בית מדרש ט”ו בשבט

לכיתות ח’ בהתאם לתכנית הלימודים של המטה לתרבות ישראל
"והיה כעץ שתול על פלגי מים ,אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול ,וכל אשר יעשה יצליח" .מזמור תהילים א' ג'

במקומות נוספים בתנ"ך משווה האדם לעץ

"כי האדם עץ השדה" (דברים כ" .)19 ,כימי העץ ימי עמי" (ישעיהו ס"ה" .)22 ,כעץ שתול על פלגי מים" (ירמיהו י"ז.)8 ,
✿ במה האדם והעץ דומים זה לזה?
4
רמז :חשבו על חלקי העץ  :שורשים
ענפים עלים ופירות.
ומה
לעץ,
השורשים
✿ מה חשיבות
ֹלהים ֶאת ָה ָ
וַ ּיִ ַּקח ה' ֱא ִ
ָאדם 3
רבי אלעזר בן עזריה היה אומרּ :כֹל ֶׁש ָח ְכ ָמתֹו
חשיבות השורשים המשפחתיים
ן-ע ֶדן ְל ָע ְב ָדּה
וַ ּיַ ּנִ ֵחהּו ְבגַ ֵ
שלכם לכם? חשבו על ערכים
ילן ֶׁש ֲענָ ָפיו
דֹומהְ ,ל ִא ָ
ְמ ֻר ָּבה ִמ ַּמ ֲע ָׂשיוְ ,ל ָמה הּוא ֶ
שקיבלתם אתם מהוריכם.
ּול ָׁש ְמ ָרּה.
ְ
עֹוק ַרּתּו
רּוח ָּבָאה וְ ְ
ְמ ֻר ִּבין וְ ָׁש ָר ָׁשיו ֻמ ָע ִטין ,וְ ָה ַ
✿ מה חשיבת הפירות לעץ ומה
בראשית ,פרק ב ,פסוק טו
חשיבות "הפירות שלכם" לכם,
הֹופ ַכּתּו ַעל ָּפנָ יוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (ירמיה יז) ,וְ ָהיָ ה ְּכ ַע ְר ָער
וְ ְ
לסביבתכם? תנו דוגמא לערך/
תפקידו של האדם על פי המסופר
תחביב /עיסוק שלכם ממנו נהנים
ָּב ֲע ָר ָבה וְ ֹלא יִ ְר ֶאה ִּכי יָ בֹוא טֹוב וְ ָׁש ַכן ֲח ֵר ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר
בספר בראשית – לעבוד ולשמור על
גם אחרים.
הארץ.
ֶא ֶרץ ְמ ֵל ָחה וְ ֹלא ֵת ֵׁשבֲ .א ָבל ּכֹל ֶׁש ַּמ ֲע ָׁשיו ְמ ֻר ִּבין
✿ כעת אספו את ה"פירות שלכם"
✿ האם האדם שולט בטבע או חלק
וחשבו כיצד ביחד תוכלו לתרום
ממנו?
ילן ֶׁש ֲענָ ָפיו ֻמ ָע ִטין
דֹומהְ ,ל ִא ָ
ֵמ ָח ְכ ָמתֹוְ ,ל ָמה הּוא ֶ
✿ האם ,לדעתכם ,האדם ממלא
לקהילתכם.
תפקיד זה בעולם?
ועל
שלכם
היכולות
על
ביחד
חשבו
עֹולם ָּבאֹות
וְ ָׁש ָר ָׁשיו ְמ ֻר ִּביןֶׁ ,ש ֲא ִפּלּו ָּכל ָהרּוחֹות ֶׁש ָּב ָ
מקומות מתאימים בהם תצליחו
בשעה שאלוהים ברא את אדם
לעשות את המרב ואת המיטב כדי
נֹוׁשבֹות ּבֹו ֵאין ְמזִ יזִ ין אֹותֹו ִמ ְּמקֹומֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
וְ ְ
הראשון ,נטלו והחזירו על כל אילני
למצות את עצמכם ולעזור לקהילה
גן עדן ,ואמר לו :ראה ,מעשיי כמה
יּובל יְ ַׁש ַּלח
(שם) ,וְ ָהיָ ה ְּכ ֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמיִ ם וְ ַעל ַ
אחרת.
נאים ומשובחים הם.

עץ /ערן צור

(לחצו על הקישור כדי לשמוע את השיר)

עכשיו הכול כמו אבוד ,ורוח בעצים חזק
עכשיו עמוק בתוך היער גזע מן העץ ניתק
גזע מוטל באדמה – הרוח החזק תלש
גזע נשבר מתוך העץ – עכשיו יבש
אפילו כשהכול נראה אבוד ,ורוח בעצים חזק
עמוק בתוך היער – שתיל פתאום בתק
הפרי נפל שם לא רחוק – הצמיח שורש של ממש
ושורשים הצמיחו שתיל – אשר ירוק לבש
מוציא ישן מפני חדש – הוא שיוציא ענף חדש
מוציא ישן מפני חדש – הוא שיוציא ענף חדש
אפילו כשהכול נראה אבוד ,ורוח בעצים חזק
עמוק בתוך היער – שתיל פתאום בתק
© זכויות יוצרים שמורות למחבר ולאקו"ם

התאוששות הכרמל לאחר השריפה

ָׁש ָר ָׁשיו וְ ֹלא יִ ְר ֶאה ִכי יָ בֹא חֹם ,וְ ָהיָ ה ָע ֵלהּו ַר ֲענָ ן,
וב ְׁשנַ ת ַּבּצ ֶֹרת ֹלא יִ ְדָאג ,וְ ֹלא יָ ִמיׁש ֵמ ֲעׂשֹות ֶּפ ִרי.
ִ
(משנה ,מסכת אבות  ,פרק ג משנה יז)

ערער – עץ ממשפחת הברושים
חררים – יובש
ארץ מלחה – ארץ שהיא מליחה ולא תהא מיושבת
ימיש – לא יסור מלעשות פרי

✿ מהם שני סוגי בני האדם המתוארים במשנה זו? הסבירו
את הדימוי של השורשים והענפים – מדוע הענפים משולים
לחוכמה והמעשים לשורשים?
✿ על פי המשנה  -מי מהם ראוי יותר?
✿ תנו דוגמא לטיפוסים כאלה המוכרים לכם מסיפורי
התנ"ך ,דמויות ספרותיות ,דמויות בסרטים  – ...מה עוד אתם
יכולים לספר על שני טיפוסים שכאלה?
✿ מעשים מול חוכמה – מדוע המשנה מעמידה שני ערכים
אלה אחד מול השני? האם יכול להתקיים האחד מבלי
השני? מה משמעות החוכמה ללא המעשה והמעשה ללא
החוכמה?
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✿ מצאו את כל השורות בהן מתאר הכותב את הישן ומה שנובל.
✿ מצאו את השורות בהן מתאר הכותב את החדש והפורח.

ּתֹוציאּו
נֹוׁשן וְ יָ ָׁשן ִמ ְּפנֵ י ָח ָדׁש ִ
וַ ֲא ַכ ְל ֶּתם יָ ָׁשן ָ

וכל מה שבראתי ,בשבילך בראתי.
תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את
עולמי ,שאם קלקלת ,אין מי שיתקן
אחריך ( קהלת רבא ,ט' )

✿ על פי הכתוב במדרש העולם
נברא למען האדם ועל האדם לא
לקלקל .מדוע נעשה החיבור בין
העולם לאדם?
✿ מדוע נאמר במדרש ש"אם
קלקלת ,אין מי שיתקן אחריך"? למה
הכוונה? מה ניתן ללמוד מכך על
חובותינו ביחס לדורות הבאים?
✿ מה דעתכם  -בשנים האחרונות
חל שינוי משמעותי ביחס למודעות
לקיימות ולאחריות לדורות הבאים,
במה אתם כיחידים ,וכחלק מהחברה
הישראלית ,עוד יכולים להשתפר?
✿ בקטע הקודם למדנו את הרעיון
העומד מאחורי התפיסה של "ישן
מפני חדש תוציאו" ,בקטע הזה
אנחנו לומדים שצריך לשמר ולא
לקלקל – האם ישנה סתירה בין שתי
התפיסות או שהן מתיישבות אחת
עם השניה?
לפניכם כריכת ספר בשם "כי האדם
עץ השדה" .עליכם לעצב ביטוי אחד
מתוך כל אלה שלמדתם בשיעור זה,
כך שהעיצוב הגרפי
יעיד על תוכנו של
הביטוי.

ויקרא כו 10

וישן מפני חדש תוציאו  -שיהיו הגרנות מלאות חדש והאוצרות
מלאות ישן וצריכים אתם לפנות האוצרות למקום אחר לתת החדש לתוכן (רש"י)
✿ קראו את השיר ואת הפסוק מספר ויקרא – מה ניתן ללמוד מהם על התחדשות?
האם תמיד הוצאת ישן מפני חדש הינה רצויה?
✿ מתי בחייכם נדרשתם או רציתם להוציא את הישן ולהחליפו בחדש? ספרו על כך בקבוצה.
✿ מתי בחייכם התקשתם "להוציא ישן מפני חדש"?
✿ מהם הדברים אותם החברה הישראלית צריכה "להוציא ישן מפני חדש"?
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