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ּבְגֲַאוָה עַּתִיָקה | דף לימוד לילדים וילדות, הורים 
והורות, לכבוד ט"ו בשבט בשנת שמיטה

על עבודה ומנוחה, שמיטה וצמיחה
 ◆

סיגל ובארי בן דוד שטיינברג

חלק א' מיועד להורים חמודים ולילדים שובבים מגיל 3-6, אבל יכול להתאים לכל גיל 
ט"ו בשבט הוא חגיגת יום הולדת לעצים וצמחים. השנה יש לנו ט"ו בשבט מיוחד, כי הוא בשנת שמיטה. 

פירוש המילה שמיטה היא עזיבה, ויתור )על פי מילון אבן שושן(.

בדרך כלל בט"ו בשבט אנחנו חוגגים יום הולדת לעצים ולצמחים על ידי שתילה: "כך הולכים השותלים...". בשנת 
שמיטה ההצעה היא דווקא לא לשתול צמחים חדשים.

כך כתוב בתורה על שנת השמיטה:

בּוָאָתּֽה׃ ֖ ֶאת־ּתְ ְרֶמָ֑ך ְוָאַסְפּתָ ְזֹמ֣ר ּכַ ִנ֖ים ּתִ ׁ֥ש ׁשָ ֶדָ֔ך ְוׁשֵ ְזַר֣ע ׂשָ ִנים֙ ּתִ ׁ֤ש ׁשָ  ׁשֵ

תֹון֙. ּבָ ֤ת ׁשַ ּבַ ִביִע֗ת ׁשַ ְ ָנ֣ה ַהׁשּ ָ ּוַבׁשּ

)ויקרא כ"ה ב-ד(

הצעה לשיחה: 
איך אתם חושבים וחושבות שהחקלאי מרגיש כשהוא מגיע לשנת שמיטה?  ◆
איך האדמה מרגישה, לדעתכםן?  ◆
אם הייתם עץ בשדה, מה היה לכם כיף בשמיטה? ומה היה לכם קשה? ◆
פעילות להרפקתנים: ציירו עץ בצמיחה ועץ בשמיטה. מה ההבדלים? ◆

שיחה בעקבות הלימוד:
 אפשר לשאול את הילדים: אבל מה איתנו, כשאנחנו לא חקלאים? האם לנו יש זמן לעבודה וזמן למנוחה?  ◆

דוגמאות: הלילה הוא מנוחה של היום. יש ימים שאנחנו הולכים לגן, ויש ימים שאנחנו בבית, אפשר אפילו 
לדבר קצת על תקופת הקורונה, שיש זמנים שאנחנו בגן ויש זמנים בבידוד או חולים.  

 תשאלו אחד את השני: ◆
 מה אתה אוהב בזמן "עבודה"?
 מה אתה אוהב בזמן "מנוחה"? 

מה קשה לך בזמן עבודה, ומה קשה לך בזמן מנוחה? 

 ◆   ◆    ◆

יש זמן לזרוע, וזמן זמן לשבות. ככה זה אצל חקלאים. 

את הפירות על העצים הם יתנו השנה לכל מי שרוצה, זה לא יהיה רק שלהם. 
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ַרח ְמַלְבֵלב. ֵלב, ּפֶ ם ּבְ ֵאי ׁשָ

ַהֲחֵבִרים ׁשֹוְמִרים ָעָליו,

יו, ְבעֹולֹו, ַעל ַעְלַעּלָ ַעל ּגִ

ו. ָלֵכן הּוא ַחי ַעְכׁשָ

ַהֲחֵבִרים נֹוְתִנים לֹו אֹור,

ים לֹו ֵצל, ְוִאם ָצִריְך, עֹוׂשִ

ל. ָלֵכן הּוא לֹא נֹוּבֵ

ִקים אֹותֹו, ַהֲחֵבִרים ַמׁשְ

ָרב, יֹום ׁשָ ַמְעָין ּבְ ּכְ

ָלֵכן הּוא ְמֹאָהב.

יר, ִרים לֹו ׁשִ ַהֲחֵבִרים ׁשָ

ֵדה ַיְסִמין, ר, ּוׂשְ ַבׁש ִנּגָ ַעל ּדְ

ָלֵכן הּוא ַמֲאִמין.

ב... ּלֵ ם ּבַ ֵאי ׁשָ

חידון לילדים מאת בארי:
כמה שנים יש לפני שנת השמיטה? )6( ◆
האם כורתים את העצים בשנת שמיטה? )לא( ◆
האם מותר לגעת באדמה בשנת שמיטה? )כן( ◆
האם מותר לאכול פירות מהעצים בגינה שבשנת שמיטה? )כן(  ◆

חידון להורים, אחרי שהילדים הלכו לישון, על כוס יין אדום וכוס יין לבן:
המחשבה על שנות עבודה בשדה ושנת שמיטה באופן מטפורי גורמת לי לחשוב על ההורות שלי. בחשיבה על 

הורות, המתח שבין החזקה ושחרור הוא מתח תמידי. 
יין אדום מייצג משהו שאנחנו מרגישים שאנחנו מחזיקים.  ◆
יין לבן- משהו שאנחנו משחררים בו חבל לילדים שלנו. ◆
מה קורה כשאנחנו בוחרים לשחרר באופן מכוון משהו שעבדנו עליו קשה בהורות שלנו?  ◆

סיגל

תשאלו: 
מה זה אומר, שיש פרח בתוך הלב? הרי אין שם פרח אמיתי, אז מה הכוונה שלה?  ◆
מה גורם לפרח הזה לגדול ולצמוח לפי השיר? ה ◆
אם החברים שלכם עוזרים לכם לגדול, לשמוח ולצמוח? איך?  ◆
האם אתם יודעים להגדיל חברים שלכם?   ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

לסיום:  יש השנה יום הולדת מיוחד לאילנות, יום הולדת של שמיטה. אם בט"ו בשבט בשנה רגילה אנחנו נוטעים 
ושותלים, מה ההצעה שלכם לעשות בשנת שמיטה בזמן של ט"ו? נשמח שתציירו ותשלחו לנו את הרעיונות!

רעיון של בארי: מחבקים את העצים שעומדים בחוץ. 

רעיון של אמא של בארי )ותודה לר' אביטל הוכשטיין(: לחשוב על משהו שלי, משחק אהוב או עפרון יפה, שאני 
מוכנה להביא לגן ולתת לכל מי שרוצה להשתמש בו, בלי שאני מחליטה.

חלק א' מיועד להורים הרפתקנים )נפשית( וילדים מגיל 7-10 
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הצעה לשיחה לילדים והורים תוך כדי עבודה: 
יש הרבה דברים שיש לנו בהם חירות, חופש. כלומר דברים שבהם אנחנו יכולים להחליט. יש גם הרבה  ◆

דברים אחרים שנקבעים בשבילנו, בהם אנחנו נטועים. שכל אחד ישתף במשהו שהוא אוהב שהוא מחליט 
עליו, ומשהו שהוא מעדיף שיחליטו בשבילו. האם יש משהו שהייתם רוצים לבקש להחליט עליו בעצמכם? 

מה עוזר לך להרגיש שאתה יכול לפרוח? ◆
על איזה חלק של העץ, שהוא אנחנו, יש לנו שליטה? על  ◆

 איזה לא? איפה יש לנו בחירה?
רעיונות )התאימו לגיל הילדים ומצב הרוח של ההורים(:  

מה ללבוש בבוקר, מתי ללכת לגן/לעבודה, עם איזה 
חבר/ה לשחק / לשתות בירה, מתי אני רעב/ה, מה 

אני אוכל/ת, איך אני מרגישה, את השם שלי, את שם 
המשפחה שלנו- זה של אחד מהסבים והסבתות? של 

שניהם? משהו חדש?
האם אתם שמחים עם הדברים האלו? האם יש משהו  ◆

באלו שהייתם רוצים לשנות?

 ◆   ◆    ◆

הקדמה לפעילות:
לכל פרח יש שורשים, גבעול ועלים. השורשים הם המקום ממנו הפרח מקבל את מה שהוא צריך כדי להיות חזק: 

את המים והמינרלים )אוכל(. זה הדבר שמשאיר אותו יציב ברוחות וסערות, זה הדבר שמחזיק אותו כששאר 
הפרח סגור, שעלי הכותרת נושרים, או שהוא בפריחה. את השורשים לא רואים על פני השטח.  

הגבעול צומח מעל השורשים ומצמיח את העלים והפירות. הוא צומח כל הזמן, ומגדל עליו עלים ופרחים. הוא 
מחזיק אותם, אבל גם צומח בעצמו. 

העלים, ועלי הכותרת, הם התוספות ש הם לפעמים מכסים ומקשטים ממש את כל הצמרת, יוצרים צל לאדמה, 
אחראים על קליטת אור השמש ויצירה של אוויר נקי בעולם. 

פעילות:
כל אחד.ת לוקח את כף היד, מניח על דף, ומצייר סביבו את הצורה של היד בעפרון כולל תחילת הזרוע, כך שיוצא 

צורה של גזע עץ. על הגזע, כתבו את השם שלכם או ציירו את עצמכם. זהו העץ שלכם.

בדף המצורף יש עלים ושורשים. גזרו את הצורות.

על כל שורש, כתבו או ציירו משהו שנמצא בשורשים שלכם, כילדים ואנשים. תשאלו את עצמכם מה מחזיק 
אתכם שהוא לא אתם, מה משאיר אתכם יציבים כשמגיעה סערה. קחו בחשבון: זה דברים שלא אתם החלטתם, 

הם היו שם לפניכם.  

הדביקו את השורשים מתחת לגזע שציירתם.

על כל עלה, כתבו דברים שיש לכם בהם החלטה או חופש בחירה. דברים שאפשר לעשות בהם שלכת! שיכולים 
לצמוח מחדש, אחרת.

בונוס: על הפרחים אפשר לכתוב חלומות ושאיפות שלכם. 

קשטו להנאתכם. אפשר בין השורשים לקחת דבק לבן ולפזר מעל אדמה, שתדבק. אפשר גם לאסוף עלים 
אמיתיים ולהדביק, או לצייר את הצורה של העלים כשהם מתחת לדף.
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