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 מערך שיעור כיתה ב

   אדם ועץ – כי האדם עץ השדה
חשיבותם של העצים לחיינו ואת  ,ט"ו בשבט כראש השנה לאילן, מדגיש את ההכרות עם העץב המערך עוסק

חלקי העץ, עם  – הפעילויות מכוונות להכרות עם העץ במובן הפיזי  האדם לעץ.הקשר התועלתני והסימבולי בין 

 התנאים לגדילתו, סוגי עצים, וכן עם העץ במובן המטפורי, והקשר בין בני האדם לעצים.

 

 הכרות עם העץ – 1שיעור 
 הסבר על חלקי העץ ותפקידם – מבנה העץ .1

המים וחומרי המזון מהקרקע, להזנת העץ. כמו כן השורש מחבר תפקידו לספוג את  .לק העץ הנמצא באדמהח – השורשים

 את העץ לקרקע ומייצב אותו שלא יעקר.

 

מקשר בין החלק המרכזי הנושא את נוף העץ. הגזע חזק ויציב כדי שיוכל לשאת את הענפים העלים והפירות. הגזע  – הגזע

 וביל מים ומזון מהקרקע לעלים.מהשורשים לענפים ולעלים, ו

 

 הפרחים והפירות של העץ. ,םיהמשך הגזע המסתעף לכיוונים שונים. הענפים נושאים את העל – ענפים

 

חומרים המשמשים מזון לעץ. העץ נושם  ,בעזרת אור השמש ,המיםתפקידם לייצר מהאוויר )דו תחמוצת הפחמן( ו – עלים

עצים שעליהם נושרים בתקופת השלכת ובאביב הם מלבלבים, באמצעות העלים ומאייד חלק מהמים שספג. ישנם 

. עצים שעליהם נשארים כל השנה כמו החרוב או הזית,  נשיריםעצים צומחים מחדש. עצים אלו, כמו תאנה, שקד, נקראים 

 עצים ירוקי עד. נקראים 

 

רחים בדרך כלל הפ  על הענפים ומהם מתפתחים הפרחים. הניצנים הם הבלוטות הקטנות הגדלות – ניצנים ופרחים

צבעוניים, ויש בהם עלי כותרת, אבקנים, ועלי. תפקידם של הפרחים להפרות את העץ וליצור זרעים שיתפתחו לעצים 

 חדשים, כלומר להתרבות של העץ.

 

הפירות מתפתחים מהפרחים והם מכילים את הזרעים. הפרי הוא המעטפת שמשמשת להזנת הזרע ממנו  – פירות וזרעים

. הזרעים מתפזרים סביב העץ או נישאים למקומות אחרים, הם נקלטים באדמה ובעזרת מים הם נובטים מתפתח עץ חדש

 והופכים לצמח חדש. 

 



 
 

2 
 

 

 

 אגדות על חלקי העץ .2

 אהבת הקטלב והיונה – סיפור על שורשים

ל ֵעץ הַּ  ֶׁ ְרּתֹו ש  יֹּוָנה ָהְיָתה ֲחבֶׁ ל. הַּ ְרמֶׁ ּכַּ ר הַּ הַּ ָחיָה ּבְ ֶׁ ם ָהְיָתה יֹוָנה ש  עַּ יֹּוָנה ָעָפה ּפַּ ל יֹום ָהְיָתה הַּ ח בוואדי. ּכָ מַּ ּצָ ֶׁ ָטָלב ש  ּקְ

ְסעֹוֵת  ל וְּבמַּ ְרמֶׁ ּכַּ ל הַּ ְמעוָּפה ֵמעַּ ִהיא רֹוָאה ּבִ ֶׁ ְפָלִאים ש  ּנִ ְמָראֹות הַּ ל הַּ ר ִלְקָטָלב עַּ ּפֵ ל ְלסַּ ְרמֶׁ ּכַּ מֹוָרד הַּ ם ּבְ עַּ יָה. ּפַּ

בוּע ָ ָבה יִָמים ְוש  ָ יֹּוָנה ָלעֹוף ְולֹא ש  ּנֹוִפים ִהְרִחיָקה הַּ ת הַּ ֲאוָה ִלְראֹות אֶׁ ּתַּ ּה ְוהַּ ּנֵא ּבָ ם ִהְתקַּ יֹּוָנה ְוגַּ עַּ לַּ ְעּגֵ ָטָלב ִהְתּגַּ ּקְ ֹות. הַּ

ֲעָלה  מַּ ס ּבְ ּפֵ ְצמֹו ִמן ָהֲאָדָמה ְוֵהֵחל ְלטַּ ר עַּ יר ָעקַּ ּדִ ֲאָמץ אַּ מַּ ר. ּבְ הַּ ֲעלֹות ְלרֹאש  הַּ ְחִליט לַּ ְצמֹו. הוּא הֶׁ עַּ ְמֵהָרה ּבְ ר. ּבִ הַּ הַּ

ָטָלב בוואדיִנְהיֶׁה ָאדֹ  ּקְ ת ָחְבָרה הַּ ש  אֶׁ יֹּוָנה ְלחֹפֶׁ ר ָעָפה הַּ ֶׁ ֲאש  יו ִנְתְקעוּ. ּכַּ ָ ֹוָרש  סוּ ְוש  ִריָריו ִנְתּפְ ְ ֲאָמץ, ש  , לֹא ָמְצָאה ם ִמּמַּ

ְך ְוהוּא ָאדֹם ּכ   רֶׁ ּדֶׁ ע הַּ ְמצַּ אֶׁ ר ּבְ הַּ ֲעָלה הַּ מַּ ִחיָנה ּבֹו ּבְ ּבְ ע הַּ תַּ ה אֹותֹו ְלפֶׁ ש ָ  ּלֹו.אֹותֹו. ִהיא ָעָפה ְוִחּפְ

ת כָּ  ְצִמי אֶׁ עַּ ָטָלב "ְוָרִציִתי ִלְראֹות ּבְ ּקְ יָך" ָעָנה הַּ י ֵאלֶׁ ְעּתִ ְעּגַּ יֹּוָנה. "ִהְתּגַּ ֲאָלה הַּ ָ ה?" ש  ה עֹוש ֶׁ ּתָ ּתְ "ָמה אַּ אַּ ֶׁ ל ָמה ש 

ֱעזֹב אֹוְתָך".  יֹּוָנה "יֹוֵתר לֹא אֶׁ ת ִלי ָעָליו". "ֵאין ְלָך ָמה ִלְדאֹג", ָעְנָתה הַּ רֶׁ ּפֶׁ  ְמסַּ

זַּ  ָּם.ֵמָאז ּגֶׁ י ּה ְמס  ד ּגֹבַּ ק עַּ ר ֲאָבל רַּ הַּ ֵדל ּבְ ּדֹם ְוהוּא ּגָ ָטָלב אֶׁ ּקְ  ע הַּ

 

 

ל )אגדת עם( – סיפור על גזע ּבֵ ִית ִמְתאַּ זַּּ  ֵעץ הַּ

ֱאכֹל. הָ   כוּ  ְוֵסְרבוּ לֶׁ ִּים ּבָ י חַּ ֲעֵלי הַּ ִחים. ּבַּ מַּ ּצְ ִּים ְוהַּ י חַּ ֲעֵלי הַּ ל ּבַּ ְך, התאבלו ּכָ לֶׁ ּמֶׁ לֹמֹה הַּ ְ ת ש  ּמֵ ֶׁ ש  ם  ֵעִציםּכְ ת ֲעֵליהֶׁ ירוּ אֶׁ ִ ּ ִהש 

ל אֹודֹות טוּב ם עַּ יֵניהֶׁ רֹות. ֵהם ָסחוּ ּבֵ ּנוּ ּפֵ לֹמֹה. -ְולֹא ָנתַּ ְ ְך ש  לֶׁ ּמֶׁ ל הַּ ֶׁ רוּ.  ִלּבֹו ש  ְ ק ְוָעָליו לֹא ָנש  תַּ ָ ִית ש  זַּּ ק הַּ  רַּ

ְך.  לֶׁ ּמֶׁ ל הַּ ֶׁ ְבחֹו ש  ִ ש  ר ּבְ ּבֵ ּלֹא ּדִ ֶׁ ִית, ש  זַּּ ל הַּ ם עַּ ילוּ ָהֵעִצים ֵחרֶׁ ּטִ  הַּ

חָ  ל ֵעץיֹום אֶׁ ֶׁ ְזעֹו ש  , ְוִהּנֵה ּגִ ש  עַּ ָטם ְלִכוּוּן ָהרַּ ּבָ ל ָהֵעִצים ִהְפנוּ מַּ יר. ּכָ ּדִ ש  אַּ עַּ ָמע רַּ ְ ע. ָאְמרוּ זֶׁה ְלזֶׁה: -ד ִנש  ּקָ ִית ְמב  זַּּ הַּ

ר תֶׁ סֶׁ ְך. ּבְ לֶׁ ּמֶׁ לֹמֹה הַּ ְ ל ש  נוּ עַּ ל יֹוֵתר ֵמִאּתָ ּבֵ ִית ִהְתאַּ זַּּ ִה -הַּ ֶׁ ד ש  ל עַּ ל ְוִלּבֹו ָסבַּ ּבֵ ל ִלּבֹו ִהְתאַּ ֶׁ ְזעֹו ש  יֹּום ּגִ ד הַּ ע. וֵּמָאז ְועַּ ּקַּ ְתּבַּ

ל ֵעץ ֵאב-ּכָ ע ֵמרֹב ּכְ ּקָ יק ָחלוּל וְּמב  ּתִ ִית עַּ ְך.-זַּ לֶׁ ּמֶׁ לֹמֹה הַּ ְ ל ש  ֶׁ ל מֹותֹו ש  ִית עַּ זַּּ ל הַּ ֶׁ  ִלּבֹו ש 
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ְקָדן – סיפור על פריחה ַּ ּ ש  ֵקד הַּ ָ ּ ש   הַּ

ְלָאְך הַּ  ד מַּ ט, יוּרַּ בֶׁ ֵ ּ ש  ִּים ִלְפֵני ט"וּ ּבַּ בוִּעי ְ ִמים ֲחָזִקים יֹוְרִדים, ש  ָ ש  ִנים, ּגְ ֵ ְיש  ת  ָהֵעִצים הַּ ִחים, ִצְמִחיֵאל  ְלָהִעיר אֶׁ מַּ ּצְ

ְרֵסק. ם ָהֲאפַּ ן ּגַּ ֵ , יָש  ֵמש  ְ ש  ּמִ ן הַּ ֵ ן ָהִרּמֹון, יָש  ֵ בֹות, ְוָכל ָהֵעִצים עֹוְמִדים ְערִֹמים. יָש  ְ הוּא  רוּחֹות ָקרֹות נֹוש  ֶׁ ש  ן ּכְ ֵ ֵקד יָש  ָ ּ ש  ם הַּ ּגַּ

העֹוֵמד  ּקָ יָנה ֲעמ  ֵ ש  ּקוּעַּ ּבְ ָ ָחד, ְוהוּא ש  ה אֶׁ ת ֵאין ָעָליו ֲאִפּלוּ ָעלֶׁ כֶׁ ּלֶׁ ַּ ש  ל ָהִרּמֹון, נֹוֵגעַּ ּבֹו -, ּבְ ְלָאְך ִצְמִחיֵאל אֶׁ ּמַּ א הַּ . ּבָ

לְּ  ֶׁ ים ש  ּמִ ָרִחים ָהֲאד  ּפְ ת  הַּ ח אֶׁ ְנָתְך ְוִתְפּתַּ ִ ְתעֹוֵרר ִמש  ָבר ּתִ י ּכְ ג? עֹונֶׁה ָהִרּמֹון ִמּתֹוְך ְואֹוֵמר: ִרּמֹון, ִרּמֹון, אוּלַּ חַּ ָך, ְלָכבֹוד הַּ

ֹן,  יְך ִליש  ִ ְמש  ד, אַּ ם ָחָזק יוּרַּ ֶׁ ש  חוּץ ְוגֶׁ ר, ְסָעָרה ּבַּ ר ִלי קַּ ּנָה: קַּ ֵ ש  ִאייש  ד חֹדֶׁ  ר.עַּ

 ִ ְתעֹוֵרר ִמש  י ּתִ , אוּלַּ ש  ּמֵ ַּ , ְמש  ֵמש  ְ : ִמש  ש  ש  וִּבּקֵ ֵ ּ , ִמש  ש  ֵ ּ , ִמש  ֵמש  ְ ש  ּמִ ל הַּ ְלָאְך אֶׁ ּמַּ ָבִנים ָבא הַּ ּלְ ת פרחיך הַּ ח אֶׁ ְנָתְך ְוִתְפּתַּ

מֹר אֶׁ  ְ ש  ר, אֶׁ ר ִלי  קַּ ם יֹוֵרד ְוקַּ ֶׁ ש  רוּ וֲַּאִני ָערֹם, ּגֶׁ ְ י ָנש  יָנה: ָעלַּ ֵ ֵמש  ִמּתֹוְך ש  ְ ש  ּמִ ג? ָעָנה הַּ חַּ ֲאָדר.ְלָכבֹוד הַּ ָרָחי לַּ  ת ּפְ

ר: ֲאפַּ   ג ְוָאמַּ ְגּדֵ ְרֵסק, ּדִ ם  ָלֲאפַּ ְלָאְך ִצְמִחיֵאל ּגַּ ּמַּ א הַּ רוִּדים  ִלְכבֹוד ּבָ ְּ ו ח פרחיך הַּ ְנָתְך וְּפתַּ ִ ְרֵסק, ִהְתעֹוֵרר ִמש  ְרֵסק, ֲאפַּ

ק ן עֹוד ְקָצת, רַּ ַּ ָרד, ִאיש  חוּץ יֹוֵרד ּבָ ט , וּבַּ ק ְמעַּ י רַּ ְנּתִ ַּ יָנה: יָש  ֵ ם הוּא ִמּתֹוְך ש  ְרֵסק, ּגַּ ג. ָעָנה ָהֲאפַּ חַּ ד ָהָאִביב, ָאז  הַּ עַּ

י. ּלִ ֶׁ ָרִחים ש  ּפְ ת הַּ ח אֶׁ ְפּתַּ  אֶׁ

ל ָהֵעִצים ֲעֵצִלים, ֵאיָנם רֹוִצים ְלִהְתעֹוֵרר  ֵקִדי, ּכָ ְ ֵקד, ש  ָ ר: ש  ף אֹותֹו ְוָאמַּ ֵקד, ִלּטֵ ָ ּ ש  ל הַּ ְלָאְך אֶׁ ּמַּ א הַּ ְוֵאיָנם רֹוִצים ּבָ

ג?. ִמ  חַּ ת ּבֹוא הַּ ָלִדים אֶׁ ְּ י ר לַּ ֵ ש ּ ְתעֹוֵרר וְּתבַּ ה  ּתִ ּתָ י אַּ ט, אוּלַּ בֶׁ ֵ ּ ש  ג ט"ו ּבַּ ט, ִלְכבֹוד חַּ ֵ ּ ש  ֵקד, ְלִהְתקַּ ָ ּ ש  ִים  הַּ ָּד ּפֹוֵקחַּ ֵעינַּ י

 ַּ ְפָרִחים וֲַּאש  ט ּבִ ֵ ּ ש  ְתקַּ ג אֶׁ חַּ ֹון, וְּלָכבֹוד הַּ ְתעֹוֵרר ִראש  ֹן, אֶׁ י ִלי ִליש  ְלָאְך ְואֹוֵמר: ּדַּ ּמַּ את הַּ ְיָלִדים. צֹוֵחק ִלְקרַּ ת הַּ ח אֶׁ  ּמַּ

 

ֵאִנים – סיפור על הפרי ּתְ  מדרש תנחומא /נֹוֵטעַּ הַּ

ָהיָ  ֶׁ ְך ש  לֶׁ ּמֶׁ ה באדריאנוס הַּ ֲעש ֶׁ ְרָדה ָעָליו. מַּ ּמָ ֶׁ ת ש  חַּ ל ְמִדיָנה אַּ ֵחם עַּ ּלֹו ְלִהּלָ ֶׁ יָסֹות ש  ּגְ ְלָחָמה ְוהֹוֵלְך ִעם הַּ ּמִ ה עֹוֵבר לַּ

ֲאֵחִרים.  עַּ לַּ ה ָזֵקן ְועֹוֵמד ְוטֹוֵרחַּ וִּמְתיַּּגֵ ּתָ ר לֹו אדריאנוס, אַּ ֵאִנים. ָאמַּ ָהיָה נֹוֵטעַּ ּתְ ֶׁ ָחד ש   ָמָצא ָזָקן אֶׁ

ּמֶׁ  ר לֹו: ֲאדֹוֵני הַּ י. ָאמַּ נַּ רֹות  ְנִטיעֹוָתי, ְוִאם ָלאו, יֹאְכלוּ ּבָ ל ִמּפֵ ה, אֹכַּ ְזכֶׁ . ִאם אֶׁ ְך, ֲהֵריִני נֹוֵטעַּ  לֶׁ

ְלִסלָּ  ל סַּ ה אֹותֹו ָזֵקן, ָנטַּ אֹותֹו ָמקֹום. ָמה ָעש ָ ר. ָמָצא ְלאֹותֹו ָזֵקן ּבְ ְלָחָמה ְוָחזַּ ּמִ ִנים ּבַּ ָ לֹוש  ש  ָ ה ש  ּכוֵּרי ָעש ָ ָלא אֹוָתּה ּבִ ה וּּמִ

ב ִלְפֵני אדריאנוס. ּתְ   ֵאִנים יָפֹות ְוָקרַּ

ְרּתָ לִ  ָצאת אֹוִתי בהליכתך, ְוָאמַּ ּמָ ֶׁ ֵקן ש  זָּ ָך. ֲאִני הוּא אֹותֹו הַּ ְבּדְ ל ִמן עַּ ּבֵ ְך, קַּ לֶׁ ּמֶׁ ר ְלָפָניו: ֲאדֹוִני הַּ ה ָזֵקן ָמה ָאמַּ ּתָ י: אַּ

ָבר ִזּכַּ  ֲאֵחִרים. ֲהֵרי ּכְ עַּ לַּ ֵער, עֹוֵמד וִּמְתיַּּגֵ ה ִמְצטַּ ּתָ ה ָמֵהן אַּ ְלִסּלָ ּסַּ תֹוְך הַּ ּבְ ֶׁ ה ש  רֹות נטיעותי, ְוֵאּלֶׁ ֱאכֹל ִמּפֵ קֹום לֶׁ ּמָ י הַּ ּנִ

ְך.  אוּ אֹוָתּה ְזהוִּבים, וֲַּעש וּ ּכָ ּלְ ּנוּ וּמַּ ֲעָבָדיו: ְטלוּ אֹוָתּה ִמּמֶׁ ר אדריאנוס לַּ ָּד ָאמַּ ְתָך. ִמי נַּ  מַּ

 ֵ ש  א ּכְ ּלָ ִטיעֹות. אֶׁ ּנְ ל ָאָדם ִמן הַּ ּטֵ ע, ֲאִפּלוּ ִיְהיֶׁה ָזֵקן.ְלִפיָכְך לֹא ְיבַּ ָצא, עֹוד יֹוִסיף ְוִיּטַּ ּמָ ֶׁ  ם ש 
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 מיון בין אדם ועץד – 2שיעור 
 פתיחה .1

 במה דומה האדם לעץ?  •

 אילו דברים צריכים גם האנשים וגם העצים כדי לחיות? )מים, מזון, אור, קרקע לעמוד עליה( •

 כריתה( -וגם בעצים? )חום וקור, אש, פציעה אילו דברים יכולים לפגוע גם באנשים •

 :נזכרים בחלקי העץ •

 העץ

 זהו הגזע החום העבה ומעליו ענפים. ,הבא נמנה את כל חלקיי ,אני הוא העץ הביטו אליי

 ומתחתיי מסתתרים שורשים. ,וגם פירות וגם פרחים ,כן, ענפים ועליהם עלים ירוקים חינניים

 

 כסמלים: חלקי העץ

מה הכוונה כשאומרים למשפחה שלי יש אנחנו משתמשים במושג שורשים לגבי אנשים?  איך - שורשים •

שורשים מחברים לאדמה, מהם שואב העץ  ק או ברוסיה? או מסע שורשים ועבודת שורשים?אשורשים בעיר

מה מחבר אנשים לאדמה, למקום שגדלו בו, לבית שלהם? )המשפחה, העבר, מה  - את המים וחומרי המזון

 יסטוריה(ה – שקרה לי ולמשפחה שלי

מהו גזע בהקשר של חיות למשל? למה מתכוונים שאומרים על כלב שהוא "גזעי"? הכוונה שלא  - גזע •

ענפים העלים הגזע של העץ הוא מה שמחזיק את כל ה התערבב שהוא מהחלק המרכזי של הסוג שלו.

 מה מחזיק את גוף האדם? השלד, עמוד השדרה. -והפירות

כיצד משתמשים במושג ענפים לא בהקשר של עצים? במה יש ענפים? למשל במשק יש ענפים,  - ענפים •

למה הכוונה ענפי המשק? )חלקים שונים ששייכים לאותו ארגון(הענפים של העץ הן התפצלויות של הגזע, 

 ון לכל חלקי העץ. כך גם ענפים משמשים לחלקים שונים שקשורים לאותו מעשה.והם מובילים מים ומז

י יכול להגיע לחלק הגבוהה הענפים הגבוהים ביותר של העץ. מה מסמל החלק הגבוהה של העץ? מ - צמרת •

 הצמרת היא סמל  להצלחה, להיות הטוב ביותר בתחום מסוים. ביותר?

הפרח הוא חלק יפה  הוא "פורח"? )שמח, מרוצה, מצליח(ששאומרים על מישהו כמה מתכוונים ל – פרחים •

כלל אחרי תקופה שבה לא גדל )חורף(. לכן פריחה היא סמל -וצבעוני, הוא מופיע כאשר העץ מתחדש בדרך

 להתפתחות, הצלחה, שמחה.

ים במושג פרי שלא בהקשר של עצים? למה מתכוונים כשאומרים עבודה שמשתמ מתי - פירות וזרעים •

 הפרי הוא מה שמחזיק את הזרע את ההמשך של  עבודה מוצלחת, שיש לה תוצאה טובה=פרי(.פורייה? )

•  
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העץ, ומאפשר את התרבותו. הפרי הוא החלק בעץ שניתן לאכילה לכן הוא סמל לתוצאה טובה. למה שאליו 

 מכוון התהליך כולו.

ן מחזיק בתוכו את כל הוא החלק הקטן והפנימי של הפרי שיגדל להיות עץ שלם, הגרעי הזרע או הגרעין •

התכונות של העץ. לכן משמש הגרעין ביטוי למשהו קטן אבל מרכזי וחשוב. הגרעין הקשה הוא ביטוי לקבוצה 

 קטנה, או חלק קטן שהכי נאמן.
 

 ביטויים סמליים שקשורים בעצים

 להשתקע, להשתלב במקום, להתחבר. - להכות שורש .1

 תחרות להגיע לטוב ביותר. - מרוץ לצמרת .2

 להרוס ולפגוע במשהו שאתה עצמך תלוי בו - ת את הענף עליו אתה יושבלכרו .3

 הבן/ הבת דומה להוריו - התפוח לא נופל רחוק מהעץ .4

 בחור טוב, רציני, איכותי - בחור כארז .5

 החלק המרכזי, קטן אבל נאמן. - הגרעין הקשה .6

 מסתמך על דברי אדם מכובד וידען. - נתלה באילן גבוהה .7

 סל משהו מהיסוד.לח - לעקור מן השורש .8

 מרוב פרטים לא מבחינים בעיקר. - מרוב עצים לא רואים את היער .9

 הדברים אינם נכונים. - לא דובים ולא יער .10

 לא שייך לסביבתו, לא מתאים. - נטע זר .11

 שלום, מצב של שלווה. - איש תחת גפנו ותחת תאנתו .12
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 התאמת ביטוי במשפט

 _______________ של הקבוצה.אורן, אלון ותמר מאוד מחויבים לפעילות הם ה_ .1

 גילתי שכל מה שסיפר לי לא קרה, ממש ________________________. .2

 זו הייתה תקופה טובה בארץ, __________________________ וכולם עזרו זה לזה. .3

 אבא של גפן, שמציירת יפה הוא אמן, כנראה ש_____________________________. .4

 הוא ממש ___________________. דן גילה אומץ ואחריות בטיול .5

 לא הכרתי אף אחד. .__הלכתי לפגישה של החברים של מורן כי היא הזמינה אותי, אבל הרגשתי שם __ .6

 ____ במקום.מרגישים בבית אפשר לומר שהצלחנו לפני כמה שנים לישוב החדש, אבל אנחנו עברנו  .7

 במקום העבודה שלה, יש שם תחרות קשה. היא מאוד עסוקה ב_____ סיגל לא פנויה להיות עם חברים .8

 __________ כי הם לא ירצו להיות חברים שלך.אם אתה לועג לחברים שלך אתה ____________ .9

 הוא הביא ציטוטים של מומחים כדי לשכנע אותי, הוא _________________________.   .10

 _ את תופעת האלימות, פשוט לחסל אותה!צריך ________________ .11

 ___.ש________________ לא הבנתי שום דבר. רציתי לומר לוכך הרבה, -דקל דיבר כל .12
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 דמיון אדם ועץ – כי האדם עץ השדה – 3שיעור 
 

 מה דעתכם על המשפט: "כי האדם עץ השדה"? במה דומה האדם לעץ ובמה הוא שונה? פתיחה: .1

 

 . ם והסברוקריאת המשפט מספר דברי .2

העץ בכלל ועץ הפרי במיוחד, הוא בעל ערך ואין לפגוע בו גם אם יש מצב מלחמה, ורוצים לפגוע בפרי כדי 

 לפגוע באויב. העץ אינו אדם, הוא אינו אשם ולא הוא צריך להיות במצור.

תאכל ואותו  "כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופשה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו

 (דברים כ, יט)לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור". 

 

 דוד זהביטיין, לחן: פניה ברגשמילים: השיר 'ניגונים'/ לימוד  –בין העץ לאדם  .3

 שתלתם ניגונים בי אימי ואבי

 ניגונים מזמורים שכוחים

 גרעינים גרעינים נשאם לבבי

 עתה הם עולים וצומחים

 עתה הם שולחים פארות בדמי

 ורקי שלוביםשורשיהם בע

 ניגוניך אבי ושירייך אימי

 בדופקי נעורים ושבים

 

 הנה אאזין שיר ערשי הרחוק

 הביע פי אם אלי בת

 הנה לי תזהרנה בדמע וצחוק

 איכה וזמירות של שבת

 כל הגה יתם וכל צליל יאלם

 בי קולכם הרחוק כי יהום

 עיני אעצום והריני איתכם

מעל לחשכת התהום.

 - כלי דם. שלובים - ענפים. עורק –החזיק, לקח איתו. פארות  - נשכחים, ישנים. נשא - כוחיםמילים קשות: ש •

 מתעוררים. - הדופק שלי, פעימות הלב. נעורים - מחוברים משתלבים. דופקי

 .ירוק מילים הקשורות לעץצבע סמנו בם מילים הקשורות לאדם ולגוף האדם, אדוצבע סמנו ב •

 האם היו מילים שקשה למיין? אילו? •

 לים החלקים השונים של העץ בשיר מה הם השורשים? הענפים? השתילה?מה מסמ •

 האם העץ והאדם דומים או שונים לפי השיר? במה מתבטא הדמיון? •

 למה לדעתכם בחרה פניה ברגשטיין בסמל של העץ?  מה מסמל העץ בשבילה? •

 בחרו קטע מהשיר וציירו אותו. •



 

 

 

 

 העץ שלי .4

הבשלה, אזור גידול, שימושים בעץ ובפרי,  -עץ נוי, עונת פריחה-נמוך, עץ פרי-עצים )גבוהמעלים תכונות של  •

 גודל וצורת עלים(

 אותו.  שיש לו תכונות שמתאימות לו ומצייר על עץ ת /חושבה /תלמידכל  •

 תערוכה.  בניית •

 ניתן להתחלק לקבוצות וכל ילד יציג את העץ שצייר ולמה בחר בעץ זה. •

 

 השקדאילן ו – לסיום אגדה .5

שני ידידים הם היו, עץ השקד שגדל בחצר הקטנה, והילד אילן שגר בבית הקטן. בני גיל אחד כמעט היו, כמעט, 

כי השקד גדול היה מאילן בשבעה חודשים. יום הולדתו של האילן היה בט"ו בשבט, ואילו יום הולדתו של הילד 

בכל הזדמנות היה אילן בא  לבקר את השקד שלו,  בט"ו באלול, אבל בכל זאת, ידידים טובים היו השנים.  –אילן 

והאמינו לי, גם השקד היה בא לבקר את אילן אילו רק יכול היה... ט"ו בשבט הלך וקרב, ואילן חשב בליבו: איזו 

מתנה אביא לשקד שלי לכבוד יום הולדתו חשב, חשב עד שידע מה, אבל הוא שמר זאת בסוד עד ליום עצמו. 

לן לבקר את השקד שלו, קרב אליו ונעצר מלא השתאות, ידידו העץ התקשט ליום הולדתו בבוקר טו בשבט בא אי

 ורדרדים נותני ריח.  -בבגד פריחה לבן ונפלא. כל ענפיו היו מכוסים פרחים קטנים, לבנים 

ול שלום לך, שקדי ידידי, וברכות ליום הולדתך! אמר לו אילן, הנה הבאתי לך מתנה קטנה! המתנה הייתה ציור גד

צבעוני ויפה של עץ פורח באביב, מעשה ידי אילן להתפאר. אני בטוח כי השקד שמח למתנה, ואילו יכול היה 

 לדבר היה אומר לו: תודה, אילן, תודה רבה רבה! 

עברו שבועות, חלפו חודשים חמישה, שישה ושבעה, והנה הגיע יום ט"ו באלול, הלוא הוא יום הולדתו של אילן. 

וחמים. שמש קיץ טיפסה בשמים, ואילן השכים קום, לבקר את ידידו השקד. הוא יצא מן הבית  היה זה יום בהיר

 לחצר, לבוש בגד חג לבן, וכולו מלא סקרנות, איזו מתנה הכין לו ידידו השקד ליום הולדתו.

אותו שלום לך, שקדי ידידי אמר לו אילן כשקרב אליו, היום מלאו לי שמונה שנים. האם... הוא ביקש לשאול 

 -משהו, אבל השאלה לא נשאלה. לא היה צורך לשאול.  ענפיו של העץ שהיו בט"ו בשבט מכוסים פרחים לבנים 

ורדרדים, היו עתה עמוסים פירות לרוב. פירות חומים, שקדים שהבשילו. אילן שלח ידו וקטף פרי אחד, פיצח את 

 קליפתו ואכל את תוכו. זה... זה טעים נורא! אמר אילן בשמחה. 

ואז קטף אילן עוד ועוד שקדים מן העץ, התיישב בצילו, השעין את גבו אל הגזע ואמר: תודה לך, שקד, על 

 שהכנת לי מתנה טעימה ונפלאה כזאת ליום הולדתי!

 זה היה יום הולדת נחמד, הלא כן.


