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  מערך שיעור בנושא ט"ו בשבט ושונותמערך שיעור בנושא ט"ו בשבט ושונות  ת:ת:ראש השנה לאילנוראש השנה לאילנו

בט"ו בשבט, הידוע בתור ראש השנה לאילנות, ישנו מנהג של נטיעת עצים בארץ ישראל. מנהג זה, אותו אנו משייכים 
ע"י מנהל בית ספר בזכרון יעקב. בהמשך המנהג  1892ב שנקבע לראשונהכמסורת של החג, הוא מנהג חדש יחסית 

קק"ל אימצו את המנהג. החג והמנהג הם הזדמנות נהדרת לא רק   1908היות נפוץ בעוד מוסדות חינוכיים ובהפך ל

שיעור נכיר סוגים שונים של עצי ארץ ישראל ואת בלהתבונן ביופיים של העצים, אלא גם לשאוב מהם השראה. 

כל עץ הינו ייחודי כפי שכל נראה ש, ונבחן את המכנה המשותף בין האדם לבין עולם העציםהייחודיות של כל עץ. 
פירושים אשר תואמים לנושא השיעור כדי לקדם את  ןבמהלך השיעור נעזר באמרות על עצים וניתן לה .אדם ייחודי

  ם.השוואה בין עצים לבני אדה

עם בני גילם, ומגפת הקורונה כפתה עלינו ריחוק חברתי.   אינטראקציה חברתיתתלמידים פורחים ולומדים מתוך 

מתן כבוד לשונה,  בתקופה זו, בה העולם החברתי של התלמידים נהיה מורכב יותר, חשוב לשוחח על ערכים כמו: 
 . , אמפטיה והכרה בשונותקבלת האחר

היא לאפשר שיח על השונות הקיימת בתוך קבוצה הטרוגנית כמו כיתה תוך השוואה למאפיינים  מטרת השיעור

מראה חיצוני, תכונות אופי, יכולות וכישרונות. נעודד את התלמידים  השונים של העצים. נשוחח על צרכים, 

ולזהות את   ואחת להתייחס להבדלים בין אנשים דרך הדימוי של עצים, לכבד את השונות של כל אחדת  והתלמידו
 .ן/הייחודיות שלהם

. 

 הכנות לשיעור
 .  השיעור כולל דפי מידע על עצים, דפי עבודה ומצגת

 . קישור לדפי המידע ודפי העבודה, קישור למצגת

אם מתאפשר, כדאי להדפיס  העצים ולתלות אותם ברחבי הכיתה.  על דפי המידעדפיס את  לפני השיעור יש לה

 בצבע. 

 את דפי העבודה ולהכין אותם לחלוקה לאורך השיעור.   מראש גםחשוב להדפיס 
 בנוסף, ניתן להדפיס את המצגת ולהשתמש ככרטיסיות במקום מצגת.  

 

 מהלך השיעור
 דק' 5 -פתיחה 

 ש השנה לאילנות רא - שקופית הכותרתנפתח את השיעור במצגת עם 

 ים:  ות/נשאל את התלמיד
. 

 נה לעצים?  ש שרא אנחנו חוגגים/ותלמה  •
גדילה לאורך עונות השנה וחוגגים פתיחת שנה חדשה בחודש שבט כי  של תשובה אפשרית: העצים עוברים מחזוריות 

  חילהעברה תקופת החורף ומת-, כלומר" )חז"ל(והשרף מתחיל עולה באילנות"עברו רוב הגשמים )בדרך כלל( 

 צמיחה חדשה.  
. 
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 ים? ות/ ם מכירן/עצים את לואי •

 ., אלהאלון, אורן, אלה, שקמה, זית, רימוןפשריות: תשובות א

 ניתן לשוחח על כך שיש אנשים אשר נקראים על שמם של עצים כמו אלון, אורן וכדומה.  
. 

 עצים בט"ו בשבט? ות/למה נוטעים •
 תשובה אפשרית: כדי שיהיו עוד עצים בארץ ישראל.

כרון יעקב לפני יותר ממאה יהתחיל בבית ספר בז  ים שמנהג זה לא מגיע מהמקורות, אלאות/ביר לתלמידהס ל ניתן

 שנה ואומץ ע"י קק"ל כדרך לחגוג את ט"ו בשבט ולעודד צמיחת עצים בארץ ישראל. 

 

 דק' 10 -היכרות עם עצי ארץ ישראל  -חלק א' 

את שורשיו שולח, עץ עומד ומשתנה עם ו מחעץ לאט לאט צו" –עם האמרה ( 2פית )שקונפתח את הפעילות במצגת 

  (רחל שפירא)העונות." 
  למידות/ים:נשאל את הת

 ללמוד על העצים מתוך האמרה?   ות/מה אנחנו יכולים •

תשובות אפשריות: לעצים יש שורשים, העצים גדלים וצומחים, העצים משתנים, אך עומדים במקום, העונות  
 משפיעות על העצים.

 האדם. בין עולם העצים לעולם בני אמרה אשר יקדם את ההשוואה רוש לפי ות/יםניתן להציג לתלמיד

המשפחה שלנו( כך גם ובנות ים עם השנים, כך גם העצים. כפי שלנו יש שורשים )בני ות/ים ומשתנות/כפי שאנו גדל

 לעצים. 

כיתה,  ות/ים עם השנים )עוליםות/ים באופן קבוע, כך גם העצים. כפי שאנו משתנות/כפי שלנו יש בית בו אנו נמצא

 ר וכדו'(, כך גם העצים.   ספת בי ות/םובריע

 ים את הפעילות:ות/נסביר לתלמיד
על כל עץ מילות   וכתבותמונות ב הביטו, )מצ"ב בקישור( את דפי המידע על העצים קראוברחבי הכיתה,  הסתובבו

 תואר בדף העבודה.  

 ים להסתובב ברחבי הכיתה.  ות/נגדיר זמן לפעילות וניתן לתלמיד

 

 דק'  51 -דם ני אהשוואה בין עצים לב -חלק ב' 

     ים חזרה למליאה אחרי שכתבו את מילות התואר.ות/נאסוף את התלמיד

 באחד משני האופנים הבאים:  כתבושתואר המילות ישתפו בים ות/התלמיד

ים כתבו, על כל מילת  ות/על הלוח את מילות התואר שהתלמיד נכתוב .1

רשום ליד המילה את מספר  נאת המילה ו ה/מי כתב נשאלתואר 
 שכתבו אותה.  תו/יםדהתלמי
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לתוכנה,  ניכנס .ת התואר וכמות הפעמים שהשתמשו בהאיסוף מילול, wordcloudבאתר    נשתמש -.עץ מילים 2

 .בתוכנהשנעשה דוגמה לעץ מילים להלן תמונת מילים.  עץ וניצורצורה של  נבחר

 את המראה החיצוני של עץ  ריםמתאו אננסכם את הפעילות באמירה שכש

 .ים במילות תואר כפי שנתאר בן אדםאנחנו משתמש
ֶדה"  - (3מצגת )שקופית ב  אמרהלאחר מכן נציג את ה ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהש   , ונאמר  (ספר דברים, פרק כ פסוק יט) "כ ִּ

 . שהאמרה עושה הקבלה בין העץ לאדם

 : יםות/נשאל את התלמיד

 האם יש דמיון בין העצים לבני האדם? •

 . כדי לגדול קוקים לאוכל, מים ושמשאפשריות: עצים ז ובותתש

 אילו יחסים יש בין העצים לבני האדם?  •

  מחסההאדם שותל את העץ ושומר על הסביבה שלו, העץ נותן  -בשני  ים האחדתלוי האדם והעץ: תשובות אפשריות
 ומזון לאדם. 

בו הוא טוען שעצים: מרגישים ו"משוחחים" זה עם  ספרים שפיטר וולבן, יערן, כתב ות/מיד ניתן להרחיב ולספר לתל 

 זה. 

 דק' 25 -מי אני?  -חלק ג' 

הם תמיד מקובעים לקרקע אבל אף פעם לא  –"אנחנו יכולים ללמוד מהעצים  -(4מצגת )שקופית בהאמרה   נציג את

 (לא ידוע)מקור לה." מפסיקים להתקדם למע
  :םיות/נשאל את התלמיד

 ללמוד מהעצים על עצמנו?   ות/מה אנחנו יכולים •

 .ות/ , שאנחנו מיוחדיםות/תשובות אפשריות: שתמיד נצמח, שנהיה חזקים
 בין עולם העצים לעולם בני האדם.  ים פירוש לאמרה אשר יקדם את ההשוואהות/יתן להציג לתלמידנ

שפחתנו וחברינו הם הכוח שלנו.  ים שנותנים להם תמיכה והזנה, כפי שמהעצים מקובעים לקרקע בעזרת השורש

 נשים טובים יותר(.   /לשאוף גבוה יותר )להיות א ות/העצים תמיד צומחים לגובה כפי שאנו תמיד צריכים

 :את הפעילות  ות/נסביר לתלמידים

 דקות( 10-כ)ם. ן/שרונות, יכולות, תחביבים שלכימילות תואר, כ )מצ"ב בקישור( למלא בדף העבודה  םן/עליכ

 . איתן/ם  ם מכנה משותףן/כים שיש לות/תלמיד  חפשכיתה וללהסתובב ב ליכן/םעלאחר מכן, 

ם  /כתיאור שיש ל או ה תחביב,היכולת, הכישרון, הואת ן /שמצאתםשם התלמיד/ה ף העבודה לכתוב בדם עליכן/
 דקות(  10) .איתה או איתו במשותף
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 דק' 10 -העץ שלי  -חלק ד' 

תחת איזה עץ לשבת, שהצל יפול עליי כולו "כל כך הרבה עצים יש בעולם אז  -(5פית מצגת )שקובהאמרה   נציג את

 ויהיה לי טוב."  
 (שלום חנוך)

 : יםות/נשאל את התלמיד

 סוים או תיאור של עץ: גבוה וכו'(. )ניתן לומר שם של עץ מ   לשבת? ות/בוחרים תם/ןתחת איזה עץ היי •

, לכן חשוב מחסהני האדם יכולים לתמוך בנו ולתת לנו העצים כמו ב :ים פירוש לאמרהות/ניתן להציג לתלמיד

 שלנו. ולחברות לסמוך, לקבל ולעזור לחברים
. 

 :ים את הפעילותות/נסביר לתלמיד

ם ן/ם, ציירו עץ שאתן/והתחביבים שלכ שרונות, היכולות,ים את מילות התואר, הכן/בדף העבודה שכתבת
ים ם יהיו עמוקן/האם השורשים שלכ ?דק או עץ נמוך עם גזע עבהוה ם. האם תציירו עץ גבון/ים שמייצג אתכות/חושב

 פרחים? פירות? ן/םעץ שלכל ואיזה צבע יהיו העלים? האם יהי? בם רחביםן/והענפים שלכ

 בי הכיתה.  דפי העבודה ברח לתלות אתבסוף הפעילות ניתן 

 

 דק'  5 -פתגמי עצים  :וםסי – 'חלק ה

כל ם הפירוש של ן/מה לדעת, יםות/תלמידנשאל את ה , ו(11-6)שקופיות  מתוך המצגת פתגמי עצים שונים נציג

 פתגם או ביטוי. 

דומה   הילד/ה –ח לא נופל רחוק מהעץ  התפו •
 להוריו במראה, בכישורים או בהתנהגות.  

דקדוק רב  -יער את ה מרוב עצים לא רואים •

 בפרטים מערפל את התמונה הכללית. 

עדיף   -עדיף ציפור אחת ביד משתיים על העץ  •

אשר הישג גדול יותר  מהישג בטוח וקטן כעת, 

 שהשגתו נמצאת בסימן שאלה. 

 גבר מרשים וחזק. -בחור כארז  •

עשה שאנן עקב  מישהו שנ –נח על זרי הדפנה  •

 הצלחתו, ופסק מהמרדף אחר הישגים חדשים. 

 ישן חזק וללא הפרעות. -ישן כמו בול עץ  •

  Sheila in Moonducks, Flickr :צילום 
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