור עליהם.
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 האדם עץ השדה

 אפשר לעסוק במשמעות של שמותינו הפרטיים:

 האם השם שלכם מגלה משהו על מי שאתם? כמה אתם "דומים" לשם שלכם וכמה רחוקים ממנו?

 האם אתם מרגישים קשר לשם שלכם?

 ם הייתם בוחרים לעצמכם שם, איזה שם הייתם בוחרים ולמה?א

 

 במרחב החקלאי

  האדמה,  –אפשר לשוחח על התהליך שהתלמידים עברו במהלך השנה: על ההיכרות עם הדברים בגינה

המים, השמש, הצמחים ובעלי החיים, ועל ההבנה של מרחבי המחיה. המרחב החקלאי מלמד אותנו גם על 

ילד לומד מה קשה לו, מה הוא אוהב ומה לא, ואיך הוא מגיב לאחריות, ועוד הרבה עצמנו. למשל, כל 

 דברים.

  הקשר שיוצרות ההשקעה, הקרבה וההבנה בין החקלאי לאדמה ולמה שהיא מצמיחה חשוב למרחב

החקלאי. אפשר להיזכר איך השקענו בכל דבר בגינה ומה היו השלבים ביצירת הקשר שלנו לגינה, ולשוחח 

 חשים כלפי המרכיבים השונים כעת, אחרי שנה. מה אנו

  שואלים את התלמידים: איפה הם רואים התערבות של האדם בטבע ובמרחב החקלאי? מה בגינה מבטא

 –שימוש של האדם בטבע? למעשה, עצם קיום הגינה, החקלאות, הוא דוגמה לשימוש של האדם בטבע 

במה באה לידי ביטוי  –ל הזכויות יש לנו גם חובות לחלק מהזכויות שניתנו לו מאלוהים. כאמור, נוסף ע

האחריות שלנו כלפי הטבע בגינה? מה היינו עושים אחרת אם היינו חושבים רק על עצמנו? מה אנחנו עושים 

 עכשיו כדי לשמור על הטבע וגם ליהנות ממנו?
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 םיִׁ מַ 

 

ה מָּ  ֲאדָּ
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ים חִׁ רָּ  פְּ

 

 ֵעץ

 

 ֹדב

 

ֹגֶלת נְּ ַתרְּ

 

ם  ֶבן ָאדָּ
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 טבע וההאדם  .1

ֵני ַגן ֵעֶדןבְּ  יל  ל א  ירֹו ַעל כ  ז  ֶהחְּ לֹו )לקח אותו( וְּ ט  אשֹון, נְּ ר  ם ה  רּוְך הּוא ֶאת ָאד  דֹוש ב  א ַהק  ר  ה ֶשב  ע   ש 

ָאַמר לֹו:  )ערך לו סיור בגן(  וְּ

ילְּ  ב  שְּ י ב  את  ר  ה ֶשב  ל מ  כ  ים ֵהן וְּ ח  ֻשב  ים ּומְּ ה נ א  ֵאה ַמֲעַׂשי ַכמ  י; רְּ את  ר   ָך ב 

ַתֵקן ַאֲחֶריָך. י ֶשיְּ , ֵאין מ  ת  ַקלְּ לְּ ם ק  י, ֶשא  יב ֶאת עֹול מ  ר  ַתחְּ ֵקל וְּ ַקלְּ ָך ֶשֹּלא תְּ תְּ   ֵתן ַדעְּ

 (קהלת רבה ז, א)

 

 

 מתן שמות .2

ים.  ָאכ  ַיֵעץ ַבַמלְּ תְּ ם ה  ָאד  ֹרא ֶאת ה  בְּ רּוְך הּוא ל  דֹוש ב  ֵקש ַהק  ֶשב   כְּ

רּו לֹו:  ם? ָאמְּ ָאד   ֵאיזֹו תֹוֶעֶלת ֵיש ב 

ֶשל ֶכם.  ה מ  ֻרב  תֹו מְּ מ  כְּ ֹרא ח  בְּ י רֹוֶצה ל  ם ֶשֲאנ   ָאַמר ל ֶהם: ָאד 

ים. ָאכ  ֵני ַהַמלְּ פְּ ן ל  יר  ֶהֱעב  עֹוף וְּ ה ַחי ה וְּ ֵהמ  ל בְּ ֵנס כ  ה? כ  ׂש   ֶמה ע 

מֹות   ה שְּ עּו.  ןָאַמר ל ֶהם: מ  ֹלא י דְּ  ֶשל ֵאלּו? וְּ

ַאחַ  נ יו. לְּ פ  ן לְּ יר  ם ֶהֱעב  ָאד  א ֶאת ה  ר   ר ֶשב 

מֹות   ה שְּ  ֶשל ֵאלּו?  ןָאַמר לֹו: מ 

ֶזה ֶנֶשר.  ל  ל, וְּ מ  ֶזה ג  ל  ֶזה ֲחמֹור, וְּ ל  ֶזה סּוס, וְּ ל  י, וְּ ֶזה ָאר  ל  ֹרא שֹור, וְּ קְּ ֶזה נ ֶאה ל   ָאַמר לֹו: ל 

ם, ֶשנ   ָך? ָאַמר לֹו: ָאד  מְּ ה ש  ה מ  ַאת  ה. ָאַמר לֹו: וְּ מ  ֲאד  ן ה  י מ  ֵראת   בְּ

יֹות.  ר  ל ַהבְּ ה ָאדֹון ַעל כ  י? ָאַמר לֹו: ֲאדֹונ י, ֶשַאת  ה ֶשמ  י מ  רּוְך הּוא: ֲאנ  דֹוש ב   ָאַמר לֹו ַהק 

 (רבה, חקת יט, ג )על פי במדבר
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