חומש דברים

דברים · ואתחנן · עקב

· ראה · שופטים ·

שבעת
ֶארֶץ חִּטָה ּוׂשְעֹרָה וְגֶפ ֶן ּו ְת ֵאנ ָה וְרִּמֹון
בפרשתנו ,משה ממשיך בדברי פרידתו מבני
ישראל לפני היכנסם ארצה .הוא מרבה בשבחה
של ארץ ישראל ובין השאר מפרט את שבעת
מיני הפירות שנשתבחה בהם .יש הממשילים
את סגולותיו של כל פרי ופרי משבעת המינים
לסגולותיו של עם ישראל ובכך מדגישים את
הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל.
אפשר לעסוק בשבעת המינים בתור מושג אחד
ואפשר להתעמק רק באחד או שניים מהמינים.

באדיבות השירות הבולאי – דואר ישראל

לגננות

פירות  -מן המניין ללא ערך נקוב
עיצוב מאיר אשל

מועדים לשמחה ה’תשי”ג
עיצוב אטוה וליש

שר נָתַן ל ָךְ” (דברים ח ,י)
א ֶׁ
ארֶץ הַטּ ֹב ָה ֲ
ה ָ
“ ָ
שבעת המינים מעטרים בתי כנסת ומוסדות ציבור ,חפצי יודאיקה ,מטבעות ,בולים וסמלים .אפשר להראות
לילדים בולים ,מטבעות ותמונות שבהם מעטרים שבעת המינים חפצים ומוסדות.
מדוע בחרו לקשט בשבעת המינים בתי כנסת ומוסדות ציבור ,מטבעות וסמלים?
איפה ראיתם אתם את שבעת המינים?

חיטה ושעורה

גפן

אפשר לספר על תהליך הפקת הקמח – מהקציר
ועד האפייה .נוכל להסביר גם את הברכה:
“המוציא לחם מן הארץ".

אפשר לברך יחד על ענבים וצימוקים
ולטעום מהם .נוכל להסביר את הפסוק
בתהילים (קד ,טו)“ :וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב ֱאנֹוׁש”.

אילו מוצרים עשויים מקמח?
איזו ברכה מברכים על דבר־מאפה
שאיננו לחם?
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מתי אנחנו מצֻוים לשתות יין?
מה מברכים על ענבים ומה מברכים
על יין?

כי תצא · כי תבוא · ניצבים · וילך · האזינו · וזאת ברכה

פרשת עקב

המינים
ׁשמֶן ּו ְדבָׁש (דברים ח ,ח)
ֶארֶץ ז ֵית ֶ

שיר :שבעת המינים
אריאלה סביר

תאנה

זית־שמן

“למה נמשלה תורה בתאנה?  -שרוב
האילנות ...נלקטין כאחת ,והתאנה נלקטת
מעט מעט .כך התורה – היום לומד מעט
ולמחר הרבה ,לפי שאינה מתלמדת לא
בשנה ולא בשנתיים” (במדבר רבה כא,
טו).
אפשר להסביר לילדים את מאמר חז”ל
והמסר העולה ממנו .נוכל גם להסביר
את המילה“ :לארות” (לקטוף) ולספר
שפירות התאנה ,בניגוד לפירות אחרים,
אינם מבשילים בבת אחת ,משום כך אי
אפשר לקטוף את כל התאנים ביום אחד,
אלא בכל יום ויום צריך לארות מהעץ
תאנים שבשלו ,ורק במשך זמן נאספות
כל התאנים מהעץ.

אפשר להסביר מהו מסיק.
מה מכינים מזיתים?
מה מזכיר לכם שמן הזית?
לְמה השתמשו בשמן בעבר ולְמה משתמשים
בו בימינו?
היכן מופיעים ענפי הזית?

אפשר לשאול את הילדים אם הם זוכרים היכן
מוזכר הזית בתורה ולהקריא את הפסוק על היונה
ששבה לתיבה עם עלה זית בפיה (בראשית ח ,יא).

פרשה על המפה
בעקבות הלימוד על שבעת המינים שנשתבחה
בהם ארץ ישראל יוכלו הילדים לעטר את
המעמד .האיור במעמד השבועי יסייע לילדים
לחזור ולספר בשבחם ובחשיבותם של שבעת
המינים בשולחן השבת.
שבת שלום!

“וְ ָהיָ ה ָה ִאיׁש
ֶ
ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ה’
“א ֶרץ ִח ָּטה ְ
הּוא ַה ָּקדֹוׁש”...
ּוׂשע ָֹרה וְ גֶ ֶפן ְ
ּות ֵאנָ
ה וְ ִרּמֹוןֶ ,א ֶרץ זֵ
ית ֶׁש ֶמן ְּוד ָבׁש”.
ה
(דברים ח ,ח)
שבת אנו קוראים
בתורה את פ
ישראל.
רשת עקב .בפר
הוא מספר בש
שתנו ,משה מ
בחה של ארץ
משיך בנאום הפ
ישראל ומפרט
רידה שלו מבני
מה הם שבעת
ב
מיני הפירות ש
ארץ ישראל.
נשתבחה בהם
עזרת המעמד הש
בועי שעיטרו ,י
וכלו ילדיכם לה
וב
יזכר בפעילות
חשיבותם של ש
הלימודית בגן ול
בעת המינים על
שולחן השבת.
ספר בשבחם

הורים יקרים!

מתי נוהגים לאכול רימון ומדוע?

פרשת עקב

רימון

“דבש” – תמרים
נוכל לברך יחד על תמרים ולאכול מהם .אפשר ללמד את הילדים איך פותחים
את התמרים ובודקים שאין בהם תולעים.
נוכל להביא לגן דבש־תמרים ,סילאן ,לתת לילדים לטעום ממנו ולשאול על טעמו וצבעו .אפשר להקריא את
הפסוק על ארבעת המינים בסוכות (ויקרא כג ,מ)ּ" :ולְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ְּפ ִרי ֵעץ ָה ָדרּ ,כַ ּפֹת ְּת ָמ ִרים וַ ֲענַ ף
־ֹלהיכֶ ם ִש ְׁב ַעת יָ ִמים" .נוכל לספר מתי אנו משתמשים בהם ולהסביר
ּוש ַׂמ ְח ֶּתם לִ ְפנֵ י ה' ֱא ֵ
ֵעץ ָעבֹת וְ ַע ְר ֵבי נָ ַחלְ ,
את הכינוי הניתן בו ללולב“ :כפות תמרים”.

פרשת עקב
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