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 ו בשבט"שיעור לט, לטעת כדי לתת. 5

 מתבוננים ובונים 

 שכבה צעירה

 

 רציונאלה

 "המובלט בתקפו בעץ החרוב, נטיעת האילנות קחפץ הטבת הדורות הבאים בא לידי ביטוי בחש"

 .)מגד ירחים, ל"ה קוק זצ"הראי(

שהיה נוטע  לך בדרך וראה אדם אחדסופר על חוני המעגל שיום אחד המ) ב"ע, ח"י(במסכת תענית 

ברור : שאל אותו חוני. בעוד שבעים שנה: ענה לו? רותימתי עתיד החרוב לתת פ: שאל אותו. חרוב

י נטעו בשבילי יכשם שאבות. אני מצאתי את העולם עם חרובים: ענה לו? לך שתחיה שבעים שנה

 .כך אני נוטע לבני

ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ , ֶאל ָהָאֶרץ ְוִכי ָתֹבאּו: "על הפסוק, )'פרשת קדושים סימן ח(במדרש תנחומא 

 :דרשו, )ג"כ, ט"ויקרא י( "ַמֲאָכל
, טעינשב ולא נ :לא תאמרו - פי שתמצאו אותה מלאה כל טובל עף א, ה לישראל"אמר להם הקב"

כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות  ".ונטעתם כל עץ מאכל" :שנאמר, אלא הוו זהירין בנטיעות

ולמה אני יגע , אני זקן ולמחר אני מת :שלא יאמר אדם .לבניכםאף אתם נטעו  - שנטעו אחרים

 .)א"י ',קהלת ג( "ַּגם ֶאת ָהֹעָלם ָנַתן ְּבִלָּבם, ֶאת ַהֹּכל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתוֹ " :אמר שלמה ?בשביל אחרים

לא היה אדם לא  - ה מבני אדם יום המיתה"אילולי שהעלים הקב ?למה, )'בלי ו( כתיב "העלם"

לפיכך העלים  ?למה אני עומד ליגע בשביל אחרים, למחר אני מת :שהיה אומר, נוטעבונה ולא 

 ".לאחרים -לא זכה , לו )יהיה( -זכה . שיהא אדם בונה ונוטע, ה לבות בני אדם מן המיתה"הקב

מסמלים את הפן של  העץ והנטיעה. תמורהקבלת ללא הנטיעה לדורות הבאים היא ביטוי לנתינה 

, לזולתו יתן האדםיזה אשר : כללו של דבר: "עליו כותב הרב דסלרשח וכזה ה, הנתינה המוחלטת

כי ירגיש אשר גם לו חלק בחברו זה אשר נתן , אלא זו היא התפשטות עצמותו, לא יאבד ממנו

 ).'פרק ד, קונטרס החסד, מכתב מאליהו..." (לו

 . עהו בשבט נעסוק בנושא הנתינה הבא לידי ביטוי בנטי"בשיעור זה כהכנה לט

 

   :מטרות

 .התלמידים ילמדו כי נטיעת עצים מיטיבה לדורות הבאים •

 .התלמידים יפנימו את ערך הנתינה ללא קבלת תמורה •

 
   מבנה השיעור 

 )מליאה(? מהיכן הפירות שבסלסילה: פתיחה •

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

 )מליאה+ זוגות (רב מכות וצער  - א הסל זהבומל: 'שלב ב •

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

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

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

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

 .יש להביא חמישה סוגים של שתילי עצי פרי •

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

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

 .תלמידי הכיתה

 

 מהלך השיעור

 )מליאה( ?להיבסלסמהיכן הפירות ש: פתיחה

  .הדרלת פירות ינביא לכיתה סלס •

 .נקלף ונחלק לתלמידים מהפירות •

 ".בורא פרי העץ"נברך יחד את ברכת  •

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

היו  בשנה הרביעית. גזם וטיפל בו, הוא השקה את העץ. החקלאי נטע עץ: נתאר את התהליך •

החקלאי קטף את ). לאחר נטע רבעי והפרשת תרומות ומעשרות(הפירות מותרים באכילה 

הירקן בשכונה קנה את הפירות ואני קניתי ממנו . הפירות מהעץ ומכר אותם לחברה גדולה

 . עבורכם

, לטפל, החקלאי דאג שלוש שנים מראש לטעת עץ, כדי שאתם תאכלו מהפירות: נאמר •

אנחנו מורגלים ללכת . מיד אנחנו חושבים על התהליך הארוך הזהלא ת. להשקות ולגזום

 . לחנות ולקנות

ל מלמדים כי יש עץ אחד מיוחד שלפעמים מרגע ששותלים אותו עד שהוא נותן "חז: נשאל  •

 ).   חרוב: ת(? התדעו איזה עץ זה. שנה 70פירות לוקח 

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

 :נקריא את המדרש הבא •
 ,הולך בדרך חוני המעגל היהפעם אחת "

 . שהיה נוטע חרובזקן  ראה איש

 ?בן כמה אתה :חוני את הזקןשאל 

 .בן שבעים שנה: אמר לו הזקן

 ?מתי העץ יניב פירות: שאל חוני

 .שבעים שנה בעוד: האיש הזקן ענה

 :חוני המעגל לאיש הזקןאמר 

 ?שבעים שנהעוד וכי אתה בטוח שתחיה 
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 ,אני באתי לעולם: האיש הזקןאמר 

 .ומצאתי חרוב נטוע מניב פירות

- מעני ל נטעוי יכמו שאבות

 "כך אני נוטע למען בני

 )ב"ע, ג"ענית כתמסכת (

 

מדוע התפלא חוני המעגל ? מה הוא נטע? בן כמה היה האיש הזקן: נשאל שאלות הבנה •

 ?קןמה ענה לו הז? מה שאל אותו? ממעשיו של הזקן

 נטעוי יכמו שאבות .ומצאתי חרוב נטוע מניב פירות, אני באתי לעולם: "נחזור על דברי הזקן •

 ".כך אני נוטע למען בני -מעני ל

עבדתי מספיק כל ? בשביל מה אני צריך לעבוד קשה: "הזקן שבסיפור יכול היה לחשוב: נאמר •

ממילא אני לא אחיה עוד " :הוא יכול היה לחשוב". עכשיו אני זקן וחלש ורוצה לנוח. החיים

 "?אז בשביל מה לי לטרוח, שבעים שנה כדי ליהנות מהעץ

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

. במדרש אנו מוצאים אדם שנותן לאחרים גם כשברור לו שהוא לא ייהנה מכך: נסביר •

 .  שכר= תמורה ". נתינה ללא תמורה"קוראים לזה 

אבותיו נטעו למענו ומהם , על פי המדרש(? ממי לדעתכם למד הזקן לתת בלא תמורה: לנשא •

 ).למד לטעת לאחרים
ה הביא את האדם לעולם מוכן עם "הקב. ה שנטע גן בעדן"מהקב: תשובה נוספת להעמקה(

ה כמובן נטע את הכול עבור האדם וציווה עליו לעבוד ולשמור על הגן "הקב. עצי פרי וכל טוב

 ). ור הדורות הבאיםעב

 

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

 .נבהיר לילדים שכעת אנו נפגשים עם סיפור דומה אבל אחר •

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

ו כל אחד מבני הזוג יקרא בפני חבר. הסיפור מחולק לשניים. נאמר שהסיפור לקוח מהמדרש •

 .חלק אחד מהסיפור ושניהם יבצעו את המשימה שבדף

 .בסיום המשימה נאזין לתשובות התלמידים •

הוא . הזקן הנוטע נטע עצים גם כשלא היה בטוח אם יזכה לאכול מפירותיהם: נסכם ונאמר •

זיכה אותו ' הוא הגיש למלך מהפירות כדי להראות לו שה. באים אחריוזאת כדי לתת ל עשה

הזקן הבטלן . לכן המלך כיבד את הזקן ונתן לו זהב. לאכול מהפירות ובכך לשמח את המלך

  .לכן המלך בז לו וכעס עליו וציווה להשליך את הפירות, נתן למלך מהפירות רק כדי לקבל זהב
 

 )קבוצות, בשטח בית הספר( באיםאנו נוטעים לתלמידים ה: 'שלב ג

 . נתחלק לחמש קבוצות •
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 .ונבקש למלא את הפרטים ולקשט) 2נספח (נחלק לכל קבוצה שלט  •

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

אולי גם אנו נזכה . נאמר שכעת אנו נוטעים עצי פרי למען ילדי בית הספר הבאים אחרינו •

אבל המטרה שלנו היא לתת פירות לתלמידים שילמדו , )בעוד ארבע שנים(ול מהפירות לאכ

 .אחרינו בבית הספר

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

 .התפילה

 .נעזור לתלמידים בנטיעות •
 

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

  ותלייתן על עצים ברחבי בית הספר ובסביבתו)  4נספח המשך (כתיבת ברכות לאילנות. 
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 מכות וצער רב –מלוא הסל זהב : 1נספח 

, ן שמח עם סלסלה ובתוכה זהבלצייר זק' חלק א. נא לאייר את חלקי הסיפור

 . לאייר זקן שמושלכים עליו פירות והוא פצוע וחבול' בחלק ב

 ְמ�א ַהַּסל זָָהב
ן ֵמָאה ד ֶּב ן ֶאָח  . נַָטע, ָעַדר, ָחַרׁש, זֵָק
 .ַהֶּׁשֶמׁש ּכֹה ַחָּמה, גַּבֹו ָּכפּוף ָלֲאָדָמה

ס ַהֶּמֶל� ר ִמָּׁשם ַאְדִרּיָנּו  .ָחָמהְּבַדְרּכֹו ַלִּמלְ , ָעַב
ד ְּבַתְדֵהָמה. ָרָאה זֵָקן נֹוֵטעַ   .ָעַמ

ה נֹוֵטעַ ? ַמה ְּל� ִּכי ַּתֲעמֹל" - ה ַאָּת  ?ָמ
ן ֵמָאה ן ָקִׁשיׁש ֶּב ה זֵָק  ?ַאָּת

ה יֹוֵדעַ ? ְוִאם ָּתמּות, ְוַלֵּפרֹות זְַמן ַרב ִלְצמֹחַ   ...ַאָּת
י ָּבטּוחַ  -זֶה ָעִדיף , ֵל� ְׁשַכב ָלנּוחַ   .ֲאנִ

 :ֹו זֵָקן טֹוב ֵלבָענָה אֹות
י נֹוֵטעַ  ם ֲאנִ  .ְּתֵאנִים ָּכל ִאיׁש אֹוֵהב, ְּתֵאנִי

ם ה ם ֵמַהֵּפרֹות ַהְּמתּוִקים' ִא ם ֶאְטַע ן ַחּיִי  ,יִֵּת
 ָאז זֶה ְּכַדאי -ְוִאם �א 

 , יֹאְכלּו אֹוָתם ָּכל יְָלַדי
ר ַאֲחַרי, ּונְָכַדי ְוַגם נִינַי ר ַאְׁשִאי ל ֲאֶׁש  .ְוָכ

 . ֵמַהִּמְלָחָמה ָחזַר ִעם נִָּצחֹון, ַאְדִרּיָנּוס ֶמֶל�, ֹוׁש ָׁשנִיםָעְברּו ָׁשל
 .ְוַהּזֵָקן ְּבֵצל ָהֵעץ ְּתֵאנִים ָאַכל ְלֵתָאבֹון

 .ִּבּכּוִרים ְמ�א ַהַּסל, ָלַקח ָאז ַהּזֵָקן ְּתֵאנִים יָפֹות
 : ְואֹותֹו ָׁשַאל, ִהִּגיׁש ַלֶּמֶל� ְּבבֹואֹו

ֹר אֹוִתי  .נִי אֹותֹו זֵָקן ִלְפנֵי ָׁשלֹוׁש ָׁשנִיםאֲ ? ֲהִתזְּכ
 . ֲהֵרי ְל� ַהְּתֵאנִים, נַָתן ִלי עֹוד ַחּיִים' ה

ד ַהֶּמֶל� ח ְמאֹו ם ָאַכל, ָׂשַמ ת ַהְּתֵאנִי  ,ֶא
 .ּוִבְמקֹוָמם ָלַקח זָָהב ָׂשם ְמ�א ַהַּסל

ר ַהֶּמֶל� � יֶָמי� : "ָאַמ ב ּוַמֲאִרי � אֹוֵה ם אֹוְת ם ֱא�ִקי - ִא
 ".ֶאְׁשּפֹ� ּפֹה ֶאל ֵּכֶלי� -ַאף ֲאנִי זָָהב 

 ,ָחזַר אֹותֹו זֵָקן ָׂשֵמַח ֶאל ֵּביתֹו
 .ִסֵּפר ְוֶהְרָאה ֶאת ַהּזָָהב ְלִאְׁשּתֹו ּוְבנֵי ֵּביתֹו
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ָּזֵקן ָהִראׁשֹון ּוְלֻעַּמת ַמּדּוַע ְלַדְעְּתֶכם ִּכֵּבד ַהֶּמֶל� ֶאת הַ : ִּכְתבּו? ֲהֵתְדעּו ְלָהִׁשיב ָלִאָּׁשה: משימה

 ?ֹזאת ָּכַעס ְוֶהֱעִניׁש ֶאת ַהָּזֵקן ַהֵּׁשִני

 ?ָמה ַאָּתה ָלֵמד ִמַּמֲעָׂשיו ֶׁשל ַהָּזֵקן ַהּנֹוֵטעַ 

 :ַמְּלאּו ֶאת ַהַּטְבָלה

 ַהָּזֵקן ַהַּבְטָלן ַהָּזֵקן ַהּנוֵֹטעַ  

   :ֵהִביא ַלֶּמֶל� ֵּפרוֹת ְּכֵדי

   ...ַהֵּפרוֹת וְ ַהֶּמֶל� ָלַקח ֶאת 

 

 :תשובות למורה

 הזקן הבטלן הזקן הנוטע 

 לקבל זהב האריך ימיו' להראות לו שה :הביא למלך פירות כדי

 וציווה לזרוק אותם על פניו ום תאניםקמילא לו זהב במ ...המלך לקח את הפירות ו
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, אהבה' גשנה     
 חסד ונתינה בשילוב אחריות ונתינה

 

 

 

 שלט: 2נספח 

 ___  הָאנּו ַּתְלִמיֵדי ִּכָּת 

 )'ַּתּפּוִחים ְוכו, ַּתּפּוִזים(_ ____ ץנֹוְטִעים עֵ 

    .ְּכֵדי ֶׁשֵּיָהנּו ִמֵּפרֹוָתיו ַּתְלִמיֵדי ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹוְמִדים ַהּיֹום ְוֵאּלּו ֶׁשִּיְלְמדּו ַאֲחֵרינּו
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, אהבה' גשנה     
 חסד ונתינה בשילוב אחריות ונתינה

 

 

 הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל -ים תפילת הנוטע: 3נספח 

1 . 
 , םיִ מַ ּׁשָ ּבַ ׁשֶ  ינּובִ ָא
 םיִ לַ ׁשָ ירּון וִ ֹוּיה צִ נֶֹוּב
 , לאֵ רָ ׂשְ ת יִ כּולְ ן מַ נֵכֹומְ ּו
 םיִ מַ ּׁשָ ן הַ מִ  �ׁשֶ דְ ן קָ עֹוּמְ ה מִ יפָ קִ ׁשְ הַ 
 לאֵ רָ ׂשְ יִ  �ּמְ ת עַ אֶ  �רֵ בָ ּו
 נּולָ  ּתָ תַ ר נָׁשֶ ה אֲ מָ דָ אֲ ת הָ אֶ וְ 
 .ינּותֵ בֹואֲ לַ  ּתָ עְ ּבַ ׁשְ ר נִׁשֶ אֲ ּכַ 

 

2. 
 �צֶ רְ ַא' ה הצֵ רְ 
 .�ּדֶ סְ חַ  בּוּטמִ  יהָ לֶ ע עָ ּפַ ׁשְ הַ וְ 
 הכָ רָ בְ ל לִ ן טַ ּתֵ 
 םּתָ עִ ד ּבְ רֵ ן הֹוצֹוי רָ מֵ ׁשְ גִ וְ 
 יהָ קֶ מָ עֲ ל וַ אֵ רָ ׂשְ י יִ רֵ ת הָ וֹורְ לִ 
 .ץעֵ ח וָ מַ ל צֶ ם ּכָ הֶ ת ּבָ קֹוׁשְ הַ לְ ּו

 

3. 
 ה ּלֶ ת אֵ יעֹוטִ נְּו
ם לְ עִ טְ נֹו נּוחְ נַר אֲ ׁשֶ אֲ   ם ֹוּיהַ  י�נֶפָ י
ֹ ּדֵ גַ ם וְ יהֶ ׁשֵ רְ ק ׁשָ מֵ עְ הַ   ם ארָ ל ּפ
 ןצֹורָ לְ  חּורְ פְ ן יִ עַ מַ לְ 
 לאֵ רָ ׂשְ י יִ צֵ ר עֲ ָאׁשְ  �תֹוּבְ 
 .הרָ ָאפְ תִ לְ ה ּוכָ רָ בְ לִ 

 

4. 
 ינּוחֵ ל ָאי ּכָ דֵ ק יְ ּזֵחַ וְ 
ם ּבַ לִ מֵ עֲ הָ  ֹ ת הַ מַ דְ ת ַאדַ בֹועֲ י  ׁשדֶ ּק
 .ּהתָ מָ מְ ת ׁשִ חַ רָ פְ הַ בְ ּו
 םילָ חֵ ' ה �רֵ ּבָ 
ֹ ּו  .הצֶ רְ ם ּתִ דָ ל יָ עַ פ
5. 

 םיִ מַ ּׁשָ ן הַ מִ  �ׁשֶ דְ ן קָ עֹוּמְ ה מִ יפָ קִ ׁשְ הַ 
 לאֵ רָ ׂשְ יִ  �ּמְ ת עַ אֶ  �רֵ בָ ּו
 נּולָ  ּתָ תַ ר נָׁשֶ ה אֲ מָ דָ אֲ ת הָ אֶ וְ 
 .ינּותֵ בוֹ אֲ לַ  ָּת עְ ּבַ ְׁש ר נִ ֶׁש אֲ ּכַ 

 .ןמֵ ָא
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