
עזריםמערכי שיעורעבודה בעקבות שירעבודה לשוניתעבודה בעקבות מקורות

:מקור מהתורה
ארץ חיטה ושעורה

אולפן-שבעת המיניםסדר ומיון-שבעת המיניםיחיד ורבים

שלב בשבעת המינים 

שבעת המינים שלב ג

תאנה-תנחומאמדרש 

ו בשבט"מדרש אגדה ט

ברכת האילן

ו בשבט"מנהגי ט

כרטיסי תמונות שבעת  
המינים

ארבעה  : מקור מהמשנה
ראשי שנים

-ארץ ארץ ארץשורשים
עבודה סביב מפת ארץ 

ישראל

כרטיסים של מילות הטרמה

עבודת יצירה סביב שבעת  
המינים : הלכה למעשה

(על המחיה)ברכות 
ברכת האילןזמנים

ד"בס

חודש שבטקליטת עליהחומרים לחודש שבט -"דעהובכל דרכיך "

ד"החמחומרים ממטה 

https://drive.google.com/file/d/1i9oeFmh7JrWbjxV-3dkCqJ-4U7ZMmjEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8g6nDsK5wuGsdJZcMjB5t3VMH9XmV1C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1363PNobClwvsrfllE59jAi_rSa3Fkwww/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H5Yp0ct8Hny71d6FMflqgBADme8Gd_uW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eI6ilPuwGy-raOTiwDOhBriJ1ocDr2j_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wk0FDjFVfYNscMC4B_xKidVcfuYig24C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GHDVoMB3CNO_2EB1ETCZVf-UnlNGIDm_/view?usp=sharing
https://123migdal.wixsite.com/hemedbalev/%D7%98%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98


חזרה לטבלה

הֶאֶרץ הִחטָּ ֹערָּ ּושְׂ

ֶגֶפן ֵאנָּהוְׂ ִרּמֹוןּותְׂ וְׂ

ֶשֶמןֵזיתֶאֶרץ

ש בָּ .ּודְׂ

המיניםלשבעתמהתורהמקור
מהתורההמקורמשמעותאתלעומקלומדיםהתלמידים

.(תמריםדבש)היומיומילשימושוהקשרםהמושגיםהסבר

:הפסוקמןהעולותשאלותהעלאת

.הללושבפירותהמיוחדות*

."ארץ"הכפולההמילה*

שוניםפתקיםעלהמיניםשבעתאתכותביםהתלמידים

הקדימויותאתלסדרהצעותלהציעמהתלמידיםמבקשים

בפירות

:'לדוגהצעות

יותרשאוהביםמה-החביבותפיעל•

בנמצאיותרלנושישמה-הזמינותפיעל•

יותרשמשתמשיםבמה-השימושפיעל•

גדוליםיותרשהםהפירות-הגודלפיעל•

שגםאותםוממנפיםהתלמידיםשלהשיקוליםאתמעלים

'וכו"גדול""חביב"למתייחסתההלכה

.בתורההמקורפיעלמיוחדסדרעודויש

אתולסדר"ארץ"המילהאתלהדגשימהתלמידיםמבקשים

מתנסיםהתלמידים."ארץ"למילההקירבהלפיהפירות

.הקדימותסדרלההבנהאתומעמיקים

.דווקא"ארץ"המילהשלהמשמעותאתלחשיבהמעלים

ח,חדברים



חזרה לטבלה

ה עָּ בָּ אֵשיַארְׂ ִניםרָּ :ֵהםשָּ

ד ֶאחָּ ןבְׂ ִניסָּ נָּהרֹאש,בְׂ ִכיםַהשָּ לָּ ִליםִלמְׂ גָּ ִלרְׂ .וְׂ

ד ֶאחָּ נָּהרֹאש,ֶבֱאלּולבְׂ ַשרַהשָּ ַמעְׂ הלְׂ ֵהמָּ .בְׂ

זָּרַרִבי עָּ ַרִביֶאלְׂ עֹוןוְׂ ִריםִשמְׂ ד,אֹומְׂ ֶאחָּ ֵריבְׂ ִתשְׂ .בְׂ

ד ֶאחָּ ֵריבְׂ ִתשְׂ ,בְׂ

נָּהרֹאש ִניםַהשָּ שָּ ,לְׂ

ִמִטין ִלשְׂ לֹותוְׂ יֹובְׂ ,ּולְׂ

ה ִטיעָּ קֹותִלנְׂ ִלירָּ .וְׂ

ד ֶאחָּ טבְׂ בָּ נָּהרֹאש,ִבשְׂ ןַהשָּ ִאילָּ ֵרי,לָּ ִדבְׂ .ַשַּמאיֵביתכְׂ

ִריםִהֵללֵבית ה,אֹומְׂ רַבֲחִמשָּ שָּ :בֹועָּ

אמשנה מסכת ראש השנה א 

מהמשנהמקור
ומבקשים"ראש"המילהאתמצייריםאוכותבים

.הקשריםעללחשובמהתלמידים

זמן,כהתחלה"ראשהמילהשלבמשמעותמעמיקים

(יומולדתכמו)ולהודותלהתרגש,לחשיבה

השנהראשכלמסבירים,במשנה"ראשים"4-למתייחסים

.שלוהמשמעותואת

"אילן"לגדולהכךהכלהחשיבותמהי,השאלהאתמעמיקים

.רגליםשלושה,מלכיםאלכמואליהשמתייחסים

,ומעשרותתרומות,באילןהקשורותהמצוותאתמסבירים

(הגילפיעל)'וכורבעינטע

.שלהוהתפקידשנהכלשלהמשמעותאתמבינים

,לצמוחמחדששנהבכלשישהכחשללמשמעותמתייחסים

.לאדםוחומרקללגדול



חזרה לטבלה

י ה ֲאֹדנָּ רּוְך ַאתָּ םֱאֹלֵהינּו, בָּ עֹולָּ , ֶמֶלְך הָּ

ה לָּ כָּ ַעל ַהַכלְׂ יָּה וְׂ ִרי ַהֶגֶפןַעל ַהִּמחְׂ ַעל פְׂ ַעל ַהֶגֶפן וְׂ

ֵעץ ִרי הָּ ַעל פְׂ ֵעץ וְׂ ַעל הָּ

תָּ  ַחלְׂ ִהנְׂ ִציתָּ וְׂ ה ֶשרָּ בָּ חָּ ה ּורְׂ ה טֹובָּ דָּ ַעל ֶאֶרץ ֶחמְׂ ֶדה וְׂ נּוַבת ַהשָּ ַעל תְׂ וְׂ

ּה בֹוַע ִמטּובָּ ִלשְׂ יָּּה וְׂ י . ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִפרְׂ ֵלינּו  ֱאֹלֵהינּוַרֵחם ֲאֹדנָּ  עָּ

ְך בֹודָּ ַכן כְׂ ַעל ַהר ִצּיֹון ִמשְׂ ְך וְׂ ַלִים ִעירָּ רּושָּ ַעל יְׂ ְך וְׂ ֵאל ַעּמָּ רָּ ַעל ִישְׂ . וְׂ

ְך חָּ בָּ ַעל ִמזְׂ ְך. וְׂ לָּ ַעל ֵהיכָּ יֵָּמינּו. וְׂ ה בְׂ ֵהרָּ ַלִים ִעיר ַהּקֶדש ִבמְׂ רּושָּ ֵנה יְׂ . ּובְׂ

ּה תֹוכָּ ַהֲעֵלנּו לְׂ ֵחנּו . וְׂ ַשּמְׂ יָּנָּּהוְׂ ִבנְׂ הבְׂ רָּ הר טָּ ה ּובְׂ דששָּ ֶליהָּ ִבקְׂ ְך עָּ כָּ רְׂ בָּ . ּונְׂ

ָך  נֹוֶדה לְׂ ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלכל וְׂ י )ִכי ַאתָּ ֶרץ( ֱאֹלֵהינּוֲאֹדנָּ אָּ ַעל הָּ

ה לָּ כָּ ַעל ַהַכלְׂ יָּה וְׂ ַעל ַהִּמחְׂ ֶפן.        וְׂ ִרי ַהגָּ ַעל פְׂ ַעל ַהֵפרֹות.וְׂ .וְׂ

י ה ֲאֹדנָּ רּוְך ַאתָּ ֶרץ, בָּ אָּ ַעל הָּ

יָּה ַעל ַהִּמחְׂ ֶפן.וְׂ ִרי ַהגָּ ַעל פְׂ ַעל ַהֵפרֹות.וְׂ .וְׂ

שלושמעיןברכה
.מאכליםשלציוריםלציירמהתלמידיםמבקשים✓

.ראשונותברכותלפילמייןמהתלמידיםמבקשים

מעיןראשונהברכהמהותסביבהדיוןאתמעמיקים✓

"'מהבקשה"

אחרונותברכותשלסוגיםאילוהתלמידיםאתשואלים✓

.מכיריםהם

/ומניחהאחרונותהברכותשמותשלכרזותמכיןהמורה✓

אתלמייןשובמבקשהמורה.התלמידיםבפנימציג

.האחרונותהברכותלפיהכרטיסים

ארץבהםשנשתבחהפירותביןההבדלאתלדיוןמעלים✓

.המיניםמשבעתשאינםלפירותישראל

.המיוחדתהברכהשללמשמעותמתייחסים✓

להדגישמהםולבקשהברכהאתלתלמידיםלהדפיסניתן✓

שאומריםבברכההמיליםאתמסויימיםבצבעים

ואוכליםייןשותים/המיניםמשבעתפירותכשאוכלים

.מזונות

הינההאחרונהשהברכהמאכליםלתלמידיםלחלקניתן*

הלימודאתליישםולזכותשלושמעין



יחיד ורבים

חזרה לטבלה

רבים  יחיד

חיטה

שעורים

גפן

תאנה

רימונים  

תמר

זית 

י ה ,  ֱאֹלֶהיָך' כִּ

יֲאָך ֶאל ֶאֶרץ -ְמבִּ

ָטהטֹוָבה ֶאֶרץ  חִּ

ְוֶגֶפן  , ּוְשֹעָרה

ּמֹון ; ּוְתֵאָנה ְורִּ

,  ֵזית ֶשֶמן-ֶאֶרץ

".ּוְדָבש

'ח-'ז,'ח,דברים

השלם בבקשה את 

הטבלה                                                               

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97_%D7%97


שורשים

חזרה לטבלה

ארץ ישראל 

השתבחה 

בפירות שבעת  

.  המינים 

חפש את 

המילים עם 

שורש שבח 

והקף בעיגול 

.  שבע. משובח

.  אשבח. שיבחתי

.  בחשו

.  משמחים. משובחים

.  שובך. משבח

.שבחים



זמנים

חזרה לטבלה

עבודת האדמה  

היא זכות 

מיוחדת

לפניך מילות 

פעולה הקשורות  

לעבודת האדמה

בבקשה את  מלא 

הטבלה על פי  

הזמנים 

והפעולות

עתיד הווה עבר שם פועל

לקצור

לזרוע

לשתול

להתפלל



You can replace the image on 
the screen with your own work. 
Just delete this one, add yours 

and center it properly

לצלם את כרטיסי  *
שבעת המינים

(ראה עזרים)
לערבב את הסדר של  *

.התמונות
לתת לילדים לסדר  *

את התמונות על פי  
השיר

ד"בס

שבעת  "
"המינים

חזרה לטבלה

https://youtu.be/7YmYHPM4R3k


You can replace the image on 
the screen with your own work. 
Just delete this one, add yours 

and center it properly

,ארץ, ארץ, ארץ
,ארץ תכול אין עב

והשמש לה
,כדבש וחלב

ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה

יהיה, ונשב בה
מה שיהיה

ארץ שנאהב
היא לנו אם ואב
ארץ של העם
ארץ לעולם

ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה
.יהיה מה שיהיה

הצעה פעילות על מפת  *
ארץ ישראל

ד"בס

ארץ ארץ ארץ

חזרה לטבלה

,ארץ, ארץ, ארץ
ים אל מול החוף
ופרחים וילדים

.בלי סוף
בצפון כינרת
בדרום חולות
ומזרח למערב

נושק בסוד/ נושק גבולות
...ארץ שנאהב

,ארץ, ארץ, ארץ
ארץ התורה

את מקור האור
.ושפת האמונה

,ארץ, ארץ, ארץ
,ארץ יקרה
הן הבטחת
.שאין זו אגדה

..ארץ שנאהב

https://meyda.education.gov.il/files/Hemed/gan/mapa0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WvnWZJLRK2Q


You can replace the image on 
the screen with your own work. 
Just delete this one, add yours 

and center it properly

כ  ִאיָלןִאיָלן  ה ֲאָברֶּ ֶּ מ  ַּ ךָ ב 
ָך  ר ל  י הו  ִאם אֹומַּ ֶּ ירוֹ ש  יָך  פ   תו ִקיןתֶּ מ 

יָך  ירֹותֶּ י פ   תו ִקיןֲהר  מ 
ה ָך ָנאֶּ א ִצל   י ה  ֶּ ש 
ה ָך ָנאֶּ י ִצל   ֲהר 

ִים ע ַּ מ  ת הַּ ַּ מ  א אַּ ה  ת  ֶּ יךָ ש  תֶּ ח  ַּ ת ת  רֶּ ֹובֶּ
רֶּ  ִים עֹובֶּ ַּ מ  ת הַּ ַּ מ  י אַּ יךָ ֲהר  תֶּ ח  ַּ ת ת 
ִהי ָרצֹון ָלא י  אֶּ

ִטיעוֹת  ל נ  ָ כ  ֶּ ִעיןש  נֹוט  ֶּ יו   ִמ ש  ָך ִיה  מ 
ךָ  מֹות  כ  

הצעה מערך שיעור ברכת האילן*

ד"בס

ברכת האילן

חזרה לטבלה

https://drive.google.com/file/d/1Wk0FDjFVfYNscMC4B_xKidVcfuYig24C/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=B90edi_4AWI


זית שמן



(צבא)צבאות = גייסות
התעייף      =מתייגע

.התאמץ. השקיע= טורחקחו                 =טלו

מילות הטרמה על מדרש עץ התאנה 



שבעת המינים–עבודה בעקבות יצירה 

גזירה והדבקה של -בסיס היצירה

תמונות שבעת המינים

(ראה עזרים)

כל קבוצה מקבלת מין אחד משבעת , חלוקה לקבוצות
:המינים

מקורות , להביא תמונות נוספות, לחקור את המין: מתקדמים
.שימושים, גידול

/  לכייר מפלסטלינה... לכתוב את המין שקבלו : מתחילים
ליצור משחק זיכרון בין התמונה  , להכין כרזה, מבצק סוכר
.לשם הפרי

ו בשבט שכל קבוצה מראה את מה שהיא  "סדר ט: איסוף
.מכינה
.ו בשבט בבתים"לסדר טדיגלוניםהכנת 

ד"בס

חזרה לטבלה



http://bit.ly/2PfT4lq

