בס"ד

"בכל דרכיך דעהו" -חומרים לחודש שבט קליטת עליה

עבודה בעקבות מקורות

עבודה לשונית

עבודה בעקבות שיר

מקור מהתורה:
ארץ חיטה ושעורה

יחיד ורבים

שבעת המינים -סדר ומיון

שורשים

ארץ ארץ ארץ-
עבודה סביב מפת ארץ
ישראל

זמנים

ברכת האילן

מקור מהמשנה :ארבעה
ראשי שנים

חודש שבט
מערכי שיעור

שבעת המינים -אולפן
שבעת המינים שלב ב
שבעת המינים שלב ג

חומרים ממטה החמ"ד

כרטיסי תמונות שבעת
המינים
כרטיסים של מילות הטרמה

מדרש תנחומא -תאנה
מדרש אגדה ט"ו בשבט

הלכה למעשה:
ברכות (על המחיה)

עזרים

ברכת האילן
מנהגי ט"ו בשבט

עבודת יצירה סביב שבעת
המינים

מקור מהתורה לשבעת המינים

ּושעֹ ָּרה
אֶ ֶרץ חִ טָּ ה ְׂ
ּותאֵ נָּה וְׂ ִרּמֹון
וְׂ ֶגפֶן ְׂ

אֶ ֶרץ
ְּׂודבָּ ש.

זֵית

שֶ מֶ ן
דברים ח ,ח
חזרה לטבלה

התלמידים לומדים לעומק את משמעות המקור מהתורה
הסבר המושגים והקשרם לשימוש היומיומי (דבש תמרים).
העלאת שאלות העולות מן הפסוק:
*המיוחדות שבפירות הללו.
*המילה הכפולה "ארץ".
התלמידים כותבים את שבעת המינים על פתקים שונים
מבקשים מהתלמידים להציע הצעות לסדר את הקדימויות
בפירות
הצעות לדוג':
• על פי החביבות -מה שאוהבים יותר
• על פי הזמינות -מה שיש לנו יותר בנמצא
• על פי השימוש -במה שמשתמשים יותר
• על פי הגודל -הפירות שהם יותר גדולים
מעלים את השיקולים של התלמידים וממנפים אותם שגם
ההלכה מתייחסת ל"חביב" "גדול" וכו'
ויש עוד סדר מיוחד על פי המקור בתורה.
מבקשים מהתלמידים להדגשי את המילה "ארץ" ולסדר את
הפירות לפי הקירבה למילה "ארץ" .התלמידים מתנסים
ומעמיקים את ההבנה ל סדר הקדימות.
מעלים לחשיבה את המשמעות של המילה "ארץ" דווקא.

מקור מהמשנה

כותבים או מציירים את המילה "ראש" ומבקשים
מהתלמידים לחשוב על הקשרים.

אַ ְׂרבָּ עָּה ָּראשֵ י שָּ נִ ים הֵ ם:

מעמיקים במשמעות של המילה ראש" כהתחלה ,זמן
לחשיבה ,להתרגש ולהודות (כמו יומולדת)

בְׂ אֶ חָּ ד בְׂ נִ יסָּ ן ,ר ֹאש הַ שָּ נָּה לִ ְׂמלָּכִ ים וְׂ לִ ְׂרגָּלִ ים.
בְׂ אֶ חָּ ד בֶ אֱלּול ,ר ֹאש הַ שָּ נָּה לְׂ מַ עְׂ שַ ר בְׂ הֵ מָּ ה.
אֹומ ִרים ,בְׂ אֶ חָּ ד בְׂ ִת ְׂש ֵרי.
ַרבִ י אֶ לְׂ עָּ זָּר וְׂ ַרבִ י ִש ְׂמעֹון ְׂ

מתייחסים ל" 4-ראשים" במשנה ,מסבירים כל ראש השנה

בְׂ אֶ חָּ ד בְׂ ִת ְׂש ֵרי,

ואת המשמעות שלו.

ר ֹאש הַ שָּ נָּה לְׂ שָּ נִ ים,

מעמיקים את השאלה ,מהי החשיבות הכל כך גדולה ל"אילן"

וְׂ לִ ְׂש ִמ ִטין ּולְׂ יֹובְׂ לֹות,

שמתייחסים אליה כמו אל מלכים ,שלושה רגלים.

לִ נְׂ ִטיעָּה וְׂ לִ ָּירקֹות.
בְׂ אֶ חָּ ד בִ ְׂשבָּ ט ,ר ֹאש הַ שָּ נָּה ל ִָּאילָּן ,כְׂ ִדבְׂ ֵרי בֵ ית שַ ּמַ אי.

מסבירים את המצוות הקשורות באילן ,תרומות ומעשרות,

אֹומ ִרים ,בַ ח ֲִמשָּ ה עָּשָּ ר בֹו:
בֵ ית ִהלֵל ְׂ

נטע רבעי וכו' (על פי הגיל)
מבינים את המשמעות של כל שנה והתפקיד שלה.
משנה מסכת ראש השנה א א

מתייחסים למשמעות של הכח שיש בכל שנה מחדש לצמוח,
לגדול קל וחומר לאדם.

חזרה לטבלה

ברכה מעין שלוש

✓
✓

בָּ רּוְך אַ תָּ ה אֲ דֹ נָּי ,אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם,
עַל הַ ִּמחְׂ יָּה וְׂ עַל הַ כַלְׂ ָּכלָּה

עַל הַ ֶגפֶן וְׂ עַל פְׂ ִרי הַ ֶגפֶן

עַל הָּ עֵץ וְׂ עַל פְׂ ִרי הָּ עֵץ

וְׂ עַל ְׂתנּובַ ת הַ שָּ דֶ ה וְׂ עַל אֶ ֶרץ חֶ ְׂמדָּ ה טֹובָּ ה ְּׂורחָּ בָּ ה שֶ ָּרצִ יתָּ וְׂ ִהנְׂ חַ לְׂ תָּ
לַאֲ בֹותֵ ינּו לֶאֱכֹול ִמפִ ְׂריָּּה וְׂ לִ ְׂשבֹועַ ִמטּובָּ ּהַ .רחֵ ם אֲדֹ נָּי אֱֹלהֵ ינּו ָּעלֵינּו
וְׂ עַל יִ ְׂש ָּראֵ ל עַ ּמָּ ְך וְׂ עַל יְׂ רּושָּ לַיִ ם עִ ָּירְך וְׂ עַל הַ ר צִ ּיֹון ִמ ְׂשכַן כְׂ בֹודָּ ְך.
וְׂ עַל ִמזְׂבָּ חָּ ְך .וְׂ עַל הֵ י ָּכלְָּךּ .ובְׂ נֵה יְׂ רּושָּ לַיִ ם עִ יר הַ ּקדֶ ש בִ ְׂמהֵ ָּרה בְׂ יָּמֵ ינּו.
וְׂ הַ ֲעלֵנּו לְׂ תֹוכָּּה .וְׂ שַ ְּׂמחֵ נּו בְׂ בִ נְׂ ָּינָּּה ּונְׂ בָּ ְׂרכְָּך ָּעלֶיהָּ בִ קְׂ דששָּ ה ּובְׂ טָּ ה ָּררה.
כִ י אַ תָּ ה טֹוב ּומֵ ִטיב לַכל וְׂ נֹודֶ ה לְׂ ָך (אֲדֹ נָּי אֱֹלהֵ ינּו) עַל הָּ אָּ ֶרץ
וְׂ עַל הַ ִּמחְׂ יָּה וְׂ עַל הַ כַלְׂ ָּכלָּה.

וְׂ עַל הַ ֵפרֹות.

וְׂ עַל פְׂ ִרי הַ ָּגפֶן.

בָּ רּוְך אַ תָּ ה אֲ דֹ נָּי ,עַל הָּ אָּ ֶרץ
וְׂ עַל הַ ִּמחְׂ יָּה.

וְׂ עַל פְׂ ִרי הַ ָּגפֶן.

וְׂ עַל הַ ֵפרֹות.

חזרה לטבלה

✓
✓
✓
✓
✓

מבקשים מהתלמידים לצייר ציורים של מאכלים.
מבקשים מהתלמידים למיין לפי ברכות ראשונות.
מעמיקים את הדיון סביב מהות ברכה ראשונה מעין
"בקשה מה'"
שואלים את התלמידים אילו סוגים של ברכות אחרונות
הם מכירים.
המורה מכין כרזות של שמות הברכות האחרונות ומניח/
מציג בפני התלמידים .המורה מבקש שוב למיין את
הכרטיסים לפי הברכות האחרונות.
מעלים לדיון את ההבדל בין פירות שנשתבחה בהם ארץ
ישראל לפירות שאינם משבעת המינים.
מתייחסים למשמעות של הברכה המיוחדת.
ניתן להדפיס לתלמידים את הברכה ולבקש מהם להדגיש
בצבעים מסויימים את המילים בברכה שאומרים
כשאוכלים פירות משבעת המינים /שותים יין ואוכלים
מזונות.

*ניתן לחלק לתלמידים מאכלים שהברכה האחרונה הינה
מעין שלוש ולזכות ליישם את הלימוד

יחיד ורבים

כִּ י ה' אֱ ֹלהֶ יָך,
ְמ ִּביאֲ ָך אֶ ל-אֶ ֶרץ
טֹובָ ה אֶ ֶרץ ִּחטָ ה
ּושעֹ ָרה ,וְ גֶפֶ ן
ְ
ּותאֵ נָה וְ ִּרּמֹון;
ְ
אֶ ֶרץ-זֵית שֶ מֶ ן,
ּודבָ ש".
ְ

יחיד

חיטה
שעורים
גפן
תאנה

דברים ,ח ',ז'-ח'

רימונים
תמר

השלם בבקשה את
הטבלה

חזרה לטבלה

רבים

זית

שורשים

ארץ ישראל
השתבחה
בפירות שבעת
המינים .
חפש את
המילים עם
שורש שבח
והקף בעיגול

חזרה לטבלה

משובח .שבע.
שיבחתי .אשבח.
בחשו.
משובחים .משמחים.
משבח .שובך.
שבחים.

זמנים

עבודת האדמה
היא זכות
מיוחדת
לפניך מילות
פעולה הקשורות
לעבודת האדמה
מלא בבקשה את
הטבלה על פי
הזמנים
והפעולות

חזרה לטבלה

שם פועל
לקצור

לזרוע

לשתול

להתפלל

עבר

הווה

עתיד

בס"ד

*לצלם את כרטיסי
שבעת המינים
(ראה עזרים)
*לערבב את הסדר של
התמונות.
*לתת לילדים לסדר
את התמונות על פי
השיר
You can replace the image on
the screen with your own work.
Just delete this one, add yours
and center it properly

"שבעת
המינים"

חזרה לטבלה

בס"ד
ארץ ,ארץ ,ארץ,
ארץ ,ארץ ,ארץ,
ים אל מול החוף
ארץ תכול אין עב,
וילדים
You
ופרחיםcan
replace the image
on
והשמש לה
.
סוף
בלי
וחלבthe screen with your own,
work.
כדבש
כינרת
בצפון
Just
delete
this one, add yours
ארץ בה נולדנו
בדרוםand
center it properly
חולות
ארץ בה נחיה
ומזרח למערב
ונשב בה ,יהיה
נושק גבולות /נושק בסוד
מה שיהיה
ארץ שנאהב...
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

ארץ ,ארץ ,ארץ,
ארץ התורה
את מקור האור
ושפת האמונה.
ארץ ,ארץ ,ארץ,
ארץ יקרה,
הן הבטחת
שאין זו אגדה.

ארץ ארץ ארץ

ארץ שנאהב..
חזרה לטבלה

בס"ד

אִ ילָן אִ ילָן ב ֶּ
ַּמה אֲ ב ֶָּרכ ָך
You can replace the image on
ָ with
yourפירוֹתֶּ
תוקִ ין
יך מ
ownיהו
work.ל ָך ֶּש
אִ ם א ֹומַּ ר
the
screen
Just delete this one,
yours
ֹ addותֶּ ָ
קִ
ין
תו
מ
יך
יר
פ
הֲ רי
and center it properly
ֶּשיהא צִ ל ָך נָאֶּ ה
הֲ רי צִ ל ָך נָאֶּ ה
ֶּשתהא אַּ ַּמת הַּ ַּמיִם ע ֹוב ֶֶּּרת ַּתחתֶּ ָ
יך
הֲ רי אַּ ַּמת הַּ ַּמיִם ע ֹוב ֶֶּּרת ַּתחתֶּ ָ
יך
אֶּ לָא יהִ י ָרצ ֹון
ֶּשכָל נטִ יעוֹת ֶּשנ ֹוטעִ ין ִממ ָך יִהיו
כמ ֹות ָך

ברכת האילן

* הצעה מערך שיעור ברכת האילן
חזרה לטבלה

זית שמן

מילות הטרמה על מדרש עץ התאנה

גייסות= צבאות (צבא)

טלו=קחו

מתייגע=התעייף

טורח= השקיע .התאמץ.

בס"ד

עבודה בעקבות יצירה – שבעת המינים
חלוקה לקבוצות ,כל קבוצה מקבלת מין אחד משבעת
המינים:
מתקדמים :לחקור את המין ,להביא תמונות נוספות ,מקורות
גידול ,שימושים.
מתחילים :לכתוב את המין שקבלו  ...לכייר מפלסטלינה/
מבצק סוכר ,להכין כרזה ,ליצור משחק זיכרון בין התמונה
לשם הפרי.
איסוף :סדר ט"ו בשבט שכל קבוצה מראה את מה שהיא
מכינה.
הכנת דיגלונים לסדר ט"ו בשבט בבתים.

בסיס היצירה -גזירה והדבקה של
תמונות שבעת המינים
(ראה עזרים)

חזרה לטבלה

