שמור את חודש האביב – האביב בטבע ,בעם ובפרט
(פעילות לתיכון)
מהלך
 .1פתיחה – משחק פתיחה אביבי :תחרות מציאת שירי אביב /זיכרון שירי אביב.
 .2שיר האביב הקטן (עונת האביב בשירים)
 כל משתתף/ת בוחר/ת שיר מתוך ארבעת השירים ,קורא/ת ומנסה לענות על
השאלות המצורפות.
 קוראים יחד את השירים ,ושואלים – מה מאפיין את האביב לפי שיר זה?
 האם ישנו תאור של האביב בשירים שאני מזדהה עימו?
 איך האביב משפיע עלי (אם בכלל)?
 .3היום אתם יוצאים בחודש האביב (עונת האביב בקטעי המקרא)
 נקרא את קטעי המקרא על יציאת מצריים וחג הפסח (בלי העומר). נשאל: מדוע חשוב ציון מועד 'חודש האביב' ומדוע המועד מצויין באופן זה (ולא החודש
הראשון – חודש ניסן)?
 מה הם הציוויים הצמודים לציון החג? (ציון החג בארץ ,ביכורים ,קורבנות –
מנחות שיש להביא לאלוהים לפני שמתחילים להשתמש ביבול .מציין קשר לארץ,
לאדמה ולטבע ,וכן מחויבות להפריש מן ה'-יש')
 מה הקשר בין חירות ואביב? (האביב מציין התחלה חדשה ,פריצה ובקיעה של
הטבע ,אפשרות פיזית לצאת להיות בחוץ ,אופטימיות)
 נקרא את הקטע על העומר. נסביר :מצוות העומר – עם תחילת קציר השעורים (יום אחרי חג הפסח) יש לקיים
טקס הנפת העומר – השיבולים הראשונות שנקצרו הניתנות לכהן .רק לאחר שהונף
העומר וניתן לכהן נתחיל להשתמש ביבול .החל במועד זה מתחילה גם ספירת העומר
– זמן קציר השעורים ,והמתנה להבשלת החיטה .בזמן זה תוהה ודואג החקלאי שמא
היבול יעלה יפה ,ולכן זהו זמן מתוח ,ואין בו שמחות .טקס הנפת העומר מבטא קשר
לארץ ,שמחה על ראשית הבשלת היבול ,מחויבות למצוות האל ולקיום המערכת
השלטונית והרוחנית (הכוהנים).
 כיצד מתחבר העומר לתכני פסח והחרות? מדוע מוצמדים מועדים ומצוות אלו?
 מה משותף לתכני השירים והיחס האישי לאביב לסיפור הלאומי יציאת מצריים
ומצוות הפסח והעומר?

למגדלי הראש :ניתן לקרוא את הקטע מהתלמוד והפרוש ,ולנסות לענות :מה חשיבות
האביב? מה מציין האביב? למה דוקא הוא סימן משמח? מה המשמעות של עיבור השנה?
איזה יחס לזמן ולטבע מערכת עיבור השנה מבטאת? מה מידע זה מוסיף על הקשר בין
הטבע הפרט והעם?

מקורות – שמור את חודש האביב
אביב הטבע ,אביב העם ואביב לפרט
יציאת מצריים

חג הפסח חג האביב
בעַּת יָׁמִים ת ֹאכַּל מַּּצֹות
יד שָׁ לֹש רְ גָׁלִים ,תָׁ ח ֹג לִי בַּשָׁ נ ָׁה .טו את-חַּג ַּהמַּּצֹות ,תִ שְ מ ֹר--שִ ְ
מצְרָ יִם; וְלֹא-י ֵרָׁ או ָׁפנ ַּי ,רֵ יקָׁ ם .טז וְחַּג
מ ִ
ַּכאֲשר ִצוִיתִ ך ָׁ לְמֹועֵ ד ח ֹדֶ ׁש הָָאבִיב ,כִי-בֹו יָצָאתָ ִ
בצֵאת הַּשָׁ נ ָׁה ,בְָא ְספְך ָׁ אתַּ -מעֲשיך ָׁ
הַּקָׁ צִיר בִכורֵ י ַּמעֲשיךָׁ ,אֲשר תִ זְרַּ ע בַּשָׁ דה; וְחַּג הָָׁאסִף ְ
מִן-הַּשָׁ דה .יז שָׁ לֹש ְפ ָׁעמִים ,בַּשָׁ נ ָׁה--י ֵרָׁ אה ,כָׁל-זְכורְ ךָׁ ,אלְ -פנ ֵי ,הָָׁאד ֹן י ְהוָׁה.
שמות כ"ג
בעַּת יָׁמִים ת ֹאכַּל מַּּצֹות אֲשר ִצוִיתִ ךָׁ ,לְמֹועֵ ד ח ֹדֶ ׁש
יח את-חַּג ַּהמַּּצֹות ,תִ שְ מ ֹר--שִ ְ
מצְרָ יִם .יט כָׁל-פטר רחם ,לִי; וְכָׁל-מִקְ נ ְך ָׁ תִ ָׁזכָׁר,
מ ִ
הָָאבִיב :כִי בְח ֹדֶ ׁש הָָאבִיב ,יָצָאתָ ִ
פטר שֹור וָׁשה .כ ופטר חֲמֹור תִ פְדה בְשה ,וְאִם-לֹא תִ פְדה וַּעֲרַּ פְתֹו; כ ֹל בְכֹור בָׁניך ָׁ תִ פְדה,
וְלֹא-י ֵרָׁ או ָׁפנ ַּי רֵ יקָׁ ם.
שמות ל"ד
א ׁשָ מֹור ,אֶת-ח ֹדֶ ׁש הָָאבִיב ,וְעָ שִ יתָ פֶסח ,לַּיהוָׁה אֱלֹהיךָׁ :כִי בְח ֹדֶ ׁש הָָאבִיב ,הֹוצִיאֲך ָׁ
י ְהוָׁה אֱלֹהיך ָׁ ִמ ִמצְרַּ י ִם--לָׁיְלָׁה.
בחַּר י ְהוָׁהְ ,לשַּ כֵן שְ מֹו שָׁ ם .ג לֹא-
במָׁקֹום אֲשר-י ִ ְ
בחְתָׁ פסַּח לַּיהוָׁה אֱלֹהיךָׁ ,צ ֹאן ובָׁקָׁ רַּ ,
ב וְ ָׁז ַּ
ב ִחפָׁזֹון ,יָׁצָׁאתָׁ מֵארץ
בעַּת יָׁמִים ת ֹאכַּלָׁ -עלָׁיו מַּּצֹות לחם עֹנ ִי :כִי ְ
ת ֹאכַּל ָׁעלָׁיו ָׁחמֵץ ,שִ ְ
ִמצְרַּ י ִם--לְ ַּמעַּן תִ זְכ ֹר את-יֹום צֵאתְ ך ָׁ מֵארץ ִמצְרַּ י ִם ,כ ֹל יְמֵי חַּייך ָׁ.
דברים ט"ז

מצוות העומר

בבלי מסכת סנהדרין י"א עמוד ב
תנו רבנן :על שלשה דברים מעברין את השנה :על האביב ועל פירות האילן ,ועל
התקופה .על שנים מהן – מעברין ,ועל אחד אין מעברין .ובזמן שאביב אחד מהן  -הכל
שמיחין ,רבן שמעון בן גמליאל אומר :על התקופה.
פרוש שטינזלץ:
שנינו :על שלושה דברים מעברין את השנה ,על האביב שלא הגיע עדיין זמן הבשלת
השעורים ועל פירות האילן שלא הבשילו עדיין ,ועל התקופה שלא הגיעה התקופה (זמן
שיוויון היום והלילה האביבי) לפני פסח .ומעירים :על שניים מהן מעברין גם אם לא היה
השלישי ,ועל אחד אין מעברין ,ובזמן שהיה אביב אחד מהן -הכל שמחין כי פעמים
אחרות כבר הבשילה התבואה ,ועושים בכל זאת חודש נוסף הרי אסורה התבואה באכילה
מפני איסור חדש ואילו כשמתחשבים באביב אין חשש כזה .רבן שמעון בן גמליאל אומר
על התקופה .דבר זה לא היה ברור כל צרכו.
תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק א דף ד ,ב פרק א הלכה ב גמרא
על שלשה סימנין מעברין את השנה על אביב ועל התקופה ועל פירות האילן .על שנים
מעברין על אחד אין מעברין ואם עיברוה הרי זה מעוברת .וכשהיה אביב אחת מהן היו
שמיחין רשב"ג אומר אף על התקופה .על שלש ארצות מעברין לשנה על יהודה ועל עבר
הירדן והגליל על שתים מעברין על אחת אין מעברין ואם עיברוה אינה
מעוברת .וכשהיתה יהודה אחת מהן היו שמיחין מפני שהעומר בא ממנה .אין מעברין
לא מפני הצינה ולא מפני הגשמים ואם עיברוה אינה מעוברת .אין מעברין לא מפני
הגדיים ולא מפני הגוזלין ולא מפני החלב.
"משנה תורה" להרמב"ם – הלכות קידוש החודש פרק ד
א שנה מעוברת ,היא שנה שמוסיפין בה חודש; ואין מוסיפין לעולם אלא אדר ,ועושין
אותה שנה שני אדרין--אדר ראשון ואדר שני .ומפני מה מוסיפין חודש זה--מפני זמן
האביב ,כדי שיהא הפסח באותו זמן ,שנאמר "שמור ,את חודש האביב" (דברים טז,א),
שיהיה חודש זה בזמן האביב .ולולא תוספת החודש הזה ,היה הפסח בא פעמים בימות
החמה ,ופעמים בימות הגשמים.

ב על שלושה סימנין מעברין את השנה--על התקופה ,ועל האביב ,ועל פירות
האילן .כיצד--בית דין מחשבין ,ויודעין :אם תהיה תקופת ניסן בשישה עשר בניסן ,או
אחר זמן זה--מעברין אותה השנה ,ויעשו אותו ניסן אדר שני ,כדי שיהיה הפסח בזמן
האביב; ועל סימן זה סומכין ומעברין ,ואין חוששין לסימן אחר.
ג וכן אם ראו בית דין שעדיין לא הגיע האביב ,אלא עדיין אפל הוא ,ולא צמחו פירות
האילן ,שדרכן לצמוח בזמן הפסח--סומכין על שני סימנין אלו ,ומעברין את השנה; ואף
על פי שהתקופה קודם לשישה עשר בניסן ,הרי הן מעברין ,כדי שיהיה האביב מצוי
להקריב ממנו עומר התנופה בשישה עשר בניסן ,וכדי שיהיו הפירות צומחין כדרך כל
זמן האביב.
ד ועל שלוש ארצות היו סומכין באביב--על ארץ יהודה ,ועל עבר הירדן ,ועל
הגליל .ואם הגיע האביב בשתי ארצות מאלו ,ובאחת לא הגיע--אין מעברין; ואם הגיע
באחת מהן ,ולא הגיע בשתיים--מעברין ,אם עדיין לא צמחו פירות האילן .ואלו הן
הדברים שהן העיקר שמעברין בשבילן ,כדי להיות השנים שני חמה.

שיר השירים מגילת חג הפסח

