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 הנדיב של קרן עזריאלי ההתכנית הופקה בסיוע
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   02-6481361פקס: 

 91160, ירושלים 16080מען למכתבים: ת"ד 

 www.tali.org.ilאתר אינטרנט: 

 

 

 , האגף למשאבי למידה בקרן החינוך למען בתי ספר תל"י2017כל הזכויות שמורות © 

 כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם.© 

 

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

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

 אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.
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 יהדותהקורות מרך דה קולוגיא: אדמ"התכנית 

  ארץ ישראל': הכיתה 

 

 

 הקדמה לתכנית השנתית

. הלכות עוסקים בוים ימקורות היהודארץ ישראל היא המרחב הגאוגרפי העיקרי שהנעסוק בארץ ישראל.  השנה

לארץ ישראל דווקא. במהלך השנה נלמד במקורות האלה רוחניות הקשורות באדמה מכוונות ערכיות וותפיסות 

נלמד לה, חברתי ש־נתעמק במצוות השמיטה ובפן האקולוגי, ת הקשורות בארץ, כגון לקט, פאה ושכחהעל הלכו

נכיר את חשיבותם של עצים , יםידרך מקורות יהוד שלה מקומיתהצמחייה על הו בארץ ישראל על האקלים

חלוצים ב –ותר בזמנים מודרניים יעסוק גם נעמיק בלימוד על תלותה של הארץ בגשמים ונ, בתפיסה המקראית

 לארץ ישראל.שלהם העמוק בקשר ו

 

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

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

 

 

 החלוקה הפנימית של השיעורים

 בכל שיעור שלושה חלקים:

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

 מקורות( הקשור לנושא. 

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

 "."האדם עץ השדהשל התכנית נקרא 

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

 האדמה. 

 

 

 אופי הלימוד

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

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

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

 דגמים אחרים. 

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

 שיעור למורה וכוללים דפי עבודה לתלמידים לצילום.
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 בהם נעסוק השנה:שנושאים ה

 אגדות התלמוד על שפע הארץ – ארץ זבת חלב ודבש"ן: שיעור ראשו 

  שני: צמחי ארץ ישראל בספרות ובתרבותשיעור 

 בגשמיםותלותה  שיעור שלישי: ארץ ישראל 

 לארץוהקשר  שיעור רביעי: נטיעת עצים  

 מצוות התלויות בארץ – שיעור חמישי: חקלאות עם פנים לאחר 

  :לעבודת האדמה כמה גישותשיעור שישי 

  צדקהברת ורעיון חשיעור שביעי: שמיטה 

 

 

 מוצלחת ומבורכת! שנת לימוד
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 "ארץ זבת חלב ודבש"ן: שיעור ראשו

 אגדות התלמוד על שפע הארץ

 

"ארץ זבת חלב ודבש". נלמד את משמעות הביטוי היא ארץ ישראל שהשיעור הראשון יעסוק בתפיסת התורה 

 המתארים את התממשותישראלי. כמו כן, נכיר מדרשים מהתלמוד ־וכיצד הוא בא לידי ביטוי בטבע הארץ

 ישראל בארץנו בין המציאות יבימקשר לאפשר . ננסה לבחון כיצד ות"בצורת "גוזמא לשפעההבטחה המקראית 

 "ארץ זבת חלב ודבש". לתיאור

 

 :השיעור מטרות

 ."התלמידים יכירו ויבינו את משמעות הביטוי "ארץ זבת חלב ודבש 

 בספרות חז"ל.ם מתוארים ה כפי שהשב שפעמההתלמידים יתרשמו מטובה של הארץ ו 

 בימינו מקרא למציאות בארץ ישראלבתיאור בין הקשר התלמידים ינסו ל. 

 

 :הדרושים אביזריםה

, תאנה, או מיץ פירות קוקוס, חלב פרה, חלב עזים, שיק פירות משקהסויה,  משקה ,, למשלמאכלים לטעימה

 (תמר, דבש

 י עינייםיכיסו

 כפיות

  כמספר התלמידים ('דף עבודה )נספח א

 מקרן ומחשב – אפשרי

 

 :מבנה השיעור

 מהו חלב ומהו דבש? :'חלק א

 ארץ ישראל בעיני חז"ל – : שוחים בדבש'חלק ב

 : חלב ודבש בעיניים שלנו'חלק ג
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 :הלך השיעורמ

 : מהו חלב ומהו דבש?'חלק א

. נותנים םעיניה פני הכיתה. מזמינים את המתנדבים ומכסים אתלום משקאות ומאכלים לטענדבים מבקשים מת

 משקאות בשני "סבבים".מאכלים והלכל אחד מהם לטעום את ה

 . פירות או מיץפירות  קוקוס, חלב פרה, חלב עזים, שיק משקהסויה,  משקה: בסבב הראשון

מה משותף לכל בסוף הסבב שואלים ו , לדעתם,ם טעמוה מהמבקשים מהטועמים לנסות לזהות  טעימהאחרי כל 

 .זההמה שטעמו בסבב 

 .לכולם שוב שואלים מה טעמו ומה משותףובסופו , דבשו לטעום: תאנה, תמרלהם בסבב השני נותנים 

ה(, אמרו שמיד יהחלוקה )למשל, מדוע שיק הפירות נכלל בקבוצה הראשונה והדבש בשני לעאם התלמידים יתהו 

 נסביר זאת. 

 

 ועונים על השאלות יחד במליאה. מספר דברים פסוקאת ה מקריאים לתלמידיםכעת 

. לאחר נתינת לעניים( שמצווה לתת)עשירית מהיבול  מעשרות לתת מסגרת הציוויתורה בהפסוק מופיע ב

  אדמת ארץ ישראל.את מבקש מאלוהים לברך את העם ו הנותןהמעשרות 

 

 

ָרֵאל  ָך ֶאת ִישְׁ ָך )ממקומך הקדוש( ִמן ַהָשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעמְׁ שְׁ עֹון ָקדְׁ ִקיָפה )הסתכל( ִממְׁ  ַהשְׁ

ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָתה  ָבש.וְׁ ָת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּודְׁ ַבעְׁ   ָלנּו ַכֲאֶשר ִנשְׁ

 (ו"ו, ט"דברים כ)

 

 שואלים:

 פסוק? מי נמצא ה האל מי פונ

 ב"מעון קדשך"?

 מה מבקשים ממנו את את מי ו

 לברך?

  מה  ?רכיםמבשמהי הברכה

  משמעותה?

 

המילה , כמה פרשניםמסבירים שעל פי 

או רק חלב פרה ינת צימ ה"חלב" בתורה אינ

גידולים של  אלא גם "חלב"חלב עזים, 

"דבש" , ועסיס )מיץ( פירות ,, למשללמיניהם

הוא כינוי לדבש דבורים בתורה ובפסוק הזה 

גם לפירות שונים שהעסיס והמוכר לנו, 

  כמו תאנים ותמרים. ,שלהם מתוק במיוחד

 

 

 

, מבטאת  "ארץ חלב ודבש"הברכה שארץ ישראל תהיה 

  בדבש ובחלב עצמםשתקווה לשפע. מעבר לברכה 

בשפע, מצב שאינו   מבקשת שהם יתקיימו יחדברכה ה

לבחור בין דרך כלל נדרש החקלאי מובן מאליו. ב

בגידול   )המים, האדמה, העבודה( שאביםהשקעת המ

גידול עצים. חוקר התנ"ך ב השקעתם לבין ,צאן ובקר

 :  מסביר ישראל רוזנסון

החלב הוא החלב מן החי, והדבש הוא ביטוי כולל 

לדבש הפירות. אולם שפע מרעה )צאן ובקר( ופירות 

וכדי  ,)סתירה( "תרתי דסתרי"רבים עלולים להיות 

זה צריך אכן ברכה מיוחדת, אך  לקיימם בשלום זה בצד 

ווי  יזו לא תהיה סתם ברכת השפע, אלא ברכת ש

 המשקל והאיזון וההדדיות.  

 

, בתוך ח"ז ארליך  "כרמי יהודה בנבואות ישעיהו")ישראל רוזנסון, 

קובץ מחקרים בגיאוגרפיה   –)עורך(, פרקים בנחלת יהודה 

 (47-51תשנ"ה, עמ' אריאל א,  ,סטוריתיה

 

 ה:  העשרה למור
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 ארץ ישראל בעיני חז"ל – : שוחים בדבש'חלק ב

עסיס פירות, כעת נכיר כמה סיפורים מהתלמוד המפרשים את ציינת ינו שלעתים המילה "דבש" מאם כן, רא

 .פירוש מילולי )נוטפת( חלב ודבש" זבתהביטוי "ארץ 

גרסה להציג לתלמידים את המומלץ . קוראים מדרש מעובד מהתלמוד המתאר את שפעה של הארץ בעיניי חז"ל

אפשר לחלק לתלמידים עותק  .ספר האגדהאתר אותו מלהם או להשמיע  'באתר גליםשל המדרש מונפשת 

 )נספח א'(. לקריאה

 מהתלמוד: המתורגם להלן המקור

 

ֵקאל נִ  ֶחזְׁ ַרק,ָרִמי ַבר יְׁ ֵני בְׁ ַדֵמן ִלבְׁ ֵאִנים. זְׁ לֹות ַתַחת תְׁ ֵאִנים  ָרָאה ִעִזים ֶשאֹוכְׁ ַבש נֹוֵטף ִמן התְׁ ָהָיה דְׁ  וְׁ

ִבים ֶזה ָבֶזה. ָערְׁ ֵטף ִמן ָהִעִזים ּוִמתְׁ ַטפְׁ ָחָלב מְׁ ָבש" )שמות ג וְׁ  ז(.", י'ָאַמר: ֶזהּו "ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּודְׁ

אֹונוֹ  ַתאי:ָאַמר ַר' ַיֲעֹקב ֶבן דֹוסְׁ  לֹוָשה ִמיִלין. ִמֹּלד לְׁ ִתי ַבֶנֶשף ַפַעם ַאַחת שְׁ  )יצאתי עוד לפני הזריחה( ִקַדמְׁ

ֵאִנים. ַבש ֶשל תְׁ ֻסַלי ִבדְׁ ִתי ַעד ַקרְׁ ָהַלכְׁ   וְׁ

ַבש ) ִמי ָרִאיִתי ָחָלב ּודְׁ ַעצְׁ ִצפֹוִרי, ַאַחד ָעשָ ממלאים את הקרקעָאַמר ֵריש ַלִקיש: בְׁ  ר ִמיִלין ַעל ַאַחד( בְׁ

ָרֵאל. ַבש ַעל ָכל ֶאֶרץ ִישְׁ ִמי ָרִאיִתי ָחָלב ּודְׁ ַעצְׁ  ָעָשר ִמיִלין. ָאַמר ַרָבה ַבר ָבר ָחָנה: בְׁ

 כתובות קי"א עמוד ב( ,)תרגום מהתלמוד הבבלי

 

או בדם ל)אם חילקתם דף לקריאה אישית, התלמידים יכולים לענות  אלהלאחר הקריאה עונים על השאלות ה

 :בזוגות לפני הדיון במליאה(

 כל הסיפורים?המוזכר בה"דבש"  ,לדעתכם ,בעקבות מה שלמדנו, מהו  

 באמת הסיפורים שמספרים החכמים קרו ,לדעתכם ,האם? 

  ,אליה הגיעו בעקבות חורבן בית המקדש והגליית יהודים הארץ שכותבי המדרש ישבו בבבל הרחוקה

להגזים בתיאור טובה של ארץ האלה  של החכמים יות הסיבהמה יכולה להאם כך, רבים מהארץ. 

 ישראל?

 הזיקהיא יכולה ל כיצד ,ארץ? כיצד גישה כזאת יכולה להועילהשפע בההגזמה בתיאור  מה דעתכם על? 

 ואתםרוב האנשים מגזימים לטובה או לרעה?  ,לפי דעתכם ,האם? 

  הייתם מה יתם מאמינים להם? האם היהייתם אומרים?  מה ,חכמיםמצטרפים לשיחת האם הייתם

 רוצים לשאול אותם?

 

ייתכן שהמרחק הוליד געגועים לארץ  .שהמדרש נכתב בבבל לאחר שחלק מהעם גלה לבבל בעל כורחו מסבירים

)"גוזמות"( יפורים מוגזמים סיפרו ס חכמים במדרשים שנכתבו באותה תקופה. ,בין היתר ,התבטאו, והם ישראל

שה. ואולי באמת מאת הארץ ורצו להוכיח שהברכה של "ארץ זבת חלב ודבש" התמ אהבושעל ארץ ישראל משום 

  ?ככה היה

 

 ודבש בעיניים שלנו חלב: 'חלק ג

דברים טובים יש בארץ ישראל? הילדים מוזמנים לספר  לו: איבסבב מבקשים מכל הילדים לענות על השאלה

, תוצרת , תופעה מיוחדתאלבים בארץ ישרמקום שראו, משהו שהם אוה) תואישיותיהם ומידיעותיהם הויומח

  .וכולי( חקלאית משגשגת

 הדבש והחלב של ארץ ישראל היום. הם הדברים הטובים והמתוקים בארץ. ,למעשה ,הם ום יזכירכל הדברים שה

 

http://www.galim.org.il/books/milkandhoney/empages/3983/6477
http://www.galim.org.il/books/milkandhoney/empages/3983/6477
http://agadastories.org.il/kids/node/295
http://agadastories.org.il/kids/node/295
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צריך טוב הארץ. המדרש על לכתוב מדרש עכשווי מוזמנים התלמידים ( 'בחלק האחרון של דף העבודה )נספח א

 . םלפי הבנתפירוש יצירתי המילים "חלב" ו"דבש" , כלומר לפרש את "ארץ זבת חלב ודבש"ביטוי ל הלהתבסס ע

 .(קומיקסאת המדרש שלהם )למשל ב לציירלהציע לתלמידים אפשר גם 

טבע ב והמיוחדים ציג את הדברים היפיםמת תלביקור בארץ ישראל. הפרסו מתאפשרות נוספת היא להכין פרסו

 ארץ ישראל.של 

 .עבודת ביתלעילות יכולה להתאים גם הפ

 

 סיכום

ברכה לשפע היא ברכה. הברכה גם הוא זה הביטוי ה"ארץ זבת חלב ודבש". בתורה מכונה בתורה ארץ ישראל 

, היא אכן ארץ מבורכת בשפע ארץ ישראלהאמינו שחכמים צאן ובקר שופעי חלב. לפירות מלאי עסיס ול ,תנובה

)כאלה שמקורם , גם בדבש וחלב ממש שפע של תנובהבימינו הארץ מבורכת ב גם. אותהביקשו לדמיין כך או ש

הצענו מהם  יםהמדרשכתיבת  , ובפעילותוגם בהישגים וביבולים מיוחדים ושופעים אחרים בפירות ובבעלי חיים(

 . היוםבישראל לדעתנו ה"דבש" וה"חלב" 

 

 האדם עץ השדה

? נדרש המדרשבה שיה שפע כזה בארץ בתקופה מדגים חשיבה חיובית. האם באמת השקראנו המדרש 

בשבח לספר  בחרו ייתכן שהמצב בארץ ישראל בפועל לא דמה לברכת "ארץ זבת חלב ודבש" אבל חכמים

יכולה אולי לעזור לנו לקבל את . הגברת הראייה החיובית, עד כדי אבסורד , ואפילו להגזים בכךהארץ

  .המציאות, שאינה חיובית כל כך תמיד

 כזאת ראייה חיוביתשר להיעזר באיך אפ? 

 אולי אפילו  צורה חיובית,לדבר עליהם בנסו ו ,על דברים שאינכם אוהבים סביבכם ובעצמכם חשבו

 .להגזים בכך

 

 במרחב החקלאי:

  יש  .('מהתלמוד המתאר את שפע הארץ )נספח באפשר לפתוח את השיעור בקריאת עוד סיפור

 .ספר את הסיפור בעל פה, בעיבוד טבעיבמדרש לא מעט מילים קשות, לכן עדיף ל

 במרחב גם . עינינו בארץהשפע המתואר במדרשים ובתורה, לא תואם תמיד את מה שאנו רואים ב

הציפיות של אכזבות. לא תמיד כמות הגידולים, מראם ואיכותם מספקים את שלונות ויכ אי ישלהחק

לשנות את התפעלות ממנו יכולות ו טוב הקייםאולם ייתכן שתשומת לב להתלמידים שעמלו לגדלם. 

להמשך  "דלק"הן הגישה כלפי העבודה המתמשכת. הנאה מהעבודה וציפייה לפירות ההרגשה ואת 

  הדרך.

 גיזום, שמירה על פירות דרכים רבותגברת היבול בצלחת הגידול וה, אפשר לסייע להעל כך נוסף ,

דרך הציוני מיחת הגידולים ועל בצגם ללמוד על השלבים אפשר  ממזיקים, דישון, חיפוי ועוד.

 ,פרחיםפריחת הנבט, הופעת עלים, דרך נביטת זריעה, בהחל  – פריבשלת ההעד במיוחד  מרגשיםה

 הפרי. הבשלתכלה בו
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 בדבש שוחים

 

 . וענו על השאלות ,קראו את המדרש המתאר את ארץ ישראל בעיניי חז"ל

 

תּוָקה  ָהָאֶרץ ַהמְּ

ם ִהִגיעַּ ִלְבֵני  עַּ ְנִגינֹות ָיפֹות, חֹושֵ פַּ ֵזם מַּ ָשדֹות, ְמפַּ ִבי ָרִמי בַּ ר ְיֶחְזֵקאל. ָשָעה ֲאֻרָכה ִטֵיל רַּ ב ְבֵשם ָרִמי בַּ ל ְיִפי ְבָרק רַּ ב עַּ

ת ְלֵעץ חַּ ע ָרָאה ִמתַּ ֲהָנָאתֹו. ְלֶפתַּ ֵיל ָבּה לַּ ָמה ִנְפָלָאה ִהיא ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ֶשהּוא ְמטַּ ְבִריָאה ְוכַּ ָמה ִעִזים אֹוְכלֹות  הַּ ְתֵאָנה כַּ

ר ְיֶחְזֵקאל ְמ  ֵעל ָרִמי בַּ ף ֵמָהֵעץ, ְוֶהָחָלב ֵמָהֲעִטיִנים ֶשל ָהִעִזים ִטְפֵטף. ִהְתפַּ ְתֵאִנים ָנטַּ ש הַּ ְכָשו ֵעֶשב. ְדבַּ ר: "עַּ ֹאד ְוָאמַּ

ְדבַּ  ש'. הַּ ת ָחָלב ּוְדבַּ ָפסּוק 'ֶאֶרץ ָזבַּ ְבֵהמֹות. ֵאיֶזה ֹיִפי. ֲאִני ֵמִבין ֶאת ֵפרּוש הַּ ְרֵבב ְוִנְמָהל ֶבָחָלב ֶשל הַּ ֵפרֹות ִמְתעַּ ש ֶשל הַּ

ָמה ָיָפה ִהיא ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל"  .כַּ
  

ר ְיֶחְזֵקאל: "ָרִמי, ָרִמי  ר ְלָרִמי בַּ ִאי ְוָאמַּ ִבי יֲַּעֹקב ֶבן דֹוְסתַּ ר ָשם רַּ ש'ֶזה  –ָעבַּ ת ָחָלב ּוְדבַּ ָמה ֶזה? ְש  'ֶאֶרץ ָזבַּ ֵתי ִעִזים ְוכַּ

ת אֹונֹו ֶמְרָחק ֶשל  ד ִבְקעַּ ְכִתי ִמּלֹוד ְועַּ ם ִלְפנֹות ֹבֶקר ָהלַּ עַּ ְצִחיק אֹוִתי. פַּ ֲחִמָשה ִקילֹוֶמְטִרים ְתֵאִנים? נּו, ֶבֱאֶמת, ַאל תַּ

ִים. זֶ  ְרֻסּלַּ קַּ ד לַּ ֶדֶרְך ְוִהִגיעַּ ִלי עַּ ש ִמֵּלא ֶאת ָכל הַּ ְדבַּ ש'ה ִנְקָרא ְלָפחֹות, ְוהַּ ת ָחָלב ּוְדבַּ ּטֹוָבה 'ֶאֶרץ ָזבַּ . ֹזאת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל הַּ

ָיָפה ֶשָּלנּו  ."ְוהַּ

ִאי  ִאי, ֶבן דֹוְסתַּ ר: "ֶבן דֹוְסתַּ י ְבאֹוָתּה ְתקּוָפה, ְוָאמַּ ר ָשם ֵריש ָלִקיש, עֹוד ָחָכם ֶשחַּ ש'ֶזה  –ָעבַּ ת ָחָלב ּוְדבַּ ֶזה?  'ֶאֶרץ ָזבַּ

ָמה ם לְ  כַּ עַּ ְכִתי פַּ ְצִחיק אֹוִתי. ֲאִני ָהלַּ ִים? נּו, ֶבֱאֶמת, ַאל תַּ ְרֻסּלַּ קַּ ד לַּ ִגיעַּ עַּ ש ֶשמַּ ָגִליל ְוָרִאיִתי ִקילֹוֶמְטִרים ֶשל ְדבַּ ִצפֹוִרי בַּ

ח ֶשל ֶעְשִרים ִקילֹוֶמֶטר ֹאֶרְך ְוֶעְשִרים ִקילֹוֶמטֶ  ל ָכל ָהֲאָדָמה ְבֶשטַּ ש עַּ ָתה ֵמִבין? ֹזאת ֶאֶרץ ָשם ְדבַּ ש. אַּ ק ְדבַּ ב. רַּ ר ֹרחַּ

ְמתּוָקה ש. ֶזה ָמה ֶשֲאִני קֹוֵרא לֹו ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל הַּ ת ָחָלב ּוְדבַּ  ."ָזבַּ
  

ר: "ֵריש ָלִקיש, ֵריש ָלִקיש  ר ָחָנה ְוָאמַּ ר בַּ ָבה בַּ ר ָשם רַּ ש'ֶזה  –ָעבַּ ת ָחָלב ּוְדבַּ ל ֶעְשִרים ֶזה? ֶעְשִרים ִק  'ֶאֶרץ ָזבַּ ילֹוֶמֶטר עַּ

ֶסה  ש ְמכַּ ם ְוָרִאיִתי ְדבַּ עַּ ְכִתי פַּ ְצִחיק אֹוִתי. ֲאִני ָהלַּ ָגִליל? נּו, ֶבֱאֶמת, ַאל תַּ ֶאת ָכל ָהֲאָדָמה ֶשל ָכל ִקילֹוֶמֶטר ִמְסֵכִנים בַּ

ֹכל ְדבַּ  ִיים ֶשָּלֶכם. הַּ חַּ ֲעלֹות, ְוִאם ֹלא ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ָדָבר ָכֶזה ֹלא ְרִאיֶתם בַּ ֲעלֹות ְולַּ ִים ְוִהְמִשיְך לַּ ִבְרכַּ ד לַּ ש ֶשִהִגיעַּ ִלי עַּ

. ֶזה ִנְקָרא  ח ָהִייִתי טֹוֵבעַּ ֵהר ֶבטַּ ש'ָהִייִתי ָרץ מַּ ת ָחָלב ּוְדבַּ ש, 'ֶאֶרץ ָזבַּ . ֹזאת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְכמֹו ֶשֲאִני אֹוֵהב. ָכל ָהָאֶרץ ְדבַּ

ֲאִמין..."  ֹלא ְלהַּ
  

ר חָ  ר בַּ ָבה בַּ ִאי, ֵריש ָלִקיש ְורַּ ר ְיֶחְזֵקאל ְויֲַּעֹקב ֶבן דֹוְסתַּ ב ֶאָחד, ֲאָבל ָרִמי בַּ ָנה ָאְמרּו לֹו: "ֲעֵשה ִפְתֹאם ִהִגיעַּ עֹוד רַּ

ִגיד, ְוֶשֹּלא נְַּצִחיק אֹוְתָך ְוָכל ֶזה. ִת  ָתה רֹוֶצה ְלהַּ ְחנּו ְכָבר יֹוְדִעים ָמה אַּ ש ֶשל טֹוָבה, ֲאנַּ ְדבַּ י ִלְטֹעם ְקָצת ֵמהַּ ְרֶצה אּולַּ

ְתֵאָנה ֹפה?"  הַּ

ֲחָכִמים  ,"ֲחָבל" ִיים ֶשָּלֶכם..." ֲאָבל הַּ חַּ ְעֶתם בַּ ֶשהּו ֶשעֹוד ֹלא ְשמַּ ֵפר ָלֶכם מַּ ְוָקא ָרִציִתי ְלסַּ ר ָהִאיש, "דַּ ִהְשִתיקּו ָאמַּ

ֹכל  ְענּו ְכָבר הַּ ְענּו, ָשמַּ ּנּו ֶאת ָהִעְנָין"אֹותֹו: "ָשמַּ ת ָלֵעץ, ִלְּטפּו ֶאת ָהִעִזים, ָאְכלּו ְתֵאִנים ְוֶנֱהנּו ִמָכל  .ְוֵהבַּ חַּ ָיְשבּו ֻכָּלם ִמתַּ

ע.  ֶרגַּ
 

 (גדהספר הא אתר מתוך. עיבד אורי אורבך, א, עמוד ב"תלמוד בבלי, כתובות קיעל פי )

 

 באמת הסיפורים שמספרים החכמים קרו ,לדעתכם ,האם? 

  "מתארים חכמיםשהעל פי מה שלמדתם, מה יכול להיות ה"דבש? 

 של ארץ ישראל? בתיאור טובּהדוע, לדעתכם, הגזימו החכמים מ 

  מספרים על ארץ  מה הייתם אתםמה הייתם אומרים?  – חכמיםהבשיחה של  מתערביםאם הייתם

 ישראל?

 'נספח א

 
חז"ל הם ראשי תיבות של "חכמינו  

חכמים  הזכרם לברכה", וזהו שמם של 
בארץ  שנה  1,500-2000-שחיו לפני כ
 .ישראל ובבל

 

https://agadastories.org.il/kids/node/295


10 
 

 

 שליהמדרש 

 

ש" ביטויה ם עלכתבו מדרש משלכ ת ָחָלב ּוְדבַּ נסות לכתוב למומלץ תאר את טוב הארץ בימינו. , מדרש שי"ֶאֶרץ ָזבַּ

רשו את פָ דברים הטובים בארץ ישראל לפי דעתכם, ושלכם נסו להזכיר את ה. במדרש כתוב בו המדרששן בסגנו

  .)ולאו דווקא כמזונות( הארץ בפרשנות האישית שלכם לטּועל פי המילים "דבש" ו"חלב" ה

 .ל"חלב" ו"דבש", למשל, בקומיקס את פרשנותכםאפשר גם לצייר 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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 מן של גוש חלבוהש  השליח מלֹוְדְקיָא 

ְגלֹו" )דברים ל"ג, כ"ד( ֶשֶמן רַּ  "ְוֹטֵבל בַּ

ת  ם ַאחַּ עַּ  ֶשֶמן. ִמּנּו ָלֶהן ָשִליחַּ ֶאָחד. לְ ַאְנֵשי לֹוְדְקָיא )שם מקום(  ִנְזְקקּופַּ

ְטְבעֹות ֶכֶסף )כיוון שהיו צריכים שמן ל  כל העיר(". ָאְמרּו לֹו: "ֵלְך ְוָהֵבא ָלנּו ֶשֶמן ְבֵמָאה ִרבֹוא מַּ

ִים: "ֵלְך ְלצֹור )שם מקום(". ִים. ָאְמרּו לֹו ִבירּוָשלַּ ְך ִלירּוָשלַּ  ָהלַּ

ְך ְלצֹור. ָאְמרּו לֹו ְבצֹור: "ֵלְך ְלגּוש ָחָלב )שם מקום(".   ָהלַּ

ְך ְלגּוש ָחָלב. ָאְמרּו לֹו ְבגּוש ָחָלב: "ְלָך ֵאֶצל ְפלֹוִני"  . )לשדה מסוים( ָהלַּ

שָ  ְך הַּ ת ֵזיָתיו. ָהלַּ חַּ  ִליחַּ ִמלּוְדְקָיא ּוָמָצא ֶאת אֹותֹו ָהִאיש ֶשָהָיה עֹוֵדר תַּ

: "ֵיש ְלָך ֶשֶמן ִלְמֹכר ִלי ְבֵמָאה ִרבֹוא ֶשֲאִני ָצִריְך?"  ָשִליחַּ ר לֹו הַּ  ָאמַּ

ֵים ְמלַּאְכִתי". ד ֶשֲאסַּ ְמֵתן ִלי עַּ ֵזיִתים: "הַּ ָּטֵעי הַּ ל מַּ עַּ ר לֹו בַּ  ָאמַּ

ֵזיִתים ֶשֶמן ְבֵמָאה ִרבֹוא. לְ  ל הַּ עַּ ד לֹו בַּ ר ֶשָאְכלּו ְוָשתּו ָמדַּ  ַאחַּ

ָשִליחַּ ִמלֹוְדְקָיא:  ָּטע ֶאת הַּ מַּ ל הַּ עַּ  ָשַאל בַּ

ָתה ָצִריְך יֹוֵתר   ?"הזֶ ן ִמ מֶ שֶ "אַּ

 : ָשִליחַּ ר לֹו הַּ  ֶאָּלא ֶשֵאין ִלי ָדִמים )כסף(". ן,"כֵ ָאמַּ

ר לֹו ָהִאיש ָתה רֹוֶצה ָאמַּ ֲאִני ֵאֵלְך ִעְמָך לְ  –ן מֶ ד שֶ עוֹ : "ִאם אַּ ח, וַּ  ָדָמיו )ושם אבקש תשלום(". ְוֶאֹּטל ָךְר יעִ קַּ

ד לֹו ֶשֶמן נֹוָסף ִבְשמֹוָנה ָעָשר ִרבֹוא.   ָמדַּ

ִיְשָרֵאל ֶשֹּלא ָשְכרֹו ְכֵדי ָלֵשאת ָעָליו ֶאת  ָאְמרּו: "ֹלא ֵהִניחַּ אֹותֹו ָהִאיש ֹלא סּוס ְוֹלא ֶפֶרד ְוֹלא ָגָמל ְוֹלא ֲחמֹור ְבֶאֶרץ

ֶשֶמן".   הַּ

 )על פי תלמוד בבלי, מנחות פ"ה עמוד ב(

 

 פירושי מילים:

 העיר ָלָטִקָיה, היום בסוריה –לֹוְדְקָיא 

 מיליון –ֵמָאה ִרבֹוא 

 עיר לחוף הים התיכון )היום בלבנון( –צֹור 

 בימי בית המקדש השני. כיום הכפר הערבי ִג'ש עיר יהודית בגליל –גּוש ָחָלב 

 איש מסוים –ְפלֹוִני 

ָּלז   הזה –הַּ

 האם –ְכלּום 

 כסף  –ָדִמים 

 אקבל את הכסף –ֶאֹּטל ָדָמיו 

 עשרת אלפים – ִרבֹוא

    180,000 –ְשמֹוָנה ָעָשר ִרבֹוא 

 השאיר –ֵהִניחַּ 

 

 

  

 ב'נספח 
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 שני: צמחי ארץ ישראל בספרות ובתרבותשיעור 

 

ארץ ישראל ייצוגים רבים בתרבות היהודית, הצמחים מייצגים את התרבות המקומית ומסמלים את  צמחיל

 , ובעיקר של שבעת המינים,חשיבותם של צמחים מקומייםאת בשיעור השני נכיר  הערכים החשובים בכל תקופה.

של חשיבותם למד על נאי ובמרחב החקל ,עכשוויתהישראלית התרבות מהחז"ל וספרות דרך מקורות מהתורה, מ

 כיצד הם יכולים ללמד אותנו עוד על עצמנו. נראה ו ,במערכת האקולוגיתהצמחים 

 

 :השיעור מטרות

 .התלמידים ילמדו מקורות על צמחי ארץ ישראל ויתוודעו לחשיבותם בתרבות המקומית 

 על צמחי ארץ ישראל.מבוססים התלמידים יחשפו לסמלים ולדימויים התרבותיים ה 

 מקומיים למערכת האקולוגית המקומית.הצמחים המידים יכירו בחשיבותם של התל 

 

 :הדרושים אביזריםה

 (, בריסטולים וצבעים. 'מקורות על שבעת המינים )נספח א

 ואמצעי השמעה תרשתמחיבור ל

 ('לתלמידים )נספח ג "תעודות זהות"

 

 מבנה השיעור:

 זהות  תעודות –: שבעת המינים 'חלק א

 סמל לאומי –ר : הצב'חלק ב

 שלי זהותה: תעודת 'חלק ג
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 מהלך השיעור:

 זהות  תעודות –: שבעת המינים 'חלק א

 :הפורייה והשופעת קוראים את הפסוקים מספר דברים המתארים את ארץ ישראל

   

 

ָעה ּוָבָהר. ִאים ַבִבקְׁ ֹהֹמת, ֹיצְׁ  ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּותְׁ

גֶ  ֹעָרה, וְׁ ִרמֹון. ֶאֶרץ ֵזיתֶאֶרץ ִחָטה ּושְׁ ֵאָנה וְׁ ָבש.־ֶפן ּותְׁ  ֶשֶמן ּודְׁ

ַסר ֹכל ָבּה. ...ֶאֶרץ ֲאֶשר  ֹלא ֶתחְׁ

 י'(-, ז'')דברים ח

 

 שואלים:

 "לתיאור  אלהמה מוסיפים הפסוקים ה .בשיעור הקודם דיברנו על טּוב הארץ דרך התיאור "זבת חלב ודבש

 הארץ?

  ים בארץ?אילו צמחים גדלהפסוקים האלה מפרטים מדוע 

 למי שחיו בארץ ישראל בעבר? האלהצמחים השל  םחשיבות ,לדעתכם הייתה, מה 

 

, והיו מגיעות לארץ סחורות של מזונות היה מסחר חז"ל בתקופתמסבירים שאף על פי שגם בימי המקרא ו

 .ת מקומיתמזונם של בני האדם היה מבוסס על תוצרורוב  ,ומארצות אחרות, הרגלי המזון היו שונים מאוד מימינ

יתה תלויה בשבעת המינים המוזכרים בפסוק: חיטה )לחם ומאפים יה תם של בני האדם בתקופה ההיאתזונ

, ששימש גם דבליםהפרי הטרי והמיובש, יין וצימוקים(, תאנה ) – (, שעורה )מאכל לבהמות(, גפן )ענביםלמיניהם

  להמתקה(.גם ושימש  ",דבש" בפסוק מכונה(, רימון, זית )שמן(, תמר )להמתקה

היו ייבוש, כבישה, מיצוי וכדומה, והם בעזרת לשמר לזמן רב  את מוצרי המזון שהכינו משבעת המינים אפשר

 חשובים לתזונה לאורך כל השנה, גם לאחר עונתם.

כל כך לתזונה ולכלכלה, השגשוג והשפע שלהם היה הביטוי העיקרי לטובה של  שבעת המינים היו חשוביםמפני ש

 חז"ל.ספרות סיפורים מהמקרא ומבמשלים וב –במקורות הם מופיעים הרבה שום כך הארץ, ומ

 

איחדנו חיטה ושעורה את מחלקים את התלמידים לשש קבוצות. כל קבוצה תכין תעודת זהות לאחד המינים )

תעודת פשר להכין . א'נספח אשבהמקורות עזרת ( בלכרטיסיה אחת, משום שבמקורות רבים הם מופיעים יחד

אין צורך  .אחרת להצגה לפני הכיתה כל דרך מתאימהבאו , תעודת זהות מומחזת או מושרת, ות על בריסטולזה

 מקורות יחד. כמהלהתמקד במקור אחד בלבד או באפשר להשתמש בכל המקורות. בעת הצגת תעודות הזהות, 

 

 

 סמל לאומי –: הצבר 'חלק ב

 . את השיר להשמיעאפשר, כמובן, (. ')נספח ב על דמות הצבר שיר של להקת פיקוד צפוןאת הקוראים 

בה )בעשורים הראשונים  הוא נכתבש בתקופהמקובלת יתה יתפיסה שהאת ההשיר מבטא כמו כל מקור, הערה: 

התפיסה הזאת, הן משום רבים מבקרים את היום , ואילו הלל את דמות הגבר הלוחםי קום המדינה(. השיר מאחר

 .(שלום)ולא את השאיפה ל היציאה למלחמהשהיא מדגישה את של נשים, הן משום  ןתפקידשהיא מקטינה את 

 

https://www.youtube.com/watch?v=72uzmEWo-_o
https://www.youtube.com/watch?v=72uzmEWo-_o
https://www.youtube.com/watch?v=72uzmEWo-_o
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 ר בָ צַ 

 מילים: דודו ברק

 לחן: אורי קריב

 

 ר אוֹ ד לָ לַּ נוֹ 

  שמֶ שֶ ד לַּ לַּ נוֹ 

 ם לוֹ ם ָש יוֹ לְ 

 ה. מָ חָ לְ ִמ ּו

 

 ר הוֹ ד טָ לַּ נוֹ 

  שמֶ ֶק ת הַּ דוֹ ְש לִ 

 ם כָ ב חָ ָאלְ 

 ה. מָ ם תַּ אֵ וְ 

 

והוא גדל באזורים רבים בארץ ישראל,  צמח הצבר

)להבדיל מהיהודים ילידי הארץ סמל ליהודים לנעשה 

, 20־בתחילת המאה השעלו אליה מארצות אחרות( 

 .ות ואחריהובעיקר לפני מלחמת העצמא

של אך תוכו  ,גם פריו קוצניוח קוצני הצבר הוא צמ

 םהישראליתיאור  ואותו אנו אוכלים. ,תוקמהפרי 

הישראלים תפיסה שביטא את ה ים"צברבכינוי "

 ."מתוקים מבפניםאך עסיסיים ו ם מבחוץידוקרני"

ץ־בתרבות האר מקובל מאוד הדימוי של הצבר היה

קולנוע, , בתאטרון, בספרותהוא הופיע בוישראלית, 

כמובן, לקראת סוף המאה ו פזמונים ובקריקטורות,ב

"מה  לילדים מיתולוגיתהטלוויזיה הבסדרת גם  20ה־

 – תא"ישקש"ק – בה הדמות הראשיתפתאום", ש

 בובת צבר מדברת. יתההי

 

 שואלים:

  אילו בתים בשיר מדברים על הישראלי הצבר

 מתארים את הצמח? אילוו

 בכל הבתים? ביניהם האם יש הבחנה ברורה 

  התנהגויות מתאימות  לו? אי"מבפניםאילו תכונות ומאפיינים יש למי שהם "דוקרניים מבחוץ אבל מתוקים

 אופי כזה? ילבעל

  תעודות הזהות( קראנו מקורות שבהם צמחים הם דימויים ומשלים  –)חלק א' הקודם של השיעור גם בחלק

  בהם? אילו דימויים מצאנולבני אדם ותכונותיהם. 

  ,מדוע ממשלים בני אדם לצמחים  בצמחים כדי לתאר אופי של אנשים? "משתמשים" ,לדעתכםמדוע

 הגדלים באותו האזור דווקא?

 ה שָ דוֹ יר ְק עִ לְ 

  חַּ ֵר וֹ ר פפָ כְ לִ 

 – ץּובִק לְ ּו

 . תוֹ ָד ְמ חֶ  וֹ ב

 

 ה, שָ ָק  תוֹ מּוְד 

  חַּ ֵר ב זוֹ לֵ  ּהבָ 

  ּהבָ ּו

 . תוֹ מָ ְש ת נִ בֶ הֶ לְ שַּ 

  –ר בָ צַּ 

 ר הָ הָ  אשרֹ ה בְ כֶ יַּ  וֹ שְר שָ 

  – רבָ צַּ 

 ר. בָ ְד ה ִמ וֵ נְ ן בִ ֵת ת יִ רוֹ פֵ 

 ק בֹ ְח ם יַּ יָ ר וְ הֵ וֹ ת דעוֹ בָ גְ 

  –ק תוֹ מָ  ְךל כָ ר, כָ עֵ ר, סוֹ ֵק וֹ ד

 ר. בָ צַּ 

 

 

 

, וככל  ישראלי במקורו־אינו צמח ארץ , הצברלמעשה

. 16־ישראל לא לפני המאה ה־יע לאזור ארץהגהנראה הוא 

 הוא נקלט בקלות, אך במרכז אמריקהשל הצמח מקורו 

בהצלחה.  בה המדברית והתפשט ישראל באדמת ארץ

למהגרים שהגיעו לישראל דווקא הצבר מבחינה זו דומה 

 .)ולא לילדי הארץ( ונקלטו בארץ

  "צוברים"משום שגבעוליו  "רבַּ צָ בעברית "נקרא צמח ה

וכך הוא שומר על חיוניותו בתנאי מדבר.  ,ת מים רבהכמו

ר" פירושה סבלנות, ואולי שמו של  בס'בערבית המילה "

עד שנהנים  בה יש להתאזרשהסבלנות ניתן לו בשל הצמח 

 מפריו המתוק.

החקלאים הערבים בארץ הרבו להשתמש בצבר לסימון 

גבולות בין בתים וחלקות וגם למאכל, ולכן הוא היה נפוץ  

 .20ל כך בארץ ישראל בתחילת המאה ה־כ

  העשרה למורה
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את  תמבטאותופעה זו , םהמקו ים של בנידימויים לאופיהם מקומיים הצמחים בתרבויות רבות המסבירים ש

עם , במקום מסויםהאקלים המח המקומי, מתמודד עם הרעיון ש"האדם הוא תבנית נוף מולדתו". האדם, כמו הצ

חום או קור, גשם או שמש, משפיעים ההנחה היא ש. ים אחרים המאפיינים אותוסביבתיעם גורמים פוגרפיה ווטה

האדם, כמו על צמחים. אנו קשורים בטבע המקומי לא פחות מהצומח באזורנו, והטבע בני של  יםגם על אופי

 אותנו.גם מעצב 

 

 שלי זהותהתעודת  :'חלק ג

, מכינים תעודת בני המקום אופיים ותרבותםבהם לתיאור על השימוש בעקבות מה שלמדנו על צמחים מקומיים ו

צמחים צמחים )כמה (. בתעודת הזהות התלמידים צריכים לחשוב על 'נספח גב עבודההדף ראו זהות אישית )

תכונות את המבטאים  האלהצמחים הם להסביר כיצד עליה, ו( שיכולים לאפיין אותםאחריםשהוזכרו בשיעור או 

במילוי תעודת הזהות התלמידים מתבקשים  .שלהם, או מהם התכונות והמאפיינים המשותפים להם ולצמחים

להביא ציור או תצלום של הצמח שמאפיין אותם. אם בחרו כמה צמחים הם יוכלו לבחור אחד מהם לתמונה או 

 ם. פעילות זו יכולה להתאים גם למשימת בית. לצייר ציור המשלב בין כל הצמחי

 

 סיכום

שירים, בבתרבות היהודית והישראלית. הם מופיעים במשלים, הם יסוד חשוב ומרכזי צמחים מקומיים 

דימויים לאופי האנושי המקומי. כך במדרשי חז"ל על שבעת היותם . חשיבותם מתבטאת גם בובאמנות מדרשיםב

 תרבות הישראלית הציונית.ב מקומו של הצברהמינים, וכך ב

 

 האדם עץ השדה

בארץ הם לאקלים  יםמתאימכפי שראינו, יש צמחים שמקורם אינו בארץ ישראל, אך מכיוון שהם 

, שהוא הרימון למשל,של צמח מקומי.  "מעמד" ובליוכעבור זמן הם ק "נקלטו" בה היטב ומשגשגים בה,

 מרכז אמריקה.במקורו ש ,הצברכמובן, פרס, ובמשבעת המינים, מקורו  אחד

כמו ו ;לנו "טבעית"ולפעמים מגיעים לסביבה שאינה  ,נעים ונדים ממקום למקום , בני האדם,גם אנחנו

מרגיש זר למקום הם לו מתקשה לצמוח, גם אדם מימתאי םשצמח שנשתל באדמה ובאקלים שאינ

 ירגיש קושי. שהוא חי בהם ולתרבות 

 שואלים:

למקום חדש )מעבר מארץ לארץ, שינוי מקום מגורים, מעבר דירה,  ממקום מוכר האם חוויתם מעבר -

 אם כן, ספרו על החוויה. ?מעבר לכיתה או לבית ספר אחרים(

 ?ולמקום הרגשתם שייכים לקבוצהמיד או שים האם הרגשתם זר -

 קשיים, איך התגברתם עליהם?לכם אם היו  -

 

 "פיצול"מתאר את תחושת השיר )נספח ד'(. ה ללמוד את השיר "אורן" של לאה גולדברג אפשר

, כעת שהיא חיה בה, לבין השתייכות לארץ גדלה בהנולדה ושבין השתייכות לארץ  ,שהמשוררת חווה

וניטעו בארץ ישראל )השיר נלמד גם בכיתה ב',  עצי האורן שמקורם ברוסיהוהיא משווה את תחושתה ל

 .בשיעור הרביעי, בהקשר לעיסוק באזורי מחיה(
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 איבמרחב החקל

 מחפשים את הצמחים המקומיים במרחב החקלאי ומתאימים להם מקורות מנספח א'. 

 .(ה'נספח )על שבעת המינים  אגדהא ואפשר לקר

  איזון האקולוגי שמירה על השמירה על צמחים מקומיים באזוריהם, כחלק מההמדברים על חשיבות

מתערבים בטבע ומביאים  בני אדםמה קורה כאשר מתארים המקומי. מדברים על מינים פולשים ו

והאילנתה הבלוטית שהוגדרה מין עשרה למורה, ראו ה – קליפטוסימין זר )כמו האלמקום מסוים 

א עמיד בתנאים קיצוניים, מתרבה ומשתרש וסין והב ומקורצמח זה פולש במקומות רבים בעולם. 

לקשט את י כד. האילנתה הבלוטית הובאה לארץ בתחילה וממנ "פטרילה"וקשה מאוד  ,בקלות

 היא מהווה סכנה אקולוגית(. , וכיוםמדרכות ירושלים

 לו יא – על הצמחים שבמרחב החקלאיאפשר לדבר המשך לקריאה בשיר "אורן" של לאה גולדברג, ב

  ?"נשתלו פעמיים" ם בארץ, ואילומהם מקור

 

 

 

  

 

 

של המאה  שמונים ישראל בשנות הארץ קליפטוס המקור הגדל בארץ, מקורו באוסטרליה. הוא הגיע ליא

בידי אחר כך זה, והמתוך עניין בצמח  ספורים, בתחילה בידי אנשים פרטיים שהעבירו לארץ זרעים 19־ה

לשמה  שקליפטוס אינו תורם למטרה ישנה התברר שהאאחרי כארבעים יצות. ייבוש בשם הציוני ל מסדהמ

 והתרבו.בה נקלטו  בארץנשתלו כבר הובא לארץ, אבל מאות העצים ש

.  או לא קליפטוס המקור ראוי לכינוי "מין פולש"יאקולוגים אם אהמחלוקת מקצועית בין יש כיום 

 – לסביבה המקומית גורםזה הצמח הגיים שראייה את הנזקים האקולולמביאים ו התומכים בהגדרה ז

,  צמחייה המקומית ותופס את מקומהבהשוואה לקלות ביתר קליפטוס מתרבה יבאזורים מסוימים הא

קליפטוס מכילים  יי האכך, על צמחיית הבר ובעלי החיים. נוסף עלבין בכך הוא פוגע באיזון המקומי ו

העלים המגיעים למים  , וועל כן מתקשה לפרקםישראלי אינו רגיל בהם ץ־חומרים חריפים שהטבע האר

 חי.למזיקים לצומח ו

למין מקומי,  נעשה האיקליפטוס טוענים שמאז הובא ארצה  "מין פולש"קליפטוס יהמתנגדים להגדרת הא

  הוא אמנם מין חזקלטענתם האיקליפטוס קליפטוס. יעצי הא ם שלוכריתת םולכן יוצאים נגד עקירת

 כגון הזית. ,ה במובן זה ממינים חזקים אחרים שהם מקומיים, אבל אין הוא שונושתלטני

 

 העשרה למורה
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 חיטה ושעורה

 

 זמן קציר חיטים ושעורים

ְחָמּה, ָאְגָר  ִיץ לַּ קַּ ֲאָכָלּהָתִכין בַּ ָקִציר מַּ  .ה בַּ

 .הקציר הוא הקיץזמן כלומר  –)משלי ו', ח'( 

 

 גידול חיטים דורש עבודה רבה!

אמר רבי חנינא בן פזי: הקוצים הללו אינן לא מתנכשים ולא נזרעים )אין צורך להכין את השדה לקוצים(, 

ער וכמה יגיעה )מאמץ( עד שלא כמה צ –מאליהם )לבד( הם יוצאים ומתמרים )גדלים( ועולים. החיטים הללו 

  .יעלו

 ('ה, ד"ראשית רבה מב)

 

השקיה, זריעה(, זריעה, ה: חריש )הכנת האדמה לקראת הן פעולות הנדרשות לגידול חיטים והכנת לחםה

 אפייה.והקליפה(, טחינה, הכנת בצק , ממהמוץ יםגרגרהקציר, דיש )הפרדת 

 

  שלם מתתיהו/  בשדה שיבולת

שָ  ִשֹבֶלת  ֶדהבַּ

 ָברּוחַּ  כֹוְרָעה

ְרִעיִנים ֵמֹעֶמס ב ִכי גַּ  .רַּ

ב  ָהִרים ּוְבֶמְרחַּ

 ָיפּוחַּ  ְכָבר יֹום

ֶשֶמש  .ְוָזָהב ֶכֶתם הַּ

 עּורּו הֹוי עּורּו

 ְכָפִרים ְבֵני שּורּו

 ְכָבר ָבְשָלה ֵהן ָקָמה

ל ָכִרים ְפֵני עַּ  .הַּ

ָגל ִשְלחּו ִקְצרּו  מַּ

ָקצִ  ֵראִשית ֵעת  .ירהַּ

 

ָמה ְשעֹוִרים ְשֵדה  תַּ

ג ֵזר  ,עֹוֶטֶרת חַּ

ע  .ּוְבָרָכה ְיבּול ֶשפַּ

את קֹוְצִרים בֹוא ִלְקרַּ  הַּ

ר ְזֶהֶרת ְבֹזהַּ  ,מַּ

ָכה ָלֹעֶמר ֶחֶרש  .ְמחַּ

 ָהִניפּו ָהבּו

 ִניר ָלֶכם ִנירּו

ג ָקָמה חַּ  ,לַּ

ָקִציר ֵראִשית ֵעת  .הַּ

ָגל ִשְלחּו, ִקְצרּו  מַּ

ָקִציר ֵראִשית ֵעת  .הַּ

 'נספח א
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  מידע כללי – חיטה ושעורה

סמל לשפע חקלאי. העיטורים בדגם השיבולים היו , ולכן גם קרי בתזונת האדםיהדגן מרכיב עהיה בימי קדם 

 והם ביטאו תקווה לתחייה לאומית.  ת השלטון הרומי בארץ,שכיחים באמנות היהודית בתקופ

. גידול חיטה החל בארץ בארץ ים ביותר והקדומים ביותרוכנראה גם השעורה, היו הגידולים החשוב ,החיטה

דיש(, לטחינתה לקמח ולאפיה לזריעה ולחריש, ללגידול החיטה )החקלאיים שנה. הכלים  10,000־ישראל לפני כ

 ושרידיהם הם בין הממצאים הארכאולוגים החשובים.  ,התפתחו והשתנו במשך הדורות

המילה "לחם" שם הייתה העולם. בתקופת חז"ל ר בחלק גדול של עד היום לחם חיטה הוא המאכל החשוב ביות

, והברכה שנקבעה על הלחם היא הברכה החשובה ביותר בסעודה. סעודה בלא לחם לא נחשבה מזון בכללנרדף ל

 .ממש סעודה

דלים בגשם  םקמח שעורה היה "לחם עוני", מזונם של עניים ושל בהמות הבית. השעורה יכולה לצמוח גם באזורי

מציינים שהחיטה אינה יכולה לצמוח בהם. השעורה מבשילה ראשונה בתקופת האביב )לפני החיטה(, וביהדות 

רק לאחר שנקצרו השעורים ו בסוף חג הפסח, רבן ה"עומר" משעוריםוהקרבת קבתחילת האביב ועונת הקציר  את

 יינים בחג השבועות.את תחילת קציר החיטים מצ רבן העומר היה מותר לכל העם לקצור את יבולם.ולק

 

 

   
  הורדוס ביתמעוטרים בשיבולים מתקופת מטבעות 
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 גפן

 

  חלקי הגפן

 שריג: ענף ירוק של הגפן.

 זמורה: ענף מעוֶצה וחום של הגפן. הזמורות הן השריגים של השנה שעברה.

 קנוקנת: מעין חוט מגולגל הצומח מן השריג ועוזר לו להיאחז בחוטי ההדליה.

 .פריחת הגפןסמדר: 

 ל פרי הגפן.עינב: גרגר בודד ש

 ציפה: החלק הבשרי והעסיסי של הפרי.

 הענבים.פרי הגפן, זג: הקליפה הדקה של 

 שזרה.באשכול: קבוצה של ענבים המחוברים יחד 

 פרי שנשאר על הגפן אחרי הבציר.ה .עֹוְלָלה: אשכול ענבים דל, המכיל גרגרים בודדים

 

 מתי בוצרים )קוטפים( את הענבים?

 .ונכנס )התחיל( בציר )ענבים(, יצא בציר ונכנס מסיק )זיתים( יצא )נגמר( קציר חיטים

 ( 'כ ,')תוספתא שבועות ד

 

 הגפן סמל לשפע ולשלום

 .ֶאְשְתָך ְכֶגֶפן ֹפִרָיה ְביְַּרְכֵתי ֵביֶתָך

 ( ')תהלים קכ"ח, ג

ֲחִריד ת ְתֵאָנתֹו ְוֵאין מַּ חַּ ְפנֹו ְותַּ ת גַּ חַּ  .)סכנה, דאגה( ְוָיְשבּו ִאיש תַּ

 ( ', ד')מיכה ד

 

 היין: –תוצר הגפן 

ב ח ְלבַּ מַּ ִין ְישַּ  .ֱאנֹוש ְויַּ

 )תהלים ק"ד, ט"ו(

 

 שיר הכרם / יעקב שבתאי

 

ְגָפִנים  ל הַּ ל צֹוֵנן עַּ  טַּ

ָפִנים  ל הַּ ל עַּ  ְוטַּ

ל ָבֶאְשכֹולֹות  ּטַּ  צֹוֵנן הַּ

ּלֹות  ְגָליו קַּ ֹבֶקר ְורַּ  ָקם הַּ

 ֹבֶקר, ֹבֶקר ְלָהִאיר 

 ֶכֶרם. ָיִאיר בְ 

 

ל ֶהָהִרים   אֹור עֹוֶלה עַּ

בֹוְצִרים  ל הַּ  ְואֹור עַּ

ְרִפִּלים   עֹוֶלה ָהאֹור ֵמעַּ

ת ָעִלים   ִשיר ְלֶגֶפן ְיֻרקַּ
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ֵּלל   ֶגֶפן, ֶגֶפן ְלהַּ

ֶכֶרם.  ֵּלל בַּ  הַּ

 

 ֹחם ָכֵבד נֹוֵשב ָבאֹור 

 ְוֹחם ְוֵאין ִצפֹור 

ָפִנים  ל הַּ ֹחם עַּ  ֶכֶבד הַּ

יַּיִ   ן ְבִעְנֵבי ְכָרִמים ָנח הַּ

ְכִליִלי  ִין חַּ ִין, יַּ  יַּ

ֶכֶרם   ֶשִּלי בַּ

 

ל ְפֵני ָשדֹות  יֹום עַּ ד הַּ  רַּ

ד ְבֵגָאיֹות   ָירַּ

ְצָלִלים  ד ֶאל הַּ יֹום ָירַּ  הַּ

ִּנים  ְיָלה שּוָעִלים ְקטַּ ְיָלה לַּ  לַּ

ֹבֶקר כֹוָכִבים  ד הַּ  עַּ

ֶכֶרם.  ָכִבים בַּ

 

 גפןכללי:  מידע

 גפןהעלי את ומגוונים:  הגפן רבים ן היא שיח משתרע או מטפס, והיא עומדת בשלכת בחורף. תוצריגפן היי

 גפניםמגדלים בארץ ישראל ובעיקר יין.  ,ריבותו צימוקיםמבשלים, את הענבים אוכלים טריים, ומכינים מהם 

 במקומות רבים בארץ.  נמצאו גתות עתיקות לדריכת יין, ומימי קדם

עיטרו מטבעות ושמחה וחיי נצח, גם ועם ישראל נמשל לגפן. הענבים סימלו  ,פוריות הארץ הגפן סימלה את

א. העיטורים נועדו להזכיר את בית המקדש, שבו ניצבה גפן עשויה זהב. כוכב ברמימי החשמונאים ומתקופת 

רונות קבורה בתי כנסת קדומים, על אים שנעשו בארץ, בעיטורב, העלים והקנוקנות היו שכיחים הגפן אשכול

 ועוד. 

 

  

 

  

  

, מתקופת בר כוכבא עלי גפן על מטבעות

 המאה השנייה לספירה

פסיפס ארמני מהמאה  – "פסיפס הציפורים"

ובו עיטורי , שנה( 1,500־)לפני כ שישית לספירהה

 . התגלה בקיסריהגפנים

 



21 
 

 תאנה

 

 הבגד הראשון –עלי התאנה 

ֲאָוה ֲאָכל ְוִכי תַּ ֵתֶרא ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהֵעץ ְלמַּ ל וַּ ֹתאכַּ ח ִמִפְריֹו וַּ ִתקַּ ְשִכיל וַּ ִתֵתן גַּם ,הּוא ָלֵעינִַּים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלהַּ ְלִאיָשּה  וַּ

ֵיְדעּו כִ  ְחָנה ֵעיֵני ְשֵניֶהם וַּ ִתָפקַּ ל. וַּ ֹיאכַּ יֲַּעשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת.  ,י ֵעיֻרִמם ֵהםִעָמּה וַּ ִיְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה וַּ  וַּ

 ('ז-', ו')בראשית ג

 

 התורה נמשלה לתאנה

אף דברי  – למה נמשלו דברי תורה כתאנה? מה תאנה זו, כל זמן שאדם ממשמש )מחפש( בה מוצא בה תאנים

  מה(.מוצא בהן טעם )חכ – כל זמן שאדם הוגה )לומד( בהן ,תורה

 (')תלמוד בבלי, עירובין נ"ד עמוד א

 

למה נמשלה תורה לתאנה? שרוב האילנות הזית והגפן והתמרה נלקטים )נאספים( באחד )בבת אחת(, והתאנה 

 ים.יהיום לומד מעט ולמחר הרבה, לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשת –נלקטה מעט מעט. וכך התורה 

 ד"ה יפקוד ה'( א"סימן י ,פרשת פנחס ,)מדרש תנחומא

 

למה נמשלה תורה לתאנה? אלא כל הפירות יש בהם פסולת: תמרים יש בהם גרעינים, ענבים יש בהם חרצנים, 

 ."רימונים יש בהם קליפות, אבל תאנה כולה יפה לאכול

 )ילקוט שמעוני, יהושע א', רמז ב', בשם "ילמדנו"(

 

 חשיבות התאנה לתזונה

  .הזית והתאנה ,הללו אין הבית עומד אלא על שני דברים

 ( פרק א', הלכה ג' ביכורים ,ירושלמיעל פי תלמוד )

 

 התאנה סמל לשלום

ת ְתֵאָנתוֹ   חַּ ְפנֹו ְותַּ ת גַּ חַּ ֲחִריד ְוָיְשבּו ִאיש תַּ  ."ְוֵאין מַּ

 ( ', ד')מיכה ד

 

 התאנה סמל לשפע

' יֹוָחָנן ֶבן ֶאְלָעָזר, ֲעֶשה ְברַּ ת ְת  מַּ חַּ ת,ֶשָהָיה יֹוֵשב תַּ ְתֵאָנה ְמֵלָאה ְתֵאִנים ָיפֹות. ֵאָנה ַאחַּ  ְוָהְיָתה הַּ

ש )נוטפות דבש פירות(, ְתֵאִנים שֹוֲאבֹות ְדבַּ ל ְוָהיּו הַּ ד טַּ ְבלֹו )מערבב אותו( ֶבָעָפר. ָירַּ  ְוָהָיה ָהרּוחַּ ְמגַּ

ת ש, ָבָאה ֵעז ַאחַּ תַּ  ְוָהְיָתה ְמנֶַּּטֶפת )מעטיניה( ָחָלב ִבְדבַּ ָבא ְוָקָרא לַּ ר ָלֶהם: ֹבאּו ּוְראּו ֻדְגָמא ֵמֵעין ָהעֹוָלם הַּ ְלִמיִדים ְוָאמַּ

 .)דבר הדומה לחזון המתאר את העתיד(

 (')מדרש תנחומא, פרשת תצוה, סימן י
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 מידע כללי – תאנה

עומדת בשלכת בחורף, ובאביב היא מלבלבת תאנה נות ונחלים בארץ ישראל. היעצי תאנה צומחים בר ליד מעי

גֹות ומ תאנה מבשילים במשך הקיץ, התפרחות סגורות בצורת כדור המתפתחות לפרי התאנה. פירות  –צמיחה פַּ

תה לתאנה חשיבות ייכולים להישמר שנה ויותר. במשק הקדום הי ולדבלים, ואלמיובשים , או טרייםוהם נאכלים 

 רבה.

ת ְתֵאָנתוֹ ְויָ שקט: "השלווה והחיי מתיאור חלק היא במקורות היהודיים התאנה  חַּ ְפנֹו ְותַּ ת גַּ חַּ ְוֵאין  ְשבּו ִאיש תַּ

ֲחִריד ם ישראל, ופבמקרא ובספרות חז"ל קושרים (. משלים ודימויים ', ד'" )מיכה דמַּ רותיה הם יאת התאנה ִעם עַּ

תנובת הארץ. בעקבות המסורת המזהה את עץ הדעת עם התאנה, היא אף נקשרת לתורה. להביטויים אחד 

טפן יש וות גם "קיץ" ויש סברה ששמן הוא המקור לשם העונה, משום שאז הן מבשילות, וכדי לקהתאנים מכונ

 אותן ביד.  "לקצוץ"

 

 

  

 ,אבן גירעיטור של עלי תאנה על 

 לספירההמאה השישית -ה הרביעיתמאהבית הכנסת בכפר נחום, 
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 רימון

 

 הרימון סמל ליופי

טול גביע כסף, וימלא אותו גרגרי רימון אדומים, יחנן )שנחשב איש יפה תואר( יוהרוצה לראות את יופיו של רבי י

 את פיו בוורד אדום, ויניחו בין השמש לצל.  ויקשט

 ('אמוד בבא מציעא פ"ד עתלמוד בבלי, על פי תרגום )

 

 הרימון סמל לשפע

שנרבה במעשים טובים כמו הגרגרים הרבים שברימון. על פי  – כרימון" בראש השנה מברכים "שירבו זכויותינו

  גרגרים שהוא מספר המצוות בתורה. 613המסורת, ברימון 

 

 .יפרח עסקו כרימון –יפרה וירבה עסקו כרימונים; גדולים  – מונים בחלום: קטניםירואה רה

 ('א עמוד ז"ברכות נתלמוד בבלי, )

 

 עץ הרימון

 יעקב אורלנד

 

ן ֵריחוֹ   ֵעץ ָהִרמֹון ָנתַּ

ח ִליִריחֹו. ֵבין ָים ֶמלַּ  הַּ

 ָשב, חֹוָמִתי, ְגדּוֵדְך ִמְּנדֹוד,

ָמִתי, דֹוֵדְך  ִמדֹוד. ָשב, תַּ

 

 אֹוְצרֹות אֹוִפיר ּוְצִרי ִגְלָעד

ת. ְלִתי ָלְך, בַּ ִים ָשלַּ  ֶרֶכב ִמְצרַּ

ֶזֶמר ֶאְתֶלה ָלְך ָמֵגן  ֶאֶלף הַּ

ְרֵדן. יַּ ד הַּ ְיאֹור עַּ  ִמן הַּ

 

ּלֹות, ְת ְכלּוָלה ִמָכל כַּ  אַּ

ִּנְדָגלֹות ְת ְדגּוָלה כַּ  אַּ

ִים יֹונִ  ִים ֵעינִַּיְך ִכְשתַּ  יםְשתַּ

ֲעמֹוִנים.־ְוקֹול  קֹוֵלְך פַּ

 

ֵזִרים, ְתרּועֹות, ָלְך הַּ  ָלְך הַּ

ִגבֹוִרים,  ָלְך ָכל ִשְלֵטי הַּ

ה ִּלי ֵחיל ֶאֶלף ּוָמה ְרָבָבה?  מַּ

 ְלָבִבי ֵמת ֵמַאֲהָבה.

 

ֵחץ, ֶקֶשת, ָשב הַּ  ָשב ֶאל הַּ

 ָשב ָהִרמֹון ֶאל ֹראש ָהֵעץ.

ִיל יֹוֵחל, חַּ ִיְך הַּ  ָלְך ְוֵאלַּ
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ֵּליל. ד הַּ ָּלה, ִכי רַּ  בֹוִאי כַּ

 

ֵזִרים, ְתרּועֹות, ָלְך הַּ  ָלְך הַּ

ִגבֹוִרים,  ָלְך ָכל ִשְלֵטי הַּ

ה ְרָבָבה? ה ִלי ֵחיל ֶאֶלף ּומַּ  מַּ

 ְלָבִבי ֵמת ֵמַאֲהָבה.

 

 מידע כללי – רימון

משום כך עוצבו כלי ומח, פרי הרימון הגדוש בעסיס ומרובה בגרעינים היה סמל מקובל לפריון האדם, החי והצו

עיטורים בצורת רימון קישטו את שולי ִבגדו של  ,בדמות פרי הרימון. למשל ,פולחן, כגון כדים, תליונים ושרביטים

דש. בגלל צורתו המתאימה העמודים שניצבו בחזית המק –הכוהן הגדול, ורימוני נחושת עיטרו את יכין ובועז 

 "רימונים".  –ומכאן שמם  ,עצי החיים )המוטות( של ספרי התורה לקישוט, נהוג לעטר בו גם את קישוטי

הוא אינו גדל בר בארץ ישראל. אין כמעט צמחים נוספים , ובאזור איראן מקורוש הרימון הוא שיח גדול או עץ

הדר שמהם פותח המין התרבותי. רימונים גודלו בארץ כבר מימי קדם. הבמשפחתו, ולא ידוע מקורם של עצי 

 כדור גדול ואדום –שפע פרחים אדומים, שמהם מתפתח הפרי פורח בעומד בשלכת חורף, מלבלב באביב והרימון 

לשמור אותו חודשים ארוכים, לאכול אפשר . הפרי מלא גרגרים אדומים עסיסיים, ובסוף הקיץ – "כתר" בראשוש

 או להפיק ממנו יין. טריאותו 

  

 מתקופת בר כוכבא רימון על מטבעותהפרי 

  

  

  

 ,ון בעל מסננת וחדקכלי דמוי רימ

הברזל( תקופת התקופה הישראלית )

 (לפני הספירה 586-1000) המאוחרת

 1920נחום גוטמן, רימונים, 
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 זית

 בתורה

ִית ָטָרף ְבִפיהָ  יֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה זַּ ָתֹבא ֵאָליו הַּ יֵ  ,וַּ ל ָהָאֶרץ.וַּ ִים ֵמעַּ מַּ ּלּו הַּ ע ֹנחַּ ִכי קַּ  דַּ

 א(", י')בראשית ח

 

 מתי מוסקים )קוטפים( את הזיתים?

 .יצא קציר חיטים ונכנס בציר, יצא בציר ונכנס מסיק

 (. 'כ ,'שבועות ד ,)תוספתא

 מסיק הזיתים מתחיל לאחר תום בציר הענבים, סמוך לראשית הגשמים.

 

 הזית במשל ובאגדה 

  יאה היונה ששחרר נח אחרי המבול ענפי זית דווקא? המדרש אומר:מדוע הב

 בונו של עולם, יהיו מזונותי מרים כזית זה ומסורים בידך, יר"הוא:  ברוך אמרה היונה לפני הקדוש

  .ודם" ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר

  (.עמוד ב' ל"ג; סנהדרין ק"ח )בראשית רבא

 

ֲעָנן ְיֵפה פְ  ִית רַּ  .ְשֵמְך ה'ִרי ֹתַאר ָקָרא זַּ

  )ירמיהו יא, טז(

ועל כן הפרי  ,הנביא מדמה את עם ישראל לזית שהעלים שלו רעננים ושומרים על חיות ולחות גם בקיץ וגם בחורף

 שלו נשמר יפה.

 

 מתערבים זה בזה והשמן אינו מתערב, אלא עומד. ם מה ראה ירמיה למשול אבותינו כזית? אלא כל המשקי

 .)עובדי עבודה זרה( אל, אינם מתערבים עם העובדי כוכביםכך ישר

 ו(")שמות רבה, ל

 

לא בימות החמה ולא בימות  םאמר רבי יהושע בן לוי: למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך: מה זית אין עליו נושרי

 . ולא בעולם הבאבעולם הזה לא )לא יאבדו ויעלמו לעד(  הגשמים, אף ישראל אין להם בטילה עולמית

אף  )מעיכה(, כתיתה דייל ואמר רבי יוחנן: למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך: מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע

  ם )קשיים(.סורייי דייל למוטב אלא ע םישראל אין חוזרי

 (.'במוד ג, ע"מנחות נתלמוד בבלי, )

 

 חשיבות הזית

 .הזית והתאנה ,אין הבית עומד אלא על שני דברים הללו

 (. פרק א', הלכה ג'ביכורים  ,ירושלמיי תלמוד על פ)
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 רוז־תלמה אליגון/  יוָֹנה ִעם ָעֶלה ֶשל ַזִית

 

ִית בַּ  ֵיש ִלי ְתמּוָנה בַּ

ִית  ֶשל יֹוָנה ִעם ָעֶלה ֶשל זַּ

ָמה חַּ ְלגַּל הַּ  ֵמָעֶליָה גַּ

ְגֶליָה ִפְגֵעי ִמְלָחָמה  ,ְלרַּ

ָשלֹום יֹוָנה ֶשל הַּ  הַּ

ל ָחְרבֹותֶ   יָה ֶשל ֻאָמה ַאֶחֶרתעַּ

 ְתמּוָנה ֻמְשֶלֶמת

 .ֲחלֹומֹות ְבתֹוְך ִמְסֶגֶרת
 

ִית  יֹוָנה ִעם ָעֶלה ֶשל זַּ

ְתמּוָנה  ְצִאי ִמן הַּ

 ָהִשיִבי ֶאת ָהֱאמּוָנה

ִיְך ָשלֹום ָיבֹוא ְבִעְקבֹותַּ  .ֶשהַּ

 

ִית בַּ  ֵיש ִלי ְתמּוָנה בַּ

ִית  ֶשל יֹוָנה ִעם ָעֶלה ֶשל זַּ

ְקֶשהוְ   יְַּלִדי ִמְתבֹוֵנן ּומַּ

ֶפה ִגיִדי, ָמה ֵיש ָלּה בַּ  ?תַּ

ָשלֹום יֹוָנה ֶשל הַּ  הַּ

ֶשֶרת  ,סֹוף ִמְלָחָמה ִהיא ְמבַּ

 יֹוָנה ֻמְשֶלֶמת

 .ֶשל ָשלֹום ְבתֹוְך ִמְסֶגֶרת
 

ִית  ...יֹוָנה ִעם ָעֶלה ֶשל זַּ

 

ִית בַּ  ֵיש ִלי ְתמּוָנה בַּ

ִית ֶשל יֹוָנה ִעם  ָעֶלה ֶשל זַּ

ֲעֵרב ְשֵכם ְוהַּ ְזִכיָרה ִלי הַּ  מַּ

ְברֹוש ֵיש עֹוֵרב ל הַּ חּוץ עַּ  .ֶשבַּ

ָשלֹום יֹוָנה ֶשל הַּ  הַּ

ֶהֶרת  ְלַאף ָמקֹום ֵאיֶנָּנה ְממַּ

ֶיֶרת  יֹוָנה תַּ

 .ְלעֹוָלם ֵאיָנּה ִנְשֶאֶרת
 

ִית  ...יֹוָנה ִעם ָעֶלה ֶשל זַּ

 

יִ   תיֹוָנה ִעם ָעֶלה ֶשל זַּ

ִית בַּ  .ְתלּוָיה ֶאְצִלי בַּ
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 מידע כללי – זית

נזכר במקורות הזית סמל שלום ותקווה, חכמה ואושר. מו ,חוסןלפוריות ולמשל ליופי, הוא  העד הזית ירוק

ישראל. פריו ושמנו שימשו את תושבי הארץ  ארץמוהיה מוצר ייצוא ראשון במעלה  ,היהודיים פעמים רבות

שימש להדלקת המנורה במשכן הוא שמן המעולה ביותר, וה. שמן הזית נחשב ורותבדרכים רבות לאורך ד

סמל לשלום אולי בעקבות המתואר נעשו סביב פך שמן זית נכתב סיפור נס חנוכה. עלי הזית כמובן, ובמקדש, ו

 סמל מדינת ישראל, סמל האו"ם ועוד. –בסמלים רבים בני זמננו גם מופיעים הם ו ,בבראשית לאחר המבול

אלפיים  אלף ואפילו – סמל לשורשיות בגלל אורך שנות חייו של העץגם הוא הזית בתרבות היהודית והישראלית 

 שנה.

פרי במשך  מניבמאריך ימים ו ,מקורו התרבותי בארץ ישראל ובלבנון. העץ ירוק עד, ובארץ ישראלבר הזית גדל 

ומזמנים קדומים מפיקים ממנו שמן. מתקני הפקה , )תלוי בזמן המסיק( עשרות שנים. הפרי נכבש, ירוק או שחור

משמש לייצור רהיטים וחפצי של הזית נו. חומר העצה יעד ימומאז ימי קדם נמצאו בארץ בד על מתקניו( ה)בית 

 נוי.

בגליל מעיין זיתים ) , עין)הר בירושלים( הזיתים הזית, פריו ושמנו, כגון הרעץ שם  מקומות רבים בארץ נקראו על

 מושב וכפר נוער)שמן  ירושלים( ובןבהמשחה ) בהרי ירושלים(, מושב זיתן )ליד לוד(, הרמושב זית ) , ביתהעליון(

 . ליד מודיעין(

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 דיה ענפי זיתשני צִ סמל מדינת ישראל: מנורת הזהב שעמדה בבית המקדש ומ

  

 חרס מעוטר בזר ענפי זית )בשורה הראשונה(, 

 בזמורות גפן )בשורה האמצעית( 

 ובענף עץ רימון )בשורה התחתונה(

 לספירה(  70-324) התקופה רומית המאוחרת
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  תמר 

 

 הצדיקים נמשלו לתמר

ְּלָבנֹון ִיְשֶגה["כתיב )תהלים צב, יג(:  ָתָמר ִיְפָרח ]ְכֶאֶרז בַּ ִדיק כַּ  ".צַּ

כך הצדיקים אין בהם לא עקומים  ,מה התמרה הזו וארז אין בהם לא עקומים )עקימות( ולא סיקוסים )בליטות(

 ..ולא סיקוסים.

 א("בראשית רבה מ)

 

 עם ישראל נמשל לתמר

מה תמרה זו אין בה פסולת אלא תמרים לאכילה, לולבים להלל, חריות )כפות הדקל( לִסכוך, סיבין לחבלים, 

סנסנים )הענף עליו הפרי( לכברה )ליצירת כלים(, שפעת קורות לקרות בהן את הבית, כך הם ישראל אין בהם 

 מהם בעלי אגדה.  ,בעלי גמרא מהם ,מהם בעלי משנה ,פסולת אלא מהם בעלי מקרא

 ב, רמז תתמה(")ילקוט שמעוני פרק צ

 

 התמר סמל לזקיפות קומה

 )שיר השירים ז', ח'(  ֹזאת קֹוָמֵתְך ָדְמָתה ְלָתָמר.

  

)הסוג שני מיני צדיקים הם. הללו "על הכתוב "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה" אמר המגיד ממזריטש:

)הסוג השני, הנמשל לארז( והללו  .בים אצל כל הבריות, מזהירים ומלמדים אותםקרוהראשון, הנמשל לתמר( 

יושבים לבדם על התורה. הראשונים נושאים פירות מזינים כמו עץ תמר, והאחרונים הם כמו הארז, נעלים 

 ועקרים".

 (109, עמ' 1979שוקן )מרטין בובר, אור הגנוז, 

 

 יקחיים נחמן ביאל/  בין נהר פרת ונהר חידקל

 

ר ִחֶדֶקל ר ְפָרת ּוְנהַּ  ֵבין ְנהַּ

ל ֵמר ֶדֶקל. עַּ  ָהָהר ִמתַּ

ֶדֶקל, ֵבין ֳעָפָאיו,  ּובַּ

ת ָזָהב. ִתְשָכן  ָלּה דּוִכיפַּ

  

 ִצפֹור ָזָהב! עּוִפי, חּוִגי,

ְקִשי ִלי ֶבן  זּוִגי, ְצִאי ּובַּ

ֲאֶשר ִתְמָצִאיהּו   –ּובַּ

ֲהִביִאיהּו.  ִכְפִתי אֹותֹו וַּ
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 מידע כללי – תמר ]דבש[

מרכזי בכלכלת תושבי האזור. ענפי התמר מסמלים מרכיב ישראל, היה  התמר, מעצי הפרי הקדומים ביותר בארץ

ארבעת המינים הוא אחד משהלולב שום את תנובת הארץ השופעת, אך גם את נדודי עם ישראל במדבר, מ

 הכתלים במקדש שלמה.  ו אתטריתמר ע המשמשים בחג הסוכות. פיתוחים בדמות מקלעות של ענפי

גזע זקוף  –עצי התמר צומחים בר ליד מעיינות בחלקים החמים של ארץ ישראל. לעץ התמר צורה אופיינית 

ועטרת של כפות ארוכות בראשו. אשכולות התמרים מבשילים בסוף הקיץ, ופריים 

 למשך זמן רב.  מיובש או נשמרטרי נאכל 

 תומר, שקומתו הגבוהה סימלה את מעמדה.דבורה הנביאה ישבה תחת ה

ודיאה יבמטבעות עתיקים בישראל התמר מסמל את השלטון המקומי. במטבעות "

"יהודה השבויה" נראית קפטה" שהטביעו הרומים בישראל לאחר חורבן בית המקדש 

מסמל את שלטונה שנגזל ממנה , והתומר אישה כנועה ואבלה היושבת תחת התומר –

 בידי הרומים.

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 המא, הזכוכית דמוי פרי התמר בקבוק

 לספירההמאה השלישית -השנייה
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 ר בָ צַ 

 מילים: דודו ברק

 לחן: אורי קריב

 

 ר אוֹ ד לָ לַּ נוֹ 

  שמֶ שֶ ד לַּ לַּ נוֹ 

 ם לוֹ ם ָש יוֹ לְ 

 ה. מָ חָ לְ ִמ ּו

 

 ר הוֹ ד טָ לַּ נוֹ 

  שמֶ ֶק ת הַּ דוֹ ְש לִ 

 ם כָ ב חָ ָאלְ 

 ה. מָ ם תַּ אֵ וְ 

 

 ה שָ דוֹ יר ְק עִ לְ 

  חַּ ֵר וֹ ר פפָ כְ לִ 

 – ץּובִק לְ ּו

 . תוֹ ָד ְמ חֶ  וֹ ב

 

 ה, שָ ָק  תוֹ מּוְד 

  חַּ ֵר ב זוֹ לֵ  ּהבָ 

  ּהבָ ּו

 . תוֹ מָ ְש ת נִ בֶ הֶ לְ שַּ 

 

  –ר בָ צַּ 

 ר הָ הָ  אשרֹ ה בְ כֶ יַּ  וֹ שְר שָ 

  – רבָ צַּ 

 ר. בָ ְד ה ִמ וֵ נְ ן בִ ֵת ת יִ רוֹ פֵ 

 ק בֹ ְח ם יַּ יָ ר וְ הֵ וֹ ת דעוֹ בָ גְ 

  –ק תוֹ מָ  ְךל כָ ר, כָ עֵ ר, סוֹ ֵק וֹ ד

 ר. בָ צַּ 

 

 

 ב'נספח 
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 ישל זהותהתעודת 

 

 ______________שם:_______

 ___________________:___דומים לי/ שאני דומה להםש יםצמח

 

 תכונות אופי:

 _____ )צמח(________________ )תכונת אופי( כמו ____________אני _

 __________________________ כמו _________אני ___

 __________________________ כמו _________אני ___

 __________________________ כמו _________ני ___א

 

 מראה:

 ____ )מאפייני מראה( כמו __________ )צמח(________אני ____

 __________________________ כמו _________אני ___

 

 :"הצמח שאני"של  צלום או ציורת

  

 ג'נספח 
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  / לאה גולדברג אורן

 

קּוִקָיה ע ֶאת קֹול הַּ  . ָכאן ֹלא ֶאְשמַּ

ְחֹבש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ֶשֶלג,   ָכאן ֹלא יַּ

 ֲאָבל ְבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶּלה 

 ָכל יַּלדּוִתי ֶשָקָמה ִלְתִחָיה. 

 

ְמָחִטים: ָהֹיה ָהָיה   ִצְלצּול הַּ

ב ֶשֶלג,  ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרחַּ  הַּ

ֶפֶלג,  ק כֹוֵבל הַּ ְקרַּ ח ְירַּ  ְלֶקרַּ

ִשיר ְבאֶ   ֶרץ ָנְכִרָיה.ִלְלשֹון הַּ

ק ִצֳפֵרי י רַּ ָסע יֹוְדעֹות אּולַּ   – מַּ

ִים    –ְכֶשֵהן ְתלּויֹות ֵבין ֶאֶרץ ְוָשמַּ

מֹוָלדֹות.  ְכֵאב ֶשל ְשֵתי הַּ  ֶאת ֶזה הַּ

 

ִים,  ֲעמַּ ְלִתי פַּ  ִאְתֶכם ֲאִני ִנְשתַּ

ְחִתי, ֳאָרִנים,  ִאְתֶכם ֲאִני ָצמַּ

י ִבְשֵני נֹופִ   .ים שֹוִניםְוָשָרשַּ

 

 (143, עמ' 1973מתוך: לאה גולדברג, שירים, ב, ספרית פועלים )

 

 

 

  

 ד'נספח 
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  אגדה על שבעת המינים

  על פי אליעזר טירקל

 

 ביקש לשמוע באיזו ארץ יבחרו לצמוח. ביום השלישי כשברא אלוהים את העצים

 ."אפאר את ראשםאני בוחר בהרי הלבנון המתנשאים בהוד, ואני בקומתי הזקופה, " אמר הארז:

 ."י יכתבו שיריםיבארץ הודו החמה, שם יעריצוני התושבים, ועל פרחַּ  יטע אות" אמר עץ המנגו:

 ."ויר והאנשים יודו ליובש אותן, אשפר את איכות האיבין הביצות, אי אותי טע" קליפטוס:יאמר עץ הא

 טעמם, נוחיותם וכבודם.לפי ארץ העצים ביקשו להם  ,וכך, עץ אחר עץ

היו אלו הזית, התאנה, התמר,  קבוצת עצים ושיחים קטנה עמדה בפינה, לא נדחקה ולא השמיעה תביעותיה.רק 

 הרימון, הגפן, החיטה והשעורה.

 "אין אתם מבקשים לעצמכם כבוד, יקר, ושירי תהילה?"שאל אלוהים,  "ואתם?"

 לאחר דממה אזר הזית עוז בנפשו ואמר בקול שקט:

ך, יותן לנו חבל ארץ קטן וצחיח. בקשתנו היא כי יותן לנו לעזור י, ואם הדבר טוב לפנייךי"אם נא מצאנו חן בעינ

שעורה, את ההרים והעמקים בעצים ירוקים בלעם ישראל להפריח את שממות ארצו, לכסות את השדות בחיטה ו

 ."כדי שבני ישראל יאכלו ויחסו בצלנו וישכנו לבטח על אדמתם

 מר להם באהבה גדולה:חייך אליהם הקדוש ברוך הוא וא

"יען לא ביקשתם לכם פאר והדר, וכל רצונכם אינו אלא להביא ברכה על עמי ישראל לתת לו אוכל לשובע וצל 

לחסות בו, אף אני אתן לכם מברכתי ופיארתם את הרי ארצי ואת עמקיה, והייתם לשם ולברכה בעיני כל רואיכם. 

 .בתם לבטח בארץ עד אחרית הימים"השתבחו בארץ ישראל ותשתבח ארץ ישראל בכם, ויש

 

 

  

 הנספח 
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 בגשמיםותלותה  שיעור שלישי: ארץ ישראל

 

 זה למדנו על טּובה של ארץ ישראל דרך המגוון והשפע של הצמחייה הצומחת בה. בשיעור הקודמיםבשיעורים 

שי ארץ ישראל תלוי במעבפי תפיסת התורה השפע  שעל, ומשק המים בארץ ישראל תלוי בירידת גשמיםנלמד ש

 האדם. 

 

 :השיעור מטרות

  השפע בארץ ישראל הבטחתל הגשמיםהתלמידים ילמדו על חשיבות. 

  ילמדו מכאן ו ,תנאי לירידת גשםהם מעשי האדם ה במקרא ובמדרש, ולפיה תפיסההתלמידים יכירו את

 לעתים השפעתם של מעשינו רחבה משנראה לנו.את הרעיון ש

 

 :הדרושים אביזריםה

 ('דף עבודה )נספח א

 (')נספח ב הזֶ חֲ של המַּ עותקים  שלושה

 להצגה )לא הכרחי(תלבושות 

 

 מבנה השיעור:

 בגשמים: התלות 'חלק א

 גשמיםירידת : התנאי ל'חלק ב

 ?: איך מורידים גשם'חלק ג
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 מהלך השיעור:

  מים: התלות בגש'חלק א

ת התלמידים אם יש בשיעורים הקודמים על טובה של הארץ. שואלים א נומזכירים לתלמידים את מה שלמד

 משהו שבכל זאת, למרות טובה של הארץ, אנחנו תמיד שומעים בחדשות שיש מחסור בו?

מקור המים העיקרי בארץ הוא . מיםמחסור בההוא בארץ מסבירים שמבחינה סביבתית המחסור החשוב ביותר 

תהום מתמלאים מים המעיינות ומי  ,יורדים גשמים אםבגשמים.  הארץ ישראל תלויבחקלאות הגשם, ולכן ה

 הבשלהיות בצורת עלולה לא יורדים גשמים  אם. , ויש די מים לשתייה ולהשקיית השדותומרווים את האדמה

 .גידול לא יעלה יפהשום 

חוסר אונים. לאדם גורם לבני האדם לחוש , המחסור בגשם הוא מכריע כל כך שהצורך בגשמים בארץ ישראלמשום 

, אנחנו יכולים והטכנולוגיההמדע , עם התפתחות הוא תלוי לחלוטין בטבע. היוםאין שליטה על ירידת הגשמים ו

)למשל, בתחום החקלאות, להאריך את עונות הגידול של ירקות  ו לשלוט בהםנלולשלוט בהרבה דברים שבעבר לא יכ

 .עדיין איננו שולטים ירידת גשמיםבכל זאת, בוופרחים, לשנות שינויים גנטיים בצמחים ועוד(, 

גשמים יורדים בסוף האביב אמור, האדם אינו יכול לשלוט בכמות הגשמים, בעוצמתם ובזמן ירידתם. לעתים כ

בארץ שלנו לעתים קרובות לא ת. ו, או יורדים בשטף וגורמים להצפפוגעים בולא נקטף ועוד ומרטיבים יבול ש

מדיניות של צמצום ת המדינה ובעקבות זאת נוקטמחסור במים להשקיה, כך שנוצר עד כדי  יורדים די גשמים

 מזוןדי לגדל אפשר משום שלא היה  ,מביא לרעב ממש הבעבר מחסור בגשם הי במים גם לחקלאים וגם לאזרחים.

 .והמזון שנאגר משנים קודמות נגמר

 

בגשם בא לידי ביטוי במדרש על "מפתח הגשמים". מחלקים לתלמידים את דף העבודה של האדם חוסר השליטה 

 , קוראים יחד את המדרש ומסבירים.(')נספח א

דֹוש ָברּוְך הּוא ְוֵאין ְבִרָיה שֹוֶלֶטת ֲעֵליֶהם ]...[ ְוֵאּלּו ֵהם: קַָּ ְפְתחֹות ְבָידֹו ֶשל הַּ  ְשלֹוָשה מַּ

ֵמִתים, ְפֵתחַּ ֶשל ְתִחיַּת הַּ  מַּ

ְפֵתחַּ ֶשל ֲעָקרּות,   ּומַּ

ְפֵתחַּ ֶשל ְגָשִמים.  ּומַּ

 ', ו'()דברים רבה ז

 

 

כתובים רבים במקרא עוסקים  , םחקלאיו בתקופת המקרא הי ישראל בארץשום שרוב בני האדם שחיו מ

ים לעומת  אר משה את הייחודיות של ארץ ישראל לעניין הגשמיחשיבותו. לפני הכניסה לארץ תבגשם וב

 מצרים:

ָתה ָבא ע ֶאת ִכי ָהָאֶרץ ֲאֶשר אַּ ִים ִהוא ֲאֶשר ְיָצאֶתם ִמָשם ֲאֶשר ִתְזרַּ ְרֲעָך ְוִהְשִקיָת  ָשָמה... ֹלא ְכֶאֶרץ ִמְצרַּ זַּ

ְגְלָך )השקיה  ָיָרק. ְוָהָאֶרץ ֲאשֶ מלאכותית, בתעלותְברַּ ן הַּ ֶתם ֹעְבִרים ָשָמה... ( ְכגַּ ר ֶאֶרץ הָ ר אַּ ִרים ּוְבָקֹעת ִלְמטַּ

ִים ִתְשֶתה ָשמַּ   י"א(-'דברים י"א, י) ָמִים. הַּ

ארץ ישראל  לעומת זאת, . משקים את השדות במי הנילוס המובלים בתעלות, במצרים האלה לפי הפסוקים

היא ארץ של  ארץ ישראל . לכל השדות להביא מיםאפשר שממנו  גדול נהרבה אין אינה שטוחה כמצרים ו

 גשם.ה – א מטר השמיםוה, ומקור המים העיקרי בה ובקעותהרים 

. רש"י מסביר שהגשם משקה הגנותלשבח לארץ או נאמר לאם תיאור זה המקרא חלוקים בשאלה  ינפרש

כל עוד שומרים בני  שועל כן יש בכך שבח. רמב"ן טוען  ,בארץ ישראל את השדות בלי שהאדם עומל כלל

רץ  האו ,אבל כאשר הם עוברים על מצוותיו, לא יורד גשם, טיר גשםהתורה, אלוהים מממצוות ישראל על 

 מצמיחה דבר.אינה ששחונה ומדברית  ,הופכת לארץ רעה

 העשרה למורה
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 גשמים. חדשים ולהוריד חיים ליצורר מתים לחיים, יהחזל: לעשות שלושה דברים יכולאינו על פי המדרש האדם 

 שואלים:

 לקיום ממש  חשובמשותף לשלושת הדברים הללו? )שלושת המפתחות עוסקים בחיים. גשם  ,לדעתכם ,מה

 כמו הולדת ילדים(.

  אלהיכולים לשלוט בשלושת הדברים האיננו  רמת הכיתה אפשר לשאול: האם גם היוםעל פי? 

 

 גשמיםירידת : התנאי ל'חלק ב

תקופות בצורות כמה וכמה הרות גורל. בתורה מתוארות  השלכותם מימחסור בגשהיו לבתקופת המקרא כאמור, 

הגשם ו הביאו להתפתחות האמונה שירידת לשלוט ב וחוסר יכולתהתלות של האדם בגשם ורעב חמור. שהביאו ל

, אלא מושפע מגורמים מסוימים, שרירותי לחלוטין אולם על פי התורה רצון האלוהים אינו ברצון אלוהים. הויתל

 . ובמיוחד ממעשיהם של בני האדם

לירידת  העוסקים בגורמיםים שני מקורות באמו ,תחת הכותרת "גשם גשם משמים" ,('בדף העבודה )נספח א

שהובא בחלק  למדרש על "מפתח הגשמים" קשר, המדרש, מתגשמים לפי התורה ולפי המדרש. המקור השני

  תכנון הזמן בשיעור.על פי לבחור אם להשתמש בו או לא  אפשרהקודם. 

. מומלץ לשון המקורותשהבינו את ולוודא התלמידים בין . כדאי לעבור עובדים על דף העבודה בזוגות או ביחידים

 לפחות. ללמוד יחד במליאה מקור אחד

 

 : אם "תשמעו אל מצוותי", אז "נתתי מטר ארצכם בעתו".הם משפטי תנאיתורה מהפסוקים ה

 ם להבין את פירוש הפסוקים.תלמידיתעזור להטבלה שבדף העבודה 

יִמְצו ָשֹמעַּ ִתְשְמעּו ֶאל ְוָהָיה )כאשר( ִאם ֶּוה( אלוהים) ָאֹנִכי ֲאֶשר ֹתַּ יֹום, ֶאְתֶכם ְמצַּ ּוְלָעְבדֹו  ֱאֹלֵהיֶכםה'  ְלַאֲהָבה ֶאת הַּ

ְבֶכם ּוְבָכל ְבָכל ר ְלבַּ ִתי ְמטַּ ְלקֹוש נְַּפְשֶכם. )אז( ְוָנתַּ )הגשם  ,ַאְרְצֶכם ְבִעתֹו )בזמן הנכון( יֹוֶרה )הגשם הראשון( ּומַּ

ִתי ֵעֶשב ְבָשְדָך ִלְבֶהְמ  ְפָת ְדָגֶנָך )חיטה( ְוִתיֹרְשָך )גפן( ְוִיְצָהֶרָך )זית(. ְוָנתַּ ְלָת ְוָשָבְעָת.  ,ֶתָךהאחרון( ְוָאסַּ  ְוָאכַּ

ְבֶכם ְדֶתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים  ,ִהָשְמרּו ָלֶכם )היזהרו( ֶפן )שלא( ִיְפֶתה )יתפתה( ְלבַּ ֲעבַּ ְרֶתם )ותעזבו את אלוהים( וַּ ְוסַּ

ֲחִויֶתם לֶָ  ר ֶאתה'  כעס(ים. )אם תנהגו כך אז( ְוָחָרה ַאף )הְוִהְשתַּ יִ  ָבֶכם ְוָעצַּ ָשמַּ ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתֵתן  ם ְוֹלאהַּ

ֹּטָבה ֲאֶשר ,ְיבּוָלּה ֶאת ל ָהָאֶרץ הַּ ְדֶתם )תגורשו( ְמֵהָרה ֵמעַּ ֲאבַּ  ֹנֵתן ָלֶכם. ה'  וַּ

 ז("י-ג"א, י")דברים י

 

 אפשר להיעזר בשאלות מכוונות:

 תהקבל. מהי הברכה ומה התנאי לאלוהים מבטיח לעם ישראל ברכהו "ט-ג"בפסוקים י? 

 מפני מה הוא מזהיר אותם? מה אסור להם לעשות? .ז אלוהים מזהיר את עם ישראל"בפסוק ט 

 תנאי, אם לא יקשיבו ז מופיעה התוצאה של מעשיהם של עם ישראל. מה יקרה אם לא יעמדו ב"בפסוק י

 זהרה?לא

 

  באמצעות משל: המקור מהמדרש מבטא רעיון זהה למקור מהתורה

 אי אֹוֵמר:ר' ִשְמעֹון ֶבן יֹוחַּ 

ְפֵתחַּ ֶשל ָהאוֹ  ֶמֶלְך דֹוֵאג ִלְמזֹון ֻכָּלם. ּומַּ ְרֵבה, ְוָהָיה הַּ ֲעָבִדים הַּ ָמזֹון( ָהָיה ְביַּד ָמָשל ְלֶמֶלְך, ֶשָהיּו לֹו ָבִנים וַּ ְחְסֵני הַּ ָצר )מַּ

ֶמֶלְך.  הַּ
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 ִלים ּוְשֵבִעים.הּוא פֹוֵתחַּ ֶאת ָהאֹוָצר, ְוֵהם אֹוכְ  –ְכֶשֵהם עֹוִשים ְרצֹונֹו 

 לֹוֵקחַּ ָהאֹוָצר, ְוֵהם ֵמִתים ָבָרָעב. –ּוְכֶשֵאין עֹוִשים ְרצֹונֹו 

ּטֹוב אֶ  ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו הַּ ָפסּוק "ִיְפתַּ ֵשם הַּ ִים" )ְדָבִרים ָכְך ִיְשָרֵאל: ְכֶשֵהם עֹוִשים ְרצֹונֹו ֶשל ֱאלֹוִהים, ִמְתגַּ ָשמַּ ת הַּ

ִים ְוֹלא ִיְהיֶ (, ּו, י"בח"כ ָשמַּ ר ֶאת הַּ ָפסּוק "ְוָחָרה ַאף ה' ָבֶכם ְוָעצַּ ה ָמָטר" ְכֶשֵאין עֹוִשים ְרצֹונֹו ֶשל ֱאלֹוִהים, ִמְתגֵַּשם הַּ

 (., י"זא")ְדָבִרים י

 ב("א, י"מדרש ספרי, דברים יעל פי )

 

 דרש הקודם על מפתח מלבין התפיסה המוצגת בזה המדרש איך אפשר ליישב בין התפיסה המוצגת ב

)המפתח נותר בידיו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מחליט אם להוריד גשמים או לא לפי  הגשמים?

 של בני האדם( םהמעשי

 

התנאי לירידת גשמים לפי התורה הוא קיום מה שלמדנו מהמקורות בדף העבודה: במליאה חוזרים בקצרה על 

, גשם והארץ שופעת בתבואה, בגפנים ובזיתיםיורד ון אלוהים, עושים את רצישראל  אם על פי התורה,. מצוות

( נתן להם אלוהיםזו שלא  ,אלוהים ועובדים אלוהים אחרים )בוחרים מערכת חוקים אחרתהסרים מדרך ואם הם 

 גורש מארץ ישראל.ילא יורד גשם ועם ישראל 

 

 שואלים:

 ,לפי התורה?  לירידת גשמים גורםמה  אם כך 

 

 

 

 םמימורידים גש: איך 'חלק ג

גם היום בכל שנה אנו מקווים לשנה ברוכה . בכל התקופותבעיית הגשמים בארץ ישראל הטרידה את יושבי הארץ 

בעיה. לאור המפלס הכנרת ונזהרים לשמור על כל טיפה. חכמים התמודדו עם אותה  מירידתחרדים בגשמים, 

על , ואת רצון אלוהים כראויישראל אינו ממלא שעם סימן הן שנות הבצורת והיובש האמינו שהנאמר בתורה הם 

 ירידתל התפללובתשובה ו וחזר, סליחה וקשישבהם ב מיוחדים ימי צום", תעניות"הם קבעו , בין השאר, כן

 גשמים.

לירידת גשמים. ועל ניסיונות של חכמים לגרום  על תעניות ציבורבתלמוד מסופרים סיפורים רבים  במסכת תענית

ד גשמים, אלא ילהורדי כ הההלכעל פי מצוות רים האלה אינם מדגישים את הצורך לקיים למרבה הפלא הסיפו

 

 

מובן שמבחינה מדעית אין קשר בין ירידת גשם למעשי בני האדם כפרטים, ובכלל זה לרמת שמירת המצוות 

ים של המין האנושי בכללו, ובעיקר בעולם המערבי, שלהם. עם זאת, גם מדענים רבים טוענים שמעש

משפיעים מאוד על תופעות טבע למיניהן, וגם על ירידת הגשמים. פגיעה בטבע והתערבות בו, כגון כריתה של 

דבור )כלומר להתרחבות האזורים בעולם  יערות, משנה את מאזן המשקעים בכדור הארץ, וגורמות, למשל, לִמ 

ת(, ולשינויי אקלים בכדור הארץ, ובהם, למשל, לריבוי של סופות גשמים  שבהם כמות משקעים מופחת

 הרסניות. 

יש לציין כי המחלוקת בין המדענים בשאלת חלקו של האדם בתופעות האלה גדולה. לקריאה נוספת, בקרו 

 .ובאתר מכון דווידסון באתר גלילאו

 בראי המדע

https://timeout.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99-%D7%9B%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%A2-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%A2-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
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זאת כ ., ולעתים אפילו מעשים חתרנייםממסד הרבניגישת ה שאינם עולים בקנה אחד עםדווקא מעשים מתארים 

ראו ) ושקבע תנאי לאלוהים להורדת גשמים ואלוהים נשמע ל ,דמותו המתריסה של חוני המעגל , למשל,היא

 חודש חשוון(.  – , ביחידה השנייה'תה גיבתכנית לכ

על אדם פשוט שהביא לירידת גשמים לעומת רב מכובד שקבע  מספר מסכת תעניתב הורדת גשמיםסיפור נוסף על 

 תלמידים.עם האת המדרש קרוא . אפשר ל('תענית ולא הצליח להביא לירידת גשמים )נספח ב

 

ֵמן ְלָמקֹום אֶ  ב* ִהְזדַּ ד בֹו ֶגֶשם.רַּ  ָחד ֶשֹּלא ָירַּ

ֲעִנית* ְוֹלא ָיְרדּו ְגָשִמים. ר תַּ  ָגזַּ

ד ְלָפָניו ְשִליחַּ ִצבּור* ִבְתִפָּלה.  ָירַּ

 *" ִשיב ָהרּוחַּ ִצבּור "מַּ ר ְשִליחַּ הַּ , –ָאמַּ  ְוָנְשָבה רּוחַּ

ֶגֶשם"*  ר "מֹוִריד הַּ  ְוָיְרדּו ְגָשִמים. –ָאמַּ

ב: מָ  ר לֹו רַּ אי ִבְזכּוָתם ִנְשְמָעה ְתִפָּלְתָך ִמָיד?ָאמַּ דַּ ֲעֶשיָך, ֶשּוַּ  ה מַּ

ֵמד ְיָלִדים ֲאִני, ר לֹו ָהִאיש: ְמלַּ  ָאמַּ

ֵמד ִלְבֵני ֲעִנִיים ִכְבֵני ֲעִשיִרים,  ּוְמלַּ

 ֵאיִני לֹוֵקחַּ ִמֶמּנּו ְכלּום. –ּוִמי ֶשֵאין לֹו ֶכֶסף 

 ,ְוֵיש ִלי ְבֵרָכה ֶשל ָדִגים

ֲחדֹו ְבָדִגים  ְוָכל ִמי ֶשְמָסֵרב ִלְלֹמד, ֲאִני ְמשַּ

ד ֶשהּוא ָבא ְוקֹוֵרא. ְדלֹו עַּ  ּוְמשַּ

 ('ד, עמוד א")על פי תלמוד בבלי, תענית כ

 

 פירושי מילים:

 שם של חכם –רב 

 יום צום ותפילה לירידת גשמיםציווה על  –גזר תענית 

 בבית הכנסתהציבור  נחה את תפילתמהאדם חזן, ה –שליח ציבור 

 עמד והתפלל – ירד... בתפילה

 גשמיםהמבקשות תפילות שמות ה – "מוריד הגשם", "משיב הרוח"

 

 

 המעובד למחזה מחלקים להם את המדרשמזמינים שלושה תלמידים, להציג את המדרש. אפשר  ,יש זמןאם 

  .את הסיפור להציגמבקשים מהם ( ו')נספח ג

 

 שואלים:

 עיסוק גשמים? ) , התנהגות שבזכותה יורדיםראויההתנהגות יזה סוג של התנהגות היא , אמדרש הזהלפי ה

 אחריםבני אדם וכבוד לכפתיות מעשים טובים המגלים אבחינוך, שמירה על שוויון בין בני אדם, כלומר 

 (ומקדמים את החברה

 

 סיכום

תפיסה על פי ה. י האדם החיים בה, וכמובן לבנבהש יםהחילבעלי  ,תהיצמחילהגשם הכרחי לאדמת ארץ ישראל, 

אם ישראל עומדים  – את טיב הקשר בין עם ישראל לאלוהיו משקפתהגשם ירידת המסורתית, היהודית 

לא יורדים  –יורדים גשמים, ואם הם חוטאים ואינם הולכים בדרכיו  של אלוהיםקיים את מצוותיו ל םתוביבמחו
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אדם לחברו. עזרה תחום שבין ב הםהראויים והרצויים  שהמעשיםהמדרש ממסכת תענית מלמד אותנו . גשמים

 להביא לירידת גשמים.הן הפעולות היכולות  –ודאגה לחברה  לזולת, ראיית האחר וצרכיו

גם אם איננו מקבלים את התפיסה שמעשינו הפרטיים, הדתיים והחברתיים משפיעים על ירידת הגשמים, אפשר 

האדם )הפרטים, הקהילות, המדינות( יש השפעה רבה על סביבתם, לקשור את הרעיון הזה לטענה שלמעשי בני 

  ושהתנהגות המין האנושי משפיעה, כנראה, אפילו על ירידת הגשמים.

 

 

 האדם עץ השדה

קורים דברים לא מרגישים כאשר מה אנחנו אפשר לשוחח עם התלמידים על תחושת חוסר שליטה: 

את ? האם אנחנו מצטערים? כועסים? מקבלים תוהשפיע על המצב ולשנואין לנו דרך לאך ים וירצ

 ?בעצמנו אחריותמקבלים ? אחרים בהשלמה? מאשימיםהמציאות 

 .ך אפשר להגיב להם וכיצד אפשר לנהוג בהםחושבים על דוגמאות למצבים כאלה ובודקים יחד אי

הוא גשם הנושא אחר שאפשר לדון בו הוא היכולת שלנו לעשות טוב ועל ההשפעה של מעשינו הטובים. 

, , המעשים שלנו יוצרים את השפעבחלקים הקודמים לפי מה שלמדנו, ושפע היורד לעולם ומחייה אותו

 .להגיע שפעמונעים מה, , ואם לא עושים טובטוב מביאה טוב ת. עשייאו לפחות יכולים להשפיע עליו

 גםשה טוב נעבהם עשו מעשה טוב למישהו אחר ומתוך כך שמבקשים מהתלמידים לחשוב על מצבים 

 .נוספים הוביל לדברים חיוביים המעשה הטוב שלהםאו ש ,להם

 

 במרחב החקלאי

  במי הגשם היורדים צורך בגשמים בגינה. במה שונה ההשקיה לדון במיוחד בבמרחב החקלאי כדאי

 ? באמצעים אחרים )בצינור, בממטרה, בטפטפות(מהשמים מהשקיה 

  מחים זקוקים לכמות מוגבלת של מים ואילו צמחים צמאים צ לואי :השקיה בגינההכללי ללמד את רצוי

 טפטפותב בהשקיהלשוחח על היתרון שכדאי  ?להשקות ובאילו שעות של היוםיש מאיזו זווית  ?במיוחד

מקור מים נוסף  . רצוי להזכירבמקומות רבים בעולם( ושינה את פני החקלאות ישראלשפותח ב "פטנט)"

. באמצעותוהמאפשרים לאגור טל ולהשקות טכנולוגיים ש פיתוחים הטל. כיום י – ומנוצל די ושאינ

 ומטרתו להזריםהעץ מעין מגש שמניחים על האדמה צמוד לגזע  – "טליה"אפשר אף להכין עם הילדים 

 – הטל באדמה שאינה מעובדת איך והיכן נשמר נאגרים מילהתבונן אפשר הטל אל שורשי העץ. מי את 

, כיוון שטיפות המים ריבוי שטח הפנים עוזר באגירת המים) האבנים והעלים זווית חללים ובפינות שביןב

 .באוויר הופכות לטל במגע עם משטחים קרים(

 בעזרת אידוי למנוע באדמה ואת המים כדאי להסביר שאפשר לשמור מי גשמים, אגור דרכים ללבד המ

 . , למשל, לפרוש על האדמה יריעות חיפוי סינתטיות או לפזר גזם על הקרקעחיפוי האדמה

 האדם משפיעים על  שמעשילדיון בתפיסה דרכי שימור המים וניצולם הנכון אפשר לקשור את הדיון ב

והמדרשים  סת התורהתפילא מקבלים את . גם אם ירידת הגשמים )תפיסה שפגשנו בתורה ובמדרשים(

הגשמים  כמות מימעשי האדם משפיעים על אפשר להסכים ש, שהגשם הוא גמול על מילוי רצון האלוהים

גורם לעליית הטמפרטורות ומכאן לתופעת  הרס יערות הגשםלמשל, . ומנוצלים המגיעים לאדמה

תרם  הקטן שלנו האדמה במרחב החקלאי, ולעומת זאת, חיפוי  קיצוניות של המסת קרחונים ומדבור

למקורות אם לא נשפוך למשל, שמירה על המים מפני זיהום היא בידינו. גם . לניצול טוב יותר של המים

, ים, שהם מזהמים פחות(קיון אקולוגייבחומרי נ)למשל, בבית אפשר להשתמש  חומרים מזהמיםהמים 

 נגדיל את כמות המים הראויים לשימוש חוזר.

http://www.archifind.co.il/display_one.asp?id=6401&category=&album=2768
http://www.archifind.co.il/display_one.asp?id=6401&category=&album=2768
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)כמו פריז, ברלין או  באירופהאחרות ערים מרכזיות הכמות באינה שונה מ בישראל כמות המשקעים

מי שרק כרבע מ במים בארץ אינה מחסור בגשמים, אלאהסיבה האמיתית למחסור ומכאן ש. מוסקבה(

פתור  ים. ניצול נכון של מי הגשמים היה יכול לזורמים אל האו יתר מתאדים ה ים, ואילוהגשמים מנוצל

 בישראל.   מיםת היבעיאת 

 שימוש נכון במי גשמים כולל, בין השאר:  

. תכנון נכון של פני הקרקע, כמו בניית טרסות, חפירת תלמים בקרקע, חיפוי הקרקע ותכנון נוף עירוני  1

 נכון.

 . איסוף מי גשמים במכלים.2

 ם אפורים במשק הבית )להדחת האסלה( או בחקלאות.. שימוש במי3

 העשרה למורה
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 חשיבותו של הגשם

 

 תח גשמיםמפ .1

ֵאלּו ֵהם: ִרָיה שֹוֶלֶטת ֲעֵליֶהם ]...[ וְׁ ֵאין בְׁ דֹוש ָברּוְך הּוא וְׁ ָידֹו ֶשל ַהַקָ חֹות בְׁ תְׁ לֹוָשה ַמפְׁ  שְׁ

ִחַית ַהֵמִתים, ֵתַח ֶשל תְׁ  ַמפְׁ

ֵתַח ֶשל ֲעָקרּות,   ּוַמפְׁ

ָשִמים. ֵתַח ֶשל גְׁ  ּוַמפְׁ

 )דברים רבה ז', ו'(

 

 גשם גשם משמים .2

 .במילים שלכם פסוקיםהסבירו את משמעות הפסוקים האלה מהתורה מתוארים התנאים לירידת גשמים. ב

 

 )במילים שלכם( הסבר דברים י"א

  –התנאי )אם...( 

יִמְצו ְוָהָיה ִאם ָשֹמעַּ ִתְשְמעּו ֶאל י"ג )אני,  ָאֹנִכי ֲאֶשר ֹתַּ

ֶּוהאלוהים(  יֹום ֶאְתֶכם ְמצַּ  ֱאֹלֵהיֶכם 'ה ֶאת ְלַאֲהָבה ,הַּ

ְבֶכם ְבָכל ּוְלָעְבדוֹ   .נְַּפְשֶכם ּוְבָכל ְלבַּ

 

  –הברכה המובטחת )אז...( 

ר ט"ו-י"ד ִתי ְמטַּ ְלקֹוש* ְוָנתַּ  ,ַאְרְצֶכם ְבִעתֹו יֹוֶרה ּומַּ

ִתי ֵעֶשב ְבָשְדָך  ְפָת ְדָגֶנָך ְוִתיֹרְשָך ְוִיְצָהֶרָך*. ְוָנתַּ ְוָאסַּ

ְלָת  ,ִלְבֶהְמֶתָך  ְוָשָבְעָת.  ְוָאכַּ

 

  – יתקיים התנאי, אזהרה ואם לא

ְבֶכם ט"ז ְדֶתם  ,ִהָשְמרּו ָלֶכם ֶפן ִיְפֶתה ְלבַּ ֲעבַּ ְרֶתם* וַּ ְוסַּ

ֲחִויֶתם ָלֶהם.  ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְשתַּ

 

  –העונש המובטח )אז...( 

ר ֶאת ה'ְוָחָרה ַאף*  י"ז ִים ְוֹלא ָבֶכם ְוָעצַּ ָשמַּ ָמָטר  ִיְהֶיה הַּ

ל ָהָאֶרץ  ,ְיבּוָלּה ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתֵתן ֶאת ְדֶתם* ְמֵהָרה ֵמעַּ ֲאבַּ וַּ

ֹּטָבה ֲאֶשר ְיהָוה ֹנֵתן ָלֶכם.   הַּ

 

 

 פירושי מילים:

קוֹשהגשם הראשון,  – יוֶֹרה  הגשם האחרון – ַמלְּ

 זית. – יצהר ,ענבים,גפן – תירוש ,חיטה – דגן

ֶתם ַסרְּ  וד אלוהים אחריםתעזבו את אלוהים לעב – וְּ

ָחָרה ַאף  כעסי – וְּ

ֶתם  תגורשו – ַוֲאַבדְּ

 

 

 

 'נספח א
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 משל.  עזרתב את התנאי לירידת גשמים בארמזה ההמדרש 

 ִקראו את המדרש וענו על השאלות.

 

עֹון ֶבן יֹוַחאי אֹוֵמר:  ר' ִשמְׁ

ָהָיה ַהֶמֶלְך דוֹ  ֵבה, וְׁ ֶמֶלְך, ֶשָהיּו לֹו ָבִנים ַוֲעָבִדים ַהרְׁ זֹון ֻכָלם. ָמָשל לְׁ  ֵאג ִלמְׁ

ַיד ַהֶמֶלְך. ֵתַח ֶשל ָהאֹוָצר )מחסני המזון( ָהָיה בְׁ  ּוַמפְׁ

צֹונֹו  ֶשֵהם עֹוִשים רְׁ ֵבִעים. –כְׁ ִלים ּושְׁ ֵהם אֹוכְׁ  הּוא פֹוֵתַח ֶאת ָהאֹוָצר, וְׁ

צֹונֹו  ֶשֵאין עֹוִשים רְׁ ֵהם ֵמִתים ָבָרָעב. –ּוכְׁ  לֹוֵקַח ָהאֹוָצר, וְׁ

ָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהטֹוב ֶאת ַהָשמַ ָכְך ִישְׁ  ַתח ה' לְׁ ַגֵשם ַהָפסּוק "ִיפְׁ צֹונֹו ֶשל ֱאלֹוִהים, ִמתְׁ ֶשֵהם עֹוִשים רְׁ ִים" )דברים ָרֵאל: כְׁ

ָעַצר ֶאת הַ , י"בח"כ ָחָרה ַאף ה' ָבֶכם וְׁ ַגֵשם ַהָפסּוק "וְׁ צֹונֹו ֶשל ֱאלֹוִהים, ִמתְׁ ֶשֵאין עֹוִשים רְׁ ֶיה ָמָטר" (, ּוכְׁ ֹלא ִיהְׁ ָשַמִים וְׁ

 (., י"זא")דברים י

 ב("א, י"מדרש ספרי, דברים יעל פי )

 

 במילים שלכם. ִכתבו את המשל 

 מיהו המלך? מיהם הבנים והעבדים? מהו האוצר?  של?מה הנמ 

 הבנתכם.פי מה על עם ישראל לעשות כדי לקבל את "האוצר הטוב"? הסבירו מה כולל תנאי זה ל 
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 ו של מי מורידה גשמים?תפילת

 

ד בֹו ֶגֶשם. ֵמן ְלָמקֹום ֶאָחד, ֶשֹּלא ָירַּ ב* ִהְזדַּ  רַּ

ֲעִנית* ְוֹלא ָיְרדּו ְגָשִמים. ר תַּ  ָגזַּ

ד ְלָפָניו ְשִליחַּ ִצבּור* ִבְתִפָּלה.  ָירַּ

 *" ִשיב ָהרּוחַּ ִצבּור "מַּ ר ְשִליחַּ הַּ , –ָאמַּ  ְוָנְשָבה רּוחַּ

ר "מֹוִריד הַּ   ְוָיְרדּו ְגָשִמים. –ֶגֶשם"* ָאמַּ

אי ִבְזכּוָתם ִנְשְמָעה ְתִפָּלְתָך ִמָיד? דַּ ֲעֶשיָך, ֶשּוַּ ב: ָמה מַּ ר לֹו רַּ  ָאמַּ

ֵמד ְיָלִדים ֲאִני, ר לֹו ָהִאיש: ְמלַּ  ָאמַּ

ֵמד ִלְבֵני ֲעִנִיים ִכְבֵני ֲעִשיִרים,  ּוְמלַּ

 ִמֶמּנּו ְכלּום. ֵאיִני לֹוֵקחַּ  –ּוִמי ֶשֵאין לֹו ֶכֶסף 

 ְוֵיש ִלי ְבֵרָכה ֶשל ָדִגים,

ֲחדֹו ְבָדִגים  ְוָכל ִמי ֶשְמָסֵרב ִלְלֹמד, ֲאִני ְמשַּ

ד ֶשהּוא ָבא ְוקֹוֵרא. ְדלֹו עַּ  ּוְמשַּ

 ('ד, עמוד א")על פי תלמוד בבלי, תענית כ

 

 

 פירושי מילים:

 שם של חכם –רב 

 לה לירידת גשמיםיום צום ותפיציווה על  –גזר תענית 

 בבית הכנסתנחה את תפילת הציבור מהאדם חזן, ה –שליח ציבור 

 עמד והתפלל –ירד... בתפילה 

 תפילות בקשה להורדת גשמים –משיב הרוח, מוריד הגשם 

 

 

 

 'בנספח 
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 מחזה –תפילתו של מי מורידה גשמים? 

 

 שלוש דמויות: רב, איש, גשם

 

 כיתה:פני ההדמויות מציגות את עצמן ל

 !קרהבאמת , וכך רב ואני רב! קראו לי בשם רב כי ידעו שאהיה רב חשוב ומכובד מיש רב:

 אפילו שם לא נתנו לי בסיפור הזה. ,אני איש פשוט איש:

 לא לרדת.שאני גשם, וכל הסיפור התחיל בגללי. אחרי קיץ ארוך וחם בארץ ישראל קיבלתי פקודה  גשם:

בשמים, התכרבלתי בעננים וצפיתי בטלוויזיה  ,ל. נשארתי בביתביום הראשון היה נחמד להאריך את החופש הגדו

 לא לרדת לאדמה.שיום ועוד יום, שבוע ועוד שבוע, ועדיין נאמר לי  ואבל עבר, של כדור הארץ

 כמה בני האדם מצפים לי. עד התחיל להיות משעמם בשמים וגם הצטערתי לראות

וגם אני  ,ב גדול, אני אגיד לכל העם לצום ולהתפלל לגשםדי! אי אפשר ככה! חייבים גשם. אני ר רב אומר בקול:

 .הגשם רדיבוודאי ואז  ,אתפלל

  (זז מצד לצד ומתפלל. )מתפללרב 

 גשם, אתה יכול כבר לרדת? הצום והתפילה עזרו? ,נו רב אומר לגשם:

 לא. גשם:

 אוף! רב מרימים ידיים לאוויר ואומר:

 אולי זה יעזור להביא גשם. ,תפלל ִאתךאולי אני יכול לעזור. אני א איש אומר לרב:

 טוב, בוא ננסה. רב:

 (מתפללים יחד רב ואיש)

הלוואי שירד גשם, שמים ישקו את האדמה, צמחים יוכלו לגדול, לבעלי חיים יהיה מים לשתות ולנו  איש מתפלל:

 משיב הרוח ומוריד הגשם"."ברוך אתה ה' מה לאכול. יהיה 

 (ות של רוח ואחר כך קולות של טפטוף גשםקולמשמיע מסתחרר ומסתובב  גשם)

 .אתה עושהוואו, איך הצלחת להוריד גשם? אתה בטח בן אדם מאוד מיוחד. ספר לי מה  רב לאיש:

 ני לוקח כסף.יכסף לשלם לי, א להוריהםואם אין  ,אני מלמד ילדים קטנים לקרוא איש:

 ללמוד...זאת עבודה קשה. הרבה ילדים קטנים לא כך כך אוהבים  רב לאיש:

אני מבטיח שאם יבואו ללמוד נוכל לשבת לשיעור בחוץ, ובחוץ יש לי ברכת דגים. נכון מאוד. לילדים האלה  איש:

 וככה גם הם וגם אני נהנים! ,הילדים יושבים ליד הברכה ולומדים

על  איזה יופי שיש אנשים טובים שעושים מעשים טובים ואכפת להם מאחרים. בזכותם אני יכול לרדת גשם:

 האדמה ולשמח את כולם וגם את עצמי!

 

 

  

 'גנספח 
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 לארץוהקשר  שיעור רביעי: נטיעת עצים

 

)למשל, כמו כל הצמחים, בתהליך הפוטוסינתזה  חשיבות אקולוגית מכרעת לקיום היצורים החיים כולםלעצים 

ם יש לעצידית . במסורת היהוהם פולטים חמצן, מנקים את האוויר מזיהום ומפיקים גלוקוז המזין את עולם החי(

ויש איסור לכרות  ,(דברים כ', י"ט כי האדם עץ השדה""למשל, ) נמשלים לעצים בני האדם – מקום של כבוד

 ,של עצים לפי תפיסת חכמיםו ייחודם ננסה להבין מהזה (. בשיעור "בל תשחית"עצים המועילים לאדם )איסור 

לארץ.קושרת את הנוטעים עת עצים נטי מדועו ישראל, התיישבות בארץלנטיעת עצים מה קשר בין   

 

 :השיעור מטרות

  עתידלאחריות מבטאת קבלת  , שלפיה נטיעת עציםתפיסת חז"לאת התלמידים ילמדו. 

 חדשה ביטוי להתחלה, בהיותה התלמידים יכירו את הקשר הסמלי בין נטיעת עצים להתיישבות 

 .שייכותלו

  לעץ, לאדמה ולארץים קשר בין המטפלהתלמידים יבינו כיצד טיפול בעץ יוצר. 

 

 :הדרושים אביזריםה

 ומחשב, או תמונה מודפסת )נספח א'( מקרן

 הקרנת סרטון מהאינטרנטלאמצעי להשמעת מוזיקה או 

 

 מבנה השיעור:

 : העץ כגשר בין העבר לעתיד'חלק א

 : נטיעת עצים והתיישבות'חלק ב

 השקעה יוצרת קרבה וזיקה: 'חלק ג
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 מהלך השיעור:

 גשר בין העבר לעתיד: העץ כ'חלק א

 או מדפיסים את התמונה ומחלקים לכל ,(הזה בקישוראו  ',של עץ )נספח א צלוםת (או מקריניםעל הלוח )תולים 

 .זוג

ני כמה מאות שנים. מבקשים בויש עצים , מאוד מבוגרלהגיע לגיל אומרים לתלמידים שעצים יכולים 

איך  –בר הוא צמח ולמה? ואם  אותו נטע: בן כמה הוא? מי בתמונהשל העץ  "מה הסיפור"מהתלמידים לחשוב 

אנשים  לו? איקרה לו וסביבו מאז שניטע ועד היוםזה קרה? איך היה נראה העולם כאשר הוא התחיל לצמוח? מה 

 ?חווהש "החוויות"ץ לספר מכל סיפורים יש לע אילועברו לידו? מה הם עשו? 

 של העץ. ונותנים לתלמידים זמן לחשוב ולכתוב לעצמם את סיפור

 

( השופך אור על 'במקרא ובחז"ל מייחסים חשיבות רבה לעצים, לנטיעתם ולשמירתם. קוראים מדרש )נספח ב

תאר את המתרחש או לצייר ציור המ ,להמחיז את הטקסט בכיתה אפשר. לפי חז"ל אחת מהסיבות לנטיעת עצים

 בו.

 

ֶמֶלְך ֲעֶשה ְבַאְדְרָינֹוס הַּ  ָרָאה ָזֵקן ֶאָחד ֶשָהָיה נֹוֵטעַּ ְנִטיעֹות ְתֵאִנים.וְ ֶשָהָיה הֹוֵלְך ִבְרחֹובֹות ְטֶבְרָיה  מַּ

ְכָשו? ָתה עַּ ָמה ָשִנים אַּ ר לֹו ַאְדְרָינֹוס: ֶבן כַּ  ָאמַּ

ר לוֹ   ָזֵקן: ֶבן ֵמָאה ָשָנה.הַּ  ָאמַּ

ָתהָאמַּ  ָתה ֶלֱאֹכל ֵמֶהן? !?עֹוֵמד ְוטֹוֵרחַּ ְונֹוֵטעַּ ְנִטיעֹות ,ָזֵקן ֶבן ֵמָאה ָשָנה ,ר לֹו: אַּ  ְוִכי ָסבּור )חושב( אַּ

, ִאם ֶאְזֶכה  ֶמֶלְך, ֲהֵריִני נֹוֵטעַּ ר לֹו: ֲאדֹוִני הַּ י, –ָאמַּ ל ִמֵפרֹות ְנִטיעֹותַּ  ֹאכַּ

י ִלי ָכְך ֲאִני ָיֵגעַּ ְלָבנַּי.ְכֵשם ֶשָיְגעּו  –ְוִאם ֹלא ֶאְזֶכה   )טרחו בנטיעות( ֲאבֹותַּ

 (ה' ,ויקרא רבה כ"העל פי מדרש מתורגם ומעובד )

 

היא  סיבה לנטיעת עציםהזה דרש מעל פי 

הדורות הקודמים נטעו  – "אחריות דורית"

ואנו  ,למעננו עצים ואנו נהנים מהם בחיינו

 .אחרינו נוטעים למען הדורות הבאים

 שואלים:

 ציםאדם לנטוע עבני איזו סיבה יש ל? 

 ?מאיזו סיבה נטע הזקן בסיפור עצים 

  מה אנו למדים מכך על חשיבות נטיעת

 עצים? ה

 ?איזה ערך אנו לומדים מנטיעת עצים 

 

קבלת מסבירים שנטיעת עצים היא מעשה של 

אחריות על העתיד. לא תמיד מי שנוטע את העץ 

יוצר הוא  זמן רב, חי עץשהמפני אבל , ממנויהנה 

של כל דור דאגה בין הדורות ומבטא את ה קשר

. העץ מבטא את הקשר בין אחריו לדורות הבאים

 אחריו.שטיב עם כל הדורות ינו. מי שנוטע עץ עכשיו מינכדדורנו ולדור של דור הסבים וסבתות שלנו ל

 

 

מדרש נוסף המדגיש את את ערך האחריות הדורית כבסיס 

זה לכלל העם ומעניק לו הרעיון הלנטיעת עצים מרחיב את 

 נימה של מצוות עשה:

 ג(;  "כ ,ט"א י)ויקר ""וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל

 אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל:

אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו: נשב  

אלא... כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו   ולא ִנטע.

אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם. שלא יאמר אדם: אני 

זקן, כמה שנים אני חי, מה אני עומד ומתייגע לאחרים?  

 .למחר אני מת..

עוד  –לפיכך לא יבטל אדם מן הנטיעות, אלא כשם שמצא 

 טע, אפילו יהיה זקן.ייוסיף וי

 ('ח, )מדרש תנחומא, פרשת קדושים

 העשרה למורה:  
 

https://static.pexels.com/photos/29930/pexels-photo.jpg
https://static.pexels.com/photos/29930/pexels-photo.jpg
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 : נטיעת עצים והתיישבות'חלק ב

עְ  ָתֹבאּו ֶאל על הפסוק "ְוִכי ֲאָכל ֶתם ָכלָהָאֶרץ ּוְנטַּ בין מעשי בני ישראל קושר נכתב מדרש ה )ויקרא י"ט, כ"ג( "ֵעץ מַּ

 של אלוהים בבריאת העולם: וכאשר נכנסו לארץ לבין מעשי

ָּטע   .)בנטיעה(מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא ְבמַּ

ן ְבֵעֶדן ִמֶקֶדם"כמו שכתוב:  ע ה' ֱאֹלִהים גַּ ִיּטַּ  .(', ח'ראשית ב)ב "וַּ

"ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ : [כמו שכתוב]אף אתם, כשאתם נכנסים לארץ ישראל לא תתעסקו אלא במטע תחילה  [לכן]ו

ֲאָכל"  ְעֶתם ָכל ֵעץ מַּ  .)ויקרא י"ט, כ"ג(ּוְנטַּ

 (פרשה כ"ה פיסקה ג')ויקרא רבה, 

 

 עצים. על פי המתואר בספר בראשיתנטיעת  אלוהים לאחר בריאת העולם היה עשההדבר הראשון ש ,לפי המדרש

 כנסו לארץ.יילטעת עצים מיד אחרי שוו בני ישראל טלכן נצ, ואלוהים עצים בגן עדןנטע 

  מסבירים את הרעיון ושואלים:

 למה .)אדם וחווה בגן עדן, בני ישראל בארץ ישראל( מסוים במקום חדשים בשני המקרים מדובר בחיים, 

 ?חדשקום בממגיעים לגור ר ם כאשכדאי לטעת עצי ,להבנתכם

 

נטיעת עצים גם משמעות יש ל, לבניין ולבערה( , צל ועץמזון עצים מספקיםהמעשית )המסבירים שמעבר למטרה 

התקווה לקליטה, לצמיחה ואת  מסמלת את ה"נטיעה" האישית שלנו במקום החדש,העץ נטיעת . סמליתרגשית ו

 ולהשתרשות במקום החדש.

 

רבה, משמעות הייתה לסמל הזה תרבות הישראלית תנועה הציונית ובת גם שייכות למקום. בנטיעת עצים מבטא

 .היהודית החדשה בארץ ישראל ההתיישבותבעיקר במפעל 

חדשים חג של נטיעת עצים. שירים פרשנות נוספת ונעשה לט"ו בשבט בהתיישבות הציונית בארץ ישראל קיבל 

מבוססות על שמילותיו "כי תבואו אל הארץ" שיר גם הבהם ועות, נכתבו לחג מבטאים את חשיבות הנטישרבים 

  .בתנ"ךפסוקים 

 

 כי תבואו אל הארץ

 

 ִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ

ְעֶתם ָכל עֵ  ֲאָכלץ ּוְנטַּ  מַּ

ן ָהֵעץ ִפְריוֹ   ְוָנתַּ

  ְוָהָאֶרץ ְיבּוָלּה.

 

 ֵעת ִלְנֹטעַּ ִאיָלנֹות,

 ֵעת ִלְנֹטעַּ ִאיָלנֹות,

 ְבנֹות.ֵעת ִלְנֹטעַּ ְולִ 

 

ְפנוֹ  ת גַּ חַּ ְבֶתם ִאיש תַּ  ִוישַּ

ת ְתֵאָנתֹו, חַּ   ְותַּ

 ִוְהִייֶתם ְכֵעץ ָשתּול
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ל ְלֵגי עַּ  .ָמִים פַּ

 

 ֵעת ִלְנֹטעַּ ִאיָלנֹות,

 ֵעת ִלְנֹטעַּ ִאיָלנֹות,

 ֵעת ִלְנֹטעַּ ְוִלְבנֹות.

 

 ּוְבִניֶתם ָחְרבֹות עֹוָלם

 ֹשְממֹות ְתקֹוְממּו

ל  ְתֶכםַאְדמַּ  ִוְחִייֶתם עַּ

ח ּוְלעֹוָלם.  ָלֶבטַּ

 

 ֵעת ִלְנֹטעַּ ִאיָלנֹות,

 ֵעת ִלְנֹטעַּ ִאיָלנֹות,

 ֵעת ִלְנֹטעַּ ְוִלְבנֹות.

 

 ."זמרשת"עיבודים באתר אפשר למצוא כמה וכמה להשמיע את השיר או להקרין סרטון של ביצוע השיר.  מומלץ

 

 השקעה יוצרת קרבה וזיקה: 'חלק ג

ם, הגנה ממזיקים ועוד. פעולות אלו יוצרות וזיהשקיה, ג – לא די בנטיעה לגידול עצים. עץ דורש השגחה וטיפוח

 הסביבה.מואכפתיות גדולה יותר גדל בו העץ שלמקום  הקשרותת ומעוררוגם  קשר בין מגדל העץ לעץ עצמו

כלפיהם. שואלים אם יש לרגשותיהם הביא דוגמאות לצמחים ובעלי חיים שהם מגדלים ולתלמידים מבקשים מה

 ?לצמח או לבעלי החיים שלהם והקשר טיפול לבין תחושות הקרבההקשר בין 

 

 (.ג'"הנסיך הקטן" המדבר על הקשר בין אהבה להשקעה )נספח הספר לקרוא פרק מ אפשראם יש זמן, 

למשל, סביר להניח שתלמידה עצים ובעלי חיים. אינו מוגבל להם דברים שמשקיעים בקשר למזכירים ש

ההשקעה יותר לכיתה. ה קשר חזק מרגיש ,לארגן פעילויות חברתיות תועוזר נקיונה על תשומר ,בכיתה המשקיעש

שאנו משקיעים בהם  ובחברויות , בשיעורי ביתאמנות גם ביצירות, כך ת ערך לדבר עצמווהעבודה הקשה נותנו

 .לכך מציעים לתלמידים להביא דוגמאות נוספות. במיוחד

  

 סיכום

עתיד לתורמת לא רק לנו, אלא גם לדורות הבאים. לכן אחריות  םנטיעת, ועצים מבטאים קשר בין העבר לעתיד

קודמים ואנו נהנים הדורות העצים שנטעו בו יש שבנטיעת עצים. כשם שאנחנו הגענו לעולם  ,בין היתר ,מתבטאת

 להזיק יםיכולגם אילו מעשים ו ,לתרום לדורות הבאים יםמעשים שלנו יכולאילו ריכים לחשוב מהם, כך אנו צ

 .להם

ואכן, לנטיעת עצים היה מקום חשוב . , סמל להתחלה חדשה במקום מסוים, לשייכותנטיעת עץ היא מעשה סמלי

חג  –זו אופי חדש במפעל הציוני, בהתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל. גם ט"ו בשבט קיבל בתקופה 

 הנטיעות. 

כך גם ו, וטעינ םבו השמקום יוצרת קשר בין הנוטעים והמטפלים לבין העצים והנטיעת עצים וטיפוחם כאמור, 

 .הם או מרבים לעסוק בהםב "משקיעים"שאנו אחרים  יםבדבר

 

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=242#versions
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=242#versions
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 האדם עץ השדה

שהיא יוצרת שייכות התחושת  על, ו(בעל חייםבשיעור דיברנו על חשיבות הטיפוח של דבר מה )כמו עץ או 

לא להזדקק ש ,ובסופו של דבר ,. פעולות הטיפוח של העץ בצעירותו מאפשרות לעץ לצמוחיםאצל המעניק

כמו  ים להם,זקוקשהם אדם דברים בני העניק למתחיל להאותו . לאחר זמן מה העץ  נטעועוד למי ש

 .עודבעירה ולמזון, צל, חמצן, חומר לבנייה ו

 :בעזרת המקור הזה דמיון בין העץ לאדםבאפשר לעסוק 

כשם שלזריעה הנתונה באדמה דרוש עיבוד ועידוד, השקאה וכדומה במלאכות שבשדה, שרק על ידם 

 ח הגידול, כן אצל האדם. ומתעורר באדמה כ

 (')הרב יעקב משה חרל"פ, מי מרום, חלק ה

 

 :אפשר לשאול

 ?חות גופניתמדובר רק בעלייה בגיל ובהתפת? האם איך אדם "גדל" -

 אדם? אילו פעולות צריך לעשות כדי שהאדם יגדל? "מגדליםאיך " -

 ?האת הפעולות האל יםמי עוש -

 לעשות זאת?אפשר  בגידולו? איך להשתתףהאם גם האדם עצמו צריך  -

הם מה מבקשים מהתלמידים להביא דוגמאות שמתארות איך הם גדלו מאז שהיו קטנים יותר. ב -

פעם היו עושים? מה עזר להם היום ושפעם לא היו עושים? מה לא יעשו היום השתנו? מה הם עושים 

 לגדול?

 

 במרחב החקלאי

  עץתולדות הטבעות העץ מלמדת אותנו על בבתוכם היסטוריה ארוכת שנים. התבוננות  אוצריםעצים 

מעידות על תקופות של  טבעות דקותואילו מים, די לעץ  והין בהות שתקופבטבעות עבות נוצרו  –

 מחסור במים.

 .הזאת תמונה)אם ישנו בסביבה(, או ב עץ כרותאפשר לראות את טבעות העץ ב

  יותר אליהם  קשוריםאותנו לגינה. האם יש צמחים שאנו קושרת חושבים יחד איך העבודה בגינה

לאמץ עץ בגינה או בסביבה הקרובה. הציע לתלמידים אפשר ל ?יותר בהםטיפלנו ש מאחרים משום

, הכנת שלט לעץ )ובו אפשר מידע בסיסי על העץובה  תעודת זהות לעץהאימוץ יכול לכלול כתיבת 

הצעות )עוד  השקיה, ניקוי הסביבה וכדומה, לציין גם מי אימץ אותו(, וכמובן ביקורים דחופים

 .'(בנספח ד ראו עץ"למשימות "אימוץ 

  .חיים. יצורים הלדבר על חשיבותם האקולוגית של עצים לכל האפשר כריתת עץ היא הרס לדורות

  :הזה כפתיחה לנושא זה אפשר להביא את המקור

  .הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע ,בשעה שכורתין את האילן שהוא עושה פרי

 )פרקי דרבי אליעזר ל"ד(

 .'למצוא בנספח האפשר  בנושא הרחבה

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Tree_rings.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Tree_rings.jpg
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 'נספח א
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 הזקן שנטע תאנים

 

ֶמֶלְך ֲעֶשה ְבַאְדְרָינֹוס הַּ  ָרָאה ָזֵקן ֶאָחד ֶשָהָיה נֹוֵטעַּ ְנִטיעֹות ְתֵאִנים.וְ  ֶשָהָיה הֹוֵלְך ִבְרחֹובֹות ְטֶבְרָיה מַּ

ר לֹו ַאְדְר  ְכשָ ָאמַּ ָתה עַּ ָמה ָשִנים אַּ  ו?ָינֹוס: ֶבן כַּ

ר לוֹ   ָזֵקן: ֶבן ֵמָאה ָשָנה.הַּ  ָאמַּ

ָתה ר לֹו: אַּ ָתה ֶלֱאֹכל ֵמֶהן?)חושב( ְוִכי ָסבּור  !?עֹוֵמד ְוטֹוֵרחַּ ְונֹוֵטעַּ ְנִטיעֹות ,ָזֵקן ֶבן ֵמָאה ָשָנה ,ָאמַּ  אַּ

, ִאם ֶאְזֶכה  ֶמֶלְך, ֲהֵריִני נֹוֵטעַּ ר לֹו: ֲאדֹוִני הַּ י, –ָאמַּ ל ִמֵפרֹות ְנִטיעֹותַּ  ֹאכַּ

י ִלי ָכְך ֲאִני ָיֵגעַּ ְלָבנַּי.)טרחו בנטיעות( ְכֵשם ֶשָיְגעּו  –א ֶאְזֶכה ְוִאם ֹל  ֲאבֹותַּ

 (ה' ,ויקרא רבה כ"העל פי מדרש מתורגם ומעובד )

 

 ?מה עורר את פליאתו של אדרינוס 

 ?כיצד הסביר האיש הזקן את מעשיו 

 'בנספח 
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 הנסיך הקטן והשושנה

 

, משלו שושנה לילד יש, שלו בכוכב, שם. על כדור הארץ הנוחת חרא מכוכב ילד של סיפורו הוא הקטן" "הנסיך

 פורח שושנים בגן מבקר הוא הארץ לכדור כשהוא מגיע. מאוד מיוחדת שהיא חושב והוא מחבב, שושנה שהוא

 :לשושנים אומר הוא כך אחר אך, הוא מתאכזב תחילה. ונפוצה רגילה שושנה היא שלו ומגלה שהשושנה

 

 

 ...ותריק אבל יפות אתן

 .כמוֶכן שושנה שלי היא שהשושנה יחשוב סתם, )אדם שהולך בדרך(אורח  עובר, כמוָבן

 ,יחד מכולכן יותר חשובה לבדה היא אך

 ,שהשקיתי השושנה שהיא מפני

 ,זכוכית בכיפת שכיסיתי השושנה שהיא מפני

 .)וילון(בפרגוד  עליה שהגנתי השושנה שהיא מפני

 עליה שהיו חליםהז את שהרגתי השושנה שהיא מפני

 (.הפרפרים בשביל שלושה או משניים חוץ)

 )בכיות(לקינות  שהקשבתי השושנה שהיא מפני

 ...לפעמים, שלה לשתיקה ואפילו, שלה ולהתפארויות

 .שלי השושנה שהיא מפני

 

 (21 עמ', 1993 אביב תל, עובד עם, המרמן אילנה תרגמה, הקטן הנסיך, סנט אכזופרי דה אנטואן: )מתוך

 

 

 

 שלו כלפי השושנהך הקטן מה הרגיש הנסי? 

  השושנה הזאת דווקאמה גרם לרגשותיו המיוחדים כלפי? 

  אני ב... מטפל/ת  ועץ א כשאני נוטע/תם: התחילו במילי, כללית מהקטע הזה להסיק מסקנהנסו

 מרגיש/ה...

 ג'נספח 
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 לְאֵמץ עץ

 ל בגינה הפרטית שלכם, עץ שגדהמוצא חן בעיניכם במיוחד ) צאו לסיור בסביבה הקרובה ובחרו עץ

 .(או בגינת המשחקים הקרובה , בבית הספרברחוב, בשכונה

 זקוק לטיפול מיוחד.התרצו לאמץ עץ שתכן יי

בעל נוכחות מיוחדת בסביבה )עץ עץ או  מיוחדתהיו מעוניינים לאמץ עץ יפה במיוחד, עתיק בשתכן יי

 מצל על גינת המשחקים, למשל(.ה

  בתחום. יםתוכלו להיעזר במגדיר עצים או לשאול מומח – זה איזה עץכעת הגיע הזמן לברר 

 מחברת מעקב( לעץ תעודת זהות בצורת אלבוםכתוב עתה אפשר להתחיל ול(: 

 ציירו את העץ באלבום או הדביקו צילומים שלו. -

חלקים שנשרו מהעץ: עלים, ענפים, פירות, פרחים או מחטים. שימו לב! אל ושמרו באלבום ִאספו  -

  עץ לקרקע.נשר מהמה שרק , אלא אספו תקטפו מהעץ

את משטח הנייר שמתחתיו בעדינות וצבעו  דף חלק עלהההניחו על  – מהעץ הכינו תמונה של עלה -

 עד שצורת העלה תופיע על הנייר. בעיפרון רך או בצבע רך אחר, העלה

נשירת בקרו את העץ שלכם לפחות פעם בשבוע ותארו את מצבו בתעודת הזהות שלו: צבע העלים,  -

חיפושיות  ,נוספים הקשורים לעץ )נמלים "חברים"העלים, עלים חדשים, ענפים שבורים, ציפורים ו

 (.ומהוכד

 וכדומה. אספו מידע מדיד על העץ שלכם: גובהו, רוחב מוטת הענפים שלו -

  בלוחית אותה סמוך לעץ. המידע ציבו ל העץ: הכינו לוחית מידע והעבמידע שלכם את האחרים שתפו

 .וכיוצא באלה, וגם את שמות המאמצים גילושמו, לכלול את שם העץ, יכול 

 עודדו את חבריכם לאמץ עץ משלהם! – ולא פחות חשוב

 

 אתר "טבע עברי", פעילות "אמץ עץ"(על פי ה)

 ד'נספח 
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 מידע נוסף על כריתת עצים

 

לשימור  ותריתה הכרחיוהגנתם מפני עקירה וכ קיימים נטיעת עצים, גם שמירה על עציםכדי לדאוג לעתיד לא די ב

 .יותר עתיד טוב הבטחתהעבר ו

ערים בארץ קמו כמה אסור לכרתם או להשחיתם על פי חוק. בו" נים"צמחים מוגהם כל העצים בישראל 

 מדווחים על עצים בסכנה., והחברים בהן עציםההתארגנויות של תושבים למען 

 :1962שנת ב גוריון בנאום בכנסת בנושא שמורות טבע־דברי דוד בןהם אלו 

 

לעץ עתיק.  לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה מועיל חדש. אין תמורה –שנכרת  70עץ בן 

המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם. אין שום בניין או חשמל חשוב יותר מעץ איקליפטוס 

 –עבות, ִשקמה ישנה, חורש אלונים. הם שורשי האדם. בניין תוכל להקים כאן או שם 

ליּות אין 100ולעץ בן  אלא ערעור העתיד. ובאיזו קלות עוקרים  תמורה. אין זו רק ונדַּ

אצלנו. תמיד נמצא שעצים מפריעים למישהו או למשהו, לקו הישר של המדרכה או לחוטי 

 … החשמל או לאיזו כיכר קטנה שמישהו יזם בדמיונו קצר הכנפיים

 

 

 

  

 ה'נספח 
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  שיעור חמישי: חקלאות עם פנים לאחר

 מצוות התלויות בארץ

 

 :נקראת "מצוות התלויות בארץ". מצוות אלו קשורות בארץ בשני רבדיםחשובה בהלכה היהודית קבוצת מצוות 

מצוות מצוות אלו הן חלק ניכר מרק בארץ ישראל. הן מחייבות ו הקשורות לעבודת האדמה, לחקלאות,מצוות  הן

מצוות "ֶלֶקט", העור זה נכיר את לחלשים בחברה. בשי סיועמעודדות ערבות הדדית וכלומר מצוות ה ות,חברתי

יוכלו לבוא עניים מעט מהיבול, כדי שלהותיר בשדה  םחקלאיחייבות את ה. מצוות אלו מ"ִשכחה" ו"ֵפאה"

ונכיר דרכים  ,אופיין החברתיעל , נלמד על המצוות ובכלל בעצמם. בשיעור ניגע בסוגיית העוניאותו לאסוף ו

 .האלהמצוות העכשוויות לפעול ברוח 

 

 :השיעור טרותמ

 יםהתלמידים יתוודעו לתופעת העוני ויבינו את חשיבות העזרה לחלש. 

  ,"ִשכחה" ו"ֵפאה" וילמדו על אופיין החברתי."התלמידים יכירו את המצוות "ֶלֶקט 

  מנע מבזבוז מזון ולתרום לנזקקים.י, לההאלהמצוות ההתלמידים יקבלו השראה לפעול ברוח 

 

 אביזרים:

 תלמיד( פתקיות )חמש לכל 

 נייר דבק

 ומחשב מקרן

 ('דף עבודה )נספח א

 

 מבנה השיעור:

 פירמידת הצרכים :'חלק א

 : לקט, שכחה ופאה'חלק ב

 : מזון צדק'חלק ג
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 מהלך השיעור:

 : עוני 'חלק א

 רגישות ובעדינות.ב ללמדזה יש החלק השנלמד על המצוות לקט, שכחה ופאה, נכיר את תופעת העוני. את לפני 

של  (אוקונומי-הסוציוהחברתי־כלכלי )בחשבון שהמצב להביא ו ,מנע מאמירות גורפות ומכלילותילהכדאי 

  .אחידהתלמידים בכיתה אינו 

 

 כותבים על הלוח ברכה מתפילת שחרית )מברכות השחר(:

ה ִּלי ָכל ָצְרִכי". ָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשָעשַּ  "ָברּוְך אַּ

 ציע דוגמאות לצרכים שיש להם.מבקשים מהתלמידים לה

מחלקים לתלמידים חמישה פתקים דביקים )או פתקים 

רגילים, ואחר כך אפשר להדביקם בנייר דבק(, ומבקשים 

בין שהוא מהם לכתוב על כל פתק צורך אחד שלהם )

 בסך הכול חמישה צרכים(. שהוא אינו מסופק, בין מסופק, 

ריכים, לא רק הנחו אותם לחשוב על כל מיני דברים שהם צ

על צרכים חומריים )אפשר לתת דוגמאות, כמו יום חופש, 

 להצליח במבחן וכדומה(. 

 על הלוח מציירים פירמידה, מחלקים אותה לחמש שכבות, ובכל שכבה כותבים סוג אחר של צרכים, כמו באיור. 

 

 

 

 בפירמידה.מזמינים כל תלמידה ותלמיד להדביק פתק או כמה מהפתקים שכתבו במקום המתאים 

בודקים באיזה שלב בפירמידה מתמקדים רוב הפתקים. האם בשלבים שאמצע הפירמידה? האם רבים הזכירו גם 

 את הצרכים הבסיסיים, כמו מזון? האם יש ילדים שמעסיק אותם הצורך במימוש עצמי?

פי המצב  מסבירים שקבוצות שונות של אנשים יענו אחרת לשאלה מהם הצרכים שלהם, על פי תרבותם ועל

החיים בעוני, שעליהם נדבר בשיעור, יתמקדו בוודאי בצרכים הבסיסים  החברתי־כלכלי שלהם. לדוגמה אנשים

 יותר.

 

 

 

 הסבר קצר: –של מאסלו תאוריית הצרכים 

(. לפי  1970-1908הרעיון המובע בפירמידת הצרכים הזאת מיוחס לפסיכולוג האמריקאי אברהם מאסלו )

תפיסה זו, רק לאחר שהצורך הנמוך יותר בפירמידה מסופק יכול האדם להתקדם הלאה ולשאוף לסיפוק  

בסיסיים, כמו די מזון ושעות שינה,  הצורך הגבוה יותר. לכל בני האדם צרכים קיומיים, צרכים גופניים 

והם נמצאים בתחתית הפירמידה. רק אדם שיש לו הצרכים האלה יכול להרשות לעצמו להקדיש משאבים  

כדי לדאוג לביטחונו: לקורת גג, לכסף מספיק, להגנה מסכנות למיניהן וכו'. אם צרכים אלו מסופקים  

הצורך בחברים ובמשפחה ובתמיכתם. בשלב  –האדם מתפנה לדאוג לצרכים הקשורים בשייכות ובאהבה 

למשל, הצורך בהכרה, בהצלחה בלימודים, בהישגים   –הבא באים הצרכים הקשורים בכבוד ובהערכה 

  –בספורט ועוד. כשכל צורכי האדם "הנמוכים" מסופקים הוא יכול לדאוג לסיפוק הצורך הגבוה ביותר 

 שרון שיש לו, להגשים חלום וכדומה.למשל, להביא לידי ביטוי כי –הצורך במימוש עצמי 

 

 העשרה למורה

 

 צרכים גופניים

 ביטחון

 אהבה ושייכות

 מימוש  

 עצמי

 הערכה עצמית
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 דקות(. 2:05המציג פערים חברתיים בחברה בישראל )מספיק לצפות  סרטוןמקרינים 

 בסרטון צרכים שונים. בעקבות הצפייה שואלים:לנשים המוצגות 

 איפה כל אחת מהנשים שנראו בסרטון נמצאת בפירמידת הצרכים? 

 ?מה אתם חושבים על ההבדלים הגדולים האלה בין הצרכים? איך זה גורם לכם להרגיש 

 ?מה אפשר לעשות כדי לצמצם את הפערים האלה 

 

לנו לדעת כיצד לעזור להם. העזרה לאנשים החיים בעוני היא עם צרכים של אנשים החיים בעוני עוזרת  ההיכרות

חלק חשוב מהחברה הראויה לפי התפיסה היהודית. בשיעור נלמד על האחריות החברתית המשותפת שלנו לעזור 

 למלא את צורכיהם הבסיסיים של אנשים החיים בעוני.

 

 : הערה חשובה

 ,. לפי השיטה המוחלטתהיחסיתוהשיטה  המוחלטתיטה יש שתי דרכים מקובלות להגדיר עוני ולמדוד אותו: הש

עני הוא מי שהכנסתו אינה מספקת כדי לספק לעצמו סל מוצרים בסיסי )בעיקר מזון, מחסה ולבוש(. לעומת זאת, 

ניכרת העוני משקף אי־שוויון כלכלי וחברתי, ולכן עני הוא מי שהכנסתו נמוכה במידה  ,לפי השיטה היחסית

בחברות שפע כמו מדינת ישראל )ומדינות רבות אחרות( הגדרת  את כלל האנשים בחברה.מההכנסה המאפיינת 

העוני )"קו העוני"( היא יחסית, כלומר גם אנשים שיש להם הצרכים הבסיסיים הדרושים למחייה, אך הם אינם 

קובלים יכולים להשיג דברים אחרים הנחשבים בסיסיים בחברה שהם חיים בה )כמו השכלה, אמצעי תקשורת מ

 ועוד( נחשבים אנשים החיים בעוני. 

 

 ישעיהו ומסבירים אותו:ספר פסוק מקוראים 

ֲעִנִיים ְמרּוִדים ָתִביא ָבִית ְחֶמָך וַּ   ,ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב לַּ

ָּלם.   ִכי ִתְרֶאה ָעֹרם ְוִכִסיתֹו ּוִמְבָשְרָך ֹלא ִתְתעַּ

 ('ז ,ח")ישעיהו נ

 

אומר שהאדם צריך לחלוק את לחמו עם ישעיהו נהוג בחסד עם עניים. הנביא הנביאים עודדו את עם ישראל ל

ָך ּו"מסיים באמירה הוא בגד, ולהם לתת מלבוש למי שאין ולביתו אנשים חסרי בית  להכניס, יםרעבה ָשרְּ לא ִמבְּ

ָךהמשמעות הפשוטה של המילה . "תתעלם ָשרְּ ב את , הפשט, היא שאר בשר, קרוב משפחה, אך אפשר להרחיבְּ

מלבד העניין הכלכלי. לכן  ,הם שווים ודומים ,אחד בשרכסף עשויים מדי  הםמי שיש לגם ו יםהעניהפרשנות: גם 

שהיה רוצה שיכבדו  הוא מחויב לנהוג בו בכבוד ולעזור לו כמוו, מהדומה לו, מבן מינולהתעלם מצווה שלא האדם 

 אותו ויעזרו לו. 

 

 : לקט, שכחה ופאה 'חלק ב

מצוות ה להמצווים עתורה . דף העבודה עוסק בפסוקים מה('גות או ביחידים על דף עבודה )נספח אעובדים בזו

מצווה לעזור להם ו אנשים המוחלשים בחברהעוסקת הרבה בשכחה" ו"פאה". מסבירים שהתורה ""לקט", 

הפסוקים  ים.לענים מצווים בהן ועיקרן עזרה ולנהוג בהם בכבוד. לקט, שכחה ופאה הן שלוש מצוות שהחקלאי

 שבדף העבודה הם אלה:

 

ָאה ֶלֶקט   :ופֵּ

 ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם )כשאתם קוצרים( ּוְבֻקְצְרֶכם

ֶּלה  ֹלא ָךְתכַּ ַאת ָשדְּ ָךְבֻקְצֶרָך,  פְּ ִצירְּ ֶלֶקט קְּ ֵקט. וְּ  ֹלא ְתלַּ

https://www.youtube.com/watch?v=kpSTKx0Q11s
https://www.youtube.com/watch?v=kpSTKx0Q11s
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ֲעֹזב ֵגר תַּ  ֹאָתם, ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם. )תשאיר( ֶלָעִני ְולַּ

 )ויקרא כ"ג, כ"ב(

 

 :ָחהִשכְּ 

ָת ִכי ִתְקֹצר ְקִציְרָך ְבָשֶדָך  ָשַכחְּ ָשֶדה וְּ  ֹעֶמר בַּ

ְחתֹו  ָיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה –ֹלא ָתשּוב ְלקַּ ֵגר לַּ  ,לַּ

ֲעֵשה ָיֶדיָך. ן ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל מַּ עַּ  ְלמַּ

]...[ 

ְרָת ִכי ֶעֶבד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים   –ְוָזכַּ

ל כֵ  ֶזה.עַּ ָדָבר הַּ ֲעשֹות ֶאת הַּ ְּוָך לַּ  ן ָאֹנִכי ְמצַּ

 כ"ב(-)דברים כ"ד, י"ט

 

שלפי  הקבוצות החברתיותבמליאה. מסבירים ש"גר יתום ואלמנה" הם את העבודה בדף העבודה  מסכמים

אך לא בארץ ישראל  ושגרנשים אלרבים מהגרים )יותר מאחרים. בתקופת המקרא  לסיוע ותתפיסת התורה זקוק

. משום כך היו ענייםישראל( מהיתומים ומהאלמנות לא הייתה תמיכה חברתית רחבה, ולכן הם  לעםשייכים  היו

 הלקט, הפאה והשכחה.התורה מצווה לעזור להם דווקא ולהותיר להם את 

על החקלאים לעשות זאת להותיר בשדה מזון שיוכלו העניים לאסוף.  ים, על החקלאיהאלה לפי הנאמר בפסוקים

, אחת לא קצורה )פאה( שאיר פינהעליהם להאת השדה  יםכאשר קוצר – מכוונת :לא מכוונת דרךכוונת ובמ בדרך

להרים אותן והם אסור , )לקט( שיבולים בודדות לאדמה ותכאשר נופל – לא מכוונת; לקצורהעניים יוכלו שממנה 

 ןוגם הן, לאסוף אותלשוב ו אסור להם ,בשדה )שכחה( ות שיבוליםאלומ ושכחננשארות לעניים. כמו כן, אם 

 לעניים. נותרות 

 

 :שואלים

 מנתינת יותר ם כהאם היא טובה בעיני –אנשים החיים בעוני להזאת של עזרה שיטה הם על כמה דעת

 ?(צדקה)כסף 

 כדי בעצמם על העניים לבוא לשדה ולעבוד  האלה? )במצוות שיטה זו מנתינת צדקה בכסף במה שונה

בגדים או ולא של  – הנתינה היא של מזון דווקאויכולים לעשות זאת בסתר, לספק לעצמם מזון, הם לא 

 כסף(של 

 

  : מזון צדק'חלק ג

חקלאים , כלומר נהוגות רק בארץ ישראלההן מצוות  ,ועוד מצוות חקלאיות אחרות ,מצוות לקט, פאה ושכחהה

יש  ןובשביל לקיימ ,וות חברתיותמצהן שהיא כך סיבה ל. ייתכן שהןאותנדרשים לקיים אינם  בחוץ לארץיהודים 

בארץ קיים תכלכלי שה־מבנה החברתיכידוע, ה .ובמידה מסוימת של שלטון עצמאי צורך במבנה חברתי מסוים

איננו דומה לסדר החברתי, הכלכלי והמדיני בחברה שלנו היום, בישראל בפרט ובעולם המערבי  בתקופת המקרא

חקלאית. אנשים אינם מפיקים את מזונם בעצמם משדותיהם, בכלל. החברה המערבית המודרנית אינה חברה 

אלא מרווחים כסף בדרכים מגוונות ואתו רוכשים את מזונם. גם האנשים החיים בעוני בימינו אינם מגיעים 

לשדות ללקט את התבואה שהשאירו להם החקלאים, אלא מקבלים סיוע מהמדינה ומגופים אחרים בדרכים 

סלי מזון(, ובעיקר בדרכים עקיפות )באמצעות תשלום קצבאות, הנחות בקבלת  "ישירות" יותר )כמו חלוקת

  .שירותים וכדומה(
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 :הקשר של מצוות אלו לארץ ישראל ושואליםאת מסבירים לתלמידים 

  ,האלהמצוות הלקיים היום את בכל זאת אפשר  ,םכלדעתאיך?  

  כדי להביא את המזון  לעשות פשראמה  – אינם מגיעים עוד לשדות בעצמם האנשים החיים בעוניאם

 ?אליהם

 

 . "לקט ישראל"ארגון  בסרטון שלצופים 

כל שנה: כל מנה נות בהיא יותר ממיליארד טולא־מנוצל בעולם היום כמות המזון ה ,בסרטוןשלפי הנתונים 

ממוצרי החלב  20%מהדגנים,  30%הפירות והירקות, יבול מ 45%ישית, עשירית במסעדה, כל עגלת סופר חמ

. ובאותה עת, כידוע, אנשים רבים בעולם אינם מסוגלים לספק לעצמם מהמזון בעולם שלישכ ולהכך סבוהבשר. 

 . מצב זה מעיד על חוסר צדק בתחום המזון.מזון מספיק

 בעקבות הצפייה בסרטון שואלים: 

  "הזאת, להפחית את בעיה את העוזרים לפתור ונים אחרים הפועלים בתחום זה וארגכיצד "לקט ישראל

  ?חוסר הצדק המשווע

 

יותר ממה שאנחנו נוטים לקנות אנחנו  –, הצרכנים מסבירים לתלמידים שחלק מבזבוז המזון מתרחש גם בגללנו

 יבה הקרובה שלנו?מנע מבזבוז מזון בסבילפח מזון טוב למאכל. מה אפשר לעשות כדי להלזרוק צריכים ו

 דוגמאות:

 לא אוכל ולבית הספר  יםאם מביא

, במקום לזרוק ים לאכול אותורוצ

לילדים אותו להציע אפשר  לפח

 אחרים.

  כאשר הולכים לקנות אוכל עם

לבקש רק את מה אפשר ההורים, 

שבאמת אוכלים ולא לפי חשק 

 .רגעי

רעיונות לדרכים נוספות לנהוג יחד מעלים 

 ון.בצדק בתחום המז

 

מעשים אלו להועיל לאנשים יכולים כיצד 

בבית למשל, אפשר לאסוף החיים בעוני? 

 פיםמזון עוד מוצרי עביריכולה להלארגון צדקה, כל משפחה ולהעבירו מזון עודף מארוחות צהריים הספר 

מזון לא  המזון שאוספים ארגוני הצדקה הוא בדרך כלל מוצרי מזון סגורים באריזתם, ולרוב למשפחות נזקקות.

 .פעילות משותפת עם "לקט ישראל"מבושל. בתי הספר של תל"י מקיימים 

 

 םסיכו

להיות מודעים לה ורגישים כלפי האנשים במדינת ישראל, וחשוב  לא מבוטלתא תופעה חברתית יעוני הלצערנו, 

פסוקי רכיהם מאפשרת לנו לעזור להם יותר. והחיים בעוני ולצאנשים ה . המודעות למצבם שלאתהמתמודדים ה

 םהחקלאי מצוות האלה,מצוות לקט, שכחה ופאה. על פי הבעזרה לעניים,  לש ים דרך אחתמציעשקראנו התורה 

 התבואה בזמן איסוףשנפלו לעניים ואף להותיר מאחור שיבולים  בשדה להשאיר פינה לא קצורה יםנדרש

 

 

הוא מונח ותנועה עולמית הפועלת ( Food Justice) צדק וןמז

נמוך.  חברתי־כלכלי מעמד מתזונתי של אנשים הטחון יבהגברת הל

קמות גינות קהילתיות המגדלות מו התנועהבמסגרת הפעילות של 

גישות כלכלית למזון טרי.  בהם לאנשים אין נשמזון בריא באזורים 

הבטחת   התנועה הם סדר היום שלנושאים אחרים העומדים על 

, הקטנת מרחק השינוע של המזון  חקלאייםזכויות הוגנות לפועלים 

ושמירה על איכות הסביבה, גידול מזון בריא שאינו מכיל רעלנים  

בעלי החיים בתהליך ייצור המזון, על מריסוס, שמירה על הקרקע ו

 ושאים רבים. בכיתה ו' יוקדש שיעור שלם לנושא זה.ועוד נ

פעיל בארץ  עמוד פייסבוקיש גם ו ,Food Justiceחפשו ברשת 

 נושא.העוסק ב

 העשרה למורה 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RJx-dzDGv_A
http://www.tali.org.il/books/leket
http://www.tali.org.il/books/leket
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%A6%D7%93%D7%A7-Food-Justice-435914413240567/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%A6%D7%93%D7%A7-Food-Justice-435914413240567/?fref=ts
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 מזון בכוחות עצמם.את ה. העניים מוזמנים לבוא לאסוף מהשדה בשדה שכחוואלומות שנ

מגיעים עוד בעצמם לאסוף אינם  אף על פי שעיקר הסיוע לאנשים החיים בעוני היום הוא בדרכים עקיפות, והם

בעבורם ברוח המצווה מזון עודפי פועלים לאיסוף וארגונים אחרים "לקט ישראל"  , ארגוןמזון מהשדות

לרבים אין מה לאכול, מזון רב מתבזבז אף ש – צדק גדול־חושפת אישל הארגונים האלה . פעולתם יתהמקרא

להציע אותו אפשר מזון ראוי למאכל.  ולנסות שלא לזרוקו יכולים לתרום למניעת בזבוז מזון חנאנגם ומושמד. 

 ןזרק ולהעביריעתיד להממזון שניכרות אף לאסוף כמויות נסיבות מסוימות לאנשים בסביבתנו הקרובה, וב

 לנזקקים.

 

 האדם עץ השדה

 כישרונות ויכולות "מבוזבזים" גם הם שפע שיכול ללכת לאיבוד, כמו מזון שמושלך אל הפח.

 ה,עם הסביבה. לדוגמ שאיננו מביאים לידי ביטוי ואיננו חולקים אותםמאתנו יכולות ואחת לכל אחד 

 .לא לצרכיה האישיים ולא כדי לתרום לסביבה ,השל שרוןיבכ תמשתמש היפה, אבל אינמציירת ש הילד

והיכולות שלהם, ושואלים אם, לפי הרגשתם, הם הכישורים  םלעצמם מה בתלמידים לכתומבקשים מה

 משתמשים בכל היכולות שלהם, או שיש דברים שהם לא מראים לאחרים או לא משתמשים בהם.

ם מלהשתמש בכישורים שלנו? מי מפסיד מכך? בעקבות התשובות אפשר לשאול: מדוע אנו נמנעים לפעמי

 מה יכול לגרום לנו לבטא את היכולות שלנו גם בציבור, בחברה?

לפעמים כשאנחנו יודעים שיכולת שיש לנו יכולה לעזור למישהו אחר אנחנו מתאמצים יותר להשתמש 

למקרים שבהם  בה, גם אם יש לנו סיבות להימנע מכך בנסיבות אחרות )כמו בושה(. מביאים דוגמאות

 התלמידים השתמשו ביכולות שלהם כדי לעזור לאחרים.

 

 במרחב החקלאי

 לתרום את אפשר . )ירקות או פירות( מרחב החקלאיסביר להניח שכבר יש יבול כלשהו בשנה תקופה זו בב

יצירות משל, )לשיימכרו בו היבולים מהגינה וגם מוצרים אחרים שוק ארגן או ל ,היבול לנזקקים

 את הכסף שייאסף לתרום לנזקקים., ו(דים יכינושהתלמי

 או שדה חקלאי בשיתוף הקהילה ) ,זור בית הספראאם יש גינה קהילתית בCSA –  שדה שמוכרים את

 .בו פגש עם הפעיליםי(, כדאי לבקר במקום ולהתוצרתו ישירות לצרכנים

 תפקיד מקבלים שבים שוטים, ואפילו ע ,גידולים שלא צלחו גם .דבר מתבזבזלא נכון מטפלים בה בגינה ש

כדאי  קומפוסט.לדשנים ולייצור ( חשוב פחות מזון משומר )שמראהוהם משמשים לייצור  –מועיל חדש 

הימנעות מבזבוז מבטאת את האחריות שלנו לסביבה ואת . לניצול כזהגמאות ולתלמידים דלהראות 

ית, אפשר לטעון שהם אות קלון ראיית האחר. בניגוד לתפיסה שעודפים הם עדות לשפע ולהצלחה כלכל

לחברה על אי־הצלחתה לנהל את משאביה בתבונה, קל וחומר בחברה שיש בה מי שיכולים ליהנות 

 מהעודפים האלה. 

  אפשר לספר את הסיפור התלמודי על רב עוקבא ואשתו )נספח ב'( העוסק בחשיבות העזרה המיידית

הסיפור אפשר לדון בצרכים של האנשים החיים  לנזקקים באמצעות נתינת מזון ולא רק בכסף. בעקבות

בעוני ובמה שחסר להם. האם עוני מתבטא רק במחסור במזון? אילו עוד צרכים  אנשים החיים בעוני 

אינם מצליחים לספק לעצמם? מדוע, לפי הסיפור, נתינת מזון עדיפה על נתינת כסף? מה דעתכם על כך? 

קה? אפשר לדבר על סוגים נוספים של עזרה לאנשים מה אפשר ללמוד מהרעיון הזה על הדרכים צד

החיים בעוני, כמו סיוע בשיקום מתלות כלכלית )שמעניקים ארגונים כמו "פעמונים"(, העסקה הוגנת, 

 מתן שירותים בחינם או בעלות סמלית )כמו צהרונים( ועוד.
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 דף לימוד – חקלאות עם פנים לאחר

 

 שכחה" ו"פאה" וענו על השאלות."קט", מצוות "להעל ים המלמדפסוקים קראו את ה

 

 ָאה:פֵּ ו ֶלֶקט

 ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם )בזמן שאתם קוצרים( ּוְבֻקְצְרֶכם

ֶּלה ֹלא ָך ְתכַּ ַאת ָשדְּ ָךְבֻקְצֶרָך,  פְּ ִצירְּ ֶלֶקט קְּ ֵקט. וְּ  ֹלא ְתלַּ

ֲעֹזב ֵגר תַּ  ֹאָתם, ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם. )תשאיר( ֶלָעִני ְולַּ

 )ויקרא כ"ג, כ"ב(

 

 

ָחה  :ִשכְּ

ָת ִכי ִתְקֹצר ְקִציְרָך ְבָשֶדָך ו ָשֶדה  ְָּשַכחְּ  ֹעֶמר בַּ

ְחתֹו  ָיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה. –ֹלא ָתשּוב ְלקַּ ֵגר לַּ  לַּ

ֲעֵשה ָיֶדיָך. ן ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל מַּ עַּ  ְלמַּ

]...[ 

ְרָת ִכי ֶעֶבד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים   – ְוָזכַּ

ֶזה. ָדָבר הַּ ֲעשֹות ֶאת הַּ ְּוָך לַּ ל ֵכן ָאֹנִכי ְמצַּ  עַּ

 כ"ב(-)דברים כ"ד, י"ט

 

 :הלפירושבין המילה מתחו קו  .א

 

ֶּלה ֹלא  ות זו לזואלומה, קבוצת שיבולים קשור ...ְתכַּ

 לא קוצריםשפינה אחת בשדה  ֶלֶקט

 נופלות בזמן הקציר השיבולים  ֵגר

 נו שייך לעם ישראל             איאך אדם שגר בארץ ישראל  ֹעֶמר

 כולו לא תקצור את השדה הֵפָא

 

 . "פאה"ו "שכחה", "לקט"מצוות ההסבירו במילים שלכם את  .ב

 __________________________________________________________________________ֶלֶקט 

 ______________________ִשְכָחה ___________________________________________________

 ה __________________________________________________________________________ְפַא

 

ומיהם לפי ספר דברים? מה משותף  ,לפי ספר ויקראהאמורים ליהנות מהיבול הנשאר בשדה מי האנשים  .ג

 לכולם?

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

טעמים הים המביאים את ? סמנו את הפסוקה על פי הפסוקיםאלהמצוות ם הטעמים )הסיבות( למה .ד

  אותם. והסבירו

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 'נספח א
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 מר עוקבא ואשתו

 

היה היה אדם ושמו מר עוקבא, ובשכנותו גר עני אחד. מר עוקבא דאג לעני ורצה לעזור לו, וכדי שהעני 

לפתח ביתו של העני שלשל  לא יתבייש שהוא מקבל עזרה עשה זאת מר עוקבא בחשאי: בכל יום בא

 ארבעה מטבעות בחריץ הדלת והסתלק.

 פעם אחת אמר העני בלבו: מעניין מי נותן לי בכל יום מטבעות? אחכה ליד הדלת ואגלה מיהו.

באותו יום הלכו יחדיו מר עוקבא ואשתו. כאשר קרבו אל הדלת ראה העני דרך החריץ שהם מתקרבים 

 ופתח את הדלת כדי לראותם.

בא ואשתו ראו שהדלת נפתחת ומיד הסתובבו לאחור והסתלקו כדי שלא יתגלו. מר עוקבא מר עוק

ואשתו התחבאו בתנור אבן גדול. התנור דלק קודם לכן, ורצפתו הייתה עדיין חמה. רב עוקבא צעק: 

 רגליי נכוו! ואשתו השיבה לו: שים את רגליך על שלי, אני לא נכוויתי בחום התנור.

לאשתי קרה נס ורגליה לא נכוו. מדוע?  –תה, אך מחשבה מצערת חלפה במוחו עשה מר עוקבא כהצע

 הלוא שנינו עושים מעשים טובים ועוזרים לאחרים. בלי ששם לב אמר מר עוקבא את מחשבתו בקול.

שמעה זאת אשתו ואמרה לו: אל תצטער, מובן שעושה אתה מעשים טובים. רוצה אתה לדעת מדוע אירע 

דל בינינו הוא שאתה מביא לעניים כסף והם צריכים ללכת ולקנות לעצמם את הנס לי ולך לא? ההב

וכך  –מזונם ועד אז הם רעבים. ואילו אני, כיוון שאני נמצאת בבית, אני יכולה להביא להם אוכל ממש 

 הם שבעים מיד וטוב להם.

 '(ז, עמוד ב"כתובות ס ,תלמוד בבלי)על פי  

 

 ?מדוע רגלי האישה לא נכוו 

 ל בין הצדקה שנתן מר עוקבא לעניים לצדקה שנתנה אשתו?מה ההבד 

 .האם, לדעתכם, עדיף לתת מזון מלתת כסף? נמקו את דעתכם 

 

 

 

 

 

 

  

 ב'נספח 
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 לעבודת האדמה כמה גישותשיעור שישי: 

 

השיעור השישי יעסוק בעבודת האדמה משלוש נקודות מבט: תפיסת המסורת היהודית, הרואה בעבודת האדמה 

תפיסת החלוצים, שראו בעבודת האדמה ערך ואמצעי להגשים את מטרות הציונות, בארץ ישראל מצווה; 

 והתפיסה הסביבתית, השואפת לאיזון ולהרמוניה בעבודת האדמה. 

 

 :השיעור מטרות

 .התלמידים ילמדו על תפיסת המסורת היהודית את עבודת האדמה בארץ ישראל ועל היותה מצווה 

 ת עבודת האדמה.התלמידים יכירו את תפיסת החלוצים א 

 .התלמידים ידונו בהבדלים בין הגישה הסביבתית לעבודת האדמה לבין גישת החלוצים 

 

 :הדרושים אביזריםה

 לכל תלמיד: צלחת, שקית אדמה, קיסמים, איורים )נספח א'( –"ערכת אדמה" 

 נייר דבק 

 מחשב, מקרן ורמקולים

 

 מבנה השיעור:

 עבודת האדמה ביהדות: 'חלק א

 ודת האדמה אצל החלוציםעב: 'חלק ב

 היחס לאדמה לפי הגישה הסביבתית: 'חלק ג



64 
 

 מהלך השיעור:

  : עבודת האדמה ביהדות'חלק א

מחלקים לכל תלמיד "ערכת אדמה". בערכה צלחת, שקית עם אדמה, קיסמים, ואיורים של אנשים, צמחים, 

 בניינים, כבישים, פרחים, בעלי חיים וכו' )נספח א'(.

שהם זכו לקבל מהמדינה חלקת אדמה, ושהם יכולים לבחור מה לעשות בה ואיך לנצל אותה. אומרים לתלמידים 

 הם יכולים לבנות עליה, לגדל בה עצי פרי, למלא אותה בפרחים, ואפילו להשאיר אותה כפי שהיא.

התלמידים מתבקשים לשפוך את האדמה שבשקית לצלחת, ואחר כך לגזור את האיורים של הפרטים שהיו רוצים 

שיהיו באדמה שלהם ולהציבם בחלקה על פי רצונם. את הפרטים שהם רוצים להציב במאונך אפשר להדביק 

 לקיסמים בנייר דבק ולנעוץ את הקיסמים באדמה.

 במקום "ערכת האדמה" אפשר לצייר חלקת אדמה על דף ולהדביק על הדף מה שרוצים שיהיה בחלקה הזאת.

 

יהם מוזמנים להראות אותן לכיתה. מצביעים על ההבדלים בהעדפות של תלמידים המעוניינים להציג את עבודות

 כל אחד מהתלמידים. 

מסבירים שהפעילות הזאת הראתה לנו שאפשר להשתמש באדמה לשימושים רבים ושונים, ולכל אדם גישה קצת 

ה הסביבתית. גישת המסורת היהודית, גישת הציונות והגיש –אחרת. בשיעור הזה נכיר כמה גישות לעבודת אדמה 

  הפעם. מובן שיש עוד גישות שלא נלמד עליהן

 

מתחילים בגישת התורה. קוראים את הפסוק בספר ויקרא ממנו למדים הפרשנים שמצווה לעבוד את אדמת ארץ 

 ישראל:

ֲאָכל ְעֶתם ָכל ֵעץ מַּ  . )ויקרא י"ט, כ'(ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנטַּ

 

 שואלים: 

 וים בני ישראל לטעת עצים?על פי הפסוק, מתי מצו 

  ?איזה סוג של עצים יש לנטוע על פי הפסוק 

 ?מה יכולה להיות, לדעתכם, הסיבה לציווי על בני ישראל לטעת עצים דווקא לאחר כניסתם לארץ ישראל 

 ?למה התורה לא ציוותה על בניית בתים או סלילת דרכים? מה מסמלת הנטיעה ועל איזה צורך היא עונה 

 

 קו בשאלות האלה והסבירו את גישתם במשל. קוראים את המשל )נספח ב'(:חכמים העמי

ת אוכל בפיהם. נותנמחממת אותם וו פיהנים היא אוספת אותם תחת כנקט האפרוחיכאשר  :גולתתרנמשל ל

, מצא עדור באשפה לו: לך תאמרראשו ונקר בסה להתקרב אליה כדי לקבל מזון, היא תינאחד מהם אם משגדלו, 

 .בעצמך ךנאת מזו

י כבוד מקיפים אותם ועמוד ננמצוי וע והשלוה היה המן יורד והבאר עולה נכך, כשהיו ישראל במדבר ארבעים ש

שו ומעדרו על כתפו ויצא וסו לארץ ישראל, אמר להם משה: כל אחד ואחד יטעון מכנכנון שויהם. כינוסע לפנ ןנע

 ת.טיעונ טוע לונל

 )ויקרא י"ט, כ'(." םכי תֹבאּו אל הארץ ונטעתכשם שכתוב: "

 )על פי מדרש רבה כ"ה, ה'(

 

 שואלים:

 ?על פי המשל, מהי הסיבה לציווי לנטוע עצי מאכל מיד עם הכניסה לארץ ישראל 
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מסבירים שהצורך הראשון של בני ישראל כשנכנסו לארץ ישראל היה מזון, ולכן הם צוו לעבוד את האדמה 

 ולהוציא ממנה את מזונם.

 

 . יישוב הארץאת האדמה במקורות היהודיים היא קיום מצוות סיבה נוספת לעבוד 

שואלים את התלמידים: על סמך שמה של המצווה, "יישוב הארץ", מהי המצווה ואיך היא קשורה בעבודת 

 אדמה?

 (:1762-1839גם עבודת האדמה עצמה נחשבת מצווה, כפי שאמר החת"ם סופר )מרכז אירופה, 

ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים, ועל זה ציוותה  מצָוה, משום ִישוב ארץ העבודה בקרקע היא גופה )עצמה(

 ו(.", סוכה לופרס"ם )חידושי החת ".התורה: "ואספת דגנך

 

המצווה לעבוד את אדמת ארץ ישראל נובעת מהמצווה ליישב את הארץ. כדי שיהיה אפשר לחיות בארץ צריך 

 להיות מסוגלים להפיק ממנה מזון ולהתפרנס ממנה.

 גם החלוצים הציונים שאפו ליישב את הארץ וראו בעבודת האדמה אמצעי ליישם זאת. 

 

 : עבודת האדמה אצל החלוצים'חלק ב

(, שהיה ממקימי המושבה פתח תקווה, כדוגמה 1948, פתח תקווה 1858מספרים על יהודה ראב )הונגריה 

 . 19לחלוצים הראשונים שבאו ליישב את הארץ בסוף המאה ה־

זו חיו בארץ ערבים ובני עמים אחרים שפיתחו את יישוביהם ועיבדו את אדמותיהם, אך היו גם אזורים  בתקופה

לא היו מיושבים שהאדמה בהם לא הייתה מעובדת. החלוצים ראו בעבודת האדמה חלק חשוב מהחזון הציוני 

, היו צריכים להתחיל הם רצו להקים בארץ ישראל ריבונות יהודית, ולכן, לפי השקפתם –שהביא אותם לארץ 

 בעיבוד האדמה, בגידול מזון ובהקמת יישובים יהודיים.

  

החלוצים הקימו יישובים חקלאיים יהודיים חדשים אחרי שנים רבות שבהן רוב היהודים לא חיו בארץ ישראל ולא 

ת האדמה עסקו בחקלאות, ולכן מעשיהם נחשבו "חלוציים" וראשוניים. למשל, יהודה ראב היה הראשון שחרש א

 באדמות המושבה היהודית החדשה פתח תקווה. קוראים את התיאור של ראב את החריש הראשון )נספח ג'(:

 

 והוהתלם העברי הראשון בפתח תק

( ירד הגשם הראשון. היה זה גשם בכמות זעומה, אף על פי כן החלטנו לצאת 1878ביום ד' דחנוכה שנת התרל"ט )

בתור חקלאי .. . יומיים לאחר רדת הגשם רתמנו את השוורים ונצא לחרוש.לחריש ולזריעה, כי העונה התאחרה

השני לכבוד היה ר' .. מנוסה בנעוריו, נפל הגורל עליי לנעוץ את המחרשה הראשונה ולמתוח את התלם הראשון.

כים אשרינו שזכינו לכך, היותנו מהל"יהושע שטמפפר, אשר בתופסו במחרשה נתרגש ופרץ בבכי, ויאמר בערך כך: 

אחרי התלם הראשון שחורשת מחרשה יהודית באדמת הנביאים, לאחר שנעדרנו מארץ אבותינו משך שנות הגלות 

כולנו נרעדנו לשמע הדברים, וכשעינינו דומעות  ."ה'... שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה אתה הארוכה. ברוך

יקות של יהודים לספר התורה בהקפות מהתרגשות ומשמחה, תפשנו חליפות את המחרשה מיד ליד, בלהט ובדב

 של שמחת תורה. 

  (63עמ'  ירושלים תשמ"ח, יהודה ראב, התלם הראשון,)
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ההתרגשות המתוארת בקטע משקפת את 

החשיבות הרבה שהחשיבו החלוצים כל פעולה 

 ופעולה של עבודת האדמה.

 שואלים:

  מה הייתה, לדעתכם, מטרת החלוצים

לה חשיבות,  בעבודת האדמה? מדוע הקנו

ומה חשבו שהיא יכולה לעזור להם 

 ש?לממ

 

החזון הציוני של יישוב ארץ ישראל התבטא גם 

 בבנייה ובסלילת כבישים. 

" של שיר בוקרצופים בסרטון שבו מושמע השיר "

 נתן אלתרמן )מילות השיר בנספח ד'(. 

ים מהתלמידים לרשום לעצמם בזמן מבקש

הצפייה את הפעולות שעושים החלוצים באדמת 

 ארץ ישראל לפי השיר.

 

 נתן אלתרמן

 שיר בוקר

 

ֶהֶטת ֶשֶמש ְמלַּ  ֶבָהִרים ְכָבר הַּ

ל, ּטַּ  ּוָבֵעֶמק עֹוד נֹוֵצץ הַּ

 ָאנּו אֹוֲהִבים אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת,

 ְבִשְמָחה, ְבִשיר ּוְבָעָמל.

 

ֶמלַּחִממֹוְר  ד ָים הַּ ְּלָבנֹון עַּ  דֹות הַּ

ְחֵרשֹות,  נֲַּעֹבר אֹוָתְך ְבמַּ

ע ָלְך ְוִנְבֶנה ָלְך,  ָאנּו עֹוד ִנּטַּ

 ָאנּו ְניֶַּפה אֹוָתְך ְמאֹוד.

 

ת ֶבטֹון ָוֶמֶלט ְלמַּ  נְַּלִביֵשְך שַּ

ִּנים, ֵדי גַּ ְרבַּ  ְוִנְפֹרש ָלְך מַּ

ִּנְגֶאֶלת ִיְך הַּ ת ְשדֹותַּ ל ַאְדמַּ  עַּ

ָד  ֲעמֹוִנים.הַּ ְרִנין פַּ  ָגן יַּ

 

ִמְדָבר  ְחֹצָבה, –הַּ  ָאנּו ֶדֶרְך בֹו נַּ

ִבצֹות  ְבֵשן. –הַּ ְחנּו ְניַּ  ֲאנַּ

ע, ה ִּנֵתן ָלְך עֹוד ְלהֹוד ָושֹבַּ  מַּ

ּנּו ְוִנֵתן.  ָמה עֹוד ֹלא ָנתַּ

]...[ 

 

 

שהחיינו" היא ברכה שמברכים על דברים מיוחדים ברכת "

הברכה מבטאת הודיה על כך  . זכינו לעשות או לחוותש

לדוגמה, מברכים שהאדם חי ויכול לקיים את המצווה. 

אכילת פרי  על , על שזכינו לחגוג אותם – חגיםשהחיינו ב

 לבישת בגד חדש ועוד.  על עונה, בחדש 

שטמפפר ושותפיהם להקמת פתח יהושע ראב,  יהודה

תקווה היו אנשים מאמינים ולכן הרגישו צורך לברך  

 .לעבוד את אדמת הארץשזכו שהחיינו על 

אף  כאשר החלו החלוצים לעבוד את אדמת ארץ ישראל, 

משום  ,שרובם היו חילונים, היו רבנים ציונים שתמכו בהם

מבשרי  שלתפיסתם הם קיימו מצווה. הרב אלקלעי, מ

הציונות, אמר אז ש"עבודת האדמה היא המצווה הראשונה 

 לעולי הגולה".

 

 העשרה למורה
 

https://www.youtube.com/watch?v=JeZKtjM6BH8
https://www.youtube.com/watch?v=JeZKtjM6BH8
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ֶדֶרְך ּובֹוֶגֶדת,  ִאם ָקָשה ִהיא הַּ

 ִאם גַּם ֹלא ֶאָחד ִיֹפל ָחָלל,

ב אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת, ד עֹוָלם ֹנאהַּ  עַּ

ְקָרב ּוֶבָעָמל!  ָאנּו ָלְך בַּ

 

לאחר הצפייה קוראים יחד את מילות השיר ומסבירים את המילים הקשות להבנה. התלמידים צריכים להצביע 

 כאשר קוראים על פעולה שנעשית לאדמה או על האדמה.

 שואלים:

 ,מהמילים, ממכלול הפעולות? מה התחושה שמתקבלת מהשיר? מהמנגינה שלו 

 

לפי השיר משימות החלוצים הן סלילת דרכים במדבר, ייבוש את הביצות, כיסוי הארץ בבטון ובמלט )בניינים, 

 כבישים, מדרכות(, וגם נטיעת העצים, שתילת גינות, חריש האדמה וגידול שדות דגן. 

ריה )ובמידה מסוימת היא רווחת גם היום(, השיר משקף את התפיסה הציונית שרווחה לפני קום המדינה וגם אח

תוצאות העשייה הזאת ניכרים היטב כלומר לבנות ולנטוע הרבה ומהר.  –שיש לפתח את הארץ פיתוח אינטנסיבי 

בימינו. שיעור ניכר מאדמת הארץ הן אדמות מעובדות )שדות חקלאיים, יישובים ודרכים(, ושיעור נמוך למדי הן 

 צבם הטבעי.שטחים פתוחים שנותרו במ

 דיון: ם עורכי

  האם טוב שהאדמת הארץ עובדה בצורה כזאת? האם היה צריך לאזן אחרת בין שמירת המרחבים

 הטבעיים, לבין פעולות של חריש, נטיעה, סלילה ובנייה? 

 

נותנים לתלמידים להעלות טיעונים לכאן ולכאן, ומסייעים להם בטענות. מצד אחד, פיתוח הארץ הכרחי כדי 

ה של האוכלוסייה הגדלה )בתים, דרכים, מזון(, מצד שני, הפיתוח פוגע בעוד ועוד שטחי טבע, לספק את צרכי

 ובעקבותיו במגוון הביולוגי ובשמירת המינים המקומיים.

 

 

  סביבתיתיחס לאדמה לפי הגישה הה: 'חלק ג

רצות הברית בהמשך לחלק הקודם לומדים בזוגות מכתב שכתב צ'יף אמריקאי־ילידי )"אינדיאני"( לנשיא א

)נספח ה'(. הצ'יף סיאטל  ולרכוש את אדמות שבטת המתיישבים האירופים ה"לבנים" באמריקה תגובה לבקשב

מתאר את ההבדלים בין התרבות המבקשת להשתמש באדמה ולנצלה לצרכיה, לבין התרבות החיה בהרמוניה עם 

 הטבע.

יחס אליו ככזה כדי להציג גישה שונה לאדמה מזו הערה: יש עדויות לכך שאולי מכתב זה אינו מקורי, אך אנו נתי

 של התרבות שלנו.

 

מסבירים בקצרה על כיבוש אמריקה ועל הסכסוך בין הילידים למתיישבים האירופים. לאחר שקולומבוס וימאים 

החלה הגירה של אירופים ליבשת. ביבשת חיו  16, במאה ה־15אירופים אחרים "גילו" את אמריקה בסוף המאה ה־

וקבוצות אתניות שונות שנקראו בהכללה "אינדיאנים". האירופים שהיגרו לאמריקה, רובם ספרדים  עמים

ואנגלים, נלחמו בעמים הילידים והשמידו רבים מהם כדי להתיישב בה וליהנות מאוצרותיה. תרבותם של הילידים 

ופית שראתה באדמה בעיקר התנגשה עם התרבות האירכיבדה את האדמה וייחסה לה איכויות רוחניות, ולכן היא 

 מקור פרנסה, והעדיפה פיתוח יישובים, פיתוח חקלאי וסלילת דרכים.
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את הגישה שהצ'יף סיאטל מייצג )שאינה רק גישה אינדיאנית( אפשר לכנות "גישה הרמונית" ליחסי האדם 

יה עם הטבע, . בכל תרבות יש אנשים המעדיפים לחיות בהרמונ(ואיזון מצב של התאמהוהאדמה )הרמוניה = 

כלומר לא לעבד את האדמה יותר מהנדרש לסיפוק הצרכים הבסיסיים של בני האדם, לצד אנשים המעדיפים 

 פיתוח מאסיבי יותר כדי לספק צרכים אנושיים. גם ביהדות ובחברה הישראלית אפשר למצוא את שתי הגישות.

 

אילו גישות באות לידי ביטוי בעבודות  חוזרים ל"חלקות האדמה" שהכינו התלמידים בתחילת השיעור. בודקים

 התלמידים. האם יש חלקות אדמה המשלבות את שתי הגישות?

 

 

 

 סיכום

הגישות שהכרנו שונות זו מזו, אך כולן רואות בעבודת האדמה עניין חשוב. לפי הגישה היהודית, עבודת האדמה 

סה הציונית הושפעו מהמסורת היא מצווה שמטרתה ליישב את הארץ ולחיות מפירותיה. החלוצים והתפי

היהודית ופיתחו אותה. השיר של נתן אלתרמן מבטא את הגישה שעל פיה יש לעבד את האדמה ככל האפשר 

לצורכי פיתוח רחב ומהיר של היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל. מכתבו של הצ'יף מייצג תפיסה אחרת, 

טבע על פני חיים בערים. לשתי הגישות האחרונות יש תפיסה המעדיפה פיתוח אנושי זהיר ומועט וחיים בתוך ה

 מקום גם בתרבות היהודית והישראלית בימינו, וחשוב לדון בשאלה כיצד רצוי לנהוג.

 

 האדם עץ השדה

כל אחת מהגישות ליחס לעבודת האדמה נובעת מיחס רגשי עמוק לאדמה. כך היא התפיסה שעבודת 

סופר, כך התפיסה הציונית־חלוצית, כפי שהיא משתקפת  האדמה היא מצווה, כפי שביטא אותה החת"ם

 בתיאור של יהודה ראב, וכך היא גם התפיסה ההרמונית שמייצג מכתבו של הצ'יף סיאטל.

את  –כל אדם נקשר לאדמה מכיוון אחר. לכל אחד ואחת סיבה אחרת לאהוב את הטבע או משהו בטבע 

 לי.האדמה עצמה, צמח, בעלי חיים, את הטיול בטבע וכו

 

 

כאלה הם גם  ת מבט. ונקודהיסטורי, ובוודאי סיפורים שיש בהם סכסוך, אפשר לספר מכמה כל סיפור 

 .  וגם סיפורה של ההתיישבות הציונית בארץ ישראלההתיישבות האירופית באמריקה  הסיפורים על

שיתוף פעולה עם הילידים,  התיישבותם ביבשת נעשתה בשל האמריקאים החדשים  םמנקודת מבט

הרג המוני על טענות על פגיעה מכוונת בתרבות הילידית ו (עולותעלו )ועדיין של הילידים ואילו מצדם 

 אדמותיהם.שלהם כדי להשתלט על 

תה  יתפיסתם היפי  לעשגאול" אדמה ל"המתיישבים הציוניים הגיעו ת, הציוניהתיישבות במקרה של ה

קנו היהודים את  . בחלק מהמקרים ה ערבים ועיבדו את אדמותיהםחיו באף שלמעשה  ת,ממוש

בעלות היהודית עליה לא  על אדמות שההוקמו יישובים יהודיים ובחלק מהמקרים  ,האדמות כדין

בעיני הערבים ומלבדם, בעיני החלוצים מעשיהם נועדו לפתח אדמה שלא היה מי שיפתחה  .הוסדרה

קיומן של נקודות מבט  .מבחינה חקלאית מפותחת אףותה כבר מאוכלסת יתושבי המקום הארץ הי

, יש  דון בנושאפלסטיני הוא נושא רגיש ומעורר מחלוקת. אם מעוניינים ל-מקרה הישראליבשונות 

 .והתחשבות בהם בכיתה וחמתוך היכרות עם הלכי הרולעשות זאת בעדינות 

 ה למורהרחבה
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מבקשים מהתלמידים לדמיין משהו אחד שמרגש אותם בטבע, לחשוב עליו, לצייר אותו בדמיונם בבירור, 

 ואז לכתוב עליו. אפשר לכתוב מכתב, כמו הצ'יף, או תיאור, כמו ראב, או בכל דרך אחרת. 

ד שואלים את התלמידים איזו חשיבות הם מעניקים לעבודת האדמה בכלל, ואם הם היו רוצים לעבו

 עבודת אדמה גם אם לא היה שיעור כזה בבית הספר.

 

 במרחב החקלאי:

  .)'אפשר לפתוח את המפגש במרחב החקלאי עם קטע מדברי א"ד גורדון העוסק בחשיבות העבודה )נספח ה

גורדון אומר שתחיית העם יכולה להגיע רק על ידי "עבודה בתוך הטבע". הוא גם אומר שכל בני האדם 

ואלים את התלמידים לדעתם על דברי גורדון: היום רוב האנשים אינם עובדים עבודת צריכים לעבוד. ש

אדמה, איך לדעתם זה משפיע עליהם, אם בכלל? איך משפיעה עבודת האדמה על מי שעובד בה? מבקשים 

מהתלמידים לשתף בחוויות שלהם מהעבודה במרחב החקלאי, אם הם מרגישים שהן היו משמעותיות להם 

 עליהם. או השפיעו

  כאשר אנחנו עובדים ומטפלים בגינה אנחנו מרגישים קשר חזק יותר  –מדברים על חוויית הקשר והשייכות

אליה. מבקשים מהתלמידים לחשוב איך המחויבות לגינה משפיעה על הקשר שלהם לגינה. האם יש בגינה 

מפני שדאגו להם?  חלקים שחשובים להם במיוחד כי השקיעו בהם יותר? בעלי חיים שהתחברו אליהם

הרעיון הזה יכול לסייע גם בשיחת עידוד, אם יש צורך לדרבן את התלמידים להשקיע יותר בעבודה במרחב 

 החקלאי.

  פיתוח והרמוניה. לשתי הגישות יש יתרונות  –בשיעור דיברנו על שתי גישות מרכזיות כלפי עבודת האדמה

הגישות, על הניסיון ליצור מרחב חקלאי שאינו וחסרונות. מדברים עם התלמידים על איזון בין שתי 

משתמש באדמה שלא לצורך או בדרכים שעלולות לפגוע בה, ועל ההשתדלות להשאיר בסביבה גם שטחים 

לא מעובדים. בשיטת הפרמקלצ'ר )שיטה לתכנון חקלאות בת קיימא(. משלבים בין שטחים מעובדים 

למידע על רעיון האזורים לפי שיטת הפרמקלצ'ר ) לשטחי בר, ולמעשה הם נחוצים זה לזה. אפשר ללמד

  (.נוסף על רעיון האזורים ועל תכנון בר קיימא

http://www.perma.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%A6%D7%A8/
http://www.perma.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%A6%D7%A8/
http://www.perma.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%A6%D7%A8/
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 משל התרנגולת

 

ֲאָכל.  ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ְעֶתם ָכל ֵעץ מַּ  )ויקרא, פרק י"ט פסוק כ"ג(ָהָאֶרץ, ּוְנטַּ

 

ְרְנֹגֶלת זֹו,   תַּ

ִּנים,  ֲאֶשר ֶאְפרֹוֶחיָה ְקטַּ  כַּ

ת ְכָנֶפיָה,  חַּ ְכִניָסה אֹוָתם תַּ ֶסֶפת אֹוָתם ּומַּ  ִהיא ְמאַּ

ֶמֶמת אֹוָתם ְועֹוֶדֶרת ִלְפֵניהֶ   ם )לעזור להם למצוא אוכל(.ּוְמחַּ

ֲאֶשר ֵהם ְגֵדִלים,   ְוכַּ

 ִאם ֶאָחד ֵמֶהם רֹוֶצה ָלֶגֶשת ֵאֶליָה, 

ְשָפְתָך".  ִהיא נֹוֶקֶרת* ְבֹראשֹו ְואֹוֶמֶרת לֹו: "ֵלְך ֲעֹדר ְבאַּ

 

ִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה   ָכְך ְכֶשָהיּו ִיְשָרֵאל בַּ

ְבֵאר ָמן* יֹוֵרד ְוהַּ ְשָלו* ָמצּוי ָלֶהם, הַּ  * עֹוָלה ְוהַּ

ִסיעַּ ִלְפֵניֶהם. מּוד ָעָנן* מַּ ִקיִפין אֹוָתם ְועַּ ְנֵני ָכבֹוד* מַּ  ְועַּ

 ֵכיָון ֶשִּנְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל 

ע לֹו  כֹושֹו* ְוֵיֵצא ְוִיּטַּ ן מַּ ר ָלֶהם ֹמֶשה: "ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶכם ִיְטעַּ ָאמַּ

 ְנִטיעֹות".

 

 ה'( ,על פי מדרש ויקרא רבה כ"ה) 

 

 פירושי מילים:

 מנקרת –נֹוֶקֶרת 

מּוד ָעָנן  ְנֵני ָכבֹוד ְועַּ ְשָלו, עַּ ְבֵאר, הַּ ָמן, הַּ  מזונות ואמצעי הגנה שאלוהים סיפק לבני ישראל במדבר  –הַּ

כֹושֹו  ן מַּ  ייקח את המכוש שלו –ִיְטעַּ

 

 זון ומים בדרכים ניסיות: לפי המסופר בתורה, אלוהים סיפק לבני ישראל מ

 היה יורד על האדמה ובני ישראל היו מלקטים ואוכלים אותו.  ןמָ ה

 ליוותה אותם לכל מקום וסיפקה להם מים.  באר מים

ָלו עוף  ניתן להם כאשר ביקשו בשר.  ַהשְּ

 סים האלה פסקו כאשר נכנסו לארץ.אולם הנִ 

 ת לנטיעות?מדוע כאשר נכנסו בני ישראל לארץ אמר להם משה לצא 

  לפי הבנתכם את המשל, מדוע דאג אלוהים להאכיל את בני ישראל במדבר באמצעות ניסים, אבל הפסיק

 לעשות כן כאשר הגיעו לארץ?
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 הוהתלם העברי הראשון בפתח תקו

 

 ( ירד הגשם הראשון. היה זה גשם בכמות זעומה, אף על פי כן החלטנו לצאת1878ביום ד' דחנוכה שנת התרל"ט )

בתור חקלאי .. לחריש ולזריעה, כי העונה התאחרה. יומיים לאחר רדת הגשם רתמנו את השוורים ונצא לחרוש.

השני לכבוד היה ר' .. מנוסה בנעוריו, נפל הגורל עליי לנעוץ את המחרשה הראשונה ולמתוח את התלם הראשון.

  יהושע שטמפפר, אשר בתופסו במחרשה נתרגש ופרץ בבכי, ויאמר בערך כך:

אשרינו שזכינו לכך, היותנו מהלכים אחרי התלם הראשון שחורשת מחרשה יהודית באדמת הנביאים, לאחר "

 ."ה'... שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה אתה שנעדרנו מארץ אבותינו משך שנות הגלות הארוכה. ברוך

פות את המחרשה מיד ליד, בלהט כולנו נרעדנו לשמע הדברים, וכשעינינו דומעות מהתרגשות ומשמחה, תפשנו חלי

 ובדביקות של יהודים לֶסֵפר התורה בהקפות של שמחת תורה. 

  (63עמ'  ירושלים תשמ"ח, יהודה ראב, התלם הראשון,)

 

  שהחיינו" היא ברכה שמברכים לפני עשיית מצווה. בברכה אנו מודים על שזכינו לחיות ולקיים את"

 טע הזה לפני חרישת התלם הראשון?המצווה. על איזו מצווה ברכו החלוצים בק

 

  החלוצים לא היו אנשים דתיים ברובם, אך גם הם חשבו שיש ליישב את ארץ ישראל. הם לא ראו בה מצווה

דתית, אלא ערך שנבע מהשקפתם הלאומית. כיצד עבודת האדמה מממשת, לדעתכם, את ערך ההתיישבות 

 של החלוצים?
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 שיר בוקר

 נתן אלתרמן

 

ֶהֶטתֶבהָ  ֶשֶמש ְמלַּ  ִרים ְכָבר הַּ

ל, ּטַּ  ּוָבֵעֶמק עֹוד נֹוֵצץ הַּ

 ָאנּו אֹוֲהִבים אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת,

 ְבִשְמָחה, ְבִשיר ּוְבָעָמל.

 

ח ֶמלַּ ד ָים הַּ ְּלָבנֹון עַּ  ִממֹוְרדֹות הַּ

ְחֵרשֹות,  נֲַּעֹבר אֹוָתְך ְבמַּ

ע ָלְך ְוִנְבֶנה ָלְך,  ָאנּו עֹוד ִנּטַּ

 ה אֹוָתְך ְמאֹוד.ָאנּו ְניַּפֶ 

 

ת ֶבטֹון ָוֶמֶלט ְלמַּ  נְַּלִביֵשְך שַּ

ִּנים, ֵדי גַּ ְרבַּ  ְוִנְפֹרש ָלְך מַּ

ִּנְגֶאֶלת ִיְך הַּ ת ְשדֹותַּ ל ַאְדמַּ  עַּ

ֲעמֹוִנים. ְרִנין פַּ ָדָגן יַּ  הַּ

 

ִמְדָבר  ְחֹצָבה, –הַּ  ָאנּו ֶדֶרְך בֹו נַּ

ִבצֹות  ְבֵשן. –הַּ ְחנּו ְניַּ  ֲאנַּ

ה ִּנֵת  ע,מַּ  ן ָלְך עֹוד ְלהֹוד ָושֹבַּ

ּנּו ְוִנֵתן.  ָמה עֹוד ֹלא ָנתַּ

 

]...[ 

 

ֶדֶרְך ּובֹוֶגֶדת,  ִאם ָקָשה ִהיא הַּ

 ִאם גַּם ֹלא ֶאָחד ִיֹפל ָחָלל,

ב אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת, ד עֹוָלם ֹנאהַּ  עַּ

ְקָרב ּוֶבָעָמל!  ָאנּו ָלְך בַּ
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 "כל חלק מאדמה זו קדוש לבני עמי"

 

מאדמה זו קדוש לבני עמי. כל מחט אורן בוהקת, כל חוף חֹולי, כל הערפילים בעֹובי היער, כל קרחת יער,  כל חלק

 כל זמזום חרק קדוש בזיכרונם של בני עמי. 

אנו יודעים כי האדם הלבן אינו מבין את דרכינו. כל חלקת אדמה זהה עבורו לאחרת, שכן הוא זר הבא בלילה 

מראה .. ריך. הארץ אינה אחותו, אלא אויבתו, ומשכבש אותה, הוא נע הלאה.ולוקח מן האדמה את שהוא צ

אין מקום שקט בערי האדם הלבן. אין מקום להאזין לעלי האביב או למשק .. עריכם מכאיב לעיני האדם האדום.

 כנפי חרק. 

 גם בליל?מהו טעם החיים אם אין אדם יכול לשמוע את המיית התור או את ויכוחי צפרדעים סביב הא ...

הֵרי יום, או שבושמה במחטי אורן; האוויר והאדם האדום מעדיף את הצליל הרך של הרוח שהצטללה מגשם בצ

 יקר לאדם האדום, שכן הכול חולקים נשימה אחת: החיות, העצים ובני האדם. 

ברים קשורים הוא אדיש לצחנה. כל הד –נראה כי האדם הלבן אינו מבחין באוויר שהוא נושם; כגוסס ימים רבים 

 "זה בזה. מה שקורה לארץ קורה לבני הארץ...

תגובה לבקשת נשיא ארצות הברית לרכוש את אדמות השבט נכתב ב , ראש שבט הסואמיש.מכתב המיוחס לצ'יף סיאטל)

 (1854בשנת 

 

 

  הצ'יף סיאטל טוען שיש הבדל בין יחס של "האדם הלבן" )אירופים שכבשו את אדמות אמריקה( לאדמה

יחסו של "האדם האדום" )ילידי אמריקה, ה"אינדיאנים" שחיו ביבשת אמריקה(. מהם ההבדלים לבין 

 שהוא מציין?

 ?מה מפריע לצ'יף בערים של "האדם הלבן"? במה שונים החיים בערים האלה מהחיים שהוא חי 

  האדם מה דעתכם על דבריו של הצ'יף? האם אתם מסכימים עם ההבחנה שהוא מבחין בין צורת החיים של"

 הלבן" לצורת החיים של "האדם האדום"? הסבירו.

  באיזו צורת חיים הייתם מעדיפים לחיות? קרוב לטבע? בתוך עיר? ביישוב כפרי? בצורת יישוב אחרת? תארו

 יום בחיי אדם באחת מצורות היישוב האלה.
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 עבודת כפיים / אהרון דוד גורדון

 

 תחיית העם, התחדשותו לעם עובד ויוצר, 

 א תוכל לבוא אלא על ידי עבודה,ל

 עבודה בכל צורותיה,

 אבל בעיקר על ידי עבודת כפיים,

 ובייחוד על ידי עבודה בתוך הטבע.

 כל בני העם צריכים לעבוד.

 

ל הצעיר" ו"צעירי ציון", שהתקיימה עא"ד גורדון, מתוך נאום הפתיחה בוועידת היסוד של התאחדות "הפו)

 (1920 ,בפראג בחודש ניסן תר"פ
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 צדק הברת ורעיון חשיעור שביעי: שמיטה 

 

 לימוד על מצוות השמיטהה דרךחברה הקיימות והבתחומי  תכניתבהשנה השיעור האחרון יאגד ערכים שנלמדו 

מצווה והיא  ,בארץ ישראלהתלויה בארץ, כלומר מצווה שיש לקיים רק  . שמיטה היא מצווהוהרעיונות שבבסיסה

הדדיות ואחריות הן בטאת . מצוות השמיטה מ)ראו השיעור החמישי( קט, שכחה ופאהלמו סביבתיות, כ־חברתיות

וכיצד  ,נלמד כיצד מצוות השמיטה מועילה לסביבה ולחברההזה החברה. בשיעור בני אדם וכלפי הטבע הן כלפי 

 כזמן להתפתחות אישית, חברתית וסביבתית. ולהבינה היוםפעול ברוחה גם לאפשר 

 

 :השיעור מטרות

 סביבה.לשמיטה לאדמה והלמידים ילמדו על חשיבות הת 

  החברה והקהילה ה על מבנהתהשפעהפן החברתי של מצוות השמיטה ואת התלמידים יבינו את. 

  אפשר ליישם את רעיון השמיטה גם בימינוהתלמידים יחשבו כיצד. 

 

 אביזרים:

 מחשב ומקרן

 התלמידיםכל שאפשר לחלק פרס 

 

 

 מבנה השיעור:

 יטה טובה לאדמהשמה: 'חלק א

 קהילהחברה ולשמיטה טובה לה: 'חלק ב

 : לא לשכוח לעצור'חלק ג
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 מהלך השיעור:

 שמיטה טובה לאדמהה: 'חלק א

 (.3:10עד רק ) בסרטון בנושאהסבר על מצוות השמיטה. צופים בפותחים את השיעור 

 

. באותה יה לשנה אחתבעלות על" את ה"משחררים, כלומר פעם בשבע שנים "שומטים" את האדמה ,לפי התורה

בעלי הקרקע, הם לא עובדים את האדמה, לא מגדלים עליה גידולים ולא אוספים את החקלאים אינם שנה ה

 – ולם, השערים פתוחים לכהצומח בה . כל מי שרוצה יכול לקחת לעצמו מהיבולתםלפרנס בה היבול שגדל

 ואף לבעלי החיים. ,לעניים

 

 קוראים את הפסוק המצווה על השמיטה:

ע ֶאת ְפָת ֶאת, ַאְרֶצָך ְוֵשש ָשִנים ִתְזרַּ ְשָתּה )לא תעבוד את האדמה(, ְוָאְכלּו  ְוָאסַּ ְשִביִעת ִתְשְמֶטָּנה ּוְנטַּ ְתבּוָאָתּה. ְוהַּ

ֶמָך, ְוִיְתָרם )ואת היתר ָשֶדה. )שמות כֶאְבֹיֵני )עניי( עַּ יַּת הַּ ל חַּ  א( "י-'ג, י"( ֹתאכַּ

 

 למי השמיטה מועילה? .שמיטההה של מצוות תמטר ,לדעתם י,שואלים את התלמידים מה

 

מספר על ילד שלוקח מעץ את כל . הסיפור ('סילברסטיין )נספח א לשמאת קוראים את הסיפור העץ הנדיב 

על פי הסיפור, העץ שמח להעניק לילד מה . )להקרין סרטון אפשר גם) משאביו עד שהוא נותר גזע כרות בלבד

כדאי לבקר את תיאור הזה ולשאול אם לא נכון יותר לראות בנתינה )"העץ היה מאושר"(, אבל בכיתה  שהיה צריך

 . ואת רצונו להעניק של העץ משאביםהילד את הלא מתחשב של הזאת ניצול 

 

 :שואלים את התלמידים

 תת את כל מה שהיה לו?למאושר באמת  העץ היה ,םכלדעת ,האם 

  וצד אחד רק נותן רק לוקחצד אחד בה , נתינה שמרגישים עם נתינה מהסוג הזההייתם איך? 

 

העץ איך יוכל הצעות: לדעות השונות ומבקשים להציע  מקום . נותניםעלו דעות לכאן ולכאןיסביר להניח ש

 ל?ועצמו חסר כאת בלי שימצא להמשיך לתת 

 

"ְוָהֵעץ  :לבנות סירהשלו שהילד לקח את הגזע תלמידים לתיאור רגשות העץ לאחר כדאי להסב את תשומת לב ה

ָמש". נדמה שגם הסופר מנסה לטעת בקוראים ביקורת כלפי התנהגות .ָהָיה ְמֻאָשר..   הילד. ו שלֲאָבל ֹלא ְמֻאָשר מַּ

שונה הסיפור בסוף שוהאם האושר  ,אחרי הקטע הזה אפשר לשאול את התלמידים מה גרם לעץ להיות מאושר

 .העץ במהלך הסיפורהרגיש מהאושר ש

 

עוד ועוד  מהטבע "לוקחים" בני האדם –אפשר לקרוא את הסיפור כמשל לבעיה סביבתית מהותית מסבירים ש

יסודות אחרים בטבע, וייתכן שהמשאבים האלה אינם מצליחים לצרכיהם, אולם הצריכה הזאת פוגעת ב משאבים

 . להתחדש, ואולי לא יספיקו גם לדורות הבאים

, ואינו "מאושר" "בוחר" לתת לנו את המשאבים שלואינו הטבע עם זאת, יש להדגיש שלהבדיל מהעץ בסיפור, 

 של הטבע הוא לשמור על משאביו.  "אינטרס". הלתת מהם

https://www.youtube.com/watch?v=2sUzWvSCRzI
https://www.youtube.com/watch?v=2sUzWvSCRzI
https://www.youtube.com/watch?v=LxMy8Xa58Fo
https://www.youtube.com/watch?v=LxMy8Xa58Fo
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עה התמודדות מסוימת עם הבעיה מצי מצוות השמיטה

 .הזאת

היא שנת השמיטה  ,לדעתם ,שואלים את התלמידים איך

  .הטבעשל משאבי י מוגבלת תבלצריכה הלמסוים פתרון 

 

רק שלא בשנה השביעית לא על פי המצווה, מסבירים ש

מהטבע, אלא גם נותנים לטבע לחדש את  "לוקחים"

ת את המשאבים שלו. שנת המנוחה של האדמה מאפשר

, הזאת מנוחהה ילבהשימוש באדמה בשש השנים הבאות. 

 ם. במשך שש שנים החקלאימאיכותההאדמה מאבדת 

 הםמשתמש במשאבים של האדמה להצמחת הגידולים של

לאט לאט מרוקנים את "מחסני" ו ,הצמחים יונקים את המינרלים מהאדמההם, ומתוך חשיבה על צרכי

האדמה מקבלת מינרלים  אדמה ולא מגדלים עליה גידולים חדשיםמעבדים את הבה לא ש. בשנה המינרלים

נותנים מצליחה להתחדש. אם לא , וכך היא חלק ממנה )קומפוסט טבעי( נעשיםחדשים מצמחים שנרקבים ו

גידולים  לגדל בהלהמשיך וכדי מאבדת מאיכותה, האדמה  (כמו בחקלאות התעשייתיתלאדמה לנוח ולהתחדש )

 תה במינרלים מלאכותיים.אויש להזין  איכותיים

 רותיה בלי לנצל אותה עד תום.יאדמה ורצון ליהנות מפמשנת השמיטה מבטאת אכפתיות מכאן ש

 

 

 

 : שמיטה טובה לקהילה'חלק ב

: הם יכולים להחליט כבר עכשיו בשתי דרכים לקבל אותוהם יכולים ו ,פרסהבאתם להם אומרים לתלמידים ש

לתלמידה אחת או תלמיד או להחליט שהפרס יינתן שווה בשווה, בו חלקו יתאת הפרס והתלמידים יקבלו  שכל

פרס  לחלקלא יהיה אפשר שבכך הם מסתכנים  ,בדרך הראשונהיבחרו . אם תחרות מסוימתלמי שיזכה ב –אחד 

לקבוע השנייה, הם יצטרכו בדרך יבחרו אם ו. יקבל רק קצת אולי כל אחד –ו לחלקיהיה אפשר , ואם בין כולם

 אחד יקבל את הפרס.תלמיד רק , ולי התחרות ולשחק על פיהםאת כל

 

 

למורשת התרבותית  והסביבתי מחברות בין הידע החקלאי קיימא( ה קלאות בת)חגישות פרמקלצ'ר 

הבריא" ל"שנים כשבע  לוקח ת בור שלא עובדה או שמשאביה נוצלו עד תום,היהודית מסבירות שלאדמ

 בשנה השביעית מניבהלפי תפיסה זו, האדמה  שיקום של שיטת הפרמקלצ'ר. ולהגיע לשיא היבול בתהליך

הקשר בין )עוד על  אפשר לקיים שמיטה ,לכאורה ,וכך , בלי טיפול ודאגה מצד החקלאי,בעצמה בכוחות

 .  )טליה שניידרכדאי לקרוא בדברי פרמקלצ'ר לשמיטה 

לא תקופת מנוחה במוצאות פתרונות אחרים להזנת הקרקע  אקיימהת אחרות בתחום החקלאות בת גישו

 .ואחריה דישון לפני הזריעהבקומפוסט ובשימוש ב"זבל ירוק", , ובהן לאדמה

חורף  עונת הבחלקה בים הגדלים הצמח – בכל עונה זן אחר –מגדלים בחלקה לסירוגין דוגמה נוספת: אם 

בחלקה בעונת הקיץ, וכך ים הגדלים הצמח יםלהם זקוקשבים שונים מהמשאבים מהאדמה משאלוקחים 

   .יכולה להספיק "להתאושש" ולהתחדש אדמהוהמשאבים הניצול מתמשך של אותם נמנע 

 

 העשרה למורה

 

 

מפרשים רבים נתנו טעמים למצוות  

בפירושו ציין גם טעם  הרמב"ם השמיטה. 

 :לשנת השמיטה חקלאי

"שתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמדה  

 .  ט(", ל')רמב"ם, מורה נבוכים גשמוטה" 

כלומר, גם על פי הרמב"ם מטרת 

   מיטה היא לסייע לפוריות האדמה.הש

 

 למורה העשרה 
 

http://www.yaarbooks.com/he/92/55
http://www.yaarbooks.com/he/92/55
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ולהביע את דעותיהם בעד או נגד כל אחת מהאפשרויות ולבסוף להתלבט תלמידים דיון: מאפשרים לנותנים זמן ל

 .שנבחרה השיטה פי על הפרס את מחלקים ההצבעה אחריעורכים הצבעה. 

ערכים  לו. בודקים אימבחינה ערכית חת מהאפשרויותשל כל א לאחר קבלת הפרס דנים ביתרונות ובחסרונות

 .שנבחרהולמה נבחרה הדרך  אילו ערכים מייצגת כל גישה –עמדו על הפרק 

 

 :שואלים

  לא? לוחלקו ובאיתמצבים  לורצו לחלוק עם אחרים ודברים שכן? באיתהאם יש דברים שלא 

 

לדאוג לעצמנו. מצוות שמיטה  גם נו רוציםשאנחנו רוצים להיות נדיבים עם אחרים, אנחאף על פי מסבירים ש

שנת ב, פערים כלכליים גדולים בין האנשיםבהן יש לעומת רוב השנים ש –לעשות זאת דרך אחת מלמדת אותנו 

 לכולם. מתבטלת הבעלות הפרטית על האדמות ו כל האדמות שייכותהשמיטה 

 

(. בחלק השני 'קין והבל )נספח בהאגדה על  בעלות על רכוש לאלימות דרךהקשר בין עובדים על דף עבודה בנושא 

 .גישות שונות לרכוש בעזרת המשנהשל דף העבודה לומדים על 

בהם בעלות על אדמה מביאה לאלימות. כדאי להתמקד בדוגמאות מחיי שבמליאה מבקשים דוגמאות למצבים 

להביא גם . אפשר (ו בלי רשות?איך אנחנו מגיבים אם לוקחים לנו משהו ששייך לנו, או נכנסים לחדר שלנהילדים )

 .דוגמאות מיחסים בין יישובים ובין מדינות

שלך שלך" ומידת החסידות )התנהגות לפנים משורת הדין( "שלי שלך  ,לדעתם ,שואלים את התלמידים למה

 שלך שלך"?ושלך שלי", או מ"שלי שלי ומ"שלי שלך יותר נחשבת למידה נעלה 

 ?הזאתמידה נהוג על פי המה הקושי ל

 

בשנת שמיטה ולא מידת החסידות. דווקא, שלך שלי" והמידה "שלי שלך היא בשנת השמיטה המידה המנחה 

האחר  –מתבטלת לשנה הבעלות על האדמות והכול יכולים ליהנות ממה שגדל בהן. מצב זה יכול להביא לאחווה 

)תפוחים, מלפפונים, חיטה וכו'( לחלוק  אחרשלכל אחד יש משהו כיוון ואני עצמי נהנה משל האחר. מנהנה משלי 

בה כולם מביאים מהכישורים שיש יותר שפע ומגוון לכולם. אפשר להשוות עם התלמידים את המצב הזה לכיתה 

אינה )כמו בעץ הנדיב(. שנת השמיטה  יםרק מקבלאחרים ו ניםנותאחדים רק בו שמצב , לעומת היכולות שלהםמו

מובילה לאלימות(, אלא מידה  על קין והבל קיצונית )שלפי המדרשמעודדת נתינה קיצונית וגם לא רכושנות 

 והיא יוצרת מציאות של אחווה והדדיות. התקיים בכבוד,בה כולם מסוגלים לשמאוזנת ומקובלת 

לכפות נתינה היא העובדה שהבעלות על האדמה רק שהשמיטה מנסה ליצור איזון ולא ביותר ברורה הההוכחה 

בה לאחר שנת השמיטה. יש איזון בין שש השנים הללו לבין הרצון לאפשר לכולם שאינה מתבטלת לגמרי אלא 

 .במשך שנה אחת ליהנות מהשפע

 

 :שואלים את התלמידים

  בלי לוותר כדי לשמור על תחושת האחווה והנתינההשנים שבין שמיטה לשמיטה מה ניתן לעשות בשש ,

 ?אדמות והרכושעל הבעלות על הלגמרי 

  (החמישי ו בשיעורנעליהם למדש ,לקט, פאה ושכחהמצוות ה)אפשר להזכיר את 

 

 : לא לשכוח לעצור'חלק ג

 יכולים כי אין להם זמן?מרגישים שאינם שואלים את התלמידים האם יש דברים שהם רוצים לעשות אבל 

 היה להם כל הזמן שהם רוצים. לו היו עושים דבר אחד שמבקשים מהם לכתוב לעצמם 
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עשייה למען  או משפחתית, הנאה הנאה אישיתמעשים שהם התלמידים רשמו: האם דברים לו מבררים אי

 ?יםאחר

 שואלים:

 זמן?נו ְלמה חסר ל 

 יום?־יוםחיי הזמן באתנו מה "גונב" מ 

וכמה זמן ולכתוב בה את הפעילויות העיקריות שלהם טבלה מהתלמידים לשרטט ליד מה שכתבו קודם מבקשים 

 רה בבית, מחשב, טלוויזיה, חוגים וכו'.: בית הספר, עזמשקיעים בהן םה

 

 לשמור שמיטה בחברה המודרנית:הדרכים אפשר לקרוא את דבריו של ד"ר אביעד הכהן על 

 

אדם מישראל מתנתק בשנת השמיטה מן האדמה... בתרגום ללשון מודרנית, ניתן לומר כי בשנת השמיטה חייב 

וא מרותק, ממפעלו ובית עסקו, ולהקדיש את השנה אדם להתנתק משגרת יומו, מעמלו, ממסך המחשב שאליו ה

 לעבודת האדם. להגשים את אחריותו החברתית.

  (264 תל אביב תשע"א, עמ' ,בפרשת השבוע )אביעד הכהן, פרשיות ומשפטים

 

שנת שמיטה כדאי אינן מהשגרה. גם בשנים ש זמן מסבירים ששנת השמיטה יכולה ללמד אותנו לקחת פסק

 שחשובים לנו. אחרים בדבריםזמן ולהשקיע השגרה  להפסיק מדי פעם את

איך אפשר למצוא זמן  , שואלים:יום שלהםם־יוחי הבדקו כמה זמן הם משקיעים בכל דבר בהתלמידים אחרי ש

אפשר לצמצם את זמן העיסוק בעיסוקים הקבועים האם לדברים שאנחנו רוצים לעשות אך דוחים מחוסר זמן? 

 ? במה למשל?כדי לפנות זמן לדברים אחרים

 

אבל גם למען החברה ו, למען עצמכל אדם הגשמת חלומות, ו התבוננות, שנת שמיטה יכולה להיות שנה של עצירה

לקיים . הסרטון מציע 2015שהיה חלק מפרויקט שמיטה ישראלית בשנת השמיטה של  בסרטון קצרכולה. צופים 

בו כל אחד נותן שעה מזמנו לעשות משהו למען מישהו אחר , ש"בנק הזמןבדומה לרעיון של " ,"שעת שמיטה"

מישהו תרם שעה של לימוד יוגה ומישהי אחרת תרמה ה, לדוגמ. בתמורה שעה שמישהו אחר תרםיכול לקבל ו

כשצריך , אלא השעה "נרשמת" בבנק ואפשר להשתמש בה דווקא להתחלףאין צורך  – מתמטיקהשל שיעור שעה 

 למה שרוצים.ו

 

 שואלים:

 משנת השמיטה בעבר?היום  שנת השמיטה , במה שונהלפי הסרטון 

  לקיום שנת שמיטה היום?הסרטון איזה רעיון מציע 

 

 גם רעיון "שעת השמיטה" לא צריך להיות מוגבל לשנת השמיטה עצמה.

מיוחדים יש להם, ושואלים אותם אם הם היו מוכנים  שרונותיכקשים מהתלמידים לכתוב אילו יכולות ומב

 לתרום מזמנם בקביעות )שעה בשבוע או בחודש(, למשל, בעזרת הכישרון המיוחד שכתבו שיש להם. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jF4fWDisms
https://www.youtube.com/watch?v=6jF4fWDisms
http://www.bankhazman.org.il/
http://www.bankhazman.org.il/
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 במחזור שלגם היא מצוינת ) מהשגרה מנוחהלהשבת היא גם זמן כמו השמיטה גם אפשר להזכיר לתלמידים ש

במהלך לא מספיקים זמן לעשות דברים שלמצוא אפשר גם בשבת  .השמיטה נקראת "שבת הארץ"(ואכן , שבע

 וגם להתנדב ולעזור למי שצריך. ,חבריםעם עם עצמנו, עם המשפחה או  "זמן איכותבלות "כמו ל – השבוע

 

 

 

 סיכום

לה לחדש את מאפשרת היא לה לאדמה משום שהיא מועי – מישוריםמועילה בכמה השמיטה כפי שראינו, מצוות 

תורמת ; היא כלפי הסביבה וכל משאבי הטבעאחריות בכבוד ואת בני האדם לנהוג בומלמדת  ,טבעייםה המשאבי

היא ; והיא מועילה לאדם משום שאת המבנה החברתי־כלכלי הקיים היא מאתגרתליצירת חברה הוגנת משום ש

 למען עצמו ולמען אחרים.עוד לעשות מה הוא יכול בחון לקחת פסק זמן מהשגרה ולמעודדת אותו 

 

 האדם עץ השדה

 (. שואלים: ')נספח ג מילותיו" וקוראים את שנת שמיטהמאזינים לשיר "

 מה שומטת הזמרת לפי השיר? -

"? שליטה במה? במה אנחנו מנסים להשתחרר ולוותר על השליטהלמה הכוונה במשפט " -

 לשלוט בחיים שלנו?

? איזה תכונות אצלכם הייתם רוצים לשחרר או "לשחרר"אפשר ונטיות התנהגויות  לואי -

 הפסקה? ןלקחת מה

של משהו  "להוריד מינון", אפשר גם ויתור עליו לא חייב להיותשל משהו ששחרור מסבירים 

 לנו. יםשמפריע מהתנהגותגל, ממנהג או זמנית מהר, או לעשות הפסקה הרבה שעושים

 

 במרחב החקלאי

  כל הזמן מנוחה. אי אפשר לעבד את האדמהלשילוב בין עבודה הבמרחב החקלאי מדגימים את חשיבות ,

בין להשקות צמח יתר על המידה. , לא טוב הזנחה. למשללא פחות מעודף עבודה יכול להרוס את החלקה 

בלי התערבותנו! כמו כן, כפי שהאדמה צריכה לנוח, גם החקלאי  השקיה להשקיה הצמח צומח ומתפתח

 של החקלאי.  תוחלק עבודהן מנוחה והתבוננות מהצד צריך לנוח, 

 שם כיצד היבול שגדל באדמה שב לאדמה ומזין אותה מחדש. ל –(: ֶנתוְדשֹ )בעברית:  מלמדים על קומפוסט

שכבר יש בהן גידולים,  עגל הקומפוסט: חלקותהנמצאות בשלבים שונים במ כך אפשר לעבור בין חלקות

בו האדמה שערמת הקומפוסט במצביה השונים. מסבירים ששנת השמיטה היא זמן ו ,חלקות זרועות

 .בה ושגדל יםמזבלת את עצמה ומשיבה לעצמה את המינרלים שעברו ליבול

 

 

קהילות יהודיות קולות רבים בחברה הישראלית וב( נשמעו 2015תשע"ה ) האחרונה בשנת השמיטה

חקלאית.   אינהשמיטה שאינה דתית ו את רעיון השמיטה, להתאימו לימינו, ולעצב קראו לחדשחו"ל שב

 ראו הבאות. להרחבה השמיטשנות הימשכו גם ב, ויש לקוות שהם פרויקטים מענייניםבמסגרת זו פותחו 

מסכם את פרויקט "שמיטה הספר דיגיטלי , וכן תדרניסרטון שנעשה ב"בית אבי חי" על שמיטה מו

 ."טבע עברי" עמותת ישראלית" של

  

 העשרה למורה
 

https://www.youtube.com/watch?v=AXXdrPVrBg4
https://www.youtube.com/watch?v=AXXdrPVrBg4
https://www.youtube.com/watch?v=59NN9O09CSM
http://www.tevaivri.org.il/shmita/mobile/index.html#p=1
http://www.tevaivri.org.il/shmita/mobile/index.html#p=1
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 השנים הקודמות ומתוך ניסיון  על פי שנת שמיטה היא גם הזדמנות להתבונן ולתכנן מה נכון לכל חלקה

השמש מידת אור לפי לגדל כל גידול התבוננות במה שהשתנה והתחדש. החקלאי בודק איפה הכי טוב 

שתול שתילים, להתקין מערכות מים, לגדל בעלי חיים ולסלול ת המים והאדמה, איפה יהיה נוח ליווכמו

 מתבדחים )מתכנני פרמקלצ'ר דבעתי עבודהיפחית את ה שיועילו זה לזה וכו'. תכנון טובשבילים כך 

זה הרעיון הבגינה שלו והמערכת מתפעלת את עצמה(. את ששחקלאי פרמקלצ'ר עובד בעיקר מהערסל 

עונה חדשה כדאי פתיחתה של ובבסיומה של כל עונה חקלאית . אפשר ליישם לא רק בשנת השמיטה

דבר עם ה. אפשר לעשות אותו וכו' מה צמח ומה לא צמחלהקדיש זמן לסיכום, ללמידה ולהסקת מסקנות: 

 לשנה הבאה.כדי ללמוד  יש לקחיםאילו החלקה הכיתתית ולחשוב 

 ושואלים אותם אם יש דברים שאם היו מתכננים אחרת בשיעור  ,מדברים עם התלמידים על תחילת השנה

ים הקשי, על על התוצריםבכלל, על השנה החולפת  אפשר לשוחחמהלך השנה? כל הראשון היו משפיעים על 

 לעבד את הדברים לקראת השנה הבאה. ת היא הזדמנותמתקרבה הולהזכיר שהחופש ,ההישגיםעל ו
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 העץ הנדיב 

 סילברסטיין למאת: שֶ 

 רגום: יהודה מלצרת

 

ֶיֶלד ָהָיה ָבא ְואֹוֵסף ֶאת ֶהָעִלים ֶשל ָהעֵ  ב ֶיֶלד ָקָטן ֶאָחד. ְוָכל יֹום הַּ ת ָהָיה ֵעץ... ְוהּוא ָאהַּ ם ַאחַּ עַּ ץ ְועֹוֶשה ֵמֶהם ְכָתִרים פַּ

פּוֵחי ל ָהֲעָנִפים ְואֹוֵכל תַּ ְדֵנד לֹו עַּ ע ּוִמְתנַּ ֶגזַּ ל הַּ ֵפס עַּ ר. הּוא ָהָיה ְמטַּ יַּעַּ ֵחק ְבֶמֶלְך הַּ ֲחִקים  ּוְמשַּ ֵעץ. ְוֵהם ָהיּו ְמשַּ

ֵייף, הּוא ָהָיה ִנְרָדם ְבִצּלֹו  ֶיֶלד ָהָיה ִמְתעַּ ֲחבֹוִאים. ְוְכֶשהַּ ב ֶאת ָהֵעץ ְמֹאד ְמֹאד. ְוָהֵעץ ָהָיה ְבמַּ ֶיֶלד ָאהַּ ֶשל ָהֵעץ. ְוהַּ

דֹו. ל. ּוְלִעִתים ְקרֹובֹות ָהֵעץ ִנְשַאר ְלבַּ ְך ְוָגדַּ ֶיֶלד ָהלַּ ף לֹו, ְוהַּ ְזָמן ָחלַּ ְך הַּ  ְמֻאָשר. אַּ

פֵ  ר: "בֹוא ֶיֶלד, בֹוא ְתטַּ ֶיֶלד ָבא יֹום ֶאָחד ֶאל ָהֵעץ, ְוָהֵעץ ָאמַּ ל ְוָאז הַּ ל ָהֲעָנִפים ְוֹתאכַּ ְדֵנד עַּ ע ֶשִלי, ִתְתנַּ ֶגזַּ ל הַּ ס עַּ

ֵחק ְבִצִּלי ְוִתְהֶיה ְמֻאָשר" פּוִחים ּוְתשַּ   .תַּ

ֲעשֹות חַּ  ֶיֶלד. "ֲאִני רֹוֶצה ִלְקנֹות ְדָבִרים ְולַּ ר הַּ ֵחק", ָאמַּ ֵפס ּוְלשַּ י ָגדֹול ִבְשִביל ְלטַּ ֹוֶצה ְקָצת ִיים. ֲאִני ר"ֲאִני יֹוֵתר ִמדַּ

ָתה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ְקָצת ֶכֶסף?"  ֶכֶסף. אַּ

פּוִחים ֶשִלי, ֶיֶלד, תַּ ח ֶאת הַּ פּוִחים. קַּ ק ָעִלים ְותַּ ל ֵאין ִלי ֶכֶסף ֵיש ִלי רַּ ר ָהֵעץ, "ֲאבַּ ֵער", ָאמַּ ִתְמכֹור אֹוָתם  "ֲאִני ִמְצטַּ

 ".ָבִעיר. ָכְך ִיְהֶיה ְלָך ֶכֶסף ְוִתְהֶיה ְמֻאָשר

ח אֹוָתם ִאתֹו.   פּוִחים ְוָלקַּ תַּ ף ִמֶמנֹו ֶאת הַּ ל ָהֵעץ ְוָקטַּ ֶיֶלד ִטֵפס עַּ  ְוָאז הַּ

ְרֵבה ְזָמן... ְוָהֵעץ ָהָיה ָעצּוב...   ר הַּ ְך ְוֹלא ָחזַּ ֶיֶלד ָהלַּ  ְוָהֵעץ ָהָיה ְמֻאָשר. ֲאָבל הַּ

ד ֵמֹרב ִשְמחָ  ר ְוָהֵעץ ָרעַּ ֶיֶלד ָחזַּ ל ָהֲעָנִפים ְוָאז יֹום ֶאָחד הַּ ְדֵנד עַּ ע ֶשִלי, ְוִתְתנַּ ֶגזַּ ל הַּ ֵפס עַּ ר: "בֹוא ֶיֶלד, בֹוא ְתטַּ ה ְוָאמַּ

 ְוִתְהֶיה ְמֻאָשר".

ם", הּוא ִית, ֶשִיְהֶיה ִלי חַּ ֶיֶלד. "ֲאִני רֹוֶצה בַּ ר הַּ ל ֵעִצים", ָאמַּ ֵפס עַּ י ָעסּוק ִבְשִביל ְלטַּ ר. "ֲאִני רֹוצֶ  "ֲאִני יֹוֵתר ִמדַּ ה ָאמַּ

ִית?" ָתה ָיכֹול ָלֵתת ִלי בַּ ִית. אַּ  ִאָשה ְוֲאִני רֹוֶצה ְיָלִדים, ּוִבְשִביל ֶזה ֲאִני ָצִריְך בַּ

ֵצץ ֶאת ָהֲעָנִפים ֶשִּלי ְוִלְבנֹות בַּ  ָתה ָיכֹול ְלקַּ ל אַּ ר הּוא ֵביִתי. ֲאבַּ יַּעַּ ר ָהֵעץ, "הַּ ִית", ָאמַּ ל ֵאין ִלי בַּ ִית. ָאז ִתְהֶיה "ֲאבַּ

 ר".ְמֻאשָ 

ְך  ֶיֶלד ָהלַּ ח אֹוָתם ִאתֹו ִלְבנֹות ֶאת ֵביתֹו. ְוָהֵעץ ָהָיה ְמֻאָשר. ֲאָבל הַּ ֶיֶלד ִקֵצץ ָלֵעץ ֶאת ֲעָנָפיו ְוָלקַּ ְרֵבה ְזָמן...הַּ ר הַּ  ְוֹלא ָחזַּ

ר ָהֵעץ ָהָיה ָכל  ֵבר. "בֹוא ֶיֶלד"-ּוְכֶשהּוא ָחזַּ ְך ְמֻאָשר ֶשְבֹקִשי ִהְצִליחַּ ְלדַּ ֵחק". כַּ ש, בֹוא ְתשַּ  , הּוא ָלחַּ

ְרחֵ  ְרֵחק הַּ ח אֹוִתי הַּ ֶיֶלד. "ֲאִני רֹוֶצה ִסיָרה ֶשִתקַּ ר הַּ ֵחק" ָאמַּ י ָזֵקן ְוָעצּוב ִבְשִביל ְלשַּ ָתה ָיכֹול "ֲאִני יֹוֵתר ִמדַּ ק ִמָכאן. אַּ

 ָלֵתת ִלי ִסיָרה?" 

ֲעֶשה ְלָך ִסיָרה ע ֶשִּלי ְותַּ ֶגזַּ ִקים ְוִתְהֶיה ְמֻאָשר" ,""ְכרֹות ֶאת הַּ ֶמְרחַּ ְפִליג לַּ ל ְלהַּ ר ָהֵעץ. "ָכְך תּוכַּ  .ָאמַּ

ִקים. ְוָהֵעץ ָהָיה ְמֻאָשר.. ֶמְרחַּ ע ּוָבָנה לֹו ִסיָרה ְוִהְפִליג לַּ ֶגזַּ ת ָלֵעץ ֶאת הַּ ֶיֶלד ָכרַּ ָמש .הַּ  ֲאָבל ֹלא ְמֻאָשר מַּ

ר שּוב.  ֶיֶלד ָחזַּ ן הַּ ְרֵבה ְזמַּ  ְוַאֲחֵרי הַּ

ואי ֶשָיֹכְלִתי ָלֵתת ְלָך מַּ  ְלוַּ ל ֹלא ִנְשַאר ִלי שּום ָדָבר ָלֵתת ְלָך, הַּ ר ָהֵעץ, "ֲאבַּ ֵער, ֶיֶלד", ָאמַּ ֶשהּו, ֲאָבל ֹלא ִנְשַאר "ֲאִני ִמְצטַּ

ֵער..."  ע ָכרּות ָזֵקן. ֲאִני ִמְצטַּ  ִלי ְכלּום. ֲאִני ְסָתם ֶגזַּ

ְכָשו ְרֵבה עַּ . ֲאִני ָעֵיף ְמֹאד". ,""ֲאִני ֹלא ָצִריך הַּ ק ָמקֹום ָשֵקט ָלֶשֶבת ְוָלנּוחַּ ֶיֶלד, "רַּ ר הַּ  ָאמַּ

ע ָכרּות ָזֵקן הּוא ֵכן טֹוב ִבְש  , "ִאם ָכך, ֶגזַּ ק ִהְצִליחַּ ָמה ֶשרַּ ְצמֹו כַּ ף ֶאת עַּ ר ָהֵעץ ְוָזקַּ . "ִאם ָכְך", ָאמַּ ִביל ָלֶשֶבת ְוָלנּוחַּ

"בֹוא, ֶיֶלד, ֵשב ְלָך ְותָ  ב. ְוָהֵעץ ָהָיה ְמֻאָשר. ,נּוחַּ ֶיֶלד ָישַּ  ְוהַּ
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 שלך –דף עבודה: שלי 

 מדרש  –על מה רבו קין להבל?  .א

ֶהֶבל? ִין לַּ ְמִריָבה ֵבין קַּ ה ָהְיָתה הַּ ל מַּ  עַּ

ִין ְוֶהֶבל ָאְמרּו ֶזה ְלֶזה: ָהעֹוָלם ֻכּלֹו הּוא ְיֻרָשה ָלנּו,   קַּ

ֵּלק ֶאת ָהעֹוָלם ֵביֵנינּו. ִכי ֵאין ָלנּו עֹוד ַאִחים. הָ   ָבה ְנחַּ

ע ֻכָּלּה: ָהִרים, ְגָבעֹות, ָים ּוִמישֹור,  ְרקַּ קַּ ְצמֹו ֶאת הַּ ח ְלעַּ ִין ָלקַּ  קַּ

ע:  ְרקַּ קַּ ל הַּ ְדָבִרים ֶשעַּ ְצמֹו ֶאת ָכל הַּ ח ְלעַּ  ְוֶהֶבל ָלקַּ

ְרָתם שֹוִנים ְותֹוצַּ ִיים הַּ חַּ ֲעֵלי הַּ  ר.ָחָלב, ֵביִצים ְוֶצמֶ  – בַּ

ִין ֶאל ֶהֶבל: ָהֲאָדָמה ִהיא ֶשִּלי,  ר קַּ ר ֶשִהְסִכימּו ֵביֵניֶהם, ָאמַּ  ְלַאחַּ

ָתה דֹוֵרְך ָעֶליָה? קּום ְוֵצא ֵמַאְדָמִתי!  ְבֵאיזֹו ָרשּות אַּ

ָתה לֹוֵבש ֲעשּוִיים ִמֶצֶמר ְכָבִשים,  ְבָגִדים ֶשאַּ ִין: הַּ  ֵהִשיב ֶהֶבל ֶאל קַּ

ְחֵזר ִלי אֹוָתם!ְוָלֵכן ֵהם שַּ  ְבָגִדים ְוהַּ  ָיִכים ִלי! ְפֹשט ִמָיד ֶאת הַּ

 ְפֹשט ְבָגֶדיָך,  –ְוָכְך ֵהֵחּלּו ָלִריב: ָהֶאָחד אֹוֵמר 

ֵשִני אֹוֵמר   ֵצא ֵמַאְדָמִתי,  –הַּ

ְרֵגהּו.  ל ֶהֶבל ָאִחיו ְויַּהַּ ִין עַּ ְמִריָבה ָקם קַּ  ּוִמתֹוְך הַּ

 '()על פי בראשית רבה כ"ב, ח

 

 ההסכם שעשו ביניהם קין והבל?היה מה  ,על פי המדרש 

 הם לא הצליחו לעמוד בהסכםלדעתכם ,למה ,? 

 ?כיצד אתם מסבירים את הקשר בין ההסכם שערכו קין והבל לבין הרצח 

 לאלימות. גם ובמקרים קיצוניים  ,קנאותללרכושנות ו הרכוש או אדמה מובילהטוענים שבעלות על  יש

 ? נמקו.הזה ? מה דעתכם על הטיעוןאו מערער אותו מדרשאת המסר של החזק זה מהטיעון ההאם 

  רכוש? ות על בעלבלי לוותר על רכושנות מקנאות ולהימנע מלעשות כדי אפשר מה 

 

 גישות שונות לרכוש .ב

ע ִמדֹות ָבָאָדם.   ַאְרבַּ

ת ְסדֹום )מידה רעה(. ָהאֹוֵמר ֶשִּלי ֶשִּלי ְוֶשְּלָך ֶשָּלְך, זֹו ִמָדה ֵבינֹוִנית. ְויֵ   ש אֹוְמִרים, זֹו ִמדַּ

ם ָהָאֶרץ )התנהגות מקובלת  (. ורווחת בקרב האנשים ֶשִּלי ֶשָּלְך ְוֶשְּלָך ֶשִּלי, עַּ

 מקובל(. ה)מקפיד יותר מ ֶשִּלי ֶשָּלְך ְוֶשְּלָך ֶשָּלְך, ָחִסיד

 ֶשִּלי ֶשִּלי ְוֶשְּלָך ֶשִּלי, ָרָשע:

 (', י'ה)משנה אבות 

 

  אחר. הסבירו את ארבע השל  ולרכוש שלו ולרכושגישות אפשרויות של האדם המשנה מביאה ארבע

 .גישותה

  בשנת השמיטה?למה שאמור לקרות דומה גישה איזו 

  בשש השנים גם האם מצוות השמיטה מעודדת אותנו לוותר לחלוטין על בעלות על רכוש? )ִחשבו מה קורה

  .שאחרי השמיטה(
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 יטה שנת שמ

 מילים ולחן: חני דינור 

 

 ולפעמים אני חושבת שלבד זה טוב

 להתרחק ממה יגידו ואת האגו לעזוב

 להתרפק על הר קרח, להרגיש קרוב

 .או שבעצם לא לחשוב .ולחשוב..

 

 להשתחרר ולוותר על השליטה

 ולהחליט שהשנה זו שנת שמיטה

 להתגבר על הפחדים, על ההיסוס

 .ולהרפות בגב כל שריר תפוס

 

 ולפעמים אני צוללת ורוחי כבדה

 והשמחה שלי נודדת לארץ אבודה

 נזכרת שהבטחתי פעם לא לומר נואש

 .ולחזור מעומק חשכה לאור

 

 .להשתחרר ולוותר על השליטה..

 

 יש עוד תנודות משחור ללבן

 "כאן"אל ה "שם"יש עוד טלטול מה

 .אבל כבר צומח איזון מעודן והדרך יותר בהירה

 

 תר על השליטה...להשתחרר ולוו
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