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 .5לטעת כדי לתת ,שיעור לט"ו בשבט
מתבוננים ובונים
שכבה צעירה
הרציונאל
"חפץ הטבת הדורות הבאים בא לידי ביטוי בחשק נטיעת האילנות ,המובלט בתקפו בעץ החרוב"
)הראי"ה קוק זצ"ל ,מגד ירחים(.
במסכת תענית )י"ח ,ע"ב( מסופר על חוני המעגל שיום אחד הלך בדרך וראה אדם אחד שהיה נוטע
חרוב .שאל אותו :מתי עתיד החרוב לתת פירות? ענה לו :בעוד שבעים שנה .שאל אותו חוני :ברור
לך שתחיה שבעים שנה? ענה לו :אני מצאתי את העולם עם חרובים .כשם שאבותיי נטעו בשבילי
כך אני נוטע לבני.
אָרץ ,וּ ְנטַ עְ ֶתּם כָּל עֵ ץ
במדרש תנחומא )פרשת קדושים סימן ח'( ,על הפסוק" :וְ כִ י תָ בֹאוּ אֶ ל הָ ֶ
מַ אֲ כָל" )ויקרא י"ט ,כ"ג( ,דרשו:
"אמר להם הקב"ה לישראל ,אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב  -לא תאמרו :נשב ולא ניטע,
אלא הוו זהירין בנטיעות ,שנאמר" :ונטעתם כל עץ מאכל" .כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות
שנטעו אחרים  -אף אתם נטעו לבניכם .שלא יאמר אדם :אני זקן ולמחר אני מת ,ולמה אני יגע
בשביל אחרים? אמר שלמה" :אֶ ת הַ כֹּל עָ שָׂ ה יָפֶ ה בְ עִ תּ ֹו ,גַּם אֶ ת הָ ֹעלָם נָתַ ן בְּ לִ בָּ ם" )קהלת ג' ,י"א(.
"העלם" כתיב )בלי ו'( ,למה? אילולי שהעלים הקב"ה מבני אדם יום המיתה  -לא היה אדם לא
בונה ולא נוטע ,שהיה אומר :למחר אני מת ,למה אני עומד ליגע בשביל אחרים? לפיכך העלים
הקב"ה לבות בני אדם מן המיתה ,שיהא אדם בונה ונוטע .זכה ) -יהיה( לו ,לא זכה  -לאחרים".
הנטיעה לדורות הבאים היא ביטוי לנתינה ללא קבלת תמורה .העץ והנטיעה מסמלים את הפן של
הנתינה המוחלטת ,זה הכוח שעליו כותב הרב דסלר" :כללו של דבר :זה אשר ייתן האדם לזולתו,
לא יאבד ממנו ,אלא זו היא התפשטות עצמותו ,כי ירגיש אשר גם לו חלק בחברו זה אשר נתן
לו) "...מכתב מאליהו ,קונטרס החסד ,פרק ד'(.
בשיעור זה כהכנה לט"ו בשבט נעסוק בנושא הנתינה הבא לידי ביטוי בנטיעה.
מטרות:
•

התלמידים ילמדו כי נטיעת עצים מיטיבה לדורות הבאים.

•

התלמידים יפנימו את ערך הנתינה ללא קבלת תמורה.

מבנה השיעור
• פתיחה :מהיכן הפירות שבסלסילה? )מליאה(
•

שלב א' :כשם שאבותיי נטעו למעני  -כך אני נוטע לבני )מליאה(

•

שלב ב' :מלוא הסל זהב  -מכות וצער רב )זוגות  +מליאה(

•

שלב ג' :אנו נוטעים לתלמידים הבאים )בשטח בית הספר ,קבוצות(
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ההכנות הנדרשות
•

יש להביא לכיתה סלסילת פירות הדר .כמות מספיקה לטעימה של כל תלמידי הכיתה.

•

יש לצלם את הסיפור "מלוא הסל זהב – מכות וצער רב" )נספח  (1כמספר תלמידי הכיתה.

•

יש לצלם "שלט" )נספח  (2חמש פעמים ,כמספר הקבוצות.

•

יש להביא חמישה סוגים של שתילי עצי פרי.

•

יש לצלם ולגזור את קטעי התפילה )נספח  .(3לכל קבוצה קטע אחד.

•

)אם לא מתקיימות נטיעות( יש לצלם את תעודת הזהות והברכה לעץ )נספח  (4כמספר
תלמידי הכיתה.

מהלך השיעור
פתיחה :מהיכן הפירות שבסלסילה? )מליאה(
•

נביא לכיתה סלסילת פירות הדר.

•

נקלף ונחלק לתלמידים מהפירות.

•

נברך יחד את ברכת "בורא פרי העץ".

•

נשאל את התלמידים :האם ידוע לכם מהו התהליך שעבר על הפרי עד שהגיע לסלסילה?

•

נתאר את התהליך :החקלאי נטע עץ .הוא השקה את העץ ,גזם וטיפל בו .בשנה הרביעית היו
הפירות מותרים באכילה )לאחר נטע רבעי והפרשת תרומות ומעשרות( .החקלאי קטף את
הפירות מהעץ ומכר אותם לחברה גדולה .הירקן בשכונה קנה את הפירות ואני קניתי ממנו
עבורכם.

•

נאמר :כדי שאתם תאכלו מהפירות ,החקלאי דאג שלוש שנים מראש לטעת עץ ,לטפל,
להשקות ולגזום .לא תמיד אנחנו חושבים על התהליך הארוך הזה .אנחנו מורגלים ללכת
לחנות ולקנות.

•

נשאל :חז"ל מלמדים כי יש עץ אחד מיוחד שלפעמים מרגע ששותלים אותו עד שהוא נותן
פירות לוקח  70שנה .התדעו איזה עץ זה? )ת :חרוב(.

שלב א' :כשם שאבותיי נטעו למעני  -כך אני נוטע לבני )מליאה(
•

נקריא את המדרש הבא:

"פעם אחת היה חוני המעגל הולך בדרך,
ראה איש זקן שהיה נוטע חרוב.
שאל חוני את הזקן :בן כמה אתה?
אמר לו הזקן :בן שבעים שנה.
שאל חוני :מתי העץ יניב פירות?
ענה האיש הזקן :בעוד שבעים שנה.
אמר חוני המעגל לאיש הזקן:
וכי אתה בטוח שתחיה עוד שבעים שנה?
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אמר האיש הזקן :אני באתי לעולם,
ומצאתי חרוב נטוע מניב פירות.
כמו שאבותיי נטעו למעני -
כך אני נוטע למען בני"
)מסכת תענית כ"ג ,ע"ב(
•

נשאל שאלות הבנה :בן כמה היה האיש הזקן? מה הוא נטע? מדוע התפלא חוני המעגל
ממעשיו של הזקן? מה שאל אותו? מה ענה לו הזקן?

•

נחזור על דברי הזקן" :אני באתי לעולם ,ומצאתי חרוב נטוע מניב פירות .כמו שאבותיי נטעו
למעני  -כך אני נוטע למען בני".

•

נאמר :הזקן שבסיפור יכול היה לחשוב" :בשביל מה אני צריך לעבוד קשה? עבדתי מספיק כל
החיים .עכשיו אני זקן וחלש ורוצה לנוח" .הוא יכול היה לחשוב" :ממילא אני לא אחיה עוד
שבעים שנה כדי ליהנות מהעץ ,אז בשביל מה לי לטרוח?"

•

נשאל :על מה חושב הזקן כשהוא נוטע עץ חרובים? )ת :רק על אחרים(

•

נסביר :במדרש אנו מוצאים אדם שנותן לאחרים גם כשברור לו שהוא לא ייהנה מכך.
קוראים לזה "נתינה ללא תמורה" .תמורה = שכר.

•

נשאל :ממי לדעתכם למד הזקן לתת בלא תמורה? )על פי המדרש ,אבותיו נטעו למענו ומהם
למד לטעת לאחרים(.
)תשובה נוספת להעמקה :מהקב"ה שנטע גן בעדן .הקב"ה הביא את האדם לעולם מוכן עם
עצי פרי וכל טוב .הקב"ה כמובן נטע את הכול עבור האדם וציווה עליו לעבוד ולשמור על הגן
עבור הדורות הבאים(.

שלב ב' :מלוא הסל זהב  -מכות וצער רב )זוגות  +מליאה(
•

נבהיר לילדים שכעת אנו נפגשים עם סיפור דומה אבל אחר.

•

נחלק את הסיפור "מלוא הסל זהב – מכות וצער רב" )נספח .(1

•

נאמר שהסיפור לקוח מהמדרש .הסיפור מחולק לשניים .כל אחד מבני הזוג יקרא בפני חברו
חלק אחד מהסיפור ושניהם יבצעו את המשימה שבדף.

•

בסיום המשימה נאזין לתשובות התלמידים.

•

נסכם ונאמר :הזקן הנוטע נטע עצים גם כשלא היה בטוח אם יזכה לאכול מפירותיהם .הוא
עשה זאת כדי לתת לבאים אחריו .הוא הגיש למלך מהפירות כדי להראות לו שה' זיכה אותו
לאכול מהפירות ובכך לשמח את המלך .לכן המלך כיבד את הזקן ונתן לו זהב .הזקן הבטלן
נתן למלך מהפירות רק כדי לקבל זהב ,לכן המלך בז לו וכעס עליו וציווה להשליך את הפירות.

שלב ג' :אנו נוטעים לתלמידים הבאים )בשטח בית הספר ,קבוצות(
•

נתחלק לחמש קבוצות.
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•

נחלק לכל קבוצה שלט )נספח  (2ונבקש למלא את הפרטים ולקשט.

•

נחלק לכל קבוצה שתיל של עץ פרי )רצוי חמישה עצי פרי שונים( ונצא לשטח.

•

נאמר שכעת אנו נוטעים עצי פרי למען ילדי בית הספר הבאים אחרינו .אולי גם אנו נזכה
לאכול מהפירות )בעוד ארבע שנים( ,אבל המטרה שלנו היא לתת פירות לתלמידים שילמדו
אחרינו בבית הספר.

•

נחלק לכל קבוצה קטע מתוך תפילת הנוטע )נספח  (3ונבקש מנציג הקבוצה לומר בקול את
התפילה.

•

נעזור לתלמידים בנטיעות.

אם לא יתקיימו נטיעות אפשר לצאת לאחת מהפעילויות הבאות:
 הכנת תעודות זהות לעצים )נספח  (4ותלייתן על עצים ברחבי בית הספר ובסביבתו.
 כתיבת ברכות לאילנות )המשך נספח  (4ותלייתן על עצים ברחבי בית הספר ובסביבתו.

שנה ג' אהבה,
חסד ונתינה בשילוב אחריות ונתינה

ב"ה

חסד ונתינה ,שכבה צעירה,
שיעור  – 5לטעת כדי לתת
מפתח הלב מתוך אמונה ,המינהל לחינוך דתי

5

נספח  :1מלוא הסל זהב – מכות וצער רב
נא לאייר את חלקי הסיפור .חלק א' לצייר זקן שמח עם סלסלה ובתוכה זהב,
בחלק ב' לאייר זקן שמושלכים עליו פירות והוא פצוע וחבול.

ְמ�א ַהסַּל זָהָב
ז ָ ֵק ן ֶא ָח ד ֶבּ ן מֵאָה ,ח ַָרשׁ ,עָדַ ר ,נָטַע.
שּׁ ֶמ שׁ כּ ֹה ַחמָּה.
גַבּוֹ כָּפוּף ָל ֲאדָ מָהַ ,ה ֶ
שּׁ ם אַדְ ִריּ ָנוּ ס ַה ֶמּלֶ� ,בְּדַ ְרכּוֹ לַמִּ ְל ָחמָה.
ָע ַב ר ִמ ָ
ָראָה זָקֵן נוֹ ֵט ַעָ .ע ַמ ד בְּתַ דְ ֵהמָה.
 "מַה לְּ� כִּי תַּ עֲמ ֹל? ָמ ה אַתָּ ה נוֹ ֵט ַע?שׁישׁ ֶבּ ן מֵאָה?
אַתָּ ה ז ָ ֵק ן ָק ִ
ְו ַלפֵּרוֹת זְמַן ַרב ִלצְמ ֹ ַחְ ,ו ִאם תָּ מוּת? אַתָּ ה יוֹדֵ ַע...
לֵ� שְׁ ַכ ב לָנוּ ַח ,ז ֶה עָדִ יף  -אֲ נִ י בָּטוּ ַח.
ָענָה אוֹתוֹ זָקֵן טוֹב לֵב:
תְּ ֵאנִי ם ֲאנִי נוֹ ֵט ַע ,תְּ ֵאנִים כָּל ִאישׁ אוֹהֵב.
ִא ם ה' י ִתֵּ ן ַחיּ ִי ם ֶא ְט ַע ם ֵמ ַהפֵּרוֹת ַהמְּתוּ ִקים,
ְו ִאם �א  -אָז ז ֶה כְּדַ אי
י ֹאכְלוּ אוֹתָ ם כָּל יְלָדַ י,
שׁ ִאי ר אַח ֲַרי.
שׁ ר ַא ְ
וּנְכָדַ י ְוגַם נִינַיְ ,ו ָכ ל ֲא ֶ
שׁנִים ,אַדְ ִריּ ָנוּס ֶמלֶ� ,מֵ הַמִּ ְלחָמָ ה ָחזַר ִע ם נִצָּחוֹן.
ָעבְרוּ שָׁלוֹשׁ ָ
ְו ַהזָּקֵן ְבּצֵל ָהעֵץ תְּ אֵ נִים אָכַל לְתֵ אָבוֹן.
ִכּוּרים מְ�א ַהסַּל.
ָל ַקח אָז ַהזָּקֵן תְּ ֵאנִים י ָפוֹת ,בּ ִ
ִהגִּישׁ ַל ֶמּלֶ� בְּבוֹאוֹ ,וְאוֹתוֹ שָׁאַל:
שׁנִים.
הֲתִ ז ְכּ ֹר א וֹתִ י? ֲאנִי אוֹתוֹ זָקֵן ִל ְפנֵי שָׁלוֹשׁ ָ
ה' נָתַ ן לִי עוֹד ַחיּ ִים ,ה ֲֵר י ְל � הַתְּ אֵ נִים.
שׂ ַמ ח מְאוֹ ד ַה ֶמּלֶ�ֶ ,א ת הַתְּ ֵאנִי ם אָכַל,
ָ
שׂם מְ�א ַהסַּל.
וּ ִבמְקוֹמָם ָל ַקח זָהָב ָ
אָ ַמ ר ַה ֶמּלֶ�ִ " :א ם אֱ� ִקי ם א וֹתְ � אוֹ ֵה ב וּ ַמ ֲא ִרי� י ָ ֶמי� -
אַף ֲאנִי זָהָב ֶ -אשְׁפּ ֹ� פּ ֹה אֶל ֵכּלֶי�".
שׂ ֵמ ַח אֶל בֵּיתוֹ,
ָחז ַר אוֹתוֹ זָקֵן ָ
ִספֵּר ְוה ְֶראָה אֶת ַהזָּהָב ְל ִאשְׁתּוֹ וּ ְבנֵי בֵּיתוֹ.
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משימה :הֲ תֵ ְדעוּ לְ הָ ִשׁיב ל ִָאשָּׁ ה? כִּ ְתבוּ :מַ דּוּעַ לְ ַדעְ ְתּ ֶכם כִּ בֵּ ד הַ מֶּ לֶ� אֶ ת הַ זָּ ֵקן הָ ִראשׁוֹן וּלְ עֻמַּ ת
זֹאת כָּעַ ס וְ הֶ עֱנִ ישׁ אֶ ת הַ זָּ ֵקן הַ שֵּׁ נִי?
מָ ה אַ ָתּה לָמֵ ד ִממַּ ע ֲָשׂיו שֶׁ ל הַ זָּ ֵקן הַ נּוֹטֵ עַ ?
מַ לְּ אוּ אֶ ת הַ טַּ בְ לָה:
הַ זּ ֵָקן הַ נּוֹטֵ עַ

הַ זּ ֵָקן הַ בַּ ְטלָן

הֵ בִ יא לַמֶּ לֶ� פֵּ רוֹת כְּ דֵ י:
הַ מֶּ לֶ� ל ַָקח אֶ ת הַ פֵּ רוֹת וְ ...
תשובות למורה:
הזקן הנוטע

הזקן הבטלן

הביא למלך פירות כדי:

להראות לו שה' האריך ימיו

לקבל זהב

המלך לקח את הפירות ו...

מילא לו זהב במקום תאנים

וציווה לזרוק אותם על פניו
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ב"ה

חסד ונתינה ,שכבה צעירה,
שיעור  – 5לטעת כדי לתת
מפתח הלב מתוך אמונה ,המינהל לחינוך דתי

נספח  :2שלט
ידי כִּ ָתּה ___
אָנוּ ַתּלְ ִמ ֵ
פּוּחים וְ כו'(
נו ְֹטעִ ים עֵ ץ _____ ) ַתּפּוּזִ יםַ ,תּ ִ
ידי בֵּ ית הַ סֵּ פֶ ר שֶׁ לּו ְֹמ ִדים הַ יּוֹם וְ אֵ לּוּ ֶשׁיִּ לְ ְמדוּ אַחֲ ֵרינוּ.
כְּ ֵדי שֶׁ יֵּהָ נוּ ִמפֵּ רוֹתָ יו ַתּלְ ִמ ֵ
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ב"ה

חסד ונתינה ,שכבה צעירה,
שיעור  – 5לטעת כדי לתת
מפתח הלב מתוך אמונה ,המינהל לחינוך דתי

נספח  :3תפילת הנוטעים  -הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
.1
אָ ִבינוּ שֶׁ ַבּשָּׁ ַמיִם,
בּוֹנֶ ה ִציּוֹ ן ִוירוּשָׁ ַליִם
וּ ְמכוֹנֵ ן ַמ ְלכוּ תיִשְׂ ָר ֵאל,
ַהשְׁ ִקי ָפ ה ִמ ְמּעוֹ ן ָקדְ שֶׁ � ִמ ן ַהשָּׁ ַמיִם
וּ ָב ֵר� אֶ ת ַע ְמּ� יִשְׂ ָראֵ ל
ְואֶ ת ָהאֲ דָ ָמ ה אֲ שֶׁ ר נָתַ תָּ ָלנוּ
ַכּאֲ שֶׁ ר נִשְׁ ַבּ ְעתָּ ַלאֲ בוֹתֵ ינוּ.
.2
ְר ֵצה ה' אַ ְר ֶצ�
ְו ַהשְׁ ַפּ ע ָע ֶלי ָה ִמטּוּב ַח ְסדֶּ �.
תֵּ ן טַ ל ִל ְב ָר ָכה
ְו ִגשְׁ ֵמ י ָרצוֹן הוֹ ֵר ד ְבּ ִעתָּ ם
ִל ְרווֹ ת ָה ֵר ייִשְׂ ָראֵ ל ַו ֲע ָמ ֶקי ָה
וּ ְל ַהשְׁ קוֹ ת ָבּ ֶה ם ָכּ ל ֶצ ַמ ח ָו ֵעץ.
.3
וּנְטִ יעוֹת אֵ ֶלּה
אֲ שֶׁ ר אֲ נַ ְחנוּ נוֹטְ ִעי ם ְל ָפנֶי� ַהיּוֹם
ארם
ַה ְע ֵמ ק שָׁ ְרשֵׁ י ֶה ם ְו ַגדֵּ לפּ ֹ ָ
ְל ַמ ַע ןיִ ְפ ְרחוּ ְל ָרצוֹן
ְבּתוֹ� שְׁ אָ ר ֲע ֵצ ייִשְׂ ָראֵ ל
ִל ְב ָר ָכה וּ ְלתִ ְפאָ ָרה.
.4
ְו ַחזֵּ קיְדֵ י ָכּל אָ ֵחינוּ
ָה ֲע ֵמ ִלי ם ַבּ ֲעבוֹדַ ת אַדְ ַמ ת ַהקּ ֹדֶ שׁ
וּ ְב ַה ְפ ָר ַח ת שִׁ ְמ ָמתָ הּ.
ָבּ ֵר� ה' ֵחי ָלם
וּפ ֹ ַע ליָדָ ם תִּ ְר ֶצה.
.5
ַהשְׁ ִקי ָפ ה ִמ ְמּעוֹ ן ָקדְ שֶׁ � ִמ ן ַהשָּׁ ַמיִם
וּ ָב ֵר� אֶ ת ַע ְמּ� יִשְׂ ָראֵ ל
ְואֶ ת ָהאֲ דָ ָמ ה אֲ שֶׁ ר נָתַ תָּ ָלנוּ
ַכּאֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ עְ ָתּ ַלאֲ בוֹתֵ ינוּ.
אָמֵ ן.
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