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 ט"ו בשבט בשנת שמיטה –נטיעות שנטענו 

 י"ב-קהל יעד: ט'

 (בודדדקות )שיעור  45-זמן: כמשך ה

 

 :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 
שבה אנו מצווים לשבות מעבודת  ברחבי הארץ. אבל מה עושים בשנת שמיטה

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:

 

נָּׁ " ָך לֹא ּוַבשָּׁ מְּׁ ַכרְּׁ ע וְּׁ רָּׁ ָך לֹא ִתזְּׁ דְּׁ ה שָּׁ ת ַליהוָּׁ ֶרץ ַשבָּׁ אָּׁ ֶיה לָּׁ תֹון ִיהְּׁ ִביִעת ַשַבת ַשבָּׁ ה ַהשְּׁ
ֹמר. ֶרץ ִתזְּׁ אָּׁ ֶיה לָּׁ תֹון ִיהְּׁ ַנת ַשבָּׁ ֹצר שְּׁ ִזיֶרָך לֹא ִתבְּׁ ֵבי נְּׁ ֶאת ִענְּׁ צֹור וְּׁ ָך לֹא ִתקְּׁ ִצירְּׁ ִפיַח קְּׁ   ֵאת סְּׁ

לָּׁ  כְּׁ אָּׁ ֶכם לְּׁ ֶרץ לָּׁ אָּׁ ה ַשַבת הָּׁ תָּׁ יְּׁ הָּׁ ְך. וְּׁ ִרים ִעמָּׁ ָך ַהגָּׁ בְּׁ תֹושָּׁ ָך ּולְּׁ ִכירְּׁ ִלשְּׁ ֶתָך וְּׁ ַלֲאמָּׁ ָך וְּׁ דְּׁ ַעבְּׁ ָך ּולְּׁ ה לְּׁ
ּה ֶלֱאֹכל תָּׁ בּואָּׁ ל תְּׁ ֶיה כָּׁ ֶצָך ִתהְּׁ ַארְּׁ ַלַחיָּׁה ֲאֶשר בְּׁ ָך וְּׁ תְּׁ ֶהמְּׁ ִלבְּׁ  "וְּׁ

 

 יםמה משמעות הפסוק? 

 ?מה אמורים לעשות בשנת שמיטה אם לא עובדים בשדה 

  ט"ו בשבט בשנה כזו?מה יכולה להיות משמעותו של 

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:

 

ן: נָּׁ ַמר ַר' יֹוחָּׁ א ַהֶזה: אָּׁ רָּׁ ַטֵער ַעל ַהִמקְּׁ יָּׁה ִמצְּׁ יו ֶשל אֹותֹו ַצִדיק הָּׁ ל יָּׁמָּׁ "ִשיר ַהַמֲעלֹות  כָּׁ
ִמים" )תהילים קכו, א(  ֹחלְּׁ ִיינּו כְּׁ שּוב ה' ֶאת ִשיַבת ִציֹון הָּׁ ֵנם  –בְּׁ ַנמְּׁ ִכי ֵיש מְּׁ ַמר: "וְּׁ אָּׁ

ה ַבֲחלֹום?" נָּׁ ִעים שָּׁ ד ֶשהּוא נֹוֵטַע  – ִשבְּׁ ם ֶאחָּׁ דָּׁ ה אָּׁ אָּׁ ַהֵלְך ַבֶדֶרְך, רָּׁ יָּׁה מְּׁ ַפַעם ַאַחת הָּׁ
רּוב. ַכמָּׁ  חָּׁ ַמר לֹו: ֶזה לְּׁ ִנים טֹוֵען ֵפרֹות?אָּׁ ה. ה שָּׁ נָּׁ ִעים שָּׁ ִשבְּׁ ַמר לֹו: לְּׁ לּום  אָּׁ ַמר לֹו: כְּׁ אָּׁ

תֹאַכל ִמֶמנּו? ה, וְּׁ נָּׁ ִעים שָּׁ ֶיה ִשבְּׁ ָך ֶשִתחְּׁ ִרי לְּׁ ם  בָּׁ עֹולָּׁ אִתי ֶאת הָּׁ צָּׁ ַמר לֹו: ֲאִני מָּׁ אָּׁ
ַני. בָּׁ ְך ֶאַטע ֲאִני לְּׁ עּו ֲאבֹוַתי ִלי כָּׁ טְּׁ ֵשם ֶשנָּׁ ה יָּׁשַ  ַבֲחרּוִבים; כְּׁ יו ֵשנָּׁ לָּׁ ה עָּׁ לָּׁ פְּׁ ב חֹוִני ֶלֱאֹכל, נָּׁ

ֵנם. ַנמְּׁ ִנתְּׁ ה. וְּׁ נָּׁ ִעים שָּׁ ֵשן ִשבְּׁ יָּׁ ַעִין וְּׁ ה ִמן הָּׁ ַכסָּׁ ִנתְּׁ יו וְּׁ לָּׁ ִהִקיף עָּׁ ה צּוק וְּׁ לָּׁ הּו  עָּׁ אָּׁ ַער רָּׁ ֶשִננְּׁ כְּׁ
רּוב. ַלֵקט ֵמאֹותֹו חָּׁ ד ֶשהּוא מְּׁ ם ֶאחָּׁ דָּׁ אָּׁ תֹו? לְּׁ ַטעְּׁ ה הּוא ֶשנְּׁ ַמר לֹו: ַאתָּׁ ַמר לֹו אָּׁ : ֲאִבי אָּׁ

א. ה. ַאבָּׁ נָּׁ ִעים שָּׁ ִייִתי ִשבְּׁ ֵנם הָּׁ ַנמְּׁ ַמר: ַוַדאי מְּׁ ִרים. אָּׁ ִרים ֲעיָּׁ ה לֹו ֲעיָּׁ דָּׁ לְּׁ ה ֲאתֹונֹו ֶשיָּׁ אָּׁ  רָּׁ
ן? ַעֵגל ֵהיכָּׁ נֹו ֶשל חֹוִני ַהמְּׁ ֶהם: בְּׁ ַמר לָּׁ ֵביתֹו, אָּׁ ַלְך לְּׁ ל ֵיש  הָּׁ ם, ֲאבָּׁ עֹולָּׁ נֹו ֵאינֹו בָּׁ רּו לֹו: בְּׁ מְּׁ אָּׁ

נֹו. ַמר לָּׁ  ֶבן בְּׁ ַעֵגל" אָּׁ לֹא ֶהֱאִמינּו לֹו. –ֶהם: "ֲאִני חֹוִני ַהמְּׁ ש, וְּׁ רָּׁ ֵבית ַהִמדְּׁ ַלְך לְּׁ ַמע  הָּׁ שָּׁ
ס  נָּׁ יָּׁה ִנכְּׁ ֶשהָּׁ ַעֵגל, ֶשכְּׁ יו ֶשל חֹוִני ַהמְּׁ יָּׁמָּׁ ו ִכבְּׁ שָּׁ ה זֹו ַעכְּׁ מּועָּׁ נּו שְּׁ ה לָּׁ רּורָּׁ ִרים: בְּׁ ִמים אֹומְּׁ ַהֲחכָּׁ

ה תָּׁ יְּׁ יָּׁה ֶשהָּׁ ל ֻקשְּׁ ש, כָּׁ רָּׁ ֵבית ַהִמדְּׁ ּה. לְּׁ בָּׁ ַישְּׁ יָּׁה מְּׁ ִמים הָּׁ ֶהם ַלֲחכָּׁ  לָּׁ

 

 שאלות אפשריות לדיון בכיתה:

  שנה? 70מה לדעתך הרגיש חוני כשנכנס לבית המדרש אחרי 
: השאלה הזו חשובה מאוד ואם לכיתה היא מורכבת מדי ניתן למורה]

 להשתמש באימוג'ים שונים כדי לתת אפשרויות של רגשות שונים[

 חוויה של חוני בבית המדרש?מה הקשר בין סיפור החרוב ל 

 ?מה מבקשת הגמרא ללמד אותנו ביחס לתהליכים ותוצאות 

 ?איך העובדה שמזכירים את דבריו בבית המדרש אמורה "להרגיע" את חוני 

 :עיבוד פעילות

  נקרין לכיתה את אחד משני הסרטונים האלו:

 לחץ כאן 1לסרטון 

 חץ כאןל 2לסרטון 

]למורה: בשני הסרטונים מוצג הכוח של מעשים קטנים שיוצרים תהליך שבו  
לאורך זמן, זו הזדמנות לייצר את התיווך והתרגום התוצאות לא נראות מיד אלא 

 של סיפור חוני לחיי היום יום שלנו[

 התוצאות יראו רק  האם יש לך דוגמא מהחיים שלך למעשה קטן שאת
 בעתיד?

 

https://www.youtube.com/watch?v=uSdKv87mwYc&ab_channel=MichaelNir
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU&ab_channel=LifeVestInside
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 נחלק לכיתה פתקים קטנים עם הכיתוב הבא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדואג לימים זורע נסיים מציטוט מתוך דבריו של המחנך יאנוש קורצ'אק: "
 .נים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"חיטים, הדואג לש

אדם אחר ויעבירו לו עבור ונבקש מהכיתה לצאת היום עם מעשה אחד טוב שיעשו  
נטיעות אישיות שיוכלו להפוך לאט לאט לרצף כדי להתחיל תהליך של  ,את הפתק

 טוב בעולם. של

 

 "היינו כחולמים" –עולם טוב יותר 

 מעשה אחד קטן וטוב

מצמיח לאט לאט קהילה שלמה    

 טובה יותר.

 העבירו את זה הלאה!


