
 

 

 

 

 

 מערך שיעור כיתה ג

 כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ תחילה
 

מושג הנטיעה בתרבות היהודית העתיקה והחדשה, ומראה שהנטיעה במקורות  המערך עוסק

שלבי פעולת בהמשך, נית אלא מושרשים בתרבותנו הקדומה. וחשיבותה אינם המצאה מודר

 חשיבות מעשה הנטיעה ומשמעותו דרך הכרות עם אגדות, סיפורים ושירים., הנטיעה, וצמיחת העץ

 

 למה נוטעים? •

 איך נוטעים? מה הם שלבי פעולת הנטיעה, שלבי צמיחת העץ. •

 ראשונות.מה הקשר בין נטיעה לט"ו בשבט? הנטיעות ה •

  , שיר ואגדה על נטיעות. סיפור •

 



 

 

 

 נוטעים?דוע מ – 1שיעור 
 למנהג הנטיעה ורות מק .1

ל-ָתבֹאוּ ֶאל-ְוִכי כג ם ּכָ ם ָעְרָלתֹו, ֶאת--ֵעץ ַמֲאָכל-ָהָאֶרץ, וְּנַטְעּתֶ ִנים, ִיְהיֶה ָלֶכם ֲעֵרִלים-וֲַעַרְלּתֶ לֹׁש ׁשָ ְריֹו; ׁשָ   לֹא יֵָאֵכל.--ּפִ

ָנה, ָהְרִביִעת, ִיְהיֶה, כָּ  כד ָ ְריוֹ -לוַּבׁשּ ת, ּתֹאְכלוּ ֶאת כה  קֶֹדׁש ִהּלוִּלים, ַליהוָה.--ּפִ ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָ ְריֹו, ְלהֹוִסיף ָלֶכם, -וַּבׁשּ ּפִ

בוָּאתֹו:  )ויקרא י"ט(  ֲאִני, ְיהוָה ֱאלֵֹהיֶכם.  ּתְ

 ץ? )נטיעה(מה המצווה הראשונה עם הכניסה לאר •

למה לדעתכם כדאי לטעת כשנכנסים לארץ? מה נותנת הנטיעה? למה צריך להקדים ולטעת, כמה זמן לוקח  •

 מהנטיעה ועד ההנאה מהפרי? )כדי שיהיו פירות למאכל, לעץ לוקח כמה שנים עד שייתן פרי(

 
 

 הוא אלא במטע תחילה. שנאמר: "ויטע ה' אלוהים -ברוך-מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקדוש

 ". אף אתם כשאתם נכנסים לארץ ישראל, לא תתעסקו אלא במטע תחילה. גן בעדן
 

 

 

יֶצר ְיהוָה ֱאלִֹהים ֶאת ז ִּ ָּה.-ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-וַי ִּים; וְַיִהי ָהָאָדם, ְלֶנֶפׁש ַחי ַמת ַחי יו, ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ ִּ ע ְיהוָה  ח  ָהֲאָדָמה, וַי ּטַ ִּ וַי

ן ֵעֶדן-ֱאלִֹהים, ּגַ ֶדם--ּבְ ם, ֶאת; וַ ִמּקֶ ם ׁשָ ָּש ֶ ר יָָצר.-י ְַּצַמח ְיהוָה ֱאלִֹהים, ִמן ט  ָהָאָדם ֲאׁשֶ ל-וַי ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה, -ָהֲאָדָמה, ּכָ

ַעת טֹוב וָָרע.--ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ן, ְוֵעץ, ַהּדַ תֹוְך ַהּגָ ִּים, ּבְ  )בראשית ב'(  ְוֵעץ ַהַחי

 

 ם(למי משווה המדרש את בני ישראל? )אלוהי •

 בני ישראל לטעת בארץ כדבר ראשון? )כמו שאלוהים עסק בנטיעה גם אנו צריכים לנטוע( על מדוע •

מה אומרת לנו ההשוואה לאלוהים על מצוות הנטיעה? )מצווה חשובה מאוד, קודש, הופכת את האנשים  •

 שותפים של אלוהים(



 

 

 

 הנטיעה בשירה הציונית  .2

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנטיעה בשיר השקדיה פורחת?  מה הן סיבות •

 למה הארץ משוועת? מה לדעתכם המצב בארץ כשנכתב השיר? •

 מה הן סיבות הנטיעה בשיר השתיל?  •

 מי יכה שורש? העצים או האנשים? •

 כיצד קשורה נטיעת עצים לחיבור אנשים לארץ ולאדמה? •

של נטיעה או עבודה בשטח, איך הרגשתם במהלך העבודה ואחריה? האם זה גרם לכם  נסו להיזכר בחוויות •

 להרגיש קשר למקום?

 

 

 השקדיה פורחת

 לחן: מנשה רבינא ,מילים: ישראל דושמן

ה ּפֹוַרַחת ֵקִדיָּ  ַהשְּׁ

ז זֹוַרַחת, ש ּפָּ מֶׁ שֶׁ  וְּׁ

 ִצּפֹוִרים ֵמרֹאש ֹכל ַגג

ת ּבֹוא ַהַחג. רֹות אֶׁ ַבשְּׁ  מְּׁ

 

ט ִהִגיעַ  בָּ  ט"ו ִּבשְּׁ

נֹות. ִאילָּ  ַחג לָּ

ט ִהִגיעַ  בָּ  ט"ו ִּבשְּׁ

נֹות. ִאילָּ  ַחג לָּ

 

ת עַׁ וַׁ  ָהָאֶרץ ְמשַׁ

ת עַׁ  ,ִהִגיָעה ֵעת ָלטַׁ

ד ִיַקח לֹו ֵעץ                          חָּ  ֹכל אֶׁ

ִתים ֵנֵצא חֹוֵצץ. אֶׁ  ּבְּׁ

 

ט ִהִגיעַ  בָּ  ט"ו ִּבשְּׁ

 שיר השתיל 
 

 לחן: יואל ולבה ,מילים: יצחק שנהר
 

ר פָּ ַגם ַּבכְּׁ ִעיר וְּׁ  ַגם ּבָּ
ִכים, ד קּום ַישְּׁ  יֶׁלֶׁ

ֵיֵצא ַלַגיְּׁ  רוְּׁ הָּ לָּ  א וְּׁ
ֻרִקים. ִתיִלים יְּׁ  ִעם שְּׁ

 
ֹתל ִנשְּׁ  זֶׁה ַהיֹום ִנַטע וְּׁ

ש. ה ֹּפה ֹשרֶׁ ַנכֶׁ  וְּׁ
נָּה  עֹוד שָּ נָּה וְּׁ  –עֹוד שָּ

ש. ִהֵנה ֹּפה ֹחרֶׁ  וְּׁ
 

ִתיל  ִשירּו ִשיר ַלשָּ
ִליל! ַעד ַהגָּ ה וְּׁ  ִמיהּודָּ

ֹתל וַָּטע ֹתל, שְּׁ  ַטע ּושְּׁ
ה! ַגם ַאתָּ  ַגם ֲאִני וְּׁ



 

 

 

 

 תהליך הנטיעה והצמיחה .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קשורות לפעולות שעושים השותלים.הסמנו מילים  •

, חפירת גומה, הצבת השתיל הבאת השתיל למקום השתילה עה מופיעים בשיר?אילו שלבים של פעולת הנטי •

 בגומה, מילוי הגומה, השקיית השתיל. 

 לצייר את שלבי הנטיעה, וכמובן לצאת לטעת.תלמידים אפשר לתת ל •

 ם השותליםכך הולכי
 לחן: ידידיה אדמון, מילים: יצחק שנהר

 
ִלים: ִכים ַהשֹותְּׁ ְך הֹולְּׁ  כָּ

ד, ֵאת ַּביָּ  ֹרן ַּבֵלב וְּׁ
ר, פָּ ִעיר ּוִמן ַהכְּׁ  ִמן הָּ
ר  הָּ ק, ִמן הָּ ֵעמֶׁ  –ִמן הָּ

ט! בָּ ט"ּו ִּבשְּׁ  ּבְּׁ
ט! בָּ ט"ּו ִּבשְּׁ  ּבְּׁ

 
ִלים? ם, ַהשֹותְּׁ אתֶׁ ה ּבָּ מָּ  לָּ

ַקע ּוַבֹצר,  ַנְך ַּבַקרְּׁ
ֹּפר ִביב ַנחְּׁ גּומֹות סָּ  וְּׁ

ִרים ּוַבִמישֹור  הָּ  –ּבֶׁ
ט! בָּ ט"ּו ִּבשְּׁ  ּבְּׁ
ט! בָּ ט"ּו ִּבשְּׁ  ּבְּׁ

 
ִלים? ֵהא ֹּפה, ַהשֹותְּׁ  ַמה יְּׁ

ה, ל גּומָּ כָּ ִתיל יָּבֹוא ּבְּׁ  שְּׁ
ֹרׂש ִצלֹו,  ַיַער ַעד ִיפְּׁ
ה  ֵצנּו ֲעגּומָּ  –ַעל ַארְּׁ

ט! בָּ ט"ּו ִּבשְּׁ  ּבְּׁ
ט! בָּ ט"ּו ִּבשְּׁ  ּבְּׁ

 



 

 

 

 מחזור חיי הצמח .4

 ציירו בכל משבצת ציור מתאים למילה הכתובה

 זרע .5 צמח בוגר .4 הבשלת פרי .3 נביטה .2 פריחה .1

 

 

 

 

 

    

 

 :רתם לפי סדר תהליך הצמיחהיסדרו את האותיות המסמנות את הציורים שצי

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

 

 למעשה זהו מעגל )לכן תלוי באיזה שלב התחלתם(

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 חשיבות הנטיעה וסיפורי נטיעות – 2שיעור 
 ושאלות מנחות על נטיעותמקורות הכרות עם  .1

 אם הייתה נטיעה בתוך ידך, ויאמרו לך: הרי לך המשיח.  :אמר רבן יוחנן בן זכאי

 )אבות דרבי נתן ל"א נו"ב( בוא ונטע את הנטיעה, ואחר כך צא והקבילו.

 מה הסיטואציה המתוארת במדרש? בין מה למה מתלבט האדם? •

 נטיעה או המשיח? :מה אומר רבן יוחנן בן זכאי? מה קודם •

 יבות מעשה הנטיעה?למה הנטיעה קודמת? מה זה אומר על חש •
 

 "פעם אחת  היה חוני המעגל מהלך בדרך. ראה אדם אחד שהוא נוטע חרוב. 

 אמר לו: זה, לכמה שנים טוען פירות? 

 אמר לו: לשבעים שנה. 

 אמר לו: כלום ברי )ברור( לך שתחיה שבעים שנה ותאכל ממנו? 

 )בבלי מסכת תענית(ע אני לבני". אמר לו: אני מצאתי את העולם בחרובים; כשם שנטעו אבותי לי, כך אט

 ברור, ידוע – ברי,   נותן פרי – טוען פירות: הסבר מילים קשות •

 מה שואל חוני את האיש? למה הוא מתפלא על מעשיו? •

 מה עונה האיש לחוני? מה הסיבה שהוא נוטע? •

 אילו תכונות יש לאדם שנוטע למרות שאינו יודע אם ייהנה מפירות עבודתו? •

 האנשים יעשו רק מה שכדאי להם, רק מה שהם בעצמם ייהנו ממנו? מה יקרה אם כל •

 מה המסר של הסיפור? למה צריך לטעת גם אם איננו יודעים אם נזכה להנות מהפרי? •

 

(. 1890הכרמל, נולד חג הנטיעות. היה הדבר בט"ו בשבט בשנת תר"ן )-יעקב, המושבה שבחיק-מספרים כי בזיכרון

יעקב, בלווית מנהל בית הספר. הילדים החזיקו  שתילים -הספר של זיכרון-ביתחבורה קטנה של ילדים יצאה מ

קטנים בידיהם ונטעו עצים בחוצות המושבה. כך נולדה מסורת ארצישראלית של נטיעת עצים בט"ו בשבט. לא 

 -מאה העבר זמן רב והנוהג פשט בכל הארץ. יוזם המסורת היה זאב יעבץ, סופר, חוקר והיסטוריון, שניהל  בסוף ה

 יעקב.-את בית הספר בזכרון 19

 

  

 



 

 

 

 ל נטיעותוסיפורים ע הצעות לפעילויות עם שירים. 2

 סימון מילים הקשורות לחג או לעצים בטקסט. •

 השלמת מילים חסרות. •

 חלוקת הטקסט לחלקים, לתמונות, לצייר את הטקסט. •

 המחזה של השיר/ הסיפור. •

 

 שירים וסיפורים

 מדרש תנחומא  /ריאנוס המלך ונוטע העציםאד •

 רדיס יהודה פ /רן הבודדהאו •

 זה להיות עץ/ דתיה בן דור איך  •

 


