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תכנית אדמ"ה :אקולוגיה דרך מקורות היהדות
כיתה ג' :בעקבות לוח השנה

הקדמה לתכנית הלימודים השנתית
התכנית עוסקת בקשר שבין לוח השנה העברי ,הטבע והחקלאות ,דרך הקשר למתחם החקלאי בבית הספר .הלוח
העברי ,המועדים שבו והקשר שלהם לטבע ,הם נקודת המוצא ליציאה לעבודה וללימוד במתחם החקלאי.
כל שיעור מוקדש לחודש אחר ולנושא הקשור בחודש הזה (מושג ,תופעת טבע או ערך) .השיעור כולל פעילויות
להבנת הנושא ,פעילויות המקשרות בין עולם הילדים לבין הנושא ,מקורות יהודיים הקשורים בו והכנה לעבודה
במתחם החקלאי.
הערה :כאן ,במדריך למורה ,נכנה את מקום הפעילות "מרחב חקלאי" או "גינה" .את הפעילויות שנציע לעשות
במרחב הזה אפשר להתאים לכל סוג של גינה ,חורשה או פינת חי.

החלוקה הפנימית של השיעורים
בכל שיעור שלושה חלקים:
א .החלק המרכזי של השיעור מתמקד בנושא הקשור ללימודי הסביבה והטבע בעקבות מקור יהודי (או כמה
מקורות) הקשור לנושא.
ב .לקראת סוף כל שיעור נבדוק את ההקבלות בין הטבע ועצמנו ,וננצל זאת ללימוד "שיעורי חיים" .חלק זה
של התכנית נקרא "האדם עץ השדה".
ג .בסוף כל שיעור נכוון לעבודה במרחב החקלאי (או בגינה) ונציע כיצד לחבר את הנושא הנלמד לעבודת
האדמה.

אופי הלימוד
לפ י 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
לתלמידים את מה שלמדו בשיעור ותחבר את מה שלמדו לפעילות שהם עומדים לעשות .אפשר כמובן לפעול לפי
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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הנושאים שבהם נעסוק במהלך השנה:


שיעור ראשון :חודש תשרי – "שוב נתחיל מחדש" – מחזוריות והתחדשות



שיעור שני :חודש חשוון – גשם משמים



שיעור שלישי :חודש כסלו – אור וחושך



שיעור רביעי :חודש טבת – "סתם יום של חול" – חזרה לשגרה



שיעור חמישי :חודש שבט – תרומתו של העץ לאדם



שיעור שישי :חודש ניסן – התחדשות הטבע



שיעור שביעי :חודש סיוון – קציר התוצרים

שנת לימוד מוצלחת ומבורכת!
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שיעור ראשון :חודש תשרי – "שוב נתחיל מחדש"
מחזוריות והתחדשות
בתרבות היהודית נקבע שחודש תשרי הוא החודש הראשון במחזור השנה – "ראש השנה" .קביעה זו מתאימה
למחזור הטבע בארץ ישראל – לגשמים המתחילים בעונת הסתיו ,וגם לתחילתו של המחזור החקלאי בעונה הזאת
(חריש ,זריעה ושתילה).
בשיעור זה נעסוק במושג המחזוריות ונדגיש את ההתחדשות שבמחזוריות .מכאן נעבור לעסוק בחג ראש השנה
הפותח את השנה ובהזמנה להתחדשות שהוא נושא עמו .נצא למרחב החקלאי ונחפש ממצאים המעידים על השלב
במחזוריות החקלאית שבו הוא נמצא ,ונשאל מה צריך לעשות כדי שיתחדש.
מטרות:


התלמידים יבינו את מושג המחזוריות (חזרה והתחדשות).



התלמידים יראו בראש השנה נקודת פתיחה למחזור השנה ,הזדמנות להתחדשות ולצמיחה.



התלמידים יקשרו בין מושג המחזוריות (חזרה והתחדשות) לנעשה במרחב החקלאי.

האביזרים הדרושים:


כרטיסי מילים (נספח א')



דף השיר "שוב נתחיל מחדש" (נספח ב')



דף עבודה "תקעו בחודש בשופר" (נספח ג')



טבלה לעבודה במרחב החקלאי (נספח ד')

מבנה השיעור:
חלק א' :מושג המחזוריות בטבע ובתרבות
חלק ב' :חוזר חלילה וגם מתחדש
חלק ג' :חודש תשרי – הזדמנות להתחדשות
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מהלך הפעילות:

חלק א' :מושג המחזוריות בטבע ובתרבות
פותחים את השיעור בפיזור כרטיסי המילים הקשורים למחזוריות ברחבי הכיתה (נספח א') .לא נאמר לתלמידים
את נושא הפעילות – "מחזוריות" ,נגיע למושג ולנושא אחרי הפעילות.
נבקש מכל תלמיד לבחור כרטיס ,ואחר כך למצוא לו שותפים על פי המילים המופיעות בכרטיסים וליצור
קבוצות :עונות השנה ,חלקי היום ,ימות השבוע ,מחזור החיים של הצפרדע ,מחזור החיים של הפרפר ,מחזור
המים בטבע ,מחזור החיים של צמח ,חודשי השנה.
בקבוצות שייווצרו יתבקשו התלמידים:
 .1לשוחח ביניהם ולברר מה משותף לחברי קבוצה.
 .2לסדר את המילים שעל הכרטיסים בסדר הגיוני.
 .3להציג לכיתה את את המחזור בכל דרך שירצו :ציור ,תנועה ,מוזיקה וכולי.
אם נושא המחזוריות לא יעלה בהצגות ,כדאי לכוון אליו בעזרת השאלה" :ומה יקרה אחר כך?" אם בהצגה חלק
מהקבוצות יסדרו את המילים במעגל וחלק בשורה ,אפשר לשאול מה מיוחד בסידור במעגל.

חלק ב' :חוזר חלילה וגם מתחדש
בעקבות הפעילות משוחחים בכיתה ומעלים את הנקודות האלה:


מה משותף לכל מה שהציגו לנו הקבוצות? (תהליכים בטבע ,תהליכים מחזוריים)



רושמים על הלוח את המילה "מחזוריות" ושואלים מה משמעות המילה ואיך היא קשורה למה שהציגו
הקבוצות.



האם הדברים שראינו חוזרים על עצמם בדיוק באותה צורה? האם הקיץ בשנה הבאה יהיה כמו הקיץ
השנה? האם הגשם השנה יהיה זהה לגשם בשנה שעברה? (בכל תהליך מחזורי יש גם חזרה וגם
התחדשות).

נעסוק בשיר של נתן יונתן "שוב נתחיל מחדש" ,המביע את רעיון החזרה וההתחדשות.
נשמיע את השיר ,ונבקש מהתלמידים לשים לב למילים ולמנגינה (בשלב זה אין צורך להציג את מילות השיר
לילדים ,מכיוון שהמטרה היא להתרשם מהשיר).
בסוף ההשמעה (השיר ארוך ,אין צורך להשמיע את כולו) שואלים :מהי האווירה בשיר? מה הרגשתם כששמעתם
את השיר?
מציגים את מילות השיר (נספח ב' ,או ברשת) ומבקשים מהתלמידים לשים לב לשורה הראשונה "שוב נתחיל
מחדש ,שכולם מתחילים".
שואלים:


מדוע ,לדעתכם ,נפתח השיר במילה "שוב"? (מחזוריות) ,למה הכוונה במילים "שכולם מתחילים"? (ראש
השנה).
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פעילות הרחבה והעשרה:
מבררים יחד מהן ההתחלות המוזכרות והנרמזות בשיר" :שכולם מתחילים" – ראש השנה; "החורש,
האוסף" – תחילת המחזור חקלאי; "העלים הנופלים עם הרוח" – שלב במחזוריות הצמיחה של העץ;
"הגל החוזר אל חופיו התלולים" – מחזור תנועת הגלים בים.
מבקשים מהתלמידים לבחור באחת ההתחלות ולצייר אותה ואת המחזוריות שהיא מייצגת (בדף השיר
או בדף אחר).

חלק ג' :חודש תשרי – הזדמנות להתחדשות
בתנ"ך כתובִּ " :ת ְקעּו בַ ח ֶֹדׁש ׁשוֹפָ ר בַ כֵּסֶ ה לְ יוֹם חַ גֵּנּו" (תהלים א' ,ד').
משתי המילים "בחודש" ו"שופר" למדו חכמינו שני דברים על חודש תשרי :להתחדש ולהשתפר .הם אמרו זאת
כך:

בַּ חֹדֶ ׁש – חַּ ְּדׁשּו מַּ עֲ ֵׂשיכֶם
ׁשוֹפָ ר – ַּׁש ְּפרּו מַּ עֲ ֵׂשיכֶם.
(מדרש ויקרא רבה ,כ"ט ,ה')
מחלקים לתלמידים את דף העבודה (נספח ג') ,העוסק בקשר בין המילה "חודש" להתחדשות ,ובין המילה "שופר"
לשיפור.
אפשר להביא דוגמאות לכל אחד מהטורים בטבלה:
לחדש – לאמץ חיה ,לפגוש חבר חדש ,להתחיל חוג ג'ודו.
להשתפר – להכין שיעורי בית ,להיות מסודר יותר ,לאכול פחות ממתקים.
לאחר העבודה על הדף מבקשים מהתלמידים המעוניינים לשתף את הכיתה בדברים שהיו רוצים לחדש ולשפר
לקראת השנה הבאה.
בראש השנה וביום הכיפורים יש כמה מנהגים המזכירים לנו להתחדש ולהשתפר .אפשר לשאול את התלמידים
אם הם זוכרים אחד מהם (על תפוח בדבש מברכים "שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" ,חשבון נפש ,סליחה,
תשליך ,תשובה).
אם התלמידים אינם מעלים את הדברים בעצמם ,אפשר לעזור ברמיזות :מהם מנהגי ראש השנה ויום הכיפורים?
ואז לשאול איך כל מנהג קשור להתחדשות ולהשתפרות.


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

סיכום
בשיעור הזכרנו כמה סוגים של מחזורים ומחזוריות בטבע .גם בעבודה שלנו במרחב החקלאי נראה גילויים רבים
של מחזוריות ,וגם נתנסה בהם בעבודה שלנו.
שואלים :אילו מחזורים וחזרות יש במרחב החקלאי?
(אם התלמידים לא ידעו לענות ,אפשר להביא דוגמה אחת :חריש ,זריעה ,קציר ,ולומר שנבדוק זאת בפעם הבאה
שנהיה במרחב החקלאי).
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האדם עץ השדה
אפשר לערוך פעילות כתיבה – התלמידים יעלו על הכתב את ציפיותיהם מהשנה הקרובה :מה יחזור
אצלי השנה? מה יתחדש אצלי? מה יישאר אותו הדבר?
אפשר להיעזר בחפצים שיביאו התלמידים מהבית .לדוגמה :ילד יביא רעשן של תינוק ויביע את הרעיון
שהשנה תיוולד לו אחות ,או ילדה תביא חישוק ותביע את הרעיון שהיא תתאמן גם השנה בחוג התעמלות
קרקע וכולי).

במרחב החקלאי


המחזוריות בגינה :מבקשים מהתלמידים להסתובב בגינה ולבדוק היכן רואים סימנים למחזוריות
(למשל ,אדמה יבשה – מסמנת שאנחנו בעונת הקיץ ומזכירה לנו את מחזור עונות השנה; זרעים יבשים
מזכירים שלב במחזור הצמיחה של הצמח) .מבקשים מהתלמידים להביא ממצא או שניים מהגינה
שבאמצעותם יתארו מחזוריות כלשהי.



חוזרים לעבוד בגינה :מזכירים שגם בשנה שעברה עבדנו במרחב החקלאי והשנה נמשיך בכך .נבדוק מה
מצבה של הגינה ומה צריך לעשות כדי להתחיל לעבוד בה .אפשר לעשות זאת בעזרת הטבלה שבנספח ד'.
חשוב להתאים את התחומים בטבלה לאופי הגינה בכל בית ספר .נעבור עם הילדים על הטבלה ונתכנן את
העבודה :מה קודם ומה אחר כך? מי עושה מה? וכולי.



כדאי לשוחח גם על מגוון הצמחים שהיינו רוצים לגדל השנה .האם אנחנו רוצים לחזור על מה שגידלנו
בשנה שעברה? אם כן ,מדוע? האם אנחנו רוצים לנסות לגדל גידולים חדשים? אם כן ,מדוע? מה טוב
בגידול גידולים חדשים? מה טוב בחזרה על גידולים שכבר גידלנו (מצד אחד – התרגשות מהחדש ,גיוון,
לימוד דברים חדשים ,ומצד שני – צבירת ניסיון והזדמנות ליישם את מה שלמדנו).
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נספח א'

כרטיסי מילים לפעילות הפתיחה

בוקר

צָ הֳ ַריים

ערב

לילה

ביצה

זחל

גולם

פרפר
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ביצה

אשן
ר ָ

צפרדע

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

יום שבת
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אדים

ענן

גשם

ים

ז ַרע

נבט

צמַ ח

פ ַרח

פרי
11

חורף

סתָ יו

קיץ

אביב

תשרי
חש ָוון
כסלו

טבת
שבט
אדר

ניסן
א ָייר
סיוון

תמּוז
אב
אלול
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נספח ב'

ׁשּוב נ ַתְ חִ יל מֵ חָ דָ ׁש
מילים :נ ָָתן י ֹונ ָָתן
יקה פִ יק
לחן :צְּ בִ ָ

ׁשּוב נ ְַּּת ִחיל מֵׂ ָח ָדׁשֶׁ ,ש ֻּכלָם ַּמ ְּת ִחילִ ים;
הַּ חו ֵֹׂרׁש ,הָ אוֹסֵׂ ף ,הַּ ְּמׁשו ֵֹׂרר ,הֶ עָ לִ ים

ָאז יָבוֹא חֹ ֶדׁש ָאבְּ ,מאֹ ָהב ִב ְּד ָר ָכיו

רּוחְּ ,פנִ ינֵׂי הַּ ְּטלָלִ ים,
הַּ ּנו ְֹּפלִ ים ִעם הָ ַּ

ְּב ִׁש ְּמׁש ֹו ַּהשוֹפֵׂ ְך אֲ ג ִַּמים ֶׁשל זָהָ ב,

וְּ הַּ ַּגל הַּ ח ֹוזֵׂר אֶ ל חוֹפָ יו הַּ ְּתלּולִ ים.

וְּ הַּ ַּל ְּילָה ָמלֵׂא ִצ ְּרצָ ִרים וְּ כ ֹו ָכב
יצי ּופָ רּועַּ וְּ ַּחם.
וְּ ֵׂק ִ

ַּמ ְּת ִחילִ יםַּ ,כמּובָ ן ,גַּם י ְַּּרחֵׂ י ַּה ָשנָה:
ָאז אֱ לּולַ ,אחֲ רוֹן בַּ ִמ ְּדרוֹן ַּה ָתלּול,

ִת ְּׁש ֵׂרי וְּ ֶח ְּׁשוָ ן וְּ כִ ְּסלֵׂו,

ְּקצַּ ר י ִָמים וְּ נו ֵֹׁׂשף ִעם לֵׂיל ֹו הַּ ָתלּול.

יחנִ י ִמ ְּתי ֵַּׂשב בַּ גִ ּנָה
ְּס ָתו ָח ָדׁש ֵׂר ָ

עוֹד ְּת ִקיעָ ה,

לְּ הַּ ִביט אֵׂ יְך ַּה ַּקיִץ ח ֹולֵׂף.

עוֹד ְּתרּועָ ה,
פּוח נו ָֹרא
וְּ רו ֶֹאה אֵׂ יְך ַּגּנֵׂי ַּה ַּת ַּ

עוֹד ְּׁשבָ ִרים ,וְּ ִעגּול

עֲ י ִֵׂפים ַאחֲ ֵׂרי ַּה ָק ִטיף,

הַּ ָשנָה ֶׁשעָ ְּב ָרה י ִָסגֵׂר ְּב ַּמנְּ עּול.

רּוח פ ֹולֵׁׂש לַּ ְּב ֵׂרכָה הַּ ְּק ִר ָירה
אֵׂ יְך הָ ַּ
ַּמ ְּת ִחילִ ים מֵׂ ָח ָדׁש .ל ָָמה ֹלא? ַּמה זֶה ַּרע?

וְּ חו ֵֹׂרׁש עַּ ל פָ נֶיהָ ְּק ָמ ִטים.

גַּם הַּ זְּ ַּמן לִ ְּפעָ ִמים ִמ ְּתבַּ לְּ בֵׂ ל בַּ ְּס ִפ ָירה
גַּם הַּ גַּל אֶ ל הַּ חוֹף ְּמבַּ ֵׂקׁש חֲ ז ָָרה

ּוכְּ בָ ר בָ א וְּ חוֹבֵׂ ט הַּ ָמ ָטר ֶׁשל טֵׂ בֵׂ ת
ּופ ָר ָחיו
וְּ ַאחֲ ָריו חֹ ֶדׁש ְּׁשבָ ט ְּ
וַּ אֲ ָדר ,הַּ ְּס ָסן אֵׂ יְך פו ֵֹׂת ַּח רוֹכְּ ָסן

גַּם ֵׂתבַּ ת הַּ זִ ְּמ ָרה ָׁש ָרה ׁשּוב אֶ ת ִׁש ָירּה.

יסן...
ל ַָּש ָרב הַּ ַּח ְּמ ָסן ֶׁשל נִ ָ

ׁשּוב נ ְַּּת ִחיל מֵׂ ָח ָדׁשֶׁ ,ש ֻּכלָם ַּמ ְּת ִחילִ ים

נְּ ָט ִפים ַאחֲ רוֹנִ ים ֶׁשל ָמ ָטר ,וְּ ִאיָר
ְּמלַּחֵׂ ְך וְּ דו ֵֹׂרס כְּ בָ ר ְּב ֶרכֶס ָההָ ר.

נְּ ַּנגֵׂן אֶ ת ַּה ִשיר ְּבאו ָֹתן הַּ ִמלִ ים
ֶׁשאֵׂ ינָן ִמ ְּתעַּ יְּ פוֹת ,לְּ עוֹלָ םַּ ,כגַּלִ ים
הַּ ָש ִבים ְּבלִ י חֲ דֹל

עוֹד ִסיוָ ןַּ ,כמּובָ ן!

אֶ ל הַּ יָם הַּ גָדוֹל

וְּ ַּתמּוז הַּ ּנִ ְּמהָ ר,

אֶ ל חוֹלוֹת הַּ חו ִֹפים ַּה ְּתלּולִ ים...

לּוח ֶׁש ָלנּו ה ֹולְֵׂך וְּ נִ גְּ ָמר.
וְּ הַּ ַּ
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נספח ג'

לְחַ דֵ ׁש ּולְׁשַ פֵר
בתנ"ך כתובִּ " :ת ְקעּו בַ ח ֶֹדׁש ׁשוֹפָ ר" (תהלים א' ,ד')
ִּמפָ סּוק זה למדו חכמים שני דברים על ראש השנה:

בַּ חֹדֶ ׁש – חַּ ְּדׁשּו מַּ עֲ ֵׂשיכֶם,
ׁשוֹפָ ר – ַּׁש ְּפרּו מַּ עֲ ֵׂשיכֶם.
(מדרש ויקרא רבה כ"ט ,ה')
ִּ .1קראו את הפסוק מהתנ"ך ואת המדרש ,וְ חַ ברּו בקו את המילים החוזרות על עצמן בשני המקורות.
 .2חכמים הבינו מהמילה "חודש" שבראש השנה כדאי לנו לחשוב על מעשינו והציעו לנו "חַ ְדׁשּו ַמע ֲֵּשיכֶם".
איך אתם מבינים את הביטוי "חַ ְדׁשּו מַ עֲשֵּ יכֶם"? ִּחשבו על דוגמאות.
 .3חכמים הבינו מהמילה "שופר" שבראש השנה כדאי לנו לחשוב על מעשינו והציעו לנו " ַׁשפְ רּו ַמע ֲֵּשיכֶם".
איך אתם מבינים את הביטוי "ׁשַ פְ רּו מַ עֲשֵּ י ֶכם"? ִּחשבו על דוגמאות.
ִּ .4חשבו :אילו מעשים תרצו "לחדש" בשנה הבאה ,ואילו "לשפר"? השלימו את הדברים בטבלה:

לשפר

לחדש
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נספח ד'

מה המצב בגינה שלנו?

תחום

מי יכול לתקן?

תקין/לא תקין מה הבעיה?

ערוגות
השקיה
צמחים
כלי עבודה
שבילים
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הערות

שיעור שני :חודש חשוון – גשם משמים
על פי המסורת היהודית ,מתחילים להתפלל לגשם בז' בחשוון .בתפילת העמידה אומרים את הברכה" :ותן טל
ומטר לברכה" .לאחר חודשי הקיץ החמים והשחונים אנחנו זקוקים מאוד למים שירוו את האדמה וימלאו את
מאגרי המים .מקור המים העיקרי בארץ ישראל הוא הגשם ,וכידוע ,האדם אינו יכול לשלוט בירידת הגשמים (אם
כי בימינו נעשים ניסיונות להשפיע על ירידת הגשם ,כפי שנראה להלן).
התלות בגשם מעוררת שאלות חשובות :איך מתמודדים עם חוסר ההשפעה שלנו על משטר הגשמים? ומה
ביכולתנו לעשות כדי להשתמש נכון במים העומדים לרשותנו?
מטרות השיעור:


התלמידים יכירו את תלותנו בארץ במשטר הגשמים.



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



התלמידים ייחשפו לדרכי ההתמודדות עם מחסור במים בארץ.



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

האביזרים הדרושים:
אגדת חוני המעגל לתלמידים (נספח א')
דף פעילות על אגדת חוני המעגל (נספח ב')

מבנה:
חלק א' :תלותנו בגשמים
חלק ב' :אגדת חוני המעגל – סיפור על שנת בצורת
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מהלך הפעילות:

חלק א' :תלותנו בגשמים
כדאי לפתוח את השיעור באחד משירי הגשם (תפילת גשם של לוין קיפניס ,ותן טל ומטר ,חוטים של גשם ,גשם
גשם בוא וכולי) ,או בכמה מהם ,ולשוחח עם התלמידים על השאלות:


למה יש כל כך הרבה שירים על גשם?



בשיר (או בשירים) ששמענו מובעת תקווה וציפייה לבוא הגשם .מדוע כולם מחכים לגשם בקוצר רוח ,אף
על פי שנוח יותר לצאת החוצה כשאין גשם?

מספרים לתלמידים כי בז' בחשוון מתחילים לבקש
בתפילה שירדו גשמי ברכה בארץ" :וְ תֵּ ן טַ ל ּומָ טָ ר לִּ בְ ָר ָכה".
כותבים את הברכה על הלוח ,או מקרינים אותה
מהמרשתת (אפשר להציג את הברכה גם מסידור),
מוודאים שהמילים בה מובנות ,ושואלים את התלמידים
מדוע ,לדעתם ,היה צורך לחבר תפילה כזאת – למה תפילה
לגשם דווקא? למה ,למשל ,אין תפילה שבה מבקשים רוח
נעימה? שומעים את תשובות התלמידים.
הרחבת הדיון
מספרים לתלמידים שלפני שבני ישראל נכנסו לארץ
ישראל לאחר שהלכו ארבעים שנה במדבר ,תיאר להם
משה את הארץ ואמר" :הָ ָארץ אֲ שר אַ תם עבְ רים ָשמָ ה
לְ ר ְש ָתּה ארץ הָ רים ּובְ ָקעת ל ְמטַ ר הַ ָשמַ ים ת ְשתה מָ ים"

העשרה למורה
ברכת השנים
תפילת הגשם נמצאת בתוך "ברכת השנים"
שבתפילת העמידה .ברכת השנים היא בקשה לגשם
ולברכה בחקלאות:
בָ ֵׂרְך עָ לֵׂינּו ה' אֱֹלהֵׂ ינּו אֶ ת הַּ ָשנָה הַּ זֹאת וְּ אֶ ת כָל ִמינֵׂי
בּוָאתּה ְּלטוֹבָ ה".
ָ
ְּת
וְּ ֵׂתן( :בחורף) טַּ ל ּומָ טָ ר לִ בְּ ָרכָה( ,בקיץ) בְּ ָרכָה
עַּ ל פְּ נֵׂי הָ אֲ דָ מָ ה ,וְּ ַּשבְּ ֵׂענּו ִמטּובֶ ָךּ ,ובָ ֵׂרְך ְּׁשנ ֵָׂתנּו כ ַָּשנִים
הַּ טוֹבוֹת .בָ רּוְך אַּ ָתה ה'ְּ ,מבָ ֵׂרְך הַּ ָשנִים.
את נוסח החורף אומרים מז' בחשוון עד פסח ,ואת
נוסח הקיץ מפסח עד ז' בחשוון .התפילה נקראת גם

(דברים י"א ,י"א ,אפשר לכתוב את הפסוק על הלוח).
מסבירים בקצרה את המילים ושואלים את התלמידים
מה מיוחד בארץ ישראל על פי הפסוק?
מסבירים לתלמידים כי לפני הכניסה לארץ ראה משה
צורך לתאר את הארץ לעם מכיוון שהיא שונה מאוד מארץ מצרים שממנה הם באו :מקור המים העיקרי במצרים

"ברכת הפרנסה" ,כי כאשר חוברה התפילה ,עסקו
רבים מבני עם ישראל בחקלאות ,ושנה גשומה
הבטיחה יבול טוב ופרנסה טובה.

הוא נהר הנילוס ולא מי גשמים .מקור המים העיקרי במצרים העתיקה  ,שסביב הנילוס ,היה נהר הנילוס ,שבו
זורמים מים כל השנה .בארץ ישראל ,לעומת זאת ,מקור המים העיקרי הוא מי גשמים ("לִּ ְמ ַטר הַ ָש ַמיִּ ם ִּת ְׁש ֶתה
מָ יִּם ") ,ולעולם אי אפשר להיות בטוחים שירדו די גשמים .אנחנו תלויים בגשמים ,ואין לנו יכולת להשפיע על
התהוותם (גם "יצירת" גשם מלאכותי בעזרת יודיד הכסף מתאפשרת רק אם כבר יש ענני גשם).

חלק ב' :אגדת חוני המעגל
מספרים לתלמידים את האגדה על חוני המעגל ,המתארת שנה שבה לא ירד די גשם בארץ – שנת בצורת (נספח
א') .אפשר לחלק לילדים את הדף ולקרוא יחד את האגדה ,או להאזין לה באתר ספר האגדה בגרסה מעובדת
לילדים( .מומלץ להשתמש בגרסה זו רק אם לדעתכם לתלמידים יהיה קשה לקרוא את האגדה בלשונה
התלמודית).
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פַ עַ ם ַאחַ ת יָצָ א (עבר) רֹב אֲ ָדר וְ ֹלא י ְָרדּו גְ ׁשָ ִּמים.
ָאמרּו לוִֹּ :ה ְתפַ לֵּל ׁשֶ ֵּי ְרדּו גְ ׁשָ ִּמים.
ׁשָ לְ חּו לְ ח ֹונִּי הַ ְמעַ גֵּל וְ ְ
ִּה ְתפַ לֵּל ח ֹונִּי ,וְ ֹלא י ְָרדּו גְ ׁשָ ִּמים.
מֶ ה עָ שָ ה? עָ ג עּוגָה (שרטט עיגול בקרקע) וְ עָ מַ ד בְ ת ֹו ָכּה.
ָאמַ ר ח ֹונִּיִּ :רבוֹנ ֹו ׁשֶ ל ע ֹולָם ,נִּ ְׁשבָ ע אֲ נִּי בְ ִּׁש ְמָך הַ גָדוֹלׁ ,שֶ אֵּ ינִּי זָ ז ִּמכָאן ,עַ ד ֶׁש ְת ַרחֵּ ם עַ ל בָ נֶיָך.
ִּה ְת ִּחילּו גְ ׁשָ ִּמים ְמנ ְַטפִּ ין (יורדים טיפות־טיפות).
ּומעָ רוֹת (הממלאים את מאגרי המים).
יחין ְ
ָאמַ ר ח ֹונִּיֹ :לא ָכְך בִּ ַק ְׁש ִּתי ,אֶ לָא גִּ ְׁשמֵּ י בוֹרוֹתִּׁ ,ש ִּ
ֵּירד בְ זַ עַ ף (סוערים וחזקים).
ִּה ְת ִּחילּו הַ גְ ׁשָ ִּמים ל ֵּ
ָאמַ ר ח ֹונִּיֹ :לא ָכְך בִּ ַק ְׁש ִּתי ,אֶ לָא גִּ ְׁשמֵּ י ָרצוֹן ,בְ ָר ָכה ּו ְנ ָדבָ ה.
י ְָרדּו כְ ִּת ְקנָם (במידה הרצויה) ,עַ ד ׁשֶ עָ לּו כָל הָ עָ ם הַ ג ִָּרים בִּ ירּוׁשָ ַליִּם לְ הַ ר הַ בַ יִּת ִּמפְ נֵּי הַ גְ ָׁש ִּמים.
ָאמרּו לוַֹ :רבִּ י ,כְ ׁשֵּ ם ׁשֶ ִּה ְתפַ לַלְ ָת ֲעלֵּיהֶ ם ׁשֶ י ְֵּרדּוָ ,כְך ִּה ְתפַ לֵּל ֲעלֵּיהֶ ם וְ יֵּלְ כּו לָהֶ ם.
בָ אּו וְ ְ
אמר ח ֹונִּיְ :י ִּהי ָרצוֹן ִּמלְ פָ נֶיָךׁ ,שֶ יִּפָ ְסקּו הַ גְ ׁשָ ִּמים וְ ְיהֵּ א ֶר ַוח (רווחה ,שמחה) בָ ע ֹולָם.
ִּמיָד נ ְָׁשבָ ה הָ רּוחַ וְ נ ְִּתפַ זְ רּו הֶ ָעבִּ ים וְ זָ ְרחָ ה הַ חַ מָ ה.
יָצְ אּו הָ עָ ם לַשָ ֶדה וְ הֵּ בִּ יאּו לָהֶ ם כְ מֵּ ִּהין (פטריות מיוחדות) ּופִּ ְט ִּריוֹת.
(על פי משנה ,תענית ג' ,ח'; תלמוד בבלי ,תענית כ"ג עמוד א)
לאחר הקריאה או ההאזנה דנים בשאלות האלה:


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



באגדה מוזכרים ארבעה סוגי גשמים .מצאו אותם ותארו אותם ,אפשר גם בציור.
(א .מנטפין ,ב .בורות ,שיחין ומערות ,ג .זעף ,ד .רצון ,ברכה ונדבה)



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

הנכונה ובפיזור הנכון)
כדאי להקרין סרטון הממחיש גשם בעוצמות שונות .הוא גם יכול לעזור לילדים להיכנס לאווירה המתאימה כדי
למלא את המשימה הבאה.
פעילות – הכנת קומיקס של המדרש
מחלקים לתלמידים שלושה איורים (נספח ב') המציגים את האנשים שפנו לחוני( :א) כשבאו לבקש ממנו שיתפלל
שירדו גשמים( ,ב) כשפנו אליו לאחר שירדו יותר מדי גשמים ובעוצמה חזקה מידי( ,ג) בסוף ,כשביקשו "גשמי
ברכה ורצון" .התלמידים מתבקשים לכתוב בבועות הדיבור מה אמרו האנשים לחוני בכל פעם ,כיצד הביעו את
צורכיהם ,את מחשבותיהם ואת רגשותיהם (למה הם היו זקוקים נואשות לגשם? מה עולל להם הגשם המוגזם?
במה עזר להם הגשם לפתור את הבעיות?) אפשר גם להציע לתלמידים המעוניינים בכך לצייר בעצמם קומיקס
למדרש.
הרחבת הדיון:
מכיוון שבני האדם כמעט שאינם יכולים להשפיע על ירידת הגשמים ,בכל התקופות הם פיתחו אמצעים מגוונים
שנועדו להגדיל את כמות המים העומדים לרשותם .כמה מהאמצעים שאנחנו משתמשים בהם בימינו הם שכלול
של אמצעים קדומים מאוד (כמו מאגרי מים) וכמה הם פיתוחים חדשים (כמו יודיד הכסף).


שואלים את התלמידים מה אפשר לעשות כדי שיהיו לנו יותר מים לצרכינו?
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למשל –



-

לבנות מאגרים שאוספים מי גשמים ומונעים מהם להישפך לים (מי המאגרים מגדילים את כמות
המים המתוקים הזמינה ואפשר לשלוט בפיזור שלהם)

-

להתפיל מי ים ומי שפכים

-

לזרוע יודיד הכסף (זריעת יודיד הכסף היא תהליך מלאכותי להורדת גשם בעזרת חומר המורכב מיוד
ומהמתכת כסף .זריעת יודיד הכסף בעננים מביאה להתלכדות טיפות בטמפרטורה המאפשרת ירידת
גשם).

-

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

-

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

-

להשתמש בתעלות מים וליצור מדרגי גובה בין גידולים.

איך אפשר לחסוך במים? אפשר לבקש מהילדים לעקוב אחר צריכת המים שלהם משהתעוררו בבוקר ועד
שהגיעו לבית הספר ולהציע כיצד אפשר לחסוך בה.

סיכום
למדנו על חשיבות המים ,ועל הקשיים המיוחדים שלנו בארץ ישראל התלויה בגשמים .ראינו שאיננו יכולים
להשפיע הרבה על הורדת גשמים ,אך יש באפשרותנו לעשות כמה דברים כדי לנצל טוב יותר את המים שיש לנו,
למשל ,לחסוך במים.
האדם עץ השדה
הורדת גשמים איננה בשליטתו של האדם .האם גם אתם נתקלים במצבים שאינם בשליטתכם? במשפחה?
בבית הספר?


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

במרחב החקלאי:


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



אם השיטה הנהוגה בגינה היא שיטת הטפטפות ,כדאי לספר על יתרונותיה החקלאיים ועל הממציא שלה,
שמחה בל אס ,וכיצד הגיע להמצאתו (נספח ג') .כדאי להזכיר שזהו פטנט ישראלי ,ושהיום משתמשים בו
הרבה חקלאים בכל העולם.



אפשר לבנות מד גשם ,להתקין אותו בגינה ולעקוב אחר כמויות הגשם .אפשר לרשום את כמות הגשם
שירדה בכל יום גשם ובסוף כל חודש להשוות את הכמות לממוצע השנתי.



כדאי להכיר לילדים גידולים שאינם צורכים הרבה מים ,ולשקול לשתול אותם בגינה.
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נספח א'

אגדת חוני המעגל

פַ עַ ם ַאחַ ת יָצָ א (עבר) רֹב אֲ ָדר וְ ֹלא י ְָרדּו גְ ָׁש ִּמים.
ָאמרּו לוִֹּ :ה ְתפַ לֵּל ֶׁשי ְֵּרדּו גְ ָׁש ִּמים.
ָׁשלְ חּו לְ חוֹנִּ י הַ ְמעַ גֵּל וְ ְ
ִּה ְתפַ לֵּל חוֹנִּ י ,וְ ֹלא י ְָרדּו גְ ָׁש ִּמים.
מֶ ה עָ ָשה? עָ ג עּוגָה (שרטט עיגול בקרקע) וְ עָ מַ ד ְבת ֹוכָּה.
נִּׁשבָ ע אֲ נִּ י ְב ִּׁש ְמָך הַ גָדוֹלֶׁ ,שאֵּ ינִּ י זָ ז ִּמכָאן ,עַ ד ֶׁש ְת ַרחֵּ ם עַ ל בָ נֶיָך.
ָאמַ ר חוֹנִּ יִּ :רבוֹנ ֹו ֶׁשל ע ֹולָםְ ,
ִּה ְת ִּחילּו גְ ָׁש ִּמים ְמנ ְַטפִּ ין (יורדים טיפות־טיפות).
ּומעָ רוֹת (הממלאים את מאגרי המים).
יחין ְ
ָאמַ ר חוֹנִּ יֹ :לא כְָך ִּב ַק ְׁש ִּתי ,אֶ לָא גִּ ְׁשמֵּ י בוֹרוֹתִּׁ ,ש ִּ
ֵּירד ְבזַ עַ ף (סוערים וחזקים).
ִּה ְת ִּחילּו הַ גְ ָׁש ִּמים ל ֵּ
נְדבָ ה.
ָאמַ ר חוֹנִּ יֹ :לא כְָך ִּב ַק ְׁש ִּתי ,אֶ לָא גִּ ְׁשמֵּ י ָרצוֹןְ ,ב ָרכָה ּו ָ
ירּוׁשלַיִּ ם לְ הַ ר הַ בַ יִּ ת ִּמפְ נֵּי הַ גְ ָׁש ִּמים.
י ְָרדּו כְ ִּת ְקנָם (במידה הרצויה) ,עַ ד ֶׁשעָ לּו כָל הָ עָ ם הַ ג ִָּרים ִּב ָ
ָאמרּו לוַֹ :ר ִּבי ,כְ ֵּׁשם ֶׁש ִּה ְתפַ לַלְ ָת ֲעלֵּיהֶ ם ֶׁשי ְֵּרדּו ,כְָך ִּה ְתפַ לֵּל ֲעלֵּיהֶ ם וְ יֵּלְ כּו לָהֶ ם.
בָ אּו וְ ְ
אמר חוֹנִּ י :יְ ִּהי ָרצוֹן ִּמלְ פָ נֶיָךֶׁ ,שיִּ פָ ְסקּו הַ גְ ָׁש ִּמים וְ יְ הֵּ א ֶרוַ ח (רווחה ,שמחה) בָ ע ֹולָם.
זָרחָ ה הַ חַ ָמה.
ִּמיָד נ ְָׁשבָ ה הָ רּוחַ וְ נִּ ְתפַ זְ רּו הֶ עָ ִּבים וְ ְ
י ְָצאּו הָ עָ ם ל ַָש ֶדה וְ הֵּ ִּביאּו לָהֶ ם כְ ֵּמ ִּהין (פטריות מיוחדות) ּופִּ ְט ִּריוֹת.
(על פי משנה ,תענית ג' ,ח'; תלמוד בבלי ,תענית ,כ"ג עמוד א)
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נספח ג'

אגדת חוני המעגל – פעילות
לפניכם שלושה איורים המתארים שלוש תמונות באגדה
על חוני המעגל.
באגדה מתוארת תפילתו של חוני ,אך לא מפורט מה
אמרו האנשים שפנו אליו.
מלאו את בועות הדיבור שבאיור :מה אמרו האנשים
לחוני על כל אחד מסוגי הגשמים?
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נספח ד'

המצאת הטפטפת
הטפטפת היא צינור השקיה שיש לאורכו חורים ,ובעזרתו משקים צמחים .הטפטפת הומצאה בישראל ,והיא
נחשבת להמצאה חשובה מאוד בענף החקלאות בעולם כולו .ההשקיה בעזרת הטפטפת תרמה להגדלת היבולים
ולשיפור איכותם וגם לחיסכון במים.
בשיטה זו משחררים מים באיטיות ובזרם חלש .המים מגיעים ישירות אל שורשי הצמחים וכמעט שאינם
מתאדים ואינם מתבזבזים כמו בשיטות השקיה אחרות ,למשל ,השקיה בממטרות.
רעיון הטפטפת נולד כאשר שמחה בְ לַאס ,מהנדס מים ישראלי ,ביקר חבר שהציג לפניו עץ שגדל ,לדבריו" ,בלי
מים" .ואמנם ,האדמה ליד העץ הייתה יבשה לגמרי ,אולם בלאס ראה שלא רחוק מהעץ מונח צינור ומטפטפים
ממנו מים .הוא הבין שטפטופי המים האלה מגיעים אל שורשיו של העץ ומשקים אותו .כעבור יותר מעשרים שנה
הוא הסתמך על מה שראה והמציא עם בנו את הטפטפת.
לקריאה נוספת :אתר "אאוריקה" והחוברת חבל על כל טיפה של משרד החינוך.
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שיעור שלישי :חודש כסלו – אור וחושך
חודש כסלו מתחיל בחושך ונגמר באור .בכסלו הימים הולכים ומתקצרים והלילות הולכים ומתארכים .בסוף
החודש אנו חוגגים את חג החנוכה ,שהמנהג המרכזי הנוהג בו קשור באור – אור הנרות .אור הנרות בחנוכייה
מסמל את הדלקת המנורה בבית המקדש ,את אור ניצחונם של המכבים על היוונים – ניצחון האור על החושך.
בתרבות שלנו האור הוא סמל לטוב שבאדם ובחברה.
האור הוא גם אחד היסודות לקיומו הפיזי של האדם – בני האדם ,וכל החיים על פני כוכב הלכת שלנו ,חיים
בזכות האור המגיע אלינו מהשמש .עם זאת ,גם לחושך יש ערך בטבע.

מטרות השיעור:


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



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



התלמידים יקשרו בין האור והחושך לבין תהליכים המתרחשים במרחב החקלאי.

האביזרים הדרושים:
איור לחודש כסלו (ראו קישור בהמשך)
צילום המדרש "אגדת האדם הראשון והימים המתקצרים" לכל תלמיד או לכל זוג תלמידים (נספח א')
דף עבודה על המדרש "אגדת האדם הראשון והימים המתקצרים" לכל תלמיד או זוג (נספח ב')
חיבור למרשתת ולמקרן

מבנה השיעור:
חלק א' :התמעטות שעות האור בחודש כסלו
חלק ב' :החושך ואנחנו
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מהלך הפעילות:

חלק א' :התמעטות שעות האור בחודש כסלו
פותחים את השיעור בהקרנת איור לחודש כסלו מתוך לוח השנה של קרן תל"י .נדון באיור בעזרת הנקודות
האלה:


אילו צבעים בולטים באיור?



מדוע בחר המאייר בצבעים האלה דווקא לאיור חודש כסלו? הילדים יעלו ,בוודאי ,כמה אפשרויות טובות.
כדאי להדגיש את הצבע הכהה באיור המבליט את אורה של החנוכייה ,שהיא סמל חשוב בחג .האור מתקשר
לעובדה שבחודש זה הימים הולכים ומתקצרים והלילות מתארכים .היום הקצר ביותר בשנה והלילה הארוך
ביותר ( 21בדצמבר) הם בדרך כלל בחודש כסלו.



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

מזכירים את סיפור בריאת העולם ,ומתעכבים על סיפור בריאת האור בעזרת השאלות האלה:


מדוע ,לדעתכם ,האור הוא הדבר הראשון שנברא בעולם?



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

בתלמוד הבבלי מסופר כיצד הרגיש האדם הראשון כשראה בפעם הראשונה שהימים הולכים ומתקצרים והלילות
הולכים ומתארכים.
בנספחים תוכלו למצוא את האגדה בגרסה מעובדת לילדים (נספח א') ,להלן המקור מהתלמוד:
אגדת הימים המתקצרים – המקור מן התלמוד
ׁשָ נּו ַרבוֹתֵּ ינּו:
ָאדם הָ ִּראׁשוֹן יוֹם ׁשֶ ִּמ ְת ַמעֵּ ט וְ ה ֹולְֵּךָ ,אמַ ר :אוֹי לִּ יׁ ,שֶ מָ א ִּב ְׁש ִּביל ֶׁש ָס ַר ְח ִּתי ע ֹולָם חָ ַׁשְך בַ ע ֲִּדי וְ חוֹזֵּ ר לְ תֹ הּו
כֵּוָן ׁשֶ ָרָאה ָ
וָ בֹהּו ,וְ ז ֹו ִּהיא ִּמיתָ ה ׁשֶ נ ְִּקנְסָ ה עָ לַי ִּמן הַ שָ מַ יִּ ם.
עָ מַ ד וְ יָׁשַ ב ְׁשמ ֹונָה י ִָּמים בְ תַ ֲענִּית ּובִּ ְתפִּ לָה.
כֵּוָן ׁשֶ בָ ָאה ְתקּופַ ת טֵּ בֵּ ת וְ ָרָאה יוֹם ׁשֶ מַ אֲ ִּריְך וְ ה ֹולְֵּךָ ,אמַ רִּ :מ ְנהָ ג ֹו ׁשֶ ל ע ֹולָם הּוא,
הָ לְַך וְ עָ שָ ה ְׁשמ ֹונָה י ִָּמים טוֹבִּ ים.
לַשָ נָה הָ ַאחֶ ֶרת עֲשָ ָאם לְ אֵּ לּו ּולְ אֵּ לּו י ִָּמים טוֹבִּ ים.
(תלמוד בבלי ,עבודה זרה ,ח' עמוד א)
פירושי מילים
יוֹם ׁשֶ ִּמ ְת ַמעֵּ ט וְ ה ֹולְֵּך – עם התקצרות הימים בתקופת החורף
בִּ ְׁשבִּ יל ׁשֶ סָ ַר ְח ִּתי – כיוון שחטאתי
ְׁשמ ֹונָה י ִָּמים – רמז למנהג קדום לחוג את סיום התקצרות הימים בחורף בחגיגות של אור הבאות להניס את
החושך
ְתקּופַ ת טֵּ בֵּ ת – חודש טבת ,כשהיום מתחיל שוב להתארך
24

לְ אֵּ לּו ּולְ אֵּ לּו – את כל שישה עשר הימים
מבקשים מהתלמידים להקשיב לקריאת לאגדה ולעקוב אחרי הכתוב בדף ,ושואלים כמה שאלות כדי לוודא
שעלילת האגדה מובנית להם:


כיצד הרגיש אדם הראשון אל מול תופעת התמעטות שעות האור מיום ליום? מה הוא חשב שיקרה בעקבות
זאת? כיצד הוא נהג?



מתי השתנתה הרגשתו? מדוע?

מפנים את התלמידים לדף העבודה על המדרש (נספח ב').
כדאי להרחיב את הדיון:


האם ,לדעתכם ,חזר אדם הראשון וחשש מהתופעה הזאת גם בשנה שלאחר מכן?



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

חגי אור נחגגים באמצע החורף במקומות רבים בעולם .אצלנו חוגגים את חג החנוכה.
מקרינים מצגת תצלומים מחגי אור במקומות שונים בעולם ,ושואלים מה משותף לכל החגים שראינו.

חלק ב' :החושך ואנחנו
דיון :כהקדמה לדיון נספר לילדים שבתפילה הנאמרת בכל
בוקר ,בתפילת שחרית ,נאמר" :בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם,

העשרה למורה

יוֹצֵּ ר אוֹר ּובו ֵֹּרא ח ֶֹׁשְך .ע ֶֹשה ָׁשלוֹם ּובו ֵֹּרא אֶ ת הַ כֹל".

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

חשיבות השינה לילדים
אנו המבוגרים רואים בשינה זמן מנוחה,

בכיתה ב' בשיעור השני למדנו שאנחנו וכל מה שנמצא בעולם
זקוק לאור .אם התלמידים למדו את הנושא ,כדאי לעשות
חזרה קצרה ,אם לא ,אפשר להסביר בקצרה על השפעת האור
על החיים בכדור הארץ.
שואלים:

רגיעה ,שחרור ,ואולי בריחה ,אולם התינוקות
והילדים שלנו מנצלים את שנתם להרבה
דברים חשובים נוספים :הפרשת הורמון
גדילה ,גיבוש זיכרונות ,גיבוש וקידוד תהליכי



לשם מה נברא החושך? במה הוא מועיל?

על פי הצורך ,משלמים את המידע הזה:

למידה ,איזון רמות סוכר ואינסולין בגוף,
ויסות רמות חיסון – ואלו רק כמה דוגמאות.
מיותר לציין אפוא ששינה טובה חשובה ביותר
עבור ילדים ,וכי שינה "מופרעת" היא בעיה
פיזיולוגית ,אנטומית ופתולוגית קשה ,נוסף על

-

בצמחים מסוימים זמן הפריחה נקבע לפי אורך הלילה,
ובלי לילה – לא תהיה פריחה.

-

יש בעלי חיים שפעילים רק בחושך :ינשופים ,קיפודים,

העובדה שהיא פוגעת גם בשנת ההורים.

עטלפים ,קרקלים ,קואלות .הפעילות בשעות החושך מקלה
עליהם להתגונן מאויבים ,או מקטינה את התחרות על
הטרף.

(על פי ד"ר שי מרקו ,מומחה ברפואת ילדים ורפואת
שינה ,מתוך אתר קופ"ח לאומית)

-

גם האדם זקוק לשעות חושך :השינה שלנו תלויה בחומר בגוף המופרש רק בחושך (ההורמון מלטונין) .חומר
זה זכה לכינוי "הורמון השינה" .השינה חשובה מאוד לכולם ,בפרט לילדים ,שכן אז מתרחשת עיקר הגדילה
של הגוף .חשוב להרחיב על הצורך בשעות שינה מספיקות בלילה .בנספחים תמצאו טבלה של שעות שינה
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מומלצות לכל גיל.

סיכום
בשיעור הזה עסקנו בתופעת התמעטות שעות האור והתארכות שעות החושך המגיעה לשיאה בחודש כסלו .הכרנו
גם את המקום שיש לחושך בקיום תהליכים בטבע .הדגשנו את ההשפעה החשובה שיש לחושך על השינה שלנו
בלילה ,ועל חשיבות השינה לגוף שלנו ,לבריאותו ולתפקודו.
האדם עץ השדה


טיפוס של בוקר או של לילה – יש אנשים המכנים את עצמם "טיפוס של בוקר" ,וכאלה המכנים את
עצמם "טיפוס של לילה" .ל"טיפוס הבוקר" יש הרבה כוח ומרץ לעשות דברים בשעות הבוקר שטופות
האור ,ובשעות הערב והלילה הוא מרגיש עייף ונמרץ פחות" .טיפוס הלילה" מרגיש ההיפך :בבוקר הוא
עייף ,אטי ,ומרוכז פחות ,ובשעות הערב והלילה יש לו הרבה כוח ורצון לפעול.
איזה "טיפוס" אתם ? "טיפוס של בוקר"? "טיפוס של לילה"? טיפוס שאין הבדל אצלו בין שעות הבוקר
לבין שעות הערב והלילה?



שעות השינה שלכם – מתי אתם הולכים לישון? מתי אתם קמים? כמה שעות אתם ישנים בלילה? בדקו
את עצמכם בעזרת הטבלה (נספח ג' ,אפשר להקרין את הטבלה על הלוח) .אם אינכם ישנים מספיק,
חשבו מה מונע מכם לעשות זאת .אם אתם ישנים מספיק ,חשבו איזו עצה הייתם נותנים מהניסיון שלכם
למי שמתקשים להגיע לשעות השינה המומלצות לגיל שלהם.

במרחב החקלאי


אפשר להנביט זרעים בכל מיני מקומות :בחדר חשוך ,בחוץ בשמש ובחוץ בצל – ולראות את השפעת
האור והיעדר האור על הגדילה ,למשל ,להשוות את צבעי העלים של הנבטים שנבטו בכל מקום.



אם יש במרחב החקלאי חממה אפשר להראות איך היא משמשת מערכת למקסום אנרגטי של קרינת
השמש (אור שעקב שבירתו הופך לאנרגית חום) .אפשר למדוד טמפרטורות בחממה ומחוצה לה ולהראות
כמה חום מוסיפה החממה.
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נספח א'

האדם הראשון והימים המתקצרים
הראשוֹן ִהגיע לעוֹלם .רּוחוֹת קרירוֹת ִהתחילּו
הראשוֹן .הסתיו ִ
זֶה קרה לִ פנֵׂי שנים ַּרבוֹת ,בימיו של אדם ִ
להתקצר .השמש זרחה
ּופתאוֹם הימים ִהתחילּו ִ
הראשוֹנה ,השמיִ ם האפירוִ ,
לִ נשוֹב ,החצבים פרחּו בפעם ִ
מאּוחר יוֹתר ושקעה מּוקדם יוֹתר .שעוֹת האוֹר התמעטוּ .ושעוֹת החוֹשך ִהתארכּו.
הראשוֹן .בכל יוֹם יש פחוֹת שעוֹת אוֹר .עוֹד מעט החוֹשך יִבלע לגמרי
אוֹי ,הימים ִמתקצרים! נִ בהל אדם ִ
את ה שמש .אֵׂ יך אּוכל לִ חיוֹת בלי אוֹר? בחוֹשך אפוֹלֹ ,לא אראֶ ה כלּוםֹ ,לא אּוכל לִ קטוֹף פירוֹתֹ ,לא אּוכל
כׁשהייתי בגן
לצּוד חיוֹתֹ ,לא אּוכל לעשוֹת שּום דברּ .ומי אשם? אני .בטח זֶה עוֹנש על החטא שחטאתיֶ .
עדן אכלתי ִמפרי עץ הדעת .הפרי שאלוֹהים אמר שאסּור בשּום אוֹפן לִ טעוֹם ִממנּו ,ולכן גוֹרשתי מגן עדן,
ראה העוֹנש הזֶה ֹלא ִהספיק ,עכשיו אנחנּו מקבלים עוֹד עוֹנש :החוֹשך ִמשתלט על
אני וחווה ִאשתי .כַּנִ ֶ
העוֹלם .
נעשה? הימים
ֶ
הראשוֹן ,נִ בהלה מאוֹד .היא רעדה מקוֹר והתייפחה" :מה
גם חווהִ ,אשת ֹו של אדם ִ
בחשכה השיחים נִ ראים כמ ֹו אריוֹת ,הסלעים נִ ראים כמ ֹו
ֵׂ
ּומתקצרים ,והלֵׂילוֹת ארּוכים כל כך.
ִמתקצרים ִ
נמרים .זֶה מבהיל .ועוֹד מעט יִהיֶה רק חוֹשך ,בלי קרן אוֹר אחת".
עבר חוֹדש ועוֹד חוֹדש .בכל יוֹם ִהתקצרּו הימיםּ ,ובכל יוֹם ִהביטו אדם וחווה בשמיִ םּ ,וברגע שראּו
והתפללּו לאלוֹהים" :סליחה ,אל תעניש אוֹתנּו
ֶׁשהשמש שוֹקעת מּוקדם יוֹתר פרצּו בבכי .שנֵׂיהם בכּו ִ
נעשה רק מה שתצווה
ֶ
קׁשה כל כך .אנחנּו מבטיחים שמעתה והלאה ֹלא נֹ אכל ִמשּום עץ אסּור.
בעוֹנש ֶ
עלֵׂינּו .בבקשה ,תן לנּו אוֹר".
ואז ִהגיעה תקּופת (חודש) טבת ,עדיין היָה אפלּולי וקר ,ואפילּו קר יוֹתר ִמקוֹדם .עננים כבדים כיסּו את
השמיִם .וגשם ירדּ ,וכבר בחמש אחר הצהריים היה ערב .אבל יוֹם אחד קרה דבר מדהים :השמש זרחה
מעט מּוקדם יוֹתר ושקעה מעט מאּוחר יוֹתר .וביוֹם שלמחרת שעוֹת האוֹר ִהתארכּו עוֹד מעטּ ,וביוֹם
שאחר כך ִהתארכּו עוֹד קצת" .את רוֹאה?" אמר אדם לחווה" .זֶה ֹלא סוֹף העוֹלם .הימים ִהתקצרּו ועכשיו
הראשוֹן בעוֹלם ,זוֹכרת?"
להתארך .זֶה מזכיר לי מה שקרה לשמש ביוֹם ִ
הם מתחילים ִ
הראשוֹן היינּו בטּוחים ֶׁש השמש שוֹקעת ונעלמת לתמיד .ישבנּו ּובכינּו
"ֹלא שכחתי" ,ענתה חווה" ,בערב ִ
כל הלילה וֹלא ִהצלחנּו להֵׂ ירדם ,אבל בבוֹקר ציפתה לנּו הפתעה ,השחר עלה ,השמש זרחה ושּוב היה אוֹר.
ואז הבנּו :השמש שוֹקעת ב כל ערב וזוֹרחת שּוב בב ֹוקר .בטח ִהתקצרּות הימים דו ָֹמה לִ זריחת השמש
הראש וֹן .כל ערב השמש שוֹקעת ּובבוֹקר היא זוֹרחת .וכך גם כשמגיע הסתיו יש פחוֹת שעוֹת
אחרי הלילה ִ
ֵׂ
אוֹר ויוֹתר שעוֹת חוֹשך ,ואחר כך האוֹר מתחזק עד ֶׁשהּוא מנצח".
להתכוֹנן
להתארך ּוכבר אפשר ִ
"זֶה נִ פלא" ,הוֹסיפה חווה" ,אמנם עדיין אמצע החוֹרף אבל הימים מתחילים ִ
לִ תקּופה יפה של צמיחה ּופריחה".
"אנחנּו חייבים לחגוֹג את ניצחוֹן האוֹר על החוֹשך" ,אמר אדם .שמ ֹונָה ימים חגגּו אדם וחווה את חג
הראשוֹן את חג
להתארך באמצע החוֹרף חגג אדם ִ
האוֹרּ .ומאז ִמדי שנה בשנה כאשר ִהתחילּו הימים ִ
אחרי ֶׁשהיוֹם מאפיל השמש חוֹזרת ּומאירה.
ֵׂ
האוֹר .הּוא ידע שתמיד
(מתוך אתר ספר האגדה ,על פי תלמוד בבלי ,מסכת עבודה זרה דף ח' עמוד א)
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נספח ב'

"אגדת האדם הראשון והימים המתקצרים" – דף עבודה
כתבו דו־שיח בין אדם לחווה בכל אחד מהחודשים האלה .ציירו את הבעת פניהם – האם היו שמחים ,האם
חששו?

חשוון

כסלו

טבת
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נספח ג'

שעות השינה המומלצות

גיל

מספר שעות שינה מומלצות ביממה

 3-0חודשים

17-14

 11-4חודשים

15-12

 2-1שנים

14-11

 5-3שנים

13-10

 13-6שנים

11-9

 17-14שנים

10-8

 25-18שנים

9-7

 64-26שנים

9-7

 65שנים ומעלה

8-7

(מתוך אתר שירותי בריאות כללית)
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שיעור רביעי :חודש טבת – "סתם יום של חול"
חזרה לשִ גרה
בחודש טבת ,לאחר חג החנוכה ,חוזרים לשגרה ,ל"סתם יום של חול" .גם בבית המקדש ,לאחר חגיגות חנוכת
המזבח ,חזרו לשגרה בעבודת הקודש :הבוקר נפתח בהקרבת קורבן התמיד בלוויית שירת הלויים ,בהקטרת
הקטורת על מזבח הזהב שבהיכל ,ובערב הדליקו הכוהנים את המנורה.
השגרה היום־יומית שלנו ,מעצם טבעה ,מורכבת ִּמֹלא מעט פעולות שיש לחזור ולעשות אותן .יש שאוהבים שגרה,
ויש אנשים שנרתעים ממנה.
גם העבודה במרחב החקלאי מורכבת מפעולות שיש לחזור עליהן שוב ושוב ,כמו ניכוש עשבים ,השקיה במידת
הצורך ,דישון וכולי .עבודת האדמה במהותה היא שגרתית למדי ,ומורכבת מסדרת פעולות קבועות שיש לחזור
עליהן בכל שנה :הכנת האדמה ,שתילה וזריעה ,טיפול בצמחים ,קטיף ,וחוזר חלילה.
מטרות השיעור:


התלמידים יבינו את המושג "שגרה" ואת החזרתיות הכרוכה בה.



התלמידים יכירו את השגרה בטבע ובגינה ובמרחב החקלאי.



התלמידים יבינו את חשיבות השגרה.



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



התלמידים יקשרו בין המושג שגרה לעבודה במרחב החקלאי.

האביזרים הדרושים:
כרטיסי "כן" ו"לא" לכל תלמידה ותלמיד ,עדיף בצבעים אחרים
תצרפים (פאזלים) גזורים מראש (נספח א')

מבנה השיעור:
חלק א' :שגרה וחזרה בחיי היום־יום שלנו
חלק ב' :שגרה וחזרה בטבע
חלק ג' :חשיבות השגרה בעבודת האדמה
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מהלך הפעילות:

חלק א' :שגרה וחזרה בחיי היום־יום שלנו
פותחים את השיעור בהשמעת השיר "סתם יום של חול" של יוסי גמזו ,ומבקשים מהתלמידים להקשיב למילות
השיר (בעיקר לפזמון החוזר) ולחשוב מדוע בחרנו להשמיע את השיר בשיעור העוסק בחודש טבת (חודש טבת הוא
חודש שאין בו ימי חג ,למעט ימי החנוכה שבתחילתו) .כדאי לברר מראש שהתלמידים מכירים את המושג "יום
חול".
פעילות
מקדימים ואומרים שבשיר מדובר על ימים רגילים ,ימים של חול ,ימים שבהם אנחנו חוזרים ועושים את אותן
הפעולות – שגרה .נברר לעצמנו אילו פעולות הן פעולות של שגרה בחיינו.
מכינים מראש רשימה של פעולות שגרתיות (כמו צחצוח שיניים) ופעולות מיוחדות יותר (כמו נסיעה לחופשה).
מחלקים לתלמידים כרטיסי "כן" וכרטיסי "לא" ,קוראים בקול את רשימת הפעולות ,ומבקשים מהתלמידים
להחליט אם הפעילות היא פעילות שגרתית או לא ,ולהרים את אחד הכרטיסים .אם תלמידה או תלמיד הרימו
כרטיס שונה מהרוב ,מבקשים מהם להצדיק את החלטתם – למה הפעולה הזאת שגרתית או לא שגרתית? כך יגלו
התלמידים גם כי לאנשים שונים יש לפעמים שגרות אחרות.
אפשר לבקש מהתלמידים להוסיף דברים שהם עושים בשגרת הבוקר ולא הוזכרו בפעילות.
נשאל את התלמידים אילו עוד פעולות שגרתיות הם עושים (בבית הספר ,בחוג ,בארוחת הערב ,לקראת השינה,
בסוף השבוע ,בשבת וכולי).

חלק ב' :שגרה וחזרה בטבע
גם לטבע שגרה משלו ,וגם בו דברים חוזרים על עצמם בקביעות .אחד התיאורים החזקים ביותר והמוכרים ביותר
של השגרה בטבע נמצא בספר קהלת בתנ"ך:
זָ ַרח הַ שֶ מֶ ׁש ּובָ א (שקע) הַ שָ ֶמׁש ,וְ אֶ ל ְמקוֹמ ֹו ׁשוֹאֵּ ף זו ֵֹּרחַ הּוא ׁשָ ם.
(קהלת א' ,ה').
קהלת תיאר את זריחת השמש ושקיעתה המתרחשות בכל יום ויום .השגרה הזאת של השמש (למעשה ,כמובן,
בעקבות סיבוב כ דור הארץ ,כפי שאנו יודעים היום) משפיעה על השגרה של כל החיים בכדור הארץ – בעלי החיים,
הצמחים ובני האדם.
פעילות :שגרה וחזרה אצל בעלי חיים וצמחים
השינויים באורך היום ובעונות השנה משפיעים על שגרת החיים של בעלי חיים ועל התפתחות הצמחים .בעקבות
השינויים במספר שעות האור ביממה ,בטמפרטורה ובתנאי מזג האוויר האחרים פיתחו בעלי החיים והצמחים
התנהגויות החוזרות על עצמן בכל יום או בכל שנה.
 .1מחלקים את התלמידים לחמש קבוצות ,לכל קבוצה נותנים את אחד התצרפים (פאזלים) הגזורים (נספח
א').
 .2על התלמידים להרכיב את התצרף ולקרוא את המידע הכתוב בו על תופעה החוזרת על עצמה בכל שנה
אצל בעל החיים או הצמח המתואר בו.
 .3מבקשים מהתלמידים לספר על התופעה לשאר ילדי הכיתה.
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חלק ג' :חשיבות השגרה בעבודת האדמה
ראינו שגם בטבע וגם בחיים שלנו יש דברים שצריך לחזור ולעשות אותם .קוראים סיפור מהתלמוד העוסק בכך
(בנספח ב' מופיע הסיפור מעובד לתלמידים):
אמר שמואל :כל המסייר נכסיו בכל יום מוצא סלע (מטבע(...
רב אסי היה מסייר נכסיו בכל יום .אמר :כל אותם סלעים (מטבעות) של מר שמואל ,היכן הם?
פעם אחת ראה צינור של בדק מים בשדהו (זרם מים מהנהר שעמד להציף את השדה) .נטל טליתו ,כרכה ונתנה
בתוכו ,והגביה קוו ובאו בני אדם וסתמוהו.
אמר :מצאתי כל אותם סלעים של מר שמואל.
(על פי תלמוד בבלי ,חולין ק"ה עמוד א)
דנים עם הילדים בשאלות האלה:


אילו "מטבעות" מצא רב אסי?



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

סיכום
בשיעור הזה שמנו לב למעשים השגרתיים שאנחנו עושים בחיינו ולשגרה בטבע .גם בגינה יש פעילויות שיש לחזור
ולעשות אותם שוב ושוב.
האדם עץ השדה
בחיים שלנו אנו נדרשים לעשות דברים שוב ושוב :לסדר את החדר ,לטייל עם הכלב ,לעשות שיעורי בית .יש
אנשים שאוהבים מאוד שגרה ,נעים להם שהם יודעים מה יקרה במשך היום ושהפעולות חוזרות על עצמן בכל
יום .ויש אנשים שאוהבים שינויים ,שנעים להם שקורים דברים בלתי צפויים.
מה אתכם? מה אתם מעדיפים – שגרה או שינוי?
במרחב החקלאי:


מבררים עם התלמידים אילו פעילויות שגרתיות חשוב לעשות בגינה (השקיה ,ניכוש עשבים ,אוורור החממה,
בדיקת מזיקים על הצמחים וכולי) .מבררים גם כיצד מרגישים התלמידים עם הפעילויות האלה? האם הן
משעממות אותם? האם הם אוהבים לעשות עבודה חזרתית שאינה דורשת הרבה מחשבה?



שואלים את התלמידים אם הם היו רוצים להכניס חידוש כלשהו בשגרה הזאת ואם יש להם הצעות
לחידושים כאלה (לשיר בעבודה ,לספר בדיחות ,לשנות את סדר הפעולות ,לחלק את העבודה אחרת וכולי).
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תרדמת החורף של הדוּבים

התופעה :בכל שנה לִּ קראת החורף דובים הַ חיים בְ אזורים קרים מאוד
נכנסים לְ מקום מּו ָגן ,כמו מערה ,עץ חלּול או מַ ְחפ ֹו ֶרת בשלג .הם סוגרים את
הפ תח ונרדמים למשך כמה חודשים (חמישה עד שבעה) ,עד שמֶ זֶ ג האוויר
מתחמם.
מדוע? החיים באזור הַ ִּמ ְח ָיה של הדובים קשים מאוד בחורף – הקור עַ ז
וקשה לִּ מצוא מזון – ולכן הדובים נרדמים ,כלומר ְמצַ מצמים את הפעילות
שלהם עד כמה שאפשר.
מתי? בעונת החורף.
איפה? ְבאזורים קרים בחלק הצפוני של כדור הארץ.
33

מעוף הכלולות של נמלת הקציר

התופעה :בכל שנה אלפֵּ י נמלים זכרים ְמכּו ָנפים (בעלי כנפיים) עפים מהקן
לאוויר בעקבות מלכַ ת הקן.
להזדוֵּ וג עם ַמלְ כות הקן .המלכות ָתטֵּ לְ ָנה ביצים ֶׁשמהן יתפתח
מדוע? כדי ִּ
דור ההמשך של הקן.
מתי? ביום שמש ,מיד לאחר ירידת הגשמים הראשונים.
איפה? ִּבמקומות רבים בעולם.
34

נדידת הציפורים

ארדי ציפורים נודדות מאזורים קרים לאזורים
התופעה :בכל שנה מיל ַי ֵּ
חמים .בעונת הסתיו אפשר לראות רבות מהן בִּ שמֵּ י הארץ שלנו בְ דרכָ ן
מאירופה לאפריקה.
מדוע? כ ֵּדי למצוא מזון .במדינות הקרות שהציפורים האלה ְמ ַקננוֹת בהן
קשה להשיג מזון בַ עונה הזאת ִּמכֵּ יוָון שהשלג ְמכַ סֶ ה את האדמה ואת
העצים.
מתי? בעונת הסתיו ובסוף החורף.
איפה? הציפורים נודדות ִּמ ַיבשת אירופה ליבשת אפריקה ומצפון אמריקה
לדרום אמריקה.
35

מסע הסרטנים האדומים

התופעה :בכל שנה מיליו ֵּני סרטנים אדומים גדולים (בגודל צלחת) נעים
באיֵּי חג המולד שבאוסטרליה .המסע ִּנמשך
במהירות מן היער אל חוף הים ִּ
חמישה עד שבעה ימים.
כ ֵּדי להגן על ה סרטנים הקימו תושבי המקום גדרות לאורך הכבישים
שרי סרטנים בטוחים".
והרחובות ,והן ְמנַתבוֹת את הסרטנים אל "גִּ ֵּ
מדוע? כדי להטיל ביצים באזור לח.
ֹבמבֶ ר).
מתי? בתחילת העונה הגשומה (בחודשים אוֹקטוֹבֶ ר-נו ְ
איפה? באיי חג המולד ,אוסטרליה.
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ּורה
פריחת החרצית הַ עֲ ט ָ

התופעה :בכל שנה ,בתוך זמן קצרִּ ,מתכסים מֶ ְרחָ בִּ ים רבים בארץ
בפריחתה הצהובה של החרצית.
מדוע? החרצית היא צמח יום קצר .חלקים מסו ָימים בצמח מודדים את
אורך הלילה ,וכאשר הם מרגישים אורך מסוים של שעות חושך ,הצמח
מתחיל לפרוח.
מתי? עם תחילת האביב (בחודשים מרץ ואפריל).
איפה? החרצית העטורה צומחת בישראל ובארצות נוספות באזור הים
התיכון.
37

אלָה הארץ־ישראלית
נשירת עלי ה ֵ

האלה ,כמו עצים ְנשירים אחרים,
התופעה :בכל שנה בתחילת החורף ֵּ
מ שירה את כל העלים ,והעץ יצמיח עלים חדשים רק באביב.
מדוע? הנשירה היא דרך להתמודד עם הקור בחורף .כדי לשמור על עלים
מפני קור יש צורך ְב ֶא ֶנ ְרגְ ָיה רבה ,והנשירה חוסכת את האנרגיה הזאת.
במבֶ ר).
מתי? בראשית החורף (בחודשים א ֹוקט ֹובֶ ר-נ ֹו ְ
איפה? תופעת הנשירה הח ֹורפית קיימת בכל הארצות שאינן ְטרוֹפיוֹת
(שאינן באזור קו הַ ָמ ְׁשוֶ וה).
38

נספח ב'

שדות ומטבעות
שמואל ורב אסי ,שהיו חברים טובים ,ישבו יום אחד ושוחחו ביניהם על מה שדיברו כל יום – על
סוגיה שלמדו בבית המדרש ,או על העבודות שי ש לעשות בשדות שהיו להם .אמר שמואל לחברו
רב אסי" :חשוב להגיע כל יום לשדה .כל מי שנמצא יום־יום בשדות שלו ,מסייר בהם ובודק מה
מצבם – מוצא מטבעות".
רב אסי לא הבין בדיוק למה חברו מתכוון ,וחשב לעצמו שכבר מחר ,עם אור ראשון ,ילך לשדה
שלו יחפש היטב ,וימצא בו מטבעות  .למחרת השכים רב אסי מוקדם בבוקר ,הגיע לשדה שלו,
חיפש היטב ,אך לא מצא מטבעות .רב אסי לא התייאש – אולי מחר יגיע לאזורים אחרים בשדה
ובהם יימצאו המטבעות .שב רב אסי לשדה למחרת ,חיפש היטב ,וגם הפעם לא מצא" .מדוע איני
מוצא? איפה המטבעות ששמואל דיבר עליהן?" שאל את עצמו.
למחרת קם רב אסי בבוקר והלך שוב לשדה בלי תקווה רבה בלבו .והנה ,מרחוק שמע קול מים
זורמים .רץ רב אסי מהר אל עבר שדהו ,וכשהגיע חשכו עיניו :מים רבים זרמו אל עבר השדה
מצינור שהוביל מים מהנהר .כמויות המים הרבות שזרמו עמדו להציף את השדה ולסחוף את
השתילים ה צעירים שזה עתה שתל .הוא ידע שבלא שתילים לא יהיה לו יבול השנה ,והוא לא יוכל
לפרנס את משפחתו.
"חייבים לעשות משהו ,חייבים לעצור את המים" ,אמר רב אסי לעצמו .הוא התקרב אל הצינור,
פשט את טליתו ,סתם בה את הצינור ועצר את זרם המים .בינתיים הגיעו חקלאים מהשדות
הסמו כים לעזור לרב אסי ,ויחד הם הרימו את הצינור והגביהו אותו כלפי מעלה ,כדי שהמים לא
יוכלו לזרום בו יותר .עכשיו היה רב אסי יכול להוציא את הטלית בלי חשש שהמים ישובו לזרום.
הוא ישב לנוח ,חשב על כל מה שקרה לו ,והרגיש שמחה גדולה וסיפוק רב .עכשיו גם הבין את
דבריו של שמואל – הוא הבין שמצא את המטבעות שעליהן דיבר אתו שמואל.
(על פי תלמוד בבלי ,חולין ק"ה עמוד א)
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שיעור חמישי :חודש שבט – תרומתו של העץ לאדם
בחודש שבט אנחנו חוגגים יום הולדת לאילן .על פי המשנה ,בחודש זה מציינים את "ראש השנה לאילנות" –
כלומר ,בחודש הזה מתחילים לספור את גילו של העץ לשם קיום ההלכות התלויות בגיל העץ .פריחת עצי השקד
בתקופה זו מסמלת את תחילת פריחת עצי הפרי ,הפריחה שממנה יתפתחו פירות העץ.
בחודש זה ,החודש שבו עומדים האילנות במרכז ,נסב את תשומת לבנו לעצים הגדלים בסביבתנו ,ובעיקר בגינה
שלנו.
מטרות השיעור:


התלמידים יכירו את שימושי העץ.



התלמידים ייחשפו לערך הכרת הטוב.



התלמידים יכירו ברכות הקשורות לפירות העצים ,ברכות המבטאות את ערך הכרת הטוב.



התלמידים יבינו שהישגים והצלחות הם תוצאה של תהליך ארוך ומאומץ.

האביזרים הדרושים:
חיבור למרשתת ומקרן

מבנה השיעור:
חלק א'" :האילן להנאתן של הבריות נברא" – שימושי העץ
חלק ב' :הכרת הטוב
חלק ג' :ברכות הקשורות לעצים
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מהלך הפעילות:

חלק א'" :האילן להנאתן של הבריות נברא" – שימושי העץ
כפתיחה לנושא מבקשים מהתלמידים להביא מהבית תצלום שלהם על יד עץ (אפשר עם אנשים נוספים) .מסדרים
את התמונות בתערוכה בכיתה ,וכל ילד וילדה יספרו פרטים על התצלום :מי מצולם בו? מתי צולם? איפה? איזה
עץ נראה בתצלום? כיצד מרגישים האנשים המצולמים? וכולי.
אפשרות אחרת :מבקשים מהתלמידים להיזכר בעץ יפה שהם מכירים – שהם רואים יום־יום ,או שראו בטיול,
ולתאר אותו לכיתה.
כותבים על הלוח את אמרת חז"ל" :האילן להנאתן של הבריות נברא" (בראשית רבה י"ג).
מסבירים את המילים הטעונות הסבר ,ושואלים למה התכוונו חכמינו – כיצד אנחנו נהנים מהעץ? (פירות ,נוי,
רהיטים ,צל ,תעשייה ,בנייה" ,ריאות ירוקות" וכולי).
מבקשים מהתלמידים (לבד או בזוגות) ,לבחור באחד השימושים שנראה להם חשוב במיוחד ולצייר אותו .כדאי
לתלות את הציורים על לוח גדול בכיתה סביב האמרה.

חלק ב' :הכרת הטוב
מספרים לתלמידים ,רצוי בהתרגשות ,על מקרה שגרתי שקרה לכם – אכילת פרי – ומפליגים בשבחו (טעמו
ומראהו) ,למשל" :אני רוצה לספר לכם על מאורע נפלא ומיוחד שאירע לי היום וריגש אותי עד כדי כך שאני רוצה
להודות על כך .היום אכלתי תפוח עסיסי במיוחד שכמוהו עוד לא אכלתי מעולם .המיץ שלו הרווה אותי ולא
הייתי צריכה לשתות עד עכשיו .הוא השביע אותי כמו שבע ארוחות .הטעם שלו היה נפלא ,והוא מילא אותי
באנרגיה מספיקה בשביל לרוץ יום שלם" ...
ייתכן שהתלמידים יגידו שאכילת פרי היא אירוע שגרתי ,פשוט ,לא משהו נפלא ומרגש כל כך – מדוע צריך
להודות עליו?
מפתחים דיון:


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

בדיון כדאי להעלות את הנקודות האלה:


הדברים השגרתיים שאנו עושים יום־יום אינם מובנים מאליהם.



תשומת הלב שלנו לדברים האלה מוסיפה לנו חוויות נעימות במציאות היום־יומית שלנו וגורמת לנו
להרגיש טוב יותר.

פעילות:
מבקשים מהתלמידים מראש להביא לשיעור פרי שהם אוהבים.
מבקשים מכל תלמידה ותלמיד להתבונן בפרי שלהם ,לשים לב לצבע ,לצורה ולמרקם; לעצום עיניים ולהריח
אותו .אחר כך בקשו מהתלמידים ללעוס את הפרי לאט ולשים לב למגע הפרי על הלשון ,כיצד הוא נלעס בין
השיניים ויורד דרך הוושט לקיבה (כדאי להקפיד על שקט בכיתה כדי לאפשר לילדים להתרכז בפעילות .אפשר
להשמיע ברקע מוזיקה מרגיעה).
שואלים את התלמידים אם גילו משהו חדש על הפרי שלהם.
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חלק ג' :ברכות הקשורות לעצים
חכמינו היו ערים לתרומה הגדולה שיש לפירות לחיי האדם וחיברו ברכה מיוחדת על אכילת פירות :בָ רּוְך אַ ָתה ה'
אֱ ֹלהינּו מלְך הָ עולָם ,בורא פְ רי הָ עץ.
על מה מודים בברכה הזאת?
התשובה הפשוטה היא :אנו מודים על שיש לנו פירות .כדי להעשיר את הדיון ,נאמר לתלמידים כי הפירות היו
יכולים להיות זהים :באותה הצורה ,באותו הצבע ,באותו הטעם (אולי בעלי ערך תזונתי אחר )...אם כך ,על מה
עוד אפשר להודות? (על מגוון הטעמים והריחות ,על הצורות והצבעים המוסיפים יופי לעינינו).
מספרים לתלמידים כי יש ברכה נוספת הקשורה לעצים ,ברכה על ריחם של הפירות.
מבקשים מהתלמידים לנסות לחבר ברכה משלהם על פירות העץ .ואחר כך קוראים להם את הנוסח המסורתי:
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱ ֹלהינּו מלְך הָ עולָם ,הַ ּנותן ריחַ טוב בַ פרות.
מבקשים מהתלמידים לבחור באחת הברכות ולכתוב אותה במחברת ,וכן לחשוב על פירות שהם אוהבים לאכול,
לראות ,או להריח (או גם וגם) ,ולשלב את הפירות באיור הברכה.
חוזרים לאמרה שבה פתחנו את לימוד היחידה" :האילן להנאתן של הבריות נברא" ,ומבקשים מהתלמידים
לחשוב אם יש עוד "הנאה" מעצים שהיו רוצים להוסיף ללוח סביב האמרה.
אפשרות נוספת :להשמיע את השיר "תודה" של עוזי חיטמן ,להקשיב ולזהות על מה הוא מודה ,ומכאן לצאת
לדיון.
בנספח א' מופיע השיר "למדני ,אלוהי" של לאה גולדברג ,ובעזרתו אפשר לעסוק בערך הכרת הטוב.

סיכום
את השיעור הקדשנו לעצים ולפירותיהם .ראינו שלעצים יש מקום חשוב בחיינו ,ושהם תורמים רבות לאיכות
חיינו .עם זאת ,הבנו שיש צורך לטפל בעצים ולהשגיח עליהם כדי שנוכל "לקטוף את הפירות".

האדם עץ השדה:
אומרים לתלמידים כי בתנ"ך כתוב" :נֹצֵּ ר ְתאֵּ נָה – יֹאכַל פִּ ְריָּה( "...משלי כ"ז ,י"ח)  ,כלומר מי שמטפח
את עץ התאנה שלו לאורך כל השנה ,יזכה לאכול את התאנים שיצמיח .הפירות ,שכל חקלאי שואף
אליהם ,מבשילים לאחר זמן ארוך ,ובזמן הזה צריך להשקיע מאמץ ,לטפל בעצים ולהתגבר על קשיים.
הביטוי "לקטוף את הפירות" מציין הנאה ,הישג או רווח שהושגו לאחר תהליך ממושך והשקעת משאבים
ומאמצים.
שואלים :האם גם אתם (או מישהו שהכרתם) ,עברתם תהליך ובסופו "קטפתם את הפירות"? ספרו על
התהליך :מה היה ההישג? מה קרה בתהליך? כמה זמן הוא ארך? איך הרגשתם לאורך התהליך? מה
הייתה הרגשתכם כשהשגתם את ההישג המקווה?
במרחב החקלאי:


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



אפשרות נוספת לפעילות בנושא העצים במרחב החקלאי :מבקשים מהתלמידים לסייר בגינה ולרשום את
שמות עצים הצומחים בה ובחצר בית הספר (אם אינם יודעים את שמות העצים ,שיצינו את מקומם
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ואחר כך מבררים את השמות).
-

מכינים עם התלמידים שלטים ועליהם שמות העצים .כל זוג תלמידים "יאמץ" עץ אחד :יכין את
השלט ,יעמוד עם השלט על יד העץ ,יתלה אותו על העץ או יקבע אותו לידו.

-

יוצאים לסיור משותף בין העצים :קוראים את שמות העצים ומנסים לברר מדוע הם נשתלו במקום
הזה דווקא.

-

מתבוננים בעצים:
מה מצב העלים? (שלכת ,ראשית לבלוב ,עלים ירוקים או ירוקי עד).
מה מצב הפריחה? האם יש עצים שכבר פורחים? האם יש ניצני פריחה? האם יש הבדל בפריחה בין
עצים החשופים יותר לאור לבין עצים החשופים פחות?
מה מצבו הכללי של העץ :מה מצב הגומות שמסביבו? האם יש מזיקים על העלים או הגזע? האם העץ
מושקה די הצורך? וכולי.

43

נספח א'

ל ְַמ ֵּדנִּ י ,אֱ ֹלהַ י ,בָ ֵּרְך וְ ִּה ְתפַ לֵּל
עַ ל סוֹד עָ לֶה ָקמֵּ ל,
עַ ל ֹנגַּה פְ ִּרי בָ ֵּׁשל,
עַ ל הַ חֵּ רּות הַ זֹאת:
לִּ ְראוֹת ,לָחּוׁש ,לִּ נְ ׁשֹם,
כָׁשל.
ל ַָדעַ ת ,לְ יַחֵּ ל ,לְ ִּה ֵּ
לַמֵּ ד אֶ ת ִּשפְ תוֹתַ י ְב ָרכָה וְ ִּׁשיר הַ לֵּל
ְב ִּה ְתחַ ֵּדׁש זְ מַ נְָך עִּ ם ב ֶֹקר וְ עִּ ם לֵּיל,
לְ בַ ל יִּ ְהיֶה יו ִֹּמי הַ יוֹם כִּ ְתמוֹל ִּׁשלְ ׁשוֹם,
לְ בַ ל יִּ ְהיֶה עָ לַי יו ִֹּמי הֶ ְרגֵּל.
(לאה גולדברג ,מתוך שירי סוף הדרך)

פירושי מילים:
ָקמֵּ ל – נובל
ֹנגַּה – אור ,זוהר
לְ יַחֵּ ל – לרצות מאוד
כִּ ְתמוֹל ִּׁשלְ ׁשוֹם – כמו אתמול ושלשום ,כרגיל
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נספח ב'

מקשיבים לעצים – מסע פנימה והחוצה
מצאו מקום שיש בו כמה עצים ,שלכל תלמיד יהיה מקום תחת עץ .בקשו מהתלמידים להתפזר בשטח ,אבל לשים
ל ב שהם יכולים לשמוע אתכם .בקשו מהם לשבת בנוח על הרצפה ולמלא את ההנחיות .הקפידו להשאיר מרווח
זמן מתאימים בין כל הנחיה והנחיה .בחרו את המשפטים שיתאימו לתלמידים ולכם.

אתם יוצאים למסע .נשמו נשימה עמוקה ,הירגעו ,פִּ קחו את עיניכם ואוזניכם למה שסביבכם.
הטיול הזה הוא שלכם ,בואו נהנה ממנו.
 .1נשמו עמוק .נשימתכם מזינה את העצים.
 .2שכבו על הגב מתחת לעץ והביטו למעלה – מה אתם רואים מהזווית הזאת שלא רואים בעץ
בדרך כלל?
 .3הקשיבו היטב .האם אתם יכולים לשמוע את לבכם פועם?
 .4קומו ,לכו לאט ,לכו בערנות .ככל שתלכו לאט יותר ,תראו יותר.
 .5עם מי הייתם רוצים לחלוק את הרגע הזה?
 .6התבוננו סביבכם .מצאו משהו שמעולם לא ראיתם קודם.
 .7איך היה המקום הזה נראה לו הייתם ציפור במעופה?
 .8דמיינו את המקום מואר בלילה.
 .9שכבו על הבטן ,והתקרבו לקרקע ככל שתוכלו .הביטו בקרקע :מה אתם רואים עכשיו שלא
ראיתם "מלמעלה"?
 .10עצמו את עיניכם והקשיבו במשך דקה אחת .האם הצלחתם לשמוע שלושה קולות לפחות?
האם שמעתם משהו שלא שמעתם מעולם?
 .11נסו להבחין בשישה גוונים שונים של ירוק.
 .12עמדו דומם בעמידה זקופה במקום אחד .עצמו את עיניכם ודמיינו שאתם עץ ,מושרש עמוק
באדמה ,שורשיו משתרעים על פני כל הארץ .מה יכולה להיות התחושה לעמוד במקום אחד
זמן רב כל כך? אילו דברים רואים במצב הזה?
 .13דמיינו את העץ בחורף ,באביב ,בקיץ ובסתיו .מה השינויים החלים בו?
 .14עץ זה הוא נס ...וכך גם אתם עצמכם!

(על פי "טיול בראשית" מאת ברברה לוין)
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שיעור שישי :חודש ניסן – התחדשות הטבע
השיעור השישי עוסק בחודש ניסן ,הנקרא גם "חודש האביב" .נלמד על האביב בטבע ,על הקשר בין חודש האביב
לחג הפסח וליציאת מצרים ,שהם ביטוי סמלי לתהליך "הבשלה" של עם .נלמד גם על ברכת האילנות ,הנאמרת
לפי המסורת בחודש ניסן על פריחתם של עצי פרי ,וניגע ברעיון ההודיה על הטבע העולה מברכה זו.
מטרות השיעור:


התלמידים ילמדו על האביב בטבע.



התלמידים ילמדו על הקשר בין חג הפסח לחודש האביב.



התלמידים יכירו את ברכת האילנות ואת רעיון ההודיה על הטבע.

האביזרים הדרושים:
צבעים
דפי עבודה (נספחים א' וב')
ענפים
פרחים מנייר
דבק
מבנה השיעור:
חלק א' :האביב בטבע וביהדות
חלק ב' :ברכת האילנות

46

מהלך הפעילות:

חלק א' :האביב בטבע וביהדות
מתחילים את השיעור בשאלה:
אנחנו נמצאים כעת בתקופת האביב ,באילו שינויים בטבע הבחנתם?

בתקופת האביב אפשר להבחין בשלושה שינויים עיקריים בטבע :שעות אור רבות יותר ביממה ,לידות רבות יותר
בטבע ,וכמובן – פריחה.
כדי להסביר על כל אחד ממאפייני האביב נעזר בדף העבודה (נספח א') .הדף מחולק לארבעה חלקים ,ובכל חלק
פסוק הקשור לאחד ממאפייני העונה .בכל אחד מהחלקים התלמידים יכולים לצייר את מאפייני האביב הקשורים
באותו חלק.
עובדים יחד על הדף ומסבירים כל מאפיין בעזרת הפסוק .אחרי כל הסבר נותנים לתלמידים כמה דקות לצייר
באותו החלק.
בחלק הראשון מופיע הפסוק:
וְ הַ פִּ ְׁש ָתה וְ הַ ְשע ָֹרה נֻכָתָ ה (הוכו ,נשברו במכת ברד) ,כִּ י הַ ְשע ָֹרה ָאבִּ יב וְ הַ פִּ ְׁש ָתה גִּ ְבעֹל( .שמות ט' ,ל"א)
מקורו של הפסוק בתיאור מכות מצרים ,ומוסבר בו למה דווקא השעורה והפשתה נפגעו במכת הברד – משום שהן
כבר התחילו להבשיל .בעונת האביב יש יותר שעות אור ושמש מבעונת החורף (הימים ארוכים יותר) וגם חם יותר.
תופעה זו קשורה במקומו של כדור הארץ ביחס לשמש .בין היתר ,החום מביא להבשלת השעורה.
בתורה המילה "אביב" משמעותה "תחילת ההבשלה" .חודש ניסן הוא החודש שבו השעורים מתחילות להבשיל,
ולכן הוא נקרא בתורה "חודש האביב" .בחלק זה התלמידים יכולים לצייר שמש או שעורים.
בחלק השני מופיע הפסוק:
ַארצֵּ נּו( .שיר השירים ב' ,י"ב)
ָארץ עֵּ ת הַ זָ ִּמיר ִּהגִּ יעַ  ,וְ קוֹל הַ תוֹר נ ְִּׁשמַ ע בְ ְ
הַ נִּ צָ נִּים ִּנ ְראּו בָ ֶ
מסבירים שהאביב משפיע גם על בעלי החיים .ציפורים נודדות חוזרות מאפריקה לאירופה משום שמזג האוויר
שם מתחמם ,ועוברות בתקופה זו דרך ארץ ישראל .לכן בזמן שרואים את סימני האביב בצמחים (הניצנים) ,גם
שומעים את הצי פורים .סימן נוסף של האביב בעולם החי הוא ריבוי הלידות בטבע .בעלי חיים מעדיפים להביא
לעולם צאצאים בעונה נוחה יותר בשביל הוולדות הצעירים ,והתנאים הטובים ביותר הם באביב – לא חם מדי
ולא קר מדי ,ויש די מזון ומים .לעומת החורף ,שבו פחות צמחים צומחים ,והקיץ ,שהרבה צמחים מתייבשים בו,
באביב יש שפע יחסי של מזונות ומים.
בחלק זה התלמידים יכולים לצייר את האביב בעולם החי.
בחלק השלישי מופיע הפסוק:
מנִּים( .שיר השירים ו' ,י"א)
אֶ ל גִּ נַת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִּתי [ ]...לִּ ְראוֹת הֲ פָ ְרחָ ה הַ גֶפֶ ן הֵּ נֵּצּו הָ ִּר ֹ
מסבירים שבאביב אפשר לראות פריחה של צמחים ועצים .בתחילת החורף נזרעו הזרעים של הצמחים ,ולאורך
החורף הם צמחו .וכעת ,באביב ,הם פורחים .הפרחים הם הזמנה לדבורים ולפרפרים לבוא ולהעביר אבקנים בין
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הפרחים ,ובכך "להפגיש" בין צמחים זכריים וצמחים נקביים .כך נוצר הפרי .באביב פורחים הרבה מהצמחים
והעצים ,ופירותיהם יבשילו בקיץ .בחלק זה התלמידים יכולים לצייר צמחים ועצים בפריחתם.
החלק הרביעי קושר את עונת האביב לחג הפסח .בחלק זה יופיע הפסוק:
ׁשָ מוֹר אֶ ת ח ֶֹדׁש הָ ָאבִּ יב וְ עָ ִּשיתָ פֶ סַ ח לַה' אֱ ֹלהֶ יָך ,כִּ י בְ ח ֶֹדׁש הָ ָאבִּ יב הו ִֹּציאֲ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך ִּמ ִּמ ְצ ַריִּם( .דברים ט"ז ,א')
מסבירים שבתורה נקרא חודש ניסן "חודש האביב" .בחודש זה הייתה יציאת מצרים ,ולכן חוגגים בו את חג
הפסח .אפשר לומר שיציאת מצרים היא הלידה של עם ישראל ,או להשוות אותה לפריחה ולהתחדשות שיש בטבע
– אחרי שבני ישראל היו עבדים במצרים הם יצאו ממנה ונהיו לעם של בני חורין .השחרור הזה דומה למה שקורה
באביב בטבע – הטבע "חוגג" ,וזאת גם התחושה שליוותה את השחרור שביציאת מצרים.
בחלק זה התלמידים יכולים לצייר את יציאת מצרים או סמלים אחרים הקשורים בחג הפסח.

העשרה למורה
בשפה העברית המילה "אביב" מציינת לא רק תופעות בטבע ובחקלאות ,אלא היא גם סמל ודימוי לתהליכים
הקשורים לבני האדם .למשל" ,אביב ימיו" – הוא ביטוי המציין גיל צעיר של אדם" ,אביב העמים" – הוא כינוי
למאבקי החירות של עמים באירופה באמצע המאה ה־ 19ועוד .לכן לא מפתיע שהקשר בין פסח לחודש האביב אינו
רק קשר טכני (יציאת מצרים אירעה באביב) ,אלא גם קשר רוחני וערכי .יציאת מצרים היא אחד האירועים
המכוננים בתהליך היווצרותו של עם ישראל :אם האבות היו הזרעים ליצירת העם ,והגלות והעבדות היו כקפאון
החורף שבו הצמחים מתפתחים בתוך אדמה ,הרחק מהעין ,אפשר לומר שיציאת מצרים היא כפריחת האביב שבה
מתגלה הפוטנציאל הגלום בקבוצת האנשים שיצאה יחד לחירות .הבשלת הקבוצה המפוזרת של היחידים לעם באה
לידי ביטוי בקבלת התורה ובכניסה לארץ .זהו הפרי שניצניו נראו כבר ביציאת מצרים .על כך אמר הרב קוק:
"יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו" (מאמרי ראי"ה ב'.)501 ,

משחק – תהליכים בהתפתחות הצמח
האביב הוא שלב בהתפתחות הצמחים ובעלי החיים .נשחק משחק כדי להמחיש את התהליך הזה.
במשחק ארבעה שלבים :זרע ,צמח ,פרח ופרי ,ועוברים משלב לשלב בתחרות "אבן נייר ומספריים" .בכל שלב
התלמידים מציגים את השלב שהם נמצאים בו בפנטומימה.
בשלב הראשון כל התלמידים הם "זרעים" – הם מסתובבים בכיתה כשידיהם מקופלות מעל הראש והם יוצרים
בגופם צורה של טיפה .כאשר הם פוגשים תלמיד אחר הם משחקים אתו "אבן נייר ומספריים" ,והמנצח נהפך
ל"צמח" .מי שלא ניצח ממשיך לחפש "זרע" אחר ומשחק אתו עד שהוא מנצח ועולה לשלב הבא .בשלב ה"צמח"
שתי הידיים פונות לצדדים כמו עלים .ה"צמחים" מתחרים זה עם זה ,והמנצחים נהפכים ל"פרחים" .תנוחת
ה"פרח" היא כפות ידיים פרושות משני צדי הראש .אחרי שלב ה"פרח" עולים לשלב ה"פרי" ,ובו יוצרים מעגל עם
הידיים סביב הבטן ,כמו היריון.
לאחר המשחק אפשר לבקש מהתלמידים לחשוב על תהליכים נוספים בעולם הטבע.
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חלק ב' :ברכת האילנות
מספרים לתלמידים על ברכת האילנות :על פי המסורת שמקורה בתלמוד ,בחודש ניסן נהוג למצוא עצי פרי
פורחים ולברך עליהם .וזה נוסח הברכה:
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם,
ָאדם.
ׁשֶ ֹּלא ִּחסַ ר בְ ע ֹולָמ ֹו כְ לּום ּובָ ָרא ב ֹו בְ ִּריוֹת טוֹבוֹת וְ ִּאילָנוֹת טוֹבוֹת לֵּיהָ נוֹת בָ הֶ ם ְבנֵּי ָ
אפשר לחלק לתלמידים דף ובו ברכת האילנות (נספח ב') ,והם יקשטו אותו בעצים מלבלבים ,או להביא לכיתה
ענפים ,והילדים יחברו אליהם פרחים מנייר וידביקו את הענפים על דף הברכה.
שואלים:


על אילו דברים מודים בברכה זו?



הברכה היא על פריחת האילן .למה ,לדעתכם ,מברכים באותה הברכה גם "שלא חיסר בעולמו כלום" וגם "ברא
בו בריות טובות"? איך הרעיון שיש בעולם כל מה שנחוץ ושכל מה שנברא הוא טוב קשור לפריחת האילן?



למה ,לדעתכם ,מברכים על האילן דווקא בזמן הפריחה שלו ,ולא ,לדוגמה ,בזמן שהבשילו הפירות? (בברכה על
הפרח אנחנו מברכים גם על התהליך עצמו ולא רק על התוצר המוגמר).



מדוע חשבו חז"ל שחשוב לברך על היופי שבעולם?

הברכה היא ברכת הודיה והתפעלות מהטבע .שוחחו על כך שדברים יום־יומיים רבים נראים לנו מובנים מאליהם
ואיננו שמים לב ליופי שביום־יום .להרחבה בנושא אפשר להקרין את השיר של נתן זך "אני רוצה תמיד עיניים"
ולקרוא אותו יחד .המשורר מחבר בין ההלל וההודיה לבין מה שעיניו רואות – היופי של העולם .אפשר לתת
לתלמידים משימה:


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

סיכום
האביב הוא העונה בשנה שבה הימים מתארכים ,צמחים רבים פורחים ובעלי חיים חדשים נולדים .יציאת מצרים
הייתה באביב ,ולכן בעונה הזאת חוגגים את חג הפסח .אפשר לומר שיציאת מצרים היא "האביב" של עם ישראל,
מפני שבעונה הזאת העם "נולד" ,ומשום שהיא מבטאת פריחה והתחדשות ,כמו שיש בטבע בזמן האביב.
האביב הוא אחת מעונות השנה ,ושלבים חשובים בתהליכים טבעיים רבים מתרחשים בו .כמעט בכל דבר אפשר
לראות תהליך .אחד השלבים בהתפתחות הצמח הוא הפריחה ,והשלב הבא הוא הבשלת הפרי.
בחודש ניסן ,שהוא חודש האביב ,מברכים ברכה מיוחדת על פריחת עצי הפרי .ברכה זו מלמדת אותנו שמברכים
על התהליך ,כאשר כבר יש סימנים לתוצר המוגמר ,אבל הוא עוד אינו מוכן.
ההתבוננות בעולם עשויה להביא אותנו לרצון להודות על מה שאנו רואים ואף להלל אותו .ברכת האילנות גם היא
נובעת מהתבוננות בעולם ומרצון להודות עליו.
האדם עץ השדה
האביב בטבע הוא זמן ביניים – זמן הפריחה של הצמח ,שהיא השלב הקודם להבשלת הפרי ,התוצר
המוגמר.
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מבקשים מהתלמידים לחשוב על תהליך כלשהו שהם נמצאים בעיצומו ,בזמן ה"פריחה" שלו – למשל,
שנת הלימודים ,תהליך הגדילה של הגוף ,תהליך כלשהו במשפחה או בין החברים .אומרים לתלמידים
שאף שהתהליך לא הסתיים ועוד לא רואים "תוצאות" ,הם יכולים "לתת לעצמם חיזוק חיובי".
אפשר להציע שכל תלמיד יכתוב לעצמו את החיזוק החיובי שלו ,או לערוך סבב – כל תלמיד יספר על
התהליך שלו והתלמידים האחרים יגיבו בחיזוק חיובי.

במרחב החקלאי:


מחפשים סימני אביב במרחב החקלאי .רואים אילו עצים פורחים בעונה הזאת ,אילו צמחים פורחים ,אילו
עוד סימני אביב מופיעים בגינה (למשל ,יש יותר חרקים) .מבחינים בצמחים הפורחים בזמן אחר בשנה
ומנסים לזהות עצים לפי הפריחה שלהם ,לפני שנתנו פרי.



מחפשים עצי פרי הפורחים בתקופה הזאת ,למשל ,רימון ,שקד ,הדרים ,תפוח ,שסק ועוד .מברכים את
ברכת האילנות ביחד .אפשר להשתמש גם בברכות שהתלמידים כתבו .אפשר להדפיס את סדר ברכת
האילנות מאתר "טבע עברי".



מדברים על התהליך שעברו הצמחים ועל התהליך שעברה הכיתה .מזכירים תקופות קשות יותר וטובות
יותר ונותנים חיזוק חיובי להמשך העשייה.
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נספח א'

אביב – התחדשות הטבע והתחדשות העם
ָארץ עֵּ ת הַ זָ ִּמיר ִּהגִּ יעַ  ,וְ קוֹל הַ תוֹר
הַ ִּנצָ נִּים ִּנ ְראּו בָ ֶ
ַארצֵּ נּו.
נ ְִּׁש ַמע ְב ְ
(שיר השירים ב' ,י"ב)

וְ הַ פִּ ְׁש ָתה וְ הַ ְשע ָֹרה נֻכָתָ ה ,כִּ י הַ ְשע ָֹרה ָאבִּ יב
וְ הַ פִּ ְׁש ָתה גִּ בְ עֹל.
(שמות ט' ,ל"א)
*הפסוק מסביר שצמחי הפשתה והשעורה נפגעו במכת
ברד כי הם כבר התחילו להבשיל .המילה "אביב" כאן
פירושה צמח בתחילת ההבשלה.

אֶ ל גִּ נַת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִּתי [ ]...לִּ ְראוֹת הֲ פָ ְרחָ ה הַ גֶפֶ ן,
מנִּים.
הֵּ נֵּצּו הָ ִּר ֹ
(שיר השירים ו' ,י"א)

ית פֶ ַסח לַה' אֱ ֹלהֶ יָך,
ָאביב וְ עָ ִּש ָ
ׁשָ מוֹר ֶאת ח ֶֹדׁש הָ ִּ
ָאביב הו ִֹּציאֲ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך ִּמ ִּמצְ ַריִּם.
כִּ י ְבח ֶֹדׁש הָ ִּ
(דברים ט"ז ,א')
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ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ לוהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עולָּ ם,

ש ּלא ִח ַּסר ְ ּבעולָּ מו ְּכל ּום ּובָּ ָּרא בו
ֶ

ְ ּב ִריּות טובות וְ ִאילָּ נות טובות
לֵ יהָּ נות ָּּבהֶ ם ְ ּבנֵי ָּא ָּדם.

נספח ב'

שיעור שביעי :חודש סיוון – קציר התוצרים
עונת הקציר מתחילה באביב ,בחודש ניסן ,עם הבשלת השעורה .בחודש סיוון מתחילה להבשיל גם החיטה,
והקציר נמשך לאורך הקיץ .לתקופה זו הייתה חשיבות רבה בתקופת המקרא ,משום שרוב האנשים היו חקלאים.
בשיעור זה נלמד על משמעויותיו של חג השבועות על פי שמותיו ,ועל חשיבותו החקלאית ,ונדון ברלוונטיות של
הרעיונות העולים מהחג לחברה שלנו היום ,שרובה אינה חקלאית .נדבר על ההמתנה לקראת ההבשלה ועל
החששות המלווים אותה ,נחשוב על חוויית הקציר ועל "קציר" ההצלחות שלנו ,ונבין מדוע חוגגים את ההצלחה
בהבאת ביכורים.
מטרות:


התלמידים ילמדו על שמותיו של החג בתורה ועל המשמעויות החקלאיות שלו.



התלמידים יבחנו כיצד רעיונות העולים מעולם החקלאות ועבודת האדמה – זריעה ,הַ ְמ ָתנָה ,קציר וחגיגת
היבול – קשורים גם בחייהם.

האביזרים הדרושים:
מחשב ,מקרן ורמקולים.
צבעים ,בריסטולים ודבק דו־צדדי (לפעילות המדבקות)
מבנה השיעור:
חלק א' :חג השבועות – "הזורעים בדמעה ברינה יקצרו"
חלק ב' :חג הקציר – לקצור את התוצרים
חלק ג' :חג הביכורים – לפעמים החגיגה נמשכת
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מהלך הפעילות:

חלק א'" :הזורעים בדמעה ברינה יקצרו"
חג השבועות נחוג בתקופה חשובה מבחינה חקלאית ,ושמותיו נגזרים ממשמעויותיו החקלאיות:
חג השבועות – חג השבועות נחוג שבעה שבועות אחרי חג הפסח ,כלומר שבעה שבועות אחרי תחילת ההבשלה של
השעורה .פרק זמן זה נחשב מכריע ומסוכן לתבואה ,בשל הנזקים העלולים להיגרם לה במעבר העונות.
חג הקציר – החג מציין את תחילת קציר החיטה ,שחשיבותה רבה ביותר.
חג הביכורים – החל בתאריך הזה ,ו' בסיוון ,התורה מצווה את החקלאים הישראלים להביא ביכורים (פירות
ראשונים) משבעת המינים מנחה לבית המקדש.
להשקיע כדי לקצור
החלק הראשון של השיעור יעסוק במשמעות השם "שבועות" ובתהליך שעובר החקלאי לפני קציר התבואה.
מבקשים מהתלמידים להיזכר איך נראה המרחב החקלאי בתחילת השנה (אם יש לכם תצלומים ,כדאי להקרין
אותם) .שואלים:


מה השתנה בחלקה מתחילת השנה?



האם בתחילת השנה האמנתם שהחלקה תראה כמו שהיא נראית היום?

מקרינים סרטון ומבקשים מהתלמידים לזהות את הפתגם המופיע בשיר .זהו סרטון מתוך סרט עלילתי שנעשה
לפני קום המדינה .בסרטון רואים ילדים עובדים בחקלאות בבית הספר .יש לצפות בסרטון עד דקה .2:19
לאחר שהתלמידים זיהו את הפתגם כותבים אותו על הלוח:
הַ ז ְֹרעִּ ים בְ ִּד ְמעָ ה בְ ִּרנָה י ְִּק ֹצרּו( .תהלים קכ"ו ,ה')
מסבירים :מי שזרעו בדמעה – עבדו קשה ,התאמצו – יקצרו את יבול (תוצרת) עבודתם בשמחה.
שואלים:


למה ,לדעתכם ,הזורעים זורעים בדמעות? מה מבטאות הדמעות האלה?



למה הם קוצרים בשמחה?



האם גם לכם היו השנה רגעים קשים בעבודה במרחב החקלאי ,או בבית הספר ,או בבית?

ציפייה וחשש
משחקים "שבע בום!" משוכלל .מסתדרים במעגל או בכמה מעגלים .המטרה היא להצליח לספור יחד עד .50
סופרים בצורת "פופקורן" – ספירה אקראית ולא לפי סדר הישיבה (אם התלמידים מתקשים או לשם ההתנסות
אפשר לשחק פעם אחת לפי סדר הישיבה) .כאשר מגיעים למספר  ,7לכפולה של  7או למספר שיש בו  – 7צריך
לומר "בום!" במקום המספר .אם טועים ,או אם שניים אומרים מספר יחד – מתחילים מהתחלה.
אפשר לשחק את המשחק בכמה רמות קושי ,למשל ,מתקדמים יכולים להחליף שני מספרים ( 7ועוד אחד) במילה
"בום" ,אבל יש להקפיד שהמשחק ייצור ציפייה להצלחה ויכלול מתח ורגעי כישלון .המטרה היא לא בהכרח
להצליח.
בסיום המשחק שואלים:


איך הרגשתם במהלך המשחק?
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האם רציתם מאוד להצליח ושלא יהיו "פסילות"?



איך הרגשתם והגבתם כשמשהו השתבש והיה צריך להתחיל מהתחלה?

כעת נחזור לחג השבועות :כתבו על הלוח את הפסוקים המתארים את החג בתורה:
ִּׁשבְ עָ ה ׁשָ ֻבעֹת ִּת ְספָ ר לְָך,
מֵּ הָ חֵּ ל חֶ ְרמֵּ ׁש (כלי חקלאי לקציר) ,בַ ָקמָ ה (שיבולים בשלות) ָתחֵּ ל לִּ ְס ֹפר ִּׁש ְבעָ ה ָׁשבֻעוֹת.
וְ עָ ִּשיתָ חַ ג ׁשָ בֻעוֹת.
(דברים ט"ז ,ט'-י')
מסבירים שמיד אחרי פסח מתחילים לקצור את שיבולי השעורה .השעורה מבשילה באביב ,בסביבות חג הפסח,
והחיטה מבשילה קצת אחר כך ,בזמן חג השבועות .חג השבועות נחוג שבעה שבועות אחרי חג הפסח (שבועות הוא
היום החמישים) .בפסוקים אלו התורה מצווה לספור את שבעת השבועות האלה ,וחג השבועות נקרא על שם
שבעת השבועות הנספרים.
שואלים את התלמידים:


איך אתם מרגישים כאשר אתם סופרים את הימים (או השעות ,או הדקות) לקראת משהו? (במשחק,
לקראת יום הולדת או מאורע משמח אחר)

השבועות שסופרים בין פסח לשבועות הם זמן של מתח וציפייה עבור החקלאים .הסיבה לכך היא שהם מחכים
למשהו מכריע וחשוב מאוד בשבילם – להבשלת החיטה .את המזון העיקרי של בני האדם ושל הבהמות בתקופת
המקרא היו מכינים משעורה ומחיטה ,ולכן החקלאים ציפו להבשלה במתח רב.
אבל כמו שראינו במשחק ששיחקנו ,יש תהליכים ארוכים שכרוכים בהם עבודה קשה וחשש ודאגה שטעות או
אירוע אחר ,מידי אדם או משמים ,יכשילו את כל המאמץ ברגע אחד.
מה יכול לפגוע בתבואת החיטה? קוראים את דברי חז"ל המלמדים מפני מה חששו החקלאים בתקופת הקציר:
(אלוהים) ישמור לנו ,מרוחות רעות ומגשמים רעים.
ומתי?
באלו שבע שבועות שבין פסח לעצרת (שבועות).
(על פי ויקרא רבה כ"ח ,ג')
מסבירים שהמקור הזה מלמד שבמשך שבעת השבועות שבין פסח לשבועות ביקשו החקלאים מאלוהים לשמור על
השדות מפני רוחות וגשמים חזקים היכולים לפגוע בתבואה שבשדות.
שואלים:


כשאתם מצפים מאוד לקראת משהו ,ואפילו "סופרים את הזמן לאחור" ,האם אתם חוששים ממשהו
שיכול להשתבש? מה ,למשל ,יכול להשתבש? (חשבו על דוגמאות לאירועים שמצפים להם ולשיבושים
למיניהם)



איך אפשר להתמודד עם החשש הזה?
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חלק ב' :חג הקציר – לקצור את התוצרים
אחרי הציפייה הדרוכה והממושכת מגיע הרגע שחיכינו לו ,במקרה של החקלאים – עת הקציר .חג השבועות נקרא
גם "חג הקציר" .כותבים על הלוח את הפסוק שממנו נלמד השם זה ,מתחת לפסוק הקודם:
כּורי מַ עֲשֶ יָך אֲ ׁשֶ ר ִּתזְ ַרע בַ שָ דֶ ה (שמות כ"ג ,ט"ז)
וְ חַ ג הַ ָקצִּ יר בִּ ֵּ
מבקשים מהתלמידים להכין רשימה של דברים שהשקיעו בהם השנה והם מרגישים שהצליחו להתקדם בהם או
להתמיד בהם – בבית הספר ,בבית ,בין חברים וכולי.
מאפשרים לתלמידים לשתף את ההצלחות שלהם עם חבריהם במליאה או בזוגות.
אפשר להכין לוח כיתתי ולתלות עליו באטבים או בנעצים פתקים שעליהם יהיו רשומות הצלחות של כל תלמיד
ותלמידה .אפשר להכין לשם כך גם פתקים קטנים יותר ועליהם הסמליל "אהבתי" ("לייק") ,והתלמידים יוכלו
להצמיד את הסמליל להצלחות של חבריהם לכיתה (אפשר בלי שמות).

חלק ג' :חג הביכורים – לפעמים החגיגה נמשכת
שואלים את התלמידים מה אפשר לעשות אחרי שחיכינו לתבואה ,קצרנו אותה וחגגנו את ההשקעה ואת התנובה?
כותבים על הלוח את הפסוק המלמד על מצוות הביכורים:
ַאדמָ ְתָך ָתבִּ יא בֵּ ית ה' אֱ ֹלהֶ יך( .שמות ל"ד ,כ"ו)
כּורי ְ
אׁשית בִּ ֵּ
ֵּר ִּ
מסבירים ש"חג הביכורים" הוא שם נוסף של חג השבועות בתורה ,והוא נקרא כך משום שבחג השבועות היו
מתחילים להביא ביכורים – את הפירות הראשונים – מהשדה לבית המקדש.
צופים במצגת המסבירה את רעיון הביכורים.
שואלים את התלמידים למה ,לדעתם ,היה צורך בכלל בטקס ביכורים אחרי שקצרו את התבואה .היה אפשר
לקצור את התבואה ,לקחת אותה הביתה ,למכור או לאכול .מדוע היה צורך גם בחגיגות ובטקסים?
הטקס המתואר בתורה הוא טקס הודיה .אחרי העבודה הקשה ,ההשקעה ,הציפייה ,החששות וקבלת התוצאה,
יש זמן לעצור ,לשמוח ולהודות על הדרך ועל ההישג.
בפסוקים המתארים את טקס הביכורים בבית המקדש האדם המביא את הביכורים מצווה לשמוח במה שניתן לו
ולהכיר בטובו:
ית לִּ פְ נֵּי ה' אֱ ֹלהֶ יָך.
אׁשית פְ ִּרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ׁשֶ ר נָתַ ָתה לִּ י ה' וְ ִּהנ ְַחת ֹו לִּ פְ נֵּי ה' אֱ ֹלהֶ יָך וְ ִּה ְׁש ַתחֲ וִּ ָ
אתי אֶ ת ֵּר ִּ
וְ עַ ָתה ִּהנֵּה הֵּ בֵּ ִּ
וְ שָ מַ ְח ָת בְ כָל הַ טוֹב אֲ ׁשֶ ר נָתַ ן לְ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך( .דברים כ"ו ,י'-י"א)

סיכום
שבועות הוא חג חקלאי ,ובעזרתו למדנו על התהליך שעוברים החקלאים – מההשקעה הרבה בעבודה בשדה ,דרך
הקשיים והאתגרים שבטיפול בגידולים ,החשש מפגיעה ביבול והציפייה הדרוכה להבשלתו ,ועד לקציר ,לחגיגה
ולהודיה .שמות החג מביעים את ההיבטים המגוונים שבחוויית החקלאים.
גם אנחנו עוברים תהליכים דומים בחיינו – מההשקעה הראשונה ,דרך הקשיים ,החששות והציפייה ,עד לשמחה
בתוצאה או בהישג .התורה מלמדת אותנו שהדרך אינה נגמרת בקציר ,ועם הגיענו לתוצאה חשוב לעצור ולהיזכר
בדרך שעברנו ולהודות עליה ועל התוצאה שהתקבלה.
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האדם עץ השדה:
לא תמיד המאמץ שלנו מניב פרי .לפעמים מחלה או מזג אוויר קיצוני פוגעים בצמח שגידלנו ,ולפעמים
קושי מסוים מונע מאתנו להגיע למטרה שהצבנו לעצמנו .שואלים:


האם כל אי־עמידה ביעד היא כישלון?



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

איך אנחנו מגיבים לחוסר הצלחה שלנו ושל אחרים? איך היינו רוצים להגיב להם? איך היינו רוצים

שהסביבה תגיב לחוסר ההצלחה שלנו?
מבקשים מהתלמידים להביא דוגמאות לאי־הצלחות למרות המאמצים.
במרחב החקלאי:


אם יש בגינה חיטה או שעורה ,אפשר להדגים קציר .אם יש פירות ,אפשר לסמן בסרט את הפירות
הראשונים.



אפשר ללמוד את תהליך אפיית הלחם – מגרגר החיטה לכיכר הלחם המוכנה .להכיר את שמות הפעולות
ולהדגים בעזרת תמונות .אפשר גם להביא תמונות מדרך אפיית הלחם בעבר ולהשוות להיום.



כדאי לשוחח על הישגים ועל כישלונות במהלך השנה במרחב החקלאי ולהיזכר כיצד נראתה החלקה
בראשית השנה ומה השתנה בה מאז .אפשר לחגוג את ההצלחות וגם את הכישלונות ולהציג את התוצרים
לפני קהל (כיתות אחרות או ההורים).



אפשר לערוך טקס ביכורים ובו להביא ביכורים של התלמידים מהשנה החולפת (ביכורים חקלאיים
וביכורים אחרים).
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