חומש בראשית

תולדות ·

בראשית · נח · לך לך · וירא · חיי שרה

זמרת
ׂש ָראֵל ֲאבִיהֶם ...קְחּו
וַּיֹאמֶר ֲאלֵהֶם י ְ
לגננות
ל“איׁש ֲאדֹנֵ י ָה ָא ֶרץ“ .הוא מציע לתת
בפרשת השבוע ,יעקב אבינו מורה לבניו לתת מזמרת הארץ ִ
מנחה מתנובת הארץ :צרי ודבש ,נכאת ולוט ,בוטנים ושקדים .הביטוי הפיוטי“ :זמרת הארץ“
וכן יבול הארץ המוזכר בהמשך הפסוק יכולים לסייע לנו לגלות את שבחה של ארץ ישראל גם
בשנות רעב.

מהי בצורת?
נוכל לספר לילדים ,שבחומש בראשית מתוארות כמה בצורות קשות שהיו בארץ ישראל ,אחת מהן
היא בפרשה שנקרא השבת ,פרשת מקץ.
כדאי להסביר לילדים שבצורת היא תוצאה של ירידת גשמים בלתי מספקת .לאחר מכן אפשר
לשאול אותם:
האם הצמחים ,בעלי החיים והאנשים יכולים לחיות בלי גשם? למה?

רצוי להזכיר לילדים שבעבר לא היו מים זורמים בברזים ,ואם לא ירד גשם – לא היו מים להשקיית
היבולים ,ולבעלי החיים לא היה מים לשתייה וצמחייה למאכל.

יבולה של ארץ ישראל
יעקב אבינו ביקש לשלוח בזמן הבצורת מפירותיה של ארץ ישראל לשליט המצרי.
אילו פירות מפירות ארץ ישראל הייתם אתם שולחים מתנה למי שאינו מתגורר בארץ?

כדאי לבדוק עם הילדים אם הפירות שהם הציעו יכולים לגדול בתקופת בצורת ,בשעת מחסור
בגשמים.
מדוע הפירות שהצעתם אינם גדלים בשנות בצורת?

בעקבות השיחה יתהו הילדים מה יעקב היה יכול לשלוח מתנובת הארץ בשנת הבצורת .אפשר
ּוש ֵׁק ִדים“.
ּומ ַעט ְּד ַבׁש ,נְ כֹאת וָ ֹלטָּ ,ב ְטנִ ים ְ
הֹורידּו לָ ִאיׁש ִמנְ ָחהְ :מ ַעט ֳצ ִרי ְ
לענות להם מהמשך הפסוק“ :וְ ִ
נוכל לשאול אותם:
האם אתם מכירים את המאכלים המוזכרים הפסוק? האם טעמתם מהם פעם?

הילדים יכירו לבטח את הבוטנים ,השקדים והדבש .נוכל לשאול אותם ממה מכינים דבש כדי שילמדו
שגם מתמר ,תאנה וצימוקים אפשר להכין דבש .מומלץ להביא לגן את המאכלים המוכרים וגם
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· ויצא · וישלח · וישב · מקץ · ויגש · ויחי

פרשת מקץ

הארץ
מרַת הָָארֶץ ּבִכְל ֵיכ ֶם( ...בראשית מג ,יא)
ִמּז ִ ְ

הורים יקרים!

פרשת מקץ

נוכל לסכם שאלו גידולי בר הייחודיים לארץ
ישראל ויש בהם שתי תכונות שבזכותן אפשר
למצוא מהם גם בשנת בצורת :הם מצליחים
לגדול גם בלי מי גשמים ואפשר לאחסנם זמן
רב.

בעקבות הלמידה יוזמנו הילדים
לעטר את המעמד לשולחן השבת.
הם יוכלו לצייר כרצונם את זמרת
הארץ הטובה .המעמד ישמש
תזכורת לפעילות בגן ,ובאמצעותו
יוכלו הילדים לחלוק את חוויות
הלמידה עם בני משפחתם בבית.
שבת שלום!

למה יעקב שולח דווקא את הפירות ,הדבש,
הבשמים והתרופות?

פרשה על המפה

“וַ ּיֹ ֶ
אמר ֲאלֵ
ֶהם יִ ְׂש ָר
בפר
ֵאל ֲא ִב ֶ
יה
שת הש
םְ ...קחּו ִ
מנחה מתנ בוע ,פרשת
מּזִ ְמ ַרת ָ
(ברא
מקץ ,י
ובת
ה ָא ֶרץ ִּבכְ
שית מג ,יא)
ב הארץ :צרי וד עקב אבינו
לֵ יכֶ ם”...
בש,
מורה ל
המשך הפ
נכאת ולוט ,בוט בניו לתת
סוק סייעו
מזמרת ה
נים ושק
לנו לגלות
דים .הביטוי ארץ ל”איש
עם ילדי
אדני הא
הגן את
הפיוטי“ :ז
רץ” .הוא מ
שבחה של ארץ מרת הא
רץ” וכן יבול ה ציע לתת
ישראל
ארץ
גם בשנות
המוזכר
הבצורת.

לטעום מדבש הפירות .אפשר לספר שהצורי,
הנכאות והלוט שימשו כנראה לבשמים או
לתרופות.
נוכל לשאול את הילדים:

שיר :ארץ
זבת חלב ודבש

פרשת מקץ

ארֶץ“
ה ָ
מרַת ָ
“ז ִ ְ
לאחר שדיברנו על “זמרת הארץ“ בתור לכינוי שישה מיני מוצרים חקלאיים ,נוכל לדבר על משמעות
אחרת המסתתרת במילה“ :זמרת“ .אפשר לקרוא לילדים לאט ובהטעמה את המילה“ :זִ ְמ ַרת“
ולשאול אותם:
איזו מילה אתם שומעים במילה“ :זמרת“?

אחר שיגלו שהמילה זמר חבויה במילה זמרת ,נוכל לספר להם שרבי נחמן מברסלב אומר שיעקב
אבינו שלח עם בניו ניגון ,שיר וזמר של ארץ ישראל.
האם אתם מכירים שירים על ארץ ישראל הטובה שלנו?

אפשר לשיר איתם את השירים שיציעו וגם את השיר “ארץ זבת חלב ודבש" ,קישור לשיר מצורף
בברקוד.
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