פעילות משפחתית בנושא אש
דיון משפחתי
מצורפים מספר טקסטים מן המקורות הקשורים לאש.
קראו את כולם או חלק מהם לפי בחירתכם.
בדקו יחד עם הילדים מה מסמלת האש בכל אחד מן הטקסטים .ניתן לשוחח עם הילדים על
התכונות החיוביות של האש -מפיצה חום נעים ,מאירה ,מסייעת בבישול ,מניעה כוחות
חשמליים ועוד .ועל התכונות השליליות -שורפת ,מכלה ,מתפשטת במהירות ועוד.
יצירה
לאחר הדיון ,נציע לילדים לצייר את האש שלהם ,בעזרת מגוון של צבעים וחומרים.

מהי אש ?
קרוב לה  -נכוה,
רחוק ממנה  -צונן,
קרוב ולא קרוב-נהנה
(על פי ספרי ברכה ל"ג; ילקוט שמעוני שם)

כא ו ַיהו ָה הֹלְֵך לִפְ נֵיהֶ ם יֹומָ ם בְעַ ּמּוד עָ נָןַ ,לנְח ֹתָ ם הַ דֶ ֶרְך,
ו ְ ַליְלָה בְעַ ּמּוד אֵ ׁש ,לְהָ אִ יר לָהֶ םָ --ל ֶלכֶת ,יֹומָ ם ו ָ ָלי ְלָה .
כב ֹלא-י ָמִ יׁש עַ ּמּוד הֶ עָ נָן ,יֹומָ ם,
ו ְעַ ּמּוד הָ אֵ ׁשָ ,ליְלָה--לִפְ נֵי ,הָ עָ ם .
שמות י"ג

"והוי מתחמם (=התחמם) כנגד אורם של חכמים
והוי זהיר (=הזהר) בגחלתם שלא תכוה (=תקבל כוויה)
(כיוון) שנשיכתם נשיכת שועל ועקיצתם עקיצת עקרב ...
וכל דבריהם כגחלי אש"
על פי משנה ,מסכת אבות ,פרק ב' ,משנה י'

אדמה ושמים
חום האש צליל המים
אני מרגיש זאת בגופי
ברוחי בנשמתי
שמעון סויסה

וַיַגִדּו לְיֹותָ ם ,וַיֵלְֶך וַיַעֲ מ ֹד בְר ֹאׁש הַ ר-ג ְִרזִים ,וַיִשָ א קֹולֹו ,וַיִקְ ָרא; ו ַי ֹאמֶ ר לָהֶ םׁ ,שִ מְ עּו אֵ לַי בַעֲ לֵי ׁשְ כֶם ,וְי ִׁשְ מַ ע אֲ לֵיכֶם,
אֱ ֹלהִ ים .ח הָ לֹוְך הָ לְכּו הָ עֵ צִים ,לִמְ ׁש ֹחַ עֲ לֵיהֶ ם מֶ לְֶך; ו ַי ֹאמְ רּו ַל ַזי ִת ,מלוכה (מָ ְלכָה) עָ לֵינּו .ט ו ַי ֹאמֶ ר לָהֶ ם ,הַ ַזי ִת,
הֶ חֳ דַ לְתִ י אֶ ת-דִ ׁשְ נִי ,אֲ ׁשֶ ר-בִי י ְ ַכבְדּו אֱ ֹלהִ ים ו ַאֲ נָׁשִ ים; ו ְהָ ַלכְתִ י ,לָנּועַ עַ ל-הָ עֵ צִים .י ו ַי ֹאמְ רּו הָ עֵ צִים ,לַתְ אֵ נָהְ :לכִי-אַ תְ ,
מָ ְלכִי עָ לֵינּו .יא ו ַת ֹאמֶ ר לָהֶ ם ,הַ תְ אֵ נָה ,הֶ חֳ דַ לְתִ י אֶ ת-מָ תְ קִ י ,ו ְאֶ ת-תְ נּובָתִ י הַ ּטֹובָה; ו ְהָ ַלכ ְִתי ,לָנּועַ עַ ל-
הָ עֵ צִים .יב ו ַי ֹאמְ רּו הָ עֵ צִיםַ ,לגָפֶ ןְ :לכִי-אַ תְ  ,מלוכי (מָ ְלכִי) עָ לֵינּו .יג ו ַת ֹאמֶ ר לָהֶ ם ,הַ גֶפֶ ן ,הֶ חֳ דַ לְתִ י אֶ ת-תִ ירֹוׁשִ י,
הַ מְ שַ ּמֵ חַ אֱ ֹלהִ ים ו ַאֲ נָׁשִ ים; ו ְהָ ַלכְתִ י ,לָנּועַ עַ ל-הָ עֵ צִים .יד ו ַי ֹאמְ רּו כָל-הָ עֵ צִים ,אֶ ל-הָ ָאטָ ד :לְֵך אַ תָ ה ,מְ ָלְך-
עָ לֵינּו .טו ו ַי ֹאמֶ ר הָ ָאטָ ד ,אֶ ל-הָ עֵ צִים ,אִ ם בֶאֱ מֶ ת אַ תֶ ם מ ֹׁשְ חִ ים א ֹתִ י לְמֶ לְֶך עֲ לֵיכֶם ,ב ֹאּו חֲ סּו ְב ִצלִי; ו ְאִ םַ-אי ִן--תֵ צֵא אֵ ׁש
ַארזֵי הַ ְלבָנֹון
מִ ן-הָ ָאטָ ד ,ו ְת ֹאכַל אֶ תְ -
תקציר:
לאחר שנודע ליותם שעם ישראל המליך את אבימלך למלך ,הוא סיפר את המשל הבא:
העצים רצו שיהיה להם מלך.
ביקשו מהזית והוא סירב כיוון שהוא עסוק בעשייה למען האנשים ,על ידי מתן שמן מרפא ומזין.
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.
ביקשו מהאטד שהוא שיח ללא פירות שמרבה להפיץ שריפות -הוא הציע להם לחסות בצילו ,דבר שאינו אפשרי
כיוון שאין לו צל ובעצם כל מה שהוא יכול "להציע" להם זוהי אש ששורפת גם את העצים הגבוהים והחזקים ביותר.
יותם התכוון במשל למתוח ביקורת על המלך אותו בחר העם שאינו ראוי ואינו יכול להעניק לעם מאום.

