
 פעילות משפחתית בנושא אש

 דיון משפחתי

 מצורפים מספר טקסטים מן המקורות הקשורים לאש.

 את כולם או חלק מהם לפי בחירתכם. קראו 

ניתן לשוחח עם הילדים על  מה מסמלת האש בכל אחד מן הטקסטים.יחד עם הילדים בדקו 

מניעה כוחות  מפיצה חום נעים, מאירה, מסייעת בבישול, -התכונות החיוביות של האש

 שורפת, מכלה, מתפשטת במהירות ועוד. -חשמליים ועוד. ועל התכונות השליליות

   יצירה

 לאחר הדיון, נציע לילדים לצייר את האש שלהם, בעזרת מגוון של צבעים וחומרים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ?מהי אש 
 נכוה,  -קרוב לה 

 צונן,  -רחוק ממנה 
 נהנה-קרובקרוב ולא 

                                                              
 )על פי ספרי ברכה ל"ג; ילקוט שמעוני שם(  

 

 

 וַיהוָה הֵֹלְך ִלְפנֵיֶהם יֹוָמם ְבַעּמּוד ָענָן, ַלנְחָֹתם ַהֶדֶרְך,  כא
   .ָלהָלֶלֶכת, יֹוָמם וָָליְ --וְַליְָלה ְבַעּמּוד ֵאׁש, ְלָהִאיר ָלֶהם

 יִָמיׁש ַעּמּוד ֶהָענָן, יֹוָמם, -ֹלא כב
  .ִלְפנֵי, ָהָעם--וְַעּמּוד ָהֵאׁש, ָליְָלה

                                                                                          

 שמות י"ג                                         

 

 של חכמים  םכנגד אורהתחמם( )=והוי מתחמם "

 )=תקבל כוויה(  שלא תכוה  םבגחלת)=הזהר( והוי זהיר 

  ...עקיצת עקרב  םנשיכת שועל ועקיצת םשנשיכת)כיוון( 

 וכל דבריהם כגחלי אש"

 

 י'  משנה, מסכת אבות, פרק ב', משנהעל פי                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

ְגִרזִים, וַיִָשא קֹולֹו, וַיְִקָרא; וַיֹאֶמר ָלֶהם, ִׁשְמעּו ֵאַלי ַבֲעֵלי ְׁשֶכם, וְיְִׁשַמע ֲאֵליֶכם, -וַיֵֶלְך וַיֲַעמֹד ְברֹאׁש ַהרוַיִַגדּו ְליֹוָתם, 

וַיֹאֶמר ָלֶהם, ַהַזיִת,  ט.  ּוָהלֹוְך ָהְלכּו ָהֵעִצים, ִלְמׁשַֹח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך; וַיֹאְמרּו ַלַזיִת, מלוכה )ָמְלָכה( ָעֵלינ ח.  ֱאֹלִהים

ַאְת, -ְלִכי  וַיֹאְמרּו ָהֵעִצים, ַלְתֵאנָה: י.  ָהֵעִצים-ִבי יְַכְבדּו ֱאֹלִהים וֲַאנִָׁשים; וְָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעל-ִדְׁשנִי, ֲאֶׁשר-ֶהֳחַדְלִתי ֶאת

-ְתנּוָבִתי ַהּטֹוָבה; וְָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעל-ָמְתִקי, וְֶאת-י ֶאתוַתֹאֶמר ָלֶהם, ַהְתֵאנָה, ֶהֳחַדְלתִ  יא.  ָמְלִכי ָעֵלינּו

ִתירֹוִׁשי, -וַתֹאֶמר ָלֶהם, ַהֶגֶפן, ֶהֳחַדְלִתי ֶאת יג.  ַאְת, מלוכי )ָמְלִכי( ָעֵלינּו-ְלִכי  וַיֹאְמרּו ָהֵעִצים, ַלָגֶפן: יב.  ָהֵעִצים

-ֵלְך ַאָתה, ְמָלְך  ָהָאָטד:-ָהֵעִצים, ֶאל-וַיֹאְמרּו ָכל יד.  ָהֵעִצים-ֵּמַח ֱאֹלִהים וֲַאנִָׁשים; וְָהַלְכִתי, ָלנּוַע ַעלַהְמשַ 

ֵתֵצא ֵאׁש --ַאיִן-םָהֵעִצים, ִאם ֶבֱאֶמת ַאֶתם מְֹׁשִחים אִֹתי ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם, בֹאּו ֲחסּו ְבִצִלי; וְאִ -וַיֹאֶמר ָהָאָטד, ֶאל טו.  ָעֵלינּו

 ַאְרזֵי ַהְלָבנֹון-ָהָאָטד, וְתֹאַכל ֶאת-ִמן

 תקציר: 

 לאחר שנודע ליותם שעם ישראל המליך את אבימלך למלך, הוא סיפר את המשל הבא: 

 העצים רצו שיהיה להם מלך. 

 ן. ביקשו מהזית והוא סירב כיוון שהוא עסוק בעשייה למען האנשים, על ידי מתן שמן מרפא ומזי

ביקשו מהתאנה והיא סירבה כיוון שהיא עסוקה בעשייה למען האנשים על ידי יצירת תאנים מתוקות ומשביעות. 

ביקשו מהגפן והיא סירבה כיוון שהיא עסוקה בעשייה למען האנשים, בייצור ענבים מהם מייצרים יין אשר משמח 

 את הבריות. 

הוא הציע להם לחסות בצילו, דבר שאינו אפשרי  -פותביקשו מהאטד שהוא שיח ללא פירות שמרבה להפיץ שרי

 כיוון שאין לו צל ובעצם כל מה שהוא יכול "להציע" להם זוהי אש ששורפת גם את העצים הגבוהים והחזקים ביותר.

 שאינו ראוי ואינו יכול להעניק לעם מאום. אותו בחר העם יותם התכוון במשל למתוח ביקורת על המלך 

 

  אדמה ושמים

  ם האש צליל המיםחו

  אני מרגיש זאת בגופי

  ברוחי בנשמתי

          

 שמעון סויסה                                                                 


