מערך שיעור

נטיעות שנטענו – ט"ו בשבט בשנת שמיטה
קהל יעד :ט'-י"ב
משך הזמן :כ 45-דקות (שיעור בודד)

רקע למורה:
בכל שנה 'רגילה' ט"ו בשבט הוא הזדמנות לשיח בנושא הקשר לארץ ,על
חשיבותה של החקלאות ורגע לצאת מהכיתה ולהשתתף בפעילויות נטיעות שונות
ברחבי הארץ .אבל מה עושים בשנת שמיטה שבה אנו מצווים לשבות מעבודת
הקרקע ולא לטעת נטיעות חדשות? במערך השיעור הזה נבקש לעיין בערכו של
תהליך הנטיעה ,במסר שהוא מעביר לנו כנשות ואנשי חינוך ועל "הנטיעות"
שאנחנו דווקא כן יכולים לעשות בשנה כזו.
פתיחה:
נציג לכיתה את הפסוקים מתוך ספר ויקרא:

"ּובַ שָּׁ ָּׁנ ה הַ ְּׁשבִ יעִ ת שַ בַ ת שַ בָּׁ תֹון י ְִּׁהיֶה ל ָָּּׁׁא ֶרץ שַ בָּׁ ת לַיהוָּׁה שָּׁ ְּׁדָך ל ֹא ִתזְּׁ ָּׁרע וְּׁ כ ְַּׁר ְּׁמָך ל ֹא
ִתזְּׁ מֹרֵ .את ְּׁספִ יחַ ְּׁקצִ ְּׁירָך ל ֹא ִת ְּׁקצֹור וְּׁ ֶאת עִ נְּׁבֵ י נְּׁזִ ֶירָך ל ֹא ִתבְּׁ צֹר ְּׁשנַת שַ בָּׁ תֹון י ְִּׁהיֶה ל ָָּּׁׁא ֶרץ
וְּׁ הָּׁ י ְָּּׁׁתה שַ בַ ת הָּׁ ָּׁא ֶרץ ָּׁלכֶם ל ְָּּׁׁאכְּׁ ָּׁלה לְָּׁך ּולְּׁעַ בְּׁ ְּׁדָך וְּׁ לַאֲ מָּׁ ֶתָך וְּׁ ל ְִּׁשכִ ְּׁירָך ּולְּׁתֹושָּׁ בְּׁ ָך הַ ג ִָּׁרים עִ מָּׁ ְך.
בּוא ָּׁתּה לֶאֱ כֹל"
וְּׁ לִבְּׁ הֶ ְּׁמ ְּׁתָך וְּׁ לַחַ יָּׁה אֲ שֶ ר בְּׁ ַא ְּׁרצֶ ָך ִת ְּׁהיֶה כָּׁל ְּׁת ָּׁ
 מה משמעות הפסוקים?
 מה אמורים לעשות בשנת שמיטה אם לא עובדים בשדה?
 מה יכולה להיות משמעותו של ט"ו בשבט בשנה כזו?
את תשובות הכיתה נאסוף ונשמור על הלוח כדי שיהיו "מול העיניים" לאורך
השיעור.
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לימוד:
נלמד יחד עם הכיתה את סיפורו של חוני מתוך הגמרא במסכת תענית:

"שיר הַ מַ עֲלֹות
ָּׁאמַ ר ַר' יֹוחָּׁ נָּׁן :כָּׁל יָּׁמָּׁ יו שֶ ל אֹותֹו צַ ִדיק הָּׁ יָּׁה ִמצְּׁ טַ עֵ ר עַ ל הַ ִמ ְּׁק ָּׁרא הַ זֶהִ :
בְּׁ שּוב ה' ֶאת ִשיבַ ת צִ יֹון הָּׁ יִינּו כְּׁ ֹחל ְִּׁמים" (תהילים קכו ,א) – ָּׁאמַ ר" :וְּׁ כִ י יֵש ְּׁמנ ְַּׁמנֵם
ִשבְּׁ עִ ים שָּׁ נָּׁה בַ חֲ לֹום?" – פַעַ ם ַאחַ ת הָּׁ יָּׁה ְּׁמהַ לְֵך בַ דֶ ֶרְךָּׁ ,ר ָּׁאה ָּׁאדָּׁ ם ֶאחָּׁ ד שֶ הּוא נֹוטֵ עַ
חָּׁ רּובָּׁ .אמַ ר לֹו :זֶה ְּׁלכַמָּׁ ה שָּׁ נִים טֹועֵ ן פֵרֹות? ָּׁאמַ ר לֹו :ל ְִּׁשבְּׁ עִ ים שָּׁ נָּׁהָּׁ .אמַ ר לֹו :כְּׁ לּום
אתי ֶאת הָּׁ עֹולָּׁם
בָּׁ ִרי לְָּׁך שֶ ִת ְּׁחיֶה ִשבְּׁ עִ ים שָּׁ נָּׁה ,וְּׁ ת ֹאכַל ִממֶ נּו? ָּׁאמַ ר לֹו :אֲ נִי מָּׁ צָּׁ ִ
בֹותי לִי כְָּׁך ֶאטַ ע אֲ נִי לְּׁבָּׁ נַי .יָּׁשַ ב חֹונִי לֶאֱ כֹל ,נָּׁפְּׁ לָּׁה עָּׁ לָּׁיו שֵ נָּׁה
בַ חֲ רּובִ ים; כְּׁ שֵ ם שֶ נ ְָּּׁׁטעּו אֲ ַ
וְּׁ נ ְִּׁתנ ְַּׁמנֵם .עָּׁ לָּׁה צּוק וְּׁ ִה ִקיף עָּׁ לָּׁיו וְּׁ נ ְִּׁתכַסָּׁ ה ִמן הָּׁ עַ יִן וְּׁ יָּׁשֵ ן ִשבְּׁ עִ ים שָּׁ נָּׁה .כְּׁ שֶ ִננְּׁעַ ר ָּׁר ָּׁאהּו
ל ְָּּׁׁאדָּׁ ם ֶאחָּׁ ד שֶ הּוא ְּׁמל ֵַקט מֵ אֹותֹו חָּׁ רּובָּׁ .אמַ ר לֹוַ :א ָּׁתה הּוא שֶ נְּׁטַ עְּׁ תֹו? ָּׁאמַ ר לֹו :אֲ בִ י
ִיתי ִשבְּׁ עִ ים שָּׁ נָּׁהָּׁ .ר ָּׁאה אֲ תֹונֹו שֶ ָּׁילְּׁדָּׁ ה לֹו ֲעי ִָּׁרים ֲעי ִָּׁרים.
ַאבָּׁ אָּׁ .אמַ ר :וַדַ אי ְּׁמנ ְַּׁמנֵם הָּׁ י ִ
הָּׁ לְַך לְּׁבֵ יתֹוָּׁ ,אמַ ר לָּׁהֶ ם :בְּׁ נֹו שֶ ל חֹונִי הַ ְּׁמעַ גֵל הֵ יכָּׁן? ָּׁא ְּׁמרּו לֹו :בְּׁ נֹו ֵאינֹו בָּׁ עֹולָּׁם ,אֲ בָּׁ ל יֵש
בֶ ן בְּׁ נֹוָּׁ .אמַ ר ָּׁלהֶ ם" :אֲ נִי חֹונִי הַ ְּׁמעַ גֵל" – וְּׁ ל ֹא הֶ אֱ ִמינּו לֹו .הָּׁ לְַך לְּׁבֵ ית הַ ִמ ְּׁד ָּׁרש ,שָּׁ מַ ע
רּורה לָּׁנּו ְּׁשמּועָּׁ ה זֹו עַ כְּׁ שָּׁ ו כִ בְּׁ יָּׁמָּׁ יו שֶ ל חֹונִי הַ ְּׁמעַ גֵל ,שֶ כְּׁ שֶ הָּׁ יָּׁה נִכְּׁ נָּׁס
אֹומ ִרים :בְּׁ ָּׁ
הַ חֲ כ ִָּׁמים ְּׁ
לְּׁבֵ ית הַ ִמ ְּׁד ָּׁרש ,כָּׁל ֻק ְּׁשיָּׁה שֶ הָּׁ י ְָּּׁׁתה לָּׁהֶ ם לַחֲ כ ִָּׁמים הָּׁ יָּׁה ְּׁמי ְַּׁשבָּׁ ּה.
שאלות אפשריות לדיון בכיתה:





מה לדעתך הרגיש חוני כשנכנס לבית המדרש אחרי  70שנה?
[למורה :השאלה הזו חשובה מאוד ואם לכיתה היא מורכבת מדי ניתן
להשתמש באימוג'ים שונים כדי לתת אפשרויות של רגשות שונים]
מה הקשר בין סיפור החרוב לחוויה של חוני בבית המדרש?
מה מבקשת הגמרא ללמד אותנו ביחס לתהליכים ותוצאות?
איך העובדה שמזכירים את דבריו בבית המדרש אמורה "להרגיע" את חוני?

פעילות עיבוד:
נקרין לכיתה את אחד משני הסרטונים האלו:
לסרטון  1לחץ כאן
לסרטון  2לחץ כאן
[למורה :בשני הסרטונים מוצג הכוח של מעשים קטנים שיוצרים תהליך שבו
התוצאות לא נראות מיד אלא לאורך זמן ,זו הזדמנות לייצר את התיווך והתרגום
של סיפור חוני לחיי היום יום שלנו]
 האם יש לך דוגמא מהחיים שלך למעשה קטן שאת התוצאות יראו רק
בעתיד?
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נחלק לכיתה פתקים קטנים עם הכיתוב הבא:

עולם טוב יותר – "היינו כחולמים"
מעשה אחד קטן וטוב
מצמיח לאט לאט קהילה שלמה
טובה יותר.
העבירו את זה הלאה!

נסיים מציטוט מתוך דבריו של המחנך יאנוש קורצ'אק" :הדואג לימים זורע
חיטים ,הדואג לשנים נוטע עצים ,הדואג לדורות מחנך אנשים".
ונבקש מהכיתה לצאת היום עם מעשה אחד טוב שיעשו עבור אדם אחר ויעבירו לו
את הפתק ,כדי להתחיל תהליך של נטיעות אישיות שיוכלו להפוך לאט לאט לרצף
של טוב בעולם.

