
 .......................................................................................   
 

 

 שנה  70קפסולת זמן של  – חוני המעגל 
לספירה ונחשב לבעל מופת) שהלך בדרך וראה  1 -ישראלי שחי במאה ה-מסופר על חוני המעגל (חכם ארץ

 70אדם נוטע עץ חרוב. שאל אותו חוני: עץ זה שאתה נוטע, אחרי כמה זמן יתן פרי?" ענה לו האיש: "אחרי 

שנים אתה תיהנה מפירותיו של עץ זה?" אמר לו   70שנה יתן פריו". אמר לו חוני: "האם אתה מצפה שאחרי 

צי חרוב. כפי שהדורות שלפני נטעו עבורי כך אני נוטע עבור הדורות שיגיעו האיש: "אני באתי לעולם מלא בע

אחרי". חוני התיישב לאכול פת לחם לאחר הדרך הארוכה שהלך ונרדם. גבעה נוצרה סביבו, הוא ישן במשך  

האם אתה מי ששתל את העץ? והאיש   -שנה. כשהתעורר ראה אדם קוטף חרובים מהעץ. שאל אותו חוני 70

  שנה.  70שהוא בנו של מי שנטע את העץ." מכאן למד חוני שנרדם וישן ענה לו 

  מן המקורות:
 חוני המעגל היה מהלך בדרך. 
 ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו: 

 "החרוב, לכמה שנים טוען פירות"?
 אמר לו: "לשבעים שנה". 

 אמר חוני: "כלום יודע אתה שתחיה שבעים שנה?"
  בחרובים. כשם שנטעו אבות לי, אף אטע אני לבני." אמר לו: "מצאתי את העולם מלא 

  (תענית דף כ"ג, ע"א)
  

  הנחיות לפעילות:  
  פעילות כיתתית   - שלב ראשון  

תלמידים. חשבו מהם הפירות אותם קיבלתם מהדורות שקדמו   2-4(קבוצות) של  ורותהתחלקו לחב .1

פירות שתרצו להשאיר    3-5פירות שקיבלתם ו  3-5לכם ואילו פירות תרצו להשאיר אחריכם? רשמו 

  אחריכם.  

. לוח אחד יעסוק בפירות שקיבלתם והשני בפירות Tricider  -כל קבוצה תעלה את הרשימה שלה ל   .2

  ת הבאים.  שהנכם מעוניינים להוריש לדורו

  הנכם מוזמנים להגיב ולכתוב שאלות לחבריכם בקבוצות האחרות   .3

  הפירות שהנכם מעוניינים להוריש.   8הפירות הכיתתיים שקיבלתם ואת  8הצביעו ובחרו יחד את  .4

  שלחו את הרשימה שלכם לכיתה התאומה  .5

  פעילות משותפת   -שלב שני  

ם היא דומה לרשימה שלכם. עמדו על  התבוננו ברשימת הפירות שקיבלתם מהכיתה התאומה. הא .1

  ההבדלים. 

  מה ניתן ללמוד על אורחות החיים, הערכים של הכיתה התאומה .2

  האם יש פירות שהייתם רוצים לקבל או להוריש לאחר הדיון המשותף   .3


