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 מעגלי הזמן", המדרשה באורנים( ב)לקוח מתוך: תוכנית "ערכים חגהמבוא ומקורות לגלגולו של 

בארץ ישראל, ועניינו תאריך "שנת המס"  לספירה(  2 -ט"ו בשבט הינו מועד שנקבע לראשונה במשנה )סביב המאה ה

של פירות האילן שעשירית מהפירות שקטפנו בשנה החולפת נתרמים לבית המקדש ולעניים. לאורך השנים תאריך  

 זה קיבל פנים שונות ומובנים נוספים ועם הציונות התעורר המועד והפך לחג.

 
 א. תקופת המקרא:  

היה קיים. אולם, בספר ויקרא פרק י"ט מובאת ההוראה בתקופת המקרא, המושג "ט"ו בשבט" עוד לא 

לנטיעת עצי פרי בנחלות החדשות בהן התיישבו שבטי ישראל. כמו כן, מצווים ישראל להימנע מאכילת הפרי 

בשלוש השנים הראשונות של העץ )חקלאים בני זמננו מצדיקים הלכה זו(, בשנה הרביעית מקדישים את  

 ה החמישית רשאי בעל העץ להנות מפירותיו.   הפרי לכהנים בבית המקדש ובשנ

בספר ויקרא קיימים כבר רמזים להתפתחותו של ט"ו בשבט בתקופת המישנה: מתחיל כאן עיצוב היחס לפרי  

העץ, שיש למסור מעשר ממנו למקדש או לעניים. אפשר לקרוא בקטע רמז נוסף ש"מתפרש" בתקופת  

 ראשית הציונות לטעת עצים בארץ:

ְוִכי   ְריֹו  )כג(  ּפִ ָעְרָלתֹו ֶאת  ם  וֲַעַרְלּתֶ ַמֲאָכל  ֵעץ  ל  ּכָ ם  וְּנַטְעּתֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹאוּ 
ְריֹו  ל ּפִ ָנה ָהְרִביִעת ִיְהיֶה ּכָ ָ ִנים ִיְהיֶה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא יֵָאֵכל: )כד( וַּבׁשּ לׁש ׁשָ ׁשָ

אֶ  ּתֹאְכלוּ  ת  ַהֲחִמיׁשִ ָנה  ָ וַּבׁשּ ַליהֹוָה: )כה(  ִהּלוִּלים  ָלֶכם  קֶֹדׁש  ְלהֹוִסיף  ְריֹו  ּפִ ת 
בוָּאתֹו ֲאִני ְיהֹוָה ֱאלֵֹהיֶכם:   ּתְ

 ויקרא י"ט  
 

 ב. תקופת המישנה: תחילתה של שנת המס על הפירות

 לספירה לערך( 200 - 0)ארץ ישראל, בשנים 

כ"ראש השנה לאילן" )מסכת ראש השנה פרק א' הלכה א'(. בתקופת זו  ט"ו בשבט נזכר לראשונה במישנה

בשבט הוא המועד בו מחשבים את כמות הפרי שגדל   15חיו רוב האנשים בכפרים והתקיימו מחקלאות. יום 

 בחלקה, ומתוכה על החקלאי להפריש מעשר )=מס של עשירית( לעניים. כלומר: לאלה שאינם בעלי קרקע.

יום חישוב המס נקבע לאמצע חודש שבט כי בזמן זה רובם של הפירות כבר נקטפו )תמרים, תאנים, זיתים,  

 רימונים, שקדים, ענבים(, ועדיין לא הבשילו פירות חדשים. 

דרך תאריך זה בא לידי ביטוי ערך תיקון העולם החברתי: מי שהוא מבורך בנכסים )קרקע(, רואה לעצמו חובה  

 ט גם לאחרים:להעניק מהם מע

ִנים ֵהם: ]...[     י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ  ַאְרּבָ

 רקע לחג
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ל אֹוְמִרים  ית ִהּלֵ אי; ּבֵ ּמַ ִדְבֵרי ֵבית ׁשַ ָנה ָלִאיָלן, ּכְ ָ ָבט רֹאׁש ַהׁשּ ׁשְ ֶאָחד ּבִ -ּבְ
ר ּבֹו. ה ָעש ָ ָ ֲחִמׁשּ  השנה, פרק א', משנה א' - משנה, מסכת ראש                          ּבַ

 

 הגולה: חג הגעגועים לארץ ישראלג. תקופת 

 לערך(   1900  - 800)בשנים 

התפתחותו של ט"ו בשבט ליום שהוא חג היתה דווקא על רקע הניתוק הפיזי של עם ישראל מארץ ישראל. זה  

היה החג שביטא את הגעגועים לארץ, לטבעה, לפירותיה, ולנופה. במרוצת השנים פשט המנהג לאכול מפירות 

.  המנהג לאכול פירות יבשים בט"ו בשבט נובע מכך שפירות הארץ יכולים היו להגיע  הארץ ולספר בשבחה

לארצות הגולה רק כפירות משומרים = יבשים, ונוהג זה השתמר עד ימינו.  בארצות אירופה נקרא החג  

"חמיׁשוֶּסר" = חמישה עשר, ומכאן שירה של נעמי שמר "פירות חמישה עשר" )"שלג על עירי"( המתאר 

 ועים לארץ:    געג

 
"... ומעשה באדם מישראל, שהביא פעם אחת למקומנו תמר, ויהי לפלא,  
והיו כל בני העיר, למקטנם ועד גדולם, רצים לראותו. נטלו את החומש והראו  
בו באצבע, שהתמר, תמר זה, כתוב בתורה! אטו מילתא זוטרתא היא ]=וכי 

ישראל -וארץ  -הביטו לו  ישראל!...  -דבר קטן הוא?[, זה התמר הרי הוא מארץ
נצנצה במחזה לנגד פניהם: הנה עוברים את הירדן! הנה מערת המכפלה!  

 מערבי!" - הנה קבר רחל אמנו! הנה כותל

 מנדלי מוכר ספרים, מתוך: "מסעות בנימין השלישי", פרק א'.

 

 ד. מקובלי צפת: תיקון ט"ו בשבט

 ואילך( 1500)ארץ ישראל, בשנים 

, הוסיפו לחג מרכיב טקסי מעוצב: תיקון ט"ו בשבט. המרכז הקבלי  16חכמי הקבלה שישבו בצפת במאה ה 

התפתח בצפת על רקע גירוש ספרד ופורטוגל, ושאף לתיקון העולם באמצעים מיסטיים. ר' יצחק לוריא  

תקן את הפגמים אשכנזי )האר"י( ותלמידיו חגגו יום אכילת פירות וקריאת פרקים מספרי הקודש על מנת ל

שבעולם. המנהג התפתח לסדר ט"ו בשבט המוכר גם לנו היום. תיקון ט"ו בשבט התפרסם בספר "חמדת  

הדר". התיקון, שקיבל אופי דומה ל"סדר", נפוץ בעדות -ימים", ומאוחר יותר כספר נפרד בשם "פרי עץ

 ישראל, ומהן התפשט גם לארצות אשכנז.   -הספרדים השכנות לארץ

האמינו כי העולם התקלקל עם היווצרותו, והטוב התפזר. תפקיד האדם הוא לאסוף את "ניצוצות"   המקובלים

הטוב מבין "קליפות" הרע שבעולם. אחד האמצעים לעשות זאת הם ה"תיקונים" שהם לילות שימורים של 

 לימוד ותפילה. לדוגמא: תיקון חצות בתשעה באב, תיקון ליל שבועות ותיקון ט"ו בשבט.
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 פי הספר "חמדת ימים":-טקס ה"סדר" לליל ט"ו בשבט, עלוזהו 

בבית מתכנסים  בשבט  לט"ו  הנכבדים  -אור  או  החכמים  אחד  בבית  או  המדרש, 

בזמורות   ועטורים  לבנות  במפות  מכוסים  השולחנות  דולקים,  הנרות  שבעדה. 

ואדום. הלבן מציין את   יין משני מינים: לבן  ועליהם כדי  וצמחים,  הדסים, פרחים 

מה והשלכת שבעולם הצומח, ואילו האדום הוא אות מבשר ליקיצת הצומח התנו

מהתנ"ך,   קוראים  ה"סדר"  במשך  החמה.  כוח  התגברות  עם  ולגידול  לפריחה 

מהמשנה, מהתלמוד ומהזוהר, ונושאים תפילה מיוחדת לברכת העץ; אוכלים שפע 

 פירות ושותים ארבע כוסות יין. הפירות נחלקים לשלושה סוגים: 

 .העשייהמסמלים את עולם  -שתוכם נאכל וקליפתם נזרקת )כמו: אגוזים, תפוזים( פירות 

 היצירהמסמלים את עולם  -פירות שקליפתם נאכלת ותוכם נזרק )כמו: תמרים, זיתים( 

 .הבריאהמסמלים את עולם  -פירות שנאכלים בשלמותם )כמו: תאנים, צימוקים( 

 

 נטיעת עצים ה. ראשית הציונות: השתרשות בארץ, חג 

 ועד ימינו(.  1882)בשנים 

ביטויין בארץ.  והשתרשות  התחדשות  של  לחג  בשבט  ט"ו  הפך  הראשונות,  הציוניות  העליות  של    עם  הסמלי 

אנשי   השממה".  ל"הפרחת  המשוועת  ו"ריקה"  כ"צחיחה"  שנתפשה  בארץ,  עצים  נטיעת  היה  אלה  תחושות 

העליות הראשונות ראו עצמם כמחדשי ימי המקרא בארץ ישראל. בתור שכאלה "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם 

עצים  ומאוחר יותר אומץ המנהג  ( היה מורשתם. במוסדות החינוך החלו בנטיעת  23כל עץ מאכל..." )ויקרא י"ט,  

 ע"י הקרן הקיימת והפך למרכז החג. 

יעקב, את תלמידיו, ונטע שתילי -הספר בזכרון-( לקח זאב יעבץ, ששימש מנהל בית1890בט"ו בשבט תר"ן )

עצים בחוצות המושבה. כשכל תלמיד אוחז בידו שתיל, הם צעדו ושרו. שנים אחדות לאחר מכן, באלול תרס"ו 

ציע המורה ח.ל. זוטא באסיפה הכללית של הסתדות המורים העבריים ביפו: "לחוג את ט"ו בשבט (, ה1906)

- מפני שהוא חג האילנות, חג הטבע... אני מציע להטיל חובה לעשות חג נטיעות עצים בט"ו בשבט בכל בתי

 הספר...". ההצעה נתקבלה.  

 

 ו. ימינו אנו: חג שמירת הטבע

שילוב של כל המנהגים:  אכילת פירות, עריכת סדר ט"ו בשבט ונטיעת עצים. על אלה  בימינו אנו מוצאים 
 התווסף, ברוח הזמן, מרכיב של מודעות אקולוגית.
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מודעות אקולוגית קיימת כבר במקורות היהודיים מבטאים לאורך כל הדורות את האחריות שיש לנו, בני האדם 

ית א' ובראשית ב', שם ניתנות לאדם שתי משימות שונות  על שלמות העולם ועל הטבע. זה מתחיל עם בבראש

 ומשלימות: שלטון על הטבע ושמירה על הטבע: 

ָה וְּרדוּ   רוּ וְּרבוּ וִּמְלאוּ ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻׁ "וְַיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים וַיֹּאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים ּפְ
ָּה ָהרֹמֶ  ַמִים וְּבָכל ַחי ָ ָּם וְּבעֹוף ַהׁשּ ְדַגת ַהי ת ַעל ָהָאֶרץ".ּבִ  28בראשית א,  ש ֶ

ְמָרּה". ֵחהוּ ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה וְּלׁשָ ַּּנִ ח ְיהוָה ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם וַי ּקַ ִּ   "וַי
 15בראשית ב, 

 

 וכן אצל חז"ל מוסיפים ואומרים על תפקיד השמירה והאחריות על הטבע,של האדם בעולם: 

רוּךְ  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ן ֵעֶדן, ּבְ ל ִאיָלֵני ּגַ   הוּא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְנָטלֹו ְוֶהְחִזירֹו ַעל ּכָ
ָראִתי   ּבָ ְוָכל ָמה ׁשֶ ִחים ֵהם,  ּבָ ה ָנִאים וְּמׁשֻׁ ּמָ ּכַ י  ָראִתי.   -ְוָאַמר לֹו: ְרֵאה ַמֲעש ַ ּבָ ִביְלָך  ׁשְ  ּבִ

ַקְלֵקל ְוַתְחִריב ֶאת עֹוָלִמי, ׁשֶ  ּלֹא ּתְ ָך ׁשֶ ְעּתְ ן ּדַ ן ַאֲחֶריָך.  -ִאם ִקְלַקְלּתָ ּתֵ ַתּקֵ ְּ י    ֵאין ִמי ׁשֶ
 מדרש קוהלת רבה, פרשה ז, סעיף יג 

 
כיום, חלק  מן הלימוד והטקסים סביב החג עוסקים בשמירת הטבע. החג המיוחד לאילנות מדגיש ביתר שאת  

את הצורך לשמור על הטבע על איכות החיים והסביבה. ט"ו בשבט משמש הזדמנות חגיגית להגביר את 

 הרגישות לעצים, לצמחים ולטבע בכלל.  

 

ומתרחק   הולך  הוא  הטבע,  מן  יותר  לוקח  שהוא  במידה  האדם  כי  אתה,  "רואה 

ומתעלם ממנו; במידה שחייו מתעשרים, מתרחבים ומתעמקים, הוא הולך ובונה לו  

חיץ יותר ויותר עבה בינו ובין הטבע, הולך ומצטמצם ומתכווץ בתוך חומותיו כצב 

למושכל רא  הורגל לחשוב  כי כבר  וטבע  הזה בתוך שריונו, עד  לחוּד  חיים  כי  שון, 

 א. ד. גורדון, מתוך: "האדם והטבע"                                                                             לחוּד." 

 

 
 

 

  הזמן  משמעות המועד  הפעולה 
עם ההתיישבות בארץ )אין   ברית עם הארץ  פרינטיעת עצי 

 חיבור לט"ו בשבט( 
 מקרא 

 מישנה  ט"ו בשבט  א' בשבט  או  תחילת מעשר הפירות  תרומה לעניים ולכהנים 
אכילה מפירות הארץ  

 )מיובשים( 
ביטוי הגעגועים והכמיהה  

 לארץ ישראל 
 גולה  ט"ו בשבט 

 עריכת סדר 
 ואכילת פירות האילן  

 קבלה  ט"ו בשבט  תיקון באלוהות ובעולם

 ציונות ט"ו בשבט  "לטעת" את היהודי בארץ  נטיעת עצים 
 איכות הסביבה  ט"ו בשבט  נתינה לטבע  שמירת הטבע 
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 וידוי על פגיעה באיכות הסביבה: 
 

 את עולמנו בערפל עשן ופיח,  אפפנו 

 אוצרות טבע שקיבלנו בפיקדון,   בזבזנו

 נופם של מרחבי רקיע בבנייה מכוערת,  גזלנו

 את אוכלוסיית חיות הבר ברשלנותנו,  דלדלנו

 את ברית האיזון בין האדם לטבע, הפרנו

 על איכות חיים ראויה לילדינו, ויתרנו

 ימים, נהרות ואגמים ברעל חמדנותנו,   זיהמנו

 את מעטפת האוזון החובקת את עולמנו,   חוררנו

 חיים במי שופכינו, מקורות מים   טימאנו

 הררי אשפה וזבל בחלל, במדבר ובחצרותינו.  יצרנו

 יערות העד תמורת רווח קצר מועד,  כרתנו

 אתרי טבע ונוף, חופים, נתיבות ופסגות,  לכלכנו

 את עתיד עולמך תוך אדישות וחוסר חזון,  משכנו

 ולא מחזרנו את מתנות הטבע באנוכיותנו, ניצלנו

 בכוּרים ובקרינה,את קיום עולמנו   סיכנו

 ציפורים ממחוזות קינון וממסלולי נדידתן, עקרנו

 מדרוני הרים במחצבות אבן, פצענו

 אותך ובריותיך בחוסר אחריותנו,  ציערנו

 פרחי בר, והם אבדו ואינם,  קטפנו

 ברגל רמה שדה וניר ואחו,  רמסנו

 עצי יער על מזבח שנאתנו,  שרפנו 

 ויבשה. במחיר איכות אוויר וים    תיעשנו

 
 לשנה הבאה בסביבה ירוקה.

 הרב מ.אזרי והרב י.מזור 

 

 

 

 סמוך לט"ו בשבט מציינים את "שבוע שמירת הטבע". 

בכל שנה מפנים זרקור לנושא "בוער" הקשור לשמירת 

טבע, בעיקר כזה הקשור לסביבה הקרובה: נוף פתוח, 

מתקיימות  ב"שבוע שמירת הטבע"  .נחלים ומקווי מים, ועוד

פעילויות הסברה וחינוך, אירועים שונים ביישובים כמו: 

טיולים, סיורים, הרצאות וחידונים ועוד. כל אלו נועדו 

להגברת המודעות לחשיבות נושא שמירת הטבע, לקידום 

  .הדיון בדרכי פעולה אפשריות ולהפעלת האזרחים בנושא 



8 
 

 
 

 מנהגי החג: 
 

   נטיעת עצים .1

במקורות כמעשה של אחריות לעולם ולדורות באה לידי ביטוי 

הבאים. נושא שהציונות התחברה אליו מאוד, בשלב מאוחר 

 יותר בהתפתחות התרבותית היהודית וחידשה את המנהג: 

ל ֵעץ ַמֲאָכל ▪ ם ּכָ  ויקרא י"ט כ"ג "  "ְוִכי ָתבֹאוּ ֶאל ָהָאֶרץ וְּנַטְעּתֶ

מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע  ▪

 ילה  תח

 : "ויטע ה' אלוהים גן בעדן",  בראשית ב, ח(כמו שנאמר )

 אף אתם כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה, 

מדרש רבה  : "כי תבואו אל הארץ"...)ויקרא י"ט כ"ג(כמו שנאמר 

 ויקרא פרשה כה פסקה ג 

ר' יוחנן בן זכאי היה אומר: נטיעה בידך ויאמרו לך: הרי   ▪

 המשיח(,משיח )הגיע 

   מדרש אבות דרבי נתן ל"א את הנטיעה ואחר כך צא להקבילו.  בוא ונטע

 

 אכילת פירות יבשים  .2

מנהג שהתפתח בגולה, כשהביאו פירות מארץ ישראל שיכלו להשתמר בדרך הארוכה מהארץ. המנהג  

 ביטא את הגעגועים לארץ. 

 לחגוג את הקשר לטבע ולארץ. היום אנחנו אוכלים פירות יבשים גם בארץ וגם בתפוצות כדרך נוספת

 

 סדר ט"ו בשבט .3

מנהג קבלי שהתפתח בכל העולם היהודי. המביא לידי ביטוי את החיבור לטבע ואת החגיגה לטבע וכן את  

 תשומת הלב לכל פרי ופרי ולייחוד שלו.
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 פעילויות בגן

 , גננתורד רודריק -יום ירוק

 ו בשבט."הינו יום פעילות שלם בגן, סביב נושא ט 'יום הירוק'ה

 מקום להוסיף קישוטים מיצירות הילדים לאורך היום.  נשאיראת הגן בעלים ירוקים, אך  נקשט

 לקראת היום מתבקשים הילדים להגיע לגן עם בגד ירוק, ולהביא פירות וירקות ירוקים. 

 הילדים ליצור ולעבוד:במהלך היום יופעלו בגן פינות פעילות בהם יוכלו 

 הכנת מרק מהירקות שהילדים הביאו .1

 הכנת סלט מהירקות שהביאו .2

 ציור בגואש וצבעי ידיים -גוונים של ירוק .3

 הכנת כתרים מעלים וזרעים שאספנו בטיולים  .4

 הכנת מובייל איצטרובלים .5

 הכנת דמויות מפירות טריים ומיובשים .6

 הדפסת עלים  .7

 ציור על עלים ויצירת שרשראות .8

 נוספות ככל שנרצה.ופינות  .9

נרקוד  ההר הירוק של מיריק שניר, של יונתן גפן, זיתים ירוקים של טובה שינברג,  נספר על האיש הירוקבמפגש 

 כיד הדמיון עם סרטים ירוקים ועוד

 מכתב להורים לקראת היום הירוק: 

  

 

  

 הורים יקרים!

 בגננו לכבוד טו' בשבט. יום ירוקביום ראשון הקרוב נערוך 

 ביום זה יושם דגש על הצבע הירוק בתחומים שונים: גווני הצבע הירוק,
 יצירה במגוון חומרים ירוקים, מאכלים ירוקים, יצירה ספרותית ועוד... 

יש לשלוח את הילדים בבגדים ירוקים )אם זה מתאפשר( וכן לשלוח 
 אשר נכין מהם מרק ירקות וסלט. פירות וירקות ירוקים.

 נשמח להיענות ,מקוריות ושיתוף פעולה. 

 בברכת חג אילנות שמח

 צוות גן שקד
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 מבוסס על מערך של דר' חיה שרגא בן איון  /פעילות בתנועה- חיי העץ

הילדים מביעים, דרך השימוש בגוף, את השלבים השונים אותם עובר  פעילות תנועה נחמדה וקלילה, בה 
 העץ.

 מהלך הפעילות: 

  .חלקו לילדים סרטי נייר קרפ או בד בצבעי ירוק וחום ▪

. ניתן להשתמש ביצירה שימו מוזיקה נעימה ובקשו מכל הילדים להתפזר בחדר ולהקשיב למוזיקה ▪
נבחין בהתפתחות המלודית העוברת בין הכלים השונים, מאת ביזה.  1אינטרמצו" מתוך סוויטה מס' "

 .ונדמה בתנועה את הצמיחה בטבע על פי חלקי היצירה

 :בקשו מהילדים להיות קשובים ולבצע את ההנחיות ▪

 :1הנחיה  
מהילדים לשבת שפופים על הרצפה, הילדים הם 'שתילים' רכים שרק עכשיו ניטעו. ירגישו את האדמה,   נבקש

 להם את השורשים. הם מרגישים חזקים ומרוצים  ואת הגשם שמרטיב
 

 : 2הנחייה 
 ה'שתילים' צומחים לאט והופכים לצמחים/ עצים גדולים )לשים לב שכל הילדים "צומחים"(

 : 3הנחייה 
רוח חזקה מכה ב'עצים'. העצים 'מתנועעים' ברוח החזקה. הם לא חוששים, כי השורשים שלהם מחזיקים 

 אותם 

  :4הנחייה 
איך העצים מרגישים בגשם? לעצים קר אבל הם שמחים, כי הגשם נותן להם  –'עצים' טף על ההגשם מטפ

 מזון כדי לגדול וליצר פירות

 : 5הנחייה 
 חם להם ונעים. –השמש זורחת 

 : 6הנחייה 
  בשבט ויוצאים איתם בריקוד שמח. ו”טהעצים מקבלים בשמחה את הילדים שבאים לשתול צמחים ב

 

  

 בינה כהןצילום -מטייליםילדי חצור 
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 עם פירותכרון  ימשחק ז 'מי זוכר?'

פירות ונבקש מהילדים להסתכל היטב ולזכור מה סדר הפירות. כעת נבקש מתנדב.ת לצאת   4נניח מולנו 

 מהחדר או להסתובב. 

 מה הפרי החסר?-, ונשאל את המתנדב.תנסתיר את אחד הפירות

 הפירות. ובמקום להוציא פרי, להחליף מקומות בין   בהמשך אפשר להגדיל את מספר הפירות,

 

 

 

 משחק תנועה-סלט פירות

 כל הילדים יושבים במעגל 

 בוחרים במספר פירות, ולכל ילד נותנים שם של פרי, באופן החוזר על עצמו.  

 למשל: בננה, תפוח, אגס, בננה תפוח אגס...

. לאחר שמכריזים כמה פעמים הזה מחליפים מקומותמכריזים שם של פרי, וכל הילדים שקבלו את שם הפרי 

 על פירות יחידים, אפשר להכריז 'סלט פירות' ואז כולם מחליפים מקומות.

ניתן גם לבקש מאחד הילדים לעמוד במרכז, ולהוציא את הכסא שלו מהמעגל. הילד שבמרכז מכריז על 

 לשבת הוא המכריז.הפרי, ועליו לנסות לתפוס מושב שהתפנה. הילד הבא שאין לו מקום 

 

 משחק זיכרון עם קלפים 

דף ועליו תמונות של פירות. צלמו את הדף פעמיים וגזרו לפי הקווים. כך יווצר לכם סט  )בעמוד הבא(לפניכם 

 קלפי תמונות בו שתי תמונות של כל פרי.

 איך משחקים? 

קלפים. אם על שניהם אותה תמונה, הוא  מניחים את הקלפים עם התמונה כלפי מטה. כל ילד בתורו מרים שני 

לוקח אליו את הזוג וממשיך לשחק. לא אותה תמונה? מחזיר את הקלפים הפוכים לשולחן, והתור עובר לשחקן  

  הבא 
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 לילך דנדקר גננת בקיבוץ דביר  - בשבט ו”טאנלוגיות ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ציפס מכינים  קטשופ מכינים מ... ב...גזר גדל  תפוח גדל על עץ

 מתפוח אדמה

שמשיה מגנה מפני 

 ה...
מטריה מגנה מפני 

 הגשם

שתיל אנחנו  עץ אנחנו...

 שותלים

מתנקזות הטיפות 

 לשלולית
הפרחים מתאגדים 

 ל...
גבינה מכינים 

 מחלב
 לחם מכינים מ...

שמן מפיקים 

 מזיתים
לתאנה מיובשת  נייר מפיקים מ...

 קוראים דבלה
לענב מיובש 

 קוראים..
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 לילך דנדקר גננת בקיבוץ דביר  -יצירה לקראת החג

  

 יצירת עצי דמיון המבוססים על העיגולים של קנדינסקי

 ממגזיניםגזרו נגואש, עשויים מתמונות שעצים על רקע 

 יצירת מנדלה משותפת מחומרים שאספנו
 ומנדלות אישיות
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 טיולים וסיורים 
 מתוך אתר משה"ח. האגף לחינוך קדם יסודי: 

ילדים הם מטבעם אוהבי טבע. המרחבים, הצבעוניות המתחלפת בין העונות, התעוררות ופריחה, לבלוב 
 .כל אלה מזמנים חוויות חושיות ומעוררים התרגשות וסקרנות -וקמילה

יציאה לחיק הטבע לעיתים קרובות ובמיוחד בט"ו בשבט וב"שבוע שמירת הטבע", מסבה שמחה ועונג רב  
ומאפשרת להוסיף לימים שגרתיים בין כותלי הגן הפתעות מרגשות, כמו: מפגשים עם בעלי חיים אורחים או  

 .קבועים וצפייה בפריחה שונה בכל פעם שיוצאים לשדה

הטבע" מומלץ לערוך סיורים בסביבה הקרובה, שבהם ישולבו פעילויות   לקראת ט"ו בשבט ו"שבוע שמירת
וקישוט הסביבה בהם,    לימודיות ופעילויות חווייתיות: בישולי שדה, יצירת פיסול סביבתי מחומרים בטבע

התקשטות בחומרים מן הטבע )למשל: השחלות עלים לשרשרות מעניינות והתקשטות בהן בזמן הטיול, יצירת 
מפירות העצים כמו: המכנף הנאה ופרי הסגלון(, חיפוש אחר עלים בצורה מסוימת, דירוג עלים לפי   סיכות נוי

צבעם: מהכהה לבהיר, משחקי חידות: אני חושב/ת על..., צילום טבע, ציור טבע וציור בטבע, שילוב 
הטבע והמחזת  ופרות בבישול ובאפיה בצורה מעוררת תיאבון בארוחה היומית בגן או בארוחות בחיק  ירקות

 .סיפורים

 .רצוי לתכנן מסלולי טיול קצרים )מומלץ בקבוצות קטנות ולא כל הגן(, בכל פעם בנושא אחר
 .במהלך השנה כדאי לשקול "אימוץ" שדה קרוב או גן ציבורי שהטיול אליו ייעשה כמה פעמים בשנה

 .השנהביקורים תכופים יאפשרו לראות את השינויים שחלים בסביבה בהתאם לעונות  
במקומות אלה    פעילויות מגוונות  לקראת "שבוע שמירת הטבע" הנערך בסביבות ט"ו בשבט, כדאי לתכנן

)אם מזג האוויר מאפשר זאת(, גם כאלה שנעשות במרבית השנה בתוך כותלי הגן: מליאה בחיק הטבע, 
ן(,יצירה, התעמלות, האזנה למוזיקה ונגינה בכלי נגינה העשויים מחומרים מן הטבע )כמו: פרי הצאלון, הסגלו

 .משחקי תופסת, משחקי חברה ועוד

 

 חינוך לשמירת טבע 

חינוך לשמירת טבע ודאגה לאיכות הסביבה הם ערכים שחשוב לעסוק בהם במשך השנה כולה. כדאי לנקוט  
 .פעולות מעשיות ולהשתתף באופן פעיל בשמירת טבע ובהגנה על איכות הסביבה

 :הפעולות שאפשר לעשות הן רבות

 מחזור חומרי פסולת •

 התראות בפני הרשויות על מפגעים הגורמים נזקים לטבע ולנוף •

 ניקיון חופים, שדות ושטחים פתוחים הקרובים לגן  •

אימוץ שמורת טבע או אזור שבו יש פריחה של פרחים מוגנים: גידור האזור, הצבת שלטים: "כאן   •
 .'דשמורת טבע", "נא לא ללכלך", "אסור לקטוף את פרחי הבר" וכ

 הצבת פחי אשפה •

כדאי לעסוק בנושאים אלו בהזדמנויות שונות: לפני יציאה לטיול ובמהלכו, בזמן ביקורים שונים, בעת סיור 
 .ובסביבה הקרובה ועוד בקבוץ
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 ורד רודריק  /עצים מסביב- נעים להכיר

 סביב גנינו, ובישוב שלנו עצים רבים, נרצה להכיר אותם קצת מקרוב. 

 שלבים:לפעילות שני 

ונצרף   לקראת החג נשלח להורים מכתב המזמין אותם לעזור לילד לחקור על אחד העצים בסביבתם .1
 דף כרטיס ביקור לעץ

 

 

 לקיים בכמה דרכים:את שלב הצגת העצים אפשר 

לצאת לטיול של ילדי הגן, לעצור ליד העצים אותם בחרו 
: במהלך הימים שסביב הילדים, וכל ילד יספר על העץ שחקר

החג, נתכנן מסלולים הכוללים את העצים אותם בחרו הילדים. 
 בכל טיול יציגו כמה ילדים את העץ שלהם 

שהילדים לתלות על קיר נושא את 'כרטיסי הביקור' לעצים 
: ניתן לפזר את הצגת הכינו, וכל ילד מציג בגן את העץ שלו

העצים על ידי הילדים, על פני כמה ימים. ובמהלך היום 
 )במפגשים או במעבר בין פעילויות( לבקש מהילדים להציג

 כל משפחה מציגה את העץ שלה  בהםמשפחות,  יטיול    

 הורים יקרים,

 בחודש שבט אנו נוהגים לחגוג יום הולדת לאילן.

 , מתבקש כל ילד לחקורהעצים באזורנובכדי שנכיר מעט את 

 ולספר בגן על עץ אחד שאותו הוא בוחר. 

 מצ"ב דף שיעזור לכם להכין כרטיס ביקור לעץ אותו בחרתם.

כדי  ט"ו בשבט(אנא החזירו את הדף לגן במהלך שבוע הבא )לפני 

לתת לכל  שנוכל לחשוף את הילדים לכמה שיותר עצים )ושנספיק

 ילד זמן להציג את העץ שלו(.

 תודה על שיתוף הפעולה,

 הצוות
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ִביב  ָ יר ֵעִצים ִמס   ָנִעים ְלַהכ ִ

יג/ה:_____________   ַמצ ִ
 

ו ר  ק  ְרִטיס ב ִ  כ ַ
 

ם העץ:___________________________________________________ ֵ  _____________ש 
 

 ___________משפחה:_____________________________________________________
  

מבנה העץ ) תיאור הגזע, העלים, הפרחים(:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 ______________ְמקֹום גידולו:_______________________________________________

 
 _____________________________________הפרי:_____________________________

 
שימושי העץ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
ֹוֶלֶטת:__________________________________________ כו ָנה ב   _______________ת ְ

 
____________________________________________________________________ 

 
 

 תמונה )או איור(: 
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 ורד רודריק- מגדיר פרחים

 גזרו את כרטיסיות הפרחים הבאים, וקחו אותם איתכן לטיול הבא.  

  

 צילום צחי אבנור
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 יצירה עם חומרים מהטבע

 ם ליצירה ומשחק.  נצא עם הילדים לטיול בטבע, על מנת לאסוף חומרי

על שולחנות היצירה נציג את החומרים שהילדים אספו, בצורה המושכת את העין. לידם נפרוס דבקים מסוגים 
 שונים )פלסטי, נייר דבק, מסקן טייפ וכו( מספריים, קרטונים ובריסטולים, דפים, חימר, פלסטלינה וכו.

מובייל, בובות של חיות/מפלצות  ניתן לעבוד ביצירה חופשית, או ביצירה מובנית כמו הכנת כתרים לחג, הכנת 
 וכו 

 :הם מאפשרים  חומרים שמקורם בטבע המזמנים משחק חופשי על פי בחירת הילדות והילדים

 להתפלא מהיופי של הטבע וליצור קשר בלתי אמצעי עם הטבע •
 לטפח ערכים סביבתיים של אהבה לטבע ושמירה על הסביבה  •
 לטפח ערכי כבוד לבעלי חיים  •
 זיקה למקוםלחזק ערכים של  •

 

 יתרונות המשחק עם חומרים פתוחים מן הטבע:

 הם קלים להשגה ואינם עולים הרבה  •
 הם מזמנים משחק חופשי במגע ישיר עם הטבע וחוויה חושית ומוטורית •
 הם מאפשרים אתגרים והתנסויות חוזרות וגילויים חדשים  •
 האוויר הם מזמנים אפשרויות למפגש בלתי אמצעי עם תופעות הקשורות למזג  •
 הצבעים והגוונים שלהם משקפים את הצבעים של הטבע •
ניתן להחביא ולמצוא, לבנות, לצרף ולפרק...ולשחק לאורך זמן, וכך להעמיק ולהרחיב את ההבנה   •

 בעקבות חקר וגילוי 

דוגמאות לחומרים פתוחים מהטבע: זרדים, אבנים, מים, אדמה, חול, זרעים, בלוטים, ענפים, אצטרובלים,  
 עלים, קונכיות, פרחים ועוד צמחים, 

 ציור בטבע: 

ונאפשר לילדים לצייר  נצא עם הילדים לצייר את הטבע. ניקח איתנו דפים, צבעים ומשטחים לציור
 נוף, פרחים, עצים, בעלי חיים, חרקים ונושאים נוספים המעניינים אותם. 
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 גננת בקיבוץ דביר לילך דנדקר- פיסול בעיסת נסורת

 מחומרים טבעיים ומתכליםיצירה 

 הילדים שותפים לאיסוף ולהכנה

 ניתן להכין מסכות ולהטביע בהן חומרי טבע, בהמשך לזרוק לקומפוסטר.  

 -מתכון

 כוס קמח 1

 כוסות מים 2

 כף מלח 

 אין להם שימוש בנסורת.   -להשיג בכל נגרייה  -כוסות נסורת דקה 3

ומערבבים כל העת עד שיוצאות בועות ראשונות. מורידים מהאש, מוסיפים את הקמח המים והמלח מבשלים 
 נסורת דקה ומערבבים. 

יותר זמן    ניתן להכין עציצים לשתילה בגינה, בהמשך הם מתכלים מעצמם. את העציצים אפינו בתנור שיחזיקו
 מעמד עד שהילדים יקחו אותם הביתה.  

 
 
 

  

ציור בפחם 

בעקבות עץ הזית 

 של אנה טיכו

 יצירה בשטח מחומרי טבע

 התמונות צולמו ע"י לילך דנדקר

 יצירה בשטח מחומרי טבע

 רעיונות נוספים:
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 שירים וסיפורים לחג

 

 השקדיה פורחת
 לחן: מ. רבינא   מילים: י. דושמן

ָּה ּפֹוַרַחת ֵקִדי ְ  ַהׁשּ
ֶמׁש  ז זֹוַרַחת. -ְוׁשֶ  ּפָ

ג ל ּגַ ִרים ֵמרֹאׁש ּכָ  ִצּפֳּ
רֹות ֶאת ּבֹוא ַהַחג ְ  ְמַבש ּ

יַע, ַחג ָהִאיָלנֹות. ו”ט ָבט ִהּגִ ׁשְ  ּבִ

וַַּעת   ָהָאֶרץ ְמׁשַ
יָעה ֵעת ָלַטַעת   ִהּגִ

ח לֹו ֵעץ ל ֶאָחד ִיּקַ  ּכָ
ים ֵנֵצא  ִאּתִ  חֹוֵצץ ּבָ

יַע, ַחג ָהִאיָלנֹות. ו”ט ָבט ִהּגִ ׁשְ  ּבִ

ל ַהר ְוֶגַבע ע ּכָ  ִנּטַ
ַבע  ֵאר ׁשֶ ן ְוַעד ּבְ  ִמּדָ
 ְוַאְרֵצנוּ ׁשוּב ִניַרׁש 

 ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר וְּדַבׁש 
יַע, ַחג ָהִאיָלנֹות.  ו”ט ָבט ִהּגִ ׁשְ  ּבִ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ט"ו בשבט 

 , מילים: עודד אבישר

 לחן: שרה לוי תנאי

 

 ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, 

 חג היום לגן. 

 ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, 

 חג היום לגן. 

 

 חג לפרח, חג ליער, 

 חג לכל אילן. 

 חג לפרח, חג ליער, 

 חג לכל אילן.

 

 כי תבואו אל הארץ
 ויקרא י"ט / עממי תימני

 

י ָתבֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ  כִּ

 ,ּוְנַטְעֶתם ָכל ֵעץ ַמֲאָכל

ְריֹו ָהֵעץְוָנַתן   פִּ

 .ְוָהָאֶרץ ְיבּוָלּה

 

יָלנֹות ְנֹטַע אִּ  ,ֵעת לִּ

ְנֹטעַ  יָלנֹות ֵעת לִּ  ,אִּ

ְבנֹות ְנֹטַע ְולִּ  .ֵעת לִּ

יש ַתַחת יַשְבֶתם אִּ  ַגְפנֹו וִּ

 ,ְוַתַחת ְתֵאָנתֹו

יֶתם ְכֵעץ ְהיִּ  ָשתּול וִּ

ם-ַפְלֵגי-ַעל  ָמיִּ

 

יָלנֹות... ְנֹטַע אִּ  ֵעת לִּ

 חלב ודבש ארץ זבת 
 מן המקורות

 

 ארץ זבת חלב 

 חלב ודבש... 

 ארץ זבת חלב 

 חלב ודבש

 עולים ושותלים

 רפאל ספורטה :מילים
 מרדכי זעירא :לחן
 

 מי אלה העולים

 ?בהר, בסך, בשיר

 !אנחנו, אנחנו העולים

 

 מי אלה השותלים

 ?בהר, בסך, בשיר

 .אנחנו, אנחנו השותלים
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 ריקוד עצי הגן
 מילים ולחן: אמיתי נאמן

 ָכל ַהַגן ָלַבש ָלָבן 

 ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן

יָלן"  "יֹום ֻהֶלֶדת ָלאִּ

 ָכל ֶצַמח ַרן.

 
 ַבָמחֹול ֵיְצאּו 

יס ַכְרֹכם  ַגם ַנְרקִּ
י ְלָכל ֶבן ֶיֶרק  כִּ

 ַחג מֹוֵעד ַהּיֹום.
 

לּו  ַגם ַצָבר ֲאפִּ
ְרֹקדֹפה   ַהּיֹום יִּ

יעַ   ְוַהְברֹוש ָירִּ
 עֹוד.

 

 כך הולכים השותלים
 יצחק שנהר :מילים

 ידידיה אדמון :לחן
 

 כך הולכים השותלים

 רון בלב ואת ביד

 מן העיר ומן הכפר

 העמק, מן ההרמן 

 בט"ו בשבט

 בט"ו בשבט

 

 ?למה באתם, השותלים

 נכה בקרקע ובצור

 וגומות סביב נחפור

 בהרים ובמישור

 בט"ו בשבט

 בט"ו בשבט

 

 ?מה יהא פה, השותלים

 שתיל יבוא בכל גומה

 יער עד יפרוש צילו

 על ארצנו ערומה

 בט"ו בשבט

 בט"ו בשבט

  ברוש
 אהוד מנורמילים: 

 לחן: אריאל זילבר
 

  ואני ראיתי ברוש

  שניצב בתוך שדה מול פני השמש

  בחמסין, בקרה

 .אל מול פני הסערה

  על צדו נטה הברוש

  .לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב

  והנה, מול הים

 .קם הברוש ירוק ורם

  הנה ברוש, לבדו

  .מול אש ומים

  הנה ברוש, לבדו

  .עד השמים

  .ו איתןברוש, לבד

  לו רק ניתן ואלמד

 .את דרכו של עץ אחד

  ואני כמו תינוק

  .שנשבר ולא יכול מול פני השמש

  בחמסין, בקרה

 .אל מול פני הסערה

 ...הנה ברוש, לבדו

 עץ נטעתי

 אהרון זאב :מילים
 מוני אמריליו :לחן
 

 עץ נטעתי

 .בחג האילן

 עץ נטעתי

 .בגני הקטן

 ולאדמת גני

 :אמרתי כך

 
 אני ואת

 קשורים לעד

 בנטע הרך, בנטע הרך

 !יגדל ויצמח
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 ולס להגנת הצומח
 שמרמילים ולחן: נעמי 

  

כבר פורחים נרקיסים בשמורות 
 הטבע

 מרבדים נפרשים בשפלת החוף
 כלנית וכרכום, אלף גון וצבע

 .כאן אסור לקטוף -והחוק שאומר 
 

 רק עלי אין החוק משגיח
 רק עלי איש אינו שומר

 לו היו לי עלי גביע
 .אז היה מצבי אחר

 
צפרים נדירות כבר דוגרות בסלע 

 לחודאילנות נדירים נשמרים 
 איילות נבהלות מסתכלות בשלט

 .בו כתוב בפרוש שאסור לצוד
 

 רק עלי עוד לא שמו שלט
 מסביב אין לי כל גדר

 איילת -נאמר  -לו הייתי 
 .אז היה מצבי אחר

 
 ,היזהר, אל תגע באיריס -אדוני 

 . צבעוני ההרים הוא מחוץ לתחום
 כל גבעה נשאה בשולי העיר היא

 .שטח בר מוגדר ואזור רשום
אז אני לפעמים חושבת כי היה זה 

 -אולי רצוי
 לו הייתי נרקיס או רקפת

 או אפילו איזה בן חצב מצוי
 :הסתכלו מה שקורה לי בדרך

 -קוטף-חוטף-כל אחד עובר
 -קולע לו זר

 לו הייתי חיה או פרח
 .אז היה מצבי אחר

 

 הטיול הקטן
 מלים ולחן: נעמי שמר

  

 לטיול יצאנו
 .כלנית מצאנו

 ,גבעת הדשא במערבעל 
 אל ההר עלינו

 ,ומשם ראינו
 .ומשם ירדנו בדהרה

 
 צב זקן פגשנו בדרך

 ,בית ענקי החזיק על גב
 בתהלוכה נהדרת

 .אלף נמלים נשאו חגב
 

 בשלולית המים
 שמנו ת'רגלים

 ,על החוף ישבנו בתוך סירה
 בחלקת אספסת

 רצנו בתופסת
 .כל הלטאות נבהלו נורא

 
 באנו בשורה אל הכרם

 ,סערה ונשבר ענף רוח
 שמה בין תלי חפרפרת

 .אלף רקפות כל אחד אסף
 

 אז מאוד עיפנו
 ,והבית שבנו

 שמש כבר יורדת
 .ומאוחר

 רק בתוך הדשא
 ,כלנית לוחשת
 שובו בשלום

 .נפגש מחר
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 פה?' בשבט מסתתרים בציור ו”ט'אילו שירי לינק לדף פעילות 

 קילפתי תפוז
 נורית זרחי :מילים

 יוני רכטר :לחן
 

 ,קילפתי תפוז
 - מצאתי בפנים
 כמו בתוך קן

 .ילד ישן
 

 :הילד אמר
 ,אתה עשית פה חור"

 ,תקן את הפלח
 ".נושב עלי קור

 
 ,אמרתי: "רגע
 ".סליחה, שלום
 ואת הפלחים
 .שמתי במקום

 
 - ועד היום

 ,הוא לא הצטנןאם 
 בתוך התפוז

 .ילד ישן

 רקפת
 מילים:לוין קיפניס

 
 מתחת לסלע צומחת לפלא

 ,רקפת נחמדת מאוד
 ,ושמש מזהרת נושקת, עוטרת

 עוטרת לה כתר ורוד
 ל -ל -ל

 ,רקפת, ציפור מצפצפת-רקפת
 הציצי אך רגע אלי

 ,רקפת נהדרת בסלע נסתרת
 נסתרת מנפש כל חי

 ל-ל-ל
 ,שבע לשוח-יצאה עם הרוח בת

 :היה אז הבוקר בהיר
 ,כל צמח, כל פרח אוספת בדרך

 ופיה אך זמר ושיר
 ל-ל-ל

 ,שבע-מסלע וגבע יורדת בת
 .חן על החזה-רקפת

 ציפור מצפצפת ורוח לוטפת
 לזמר הזה וסוף כבר

 ל-ל-ל

 

 פזמון ליקינטון
 מלים: ל. גולדברג
 לחן: מ. אמריליו
  

מסתכלת הלבנהלילה, לילה   
 .בפרחים אשר הנצו בגנה
 ,בציצי היקינתון בגננו הקטן
 .לילה, לילה מסתכלת הלבנה
 
 :ואומרת הלבנה לעננים
 .תנו טיפה ועוד טיפונת לגנים
 .שיפרח היקינתון בגננו הקטן
 .כך אומרת הלבנה לעננים
 
 ,בא הגשם וצלצל בחלוני
 .שר ניגון עליז לפרח בגני

בששוןוענה היקינתון בשמחה ו  
 .למטר אשר צלצל בחלוני
 
 ומחר נצא כולנו אל הגן
 ,ונראה שם את הפרח הלבן
ולכבוד היקינתון בני ישיר את 
 .הפזמון
 .ושמחה גדולה מאוד תהיה בגן

 

 ילדה עם תפוזים מלא הסל-אמיל מונייר

https://greenwin.kkl.org.il/files/tu_bishvat_illustration/play.html
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 שתיל קטן
 מילים: אהרון אשמן

 לחן: יואל ולבה
  

יל ָקָטן ְשָבט ָשתִּ  ְבט"ּו בִּ
 .ָלַחש ַבָלאט ,ָעַמד ַבַגן

 
 מי הילד שאותי שתל?

 אולי יחדל? ,האם ישקה
 השותלהאם יזכור זאת 

 גם לעדור, גם לזבל?
 

י ָשַתל ֶיֶלד טֹוב  ,אֹותִּ
י ֶאְגַדל– הּוא ַיְשֶקה  .ֲאנִּ
י ֶאְגַדל  ,ְולֹא ֱאֹבל ֲאנִּ

 .ְלֵעץ ָגדֹול ,ֶאְהֶיה ְלֵעץ
 

י יַח ְפרִּ  ,ֵצל ֶאֵתן ,ַאְצמִּ
י פֹור ֶאְצלִּ ְבֶנה ָלּה ֵקן צִּ  .תִּ

 ,ֶזה ֶשָשַתל,ְוֶיֶלד טֹוב
י  ְקֹטףְוַגם יֹאַכלַהְפרִּ  .יִּ

יר ָינּוַח ֹפה  ,ְבֵצל ָקרִּ
פֹור יר ְוַהצִּ יר לֹו שִּ  .ָתשִּ

 

 איך זה להיות עץ?
 דתיה בן דור

 - פעם שאלתי עץ

 "?עץ, איך זה להיות עץ"

 .אמר העץ -אתה וודאי מתלוצץ""

 ,"ברצינות גמורה -לא ולא", אמרתי "

 "?זה טוב או רע

 "?רע?" תמה העץ. "מדוע"

ולא אכפת לך שאתה תקוע כל "

 "?השבוע

 "אינני תקוע, אני הרי נטוע"

ולא מתחשק לך לפעמים ללכת "

 לבקר חברים

או לראות מה נשמע במקומות 

 "?אחרים

 .אין לי כל צורך לנוד ולנוע"

 ציפורים מזמרות לי באופן קבוע

 פרפרים לי נושקים, מלטפת הרוח

 ".ולנגד עיני כל האופק פתוח

 "?אז מה -ם ישנים ובלילה כשכול"

 בלילה אני מאזין לדממה"

 ושומע

 איך נושמת האדמה

 איך פירות מבשילים

 איך יורדים הטללים

ובתוך ענפי ישנים גוזלים ואני שומר 

 ".על שנתם

 אמרתי -אני אוהב אותך עץ" "

 והלכתי אל גני

 .ונטעתי לי עץ מול חלוני
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 סיפורי טבע, הוצאת מגיד  -מתוך הספר חכמינו לימינו חמורים וחרובים  החרוב"חוני ועץ "

 ּ ָתם ָהיו ִפּלָ כַֹח ּתְ ּבְ ים ׁשֶ ל ֲאָנׁשִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ם חֹוִני. חֹוִני ַהזֶּה ָהיָה ִמּמִ ׁשֵ יק ֶאָחד ּבְ  ַמְצִליִחים ְלעֹוֵרר  ָהיֹה ָהיָה ִאיׁש ַצּדִ
ִמים ׁשָ ַמִים ְלהֹוִריד ּגְ יַע ַעל ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ְלֵהָענֹות ִלְתִפּלֹוֵתיֶהם ַרֲחֵמי ׁשָ ּפִ  .וִּבְכָלל ְלַהׁשְ

ה ה עֹוש ֶ ַאל אֹותֹו חֹוִני: "ָמה ַאּתָ ֶרְך ְוָרָאה ִאיׁש ֶאָחד נֹוֵטַע ֵעץ ָחרוּב. ׁשָ ּדֶ ַעם ַאַחת ָהַלְך חֹוִני ּבַ  "?ּפַ
 ".ָעָנה ָהִאיׁש: "נֹוֵטַע ֵעץ ָחרוּב

ה נֹוֵטַע ֵעץ ָחרוּב ָאַמר חֹוִני: "ֶאת ֶזה ה ַאּתָ אֹל ָלּמָ י ִלׁשְ ְַּנּתִ ו  "?ֲאִני רֹוֶאה. ִהְתּכַ
ה ֲאִני נֹוֵטַע ֵעץ ָחרוּב" ֵאָלה," ָאַמר ָהִאיׁש, "ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת 'ָלּמָ ְ י ֶאת ַהׁשּ  "?'לֹא ֵהַבְנּתִ
ִנים עֵ " ה ׁשָ ּמָ תֹוְך ּכַ ַאל ֶאת ֶזה ַאֶחֶרת," ָאַמר חֹוִני, "ּבְ רֹותֲאִני ֶאׁשְ  "?ץ ֶהָחרוּב ַמְתִחיל ְלהֹוִציא ּפֵ

הוּא מוֹ  ָנה ַעד ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ִנים. ִלְפָעִמים ְיכֹולֹות ַלֲעבֹר ֲאִפּלוּ ׁשִ ה ְמאֹוד ׁשָ ב ָהִאיׁש ְוָאַמר: "הֹו, ַהְרּבֵ רֹותָחׁשַ  ".ִציא ּפֵ
יב חֹוִני, "וְּבעֹוד ׁשִ " ִמים," ֵהׁשִ ֲאַנְחנוּ ִמְתַקּדְ רֹותהֹו, ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ ֵדי ֵלָהנֹות ֵמַהּפֵ ְחיֶה ּכְ ּתִ ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ ָנה ַאּתָ  "?ְבִעים ׁשָ
יַע ְלִגיל מֻׁ " מֹוֶנה, לֹא יֶֶלד, ֲאִני לֹא ַאּגִ ִעים וּׁשְ ן ַאְרּבָ ָבר ּבֶ ַעְצִמי ּכְ ְתאֹם?!" ָאַמר ָהִאיׁש, "ֲאִני ּבְ ֶזהָמה ּפִ ּכָ  ".ְפָלג ׁשֶ
ֲאָמץ," ָאַמר ח" ץָאז ֲחָבל ְלָך ַעל ַהּמַ ה ִמְתַאּמֵ ִביל ָמה ַאּתָ ׁשְ רֹות ּבִ ה ִלְטעֹם ֵמַהּפֵ ְזּכֶ יָלא לֹא ּתִ  "?ֹוִני. "ִאם ִמּמֵ

בֹוד, ֲאִני לֹא עוֹ  ל ַהּכָ ָך. ִעם ּכָ ּלְ מֹו ָהרֹאׁש ׁשֶ י לֹא עֹוֵבד ּכְ ּלִ ְרֶאה, ָאדֹון חֹוִני, ָהרֹאׁש ׁשֶ ִביב  ָעָנה ָהִאיׁש: "ּתִ ה ִעּגוּל ִמּסָ ש ֶ
רֹותְוהֹוּפ  ְהיוּ ִלי ּפֵ ִּ י ֵדי ׁשֶ ץ ּכְ ִריְך ְלִהְתַאּמֵ ּצָ  ".צֹוֵמַח לֹו ֵעץ ָחרוִּבים. ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ

י, ֶנֱהֵניִתי ֵמעֲ  ּנֹוַלְדּתִ ׁשֶ יְך: "ֲאִני, ּכְ ל ַהּנֹוֵטַע, ְוָהִאיׁש ִהְמׁשִ ָבָריו ׁשֶ ִהְרהוִּרים ַעל ּדְ ַקע ּבְ ְתלוּ ָסבִ חֹוִני ׁשָ ָ ׁשּ י ֵצי ֶהָחרוִּבים ׁשֶ
ִא -וֲַאִבי הוּ ַלּדֹורֹות ַהּבָ ֶ ִאיר ַאֲחָריו ַמׁשּ ל ֶאָחד ַמׁשְ ִאים ֲעֵצי ָחרוִּבים. ּכָ ִאיר ַלּדֹורֹות ַהּבָ ים. ֲאִני, עֹוָלם  ָסִבי, ְוַגם ֲאִני ַמׁשְ

ם ְנָכַדי ִיְמְצאוּ עֹוָלם ִעם ָחרוִּבים  ".ִעם ָחרוִּבים ָמָצאִתי ּגַ
ב חֹוִני עֹוד ְקָצת ַעל ַהּדְ  בֹות ָהיוּ ָחׁשַ ְחׁשָ דֹול ְוִהְתַנְמֵנם לֹו. ַהּמַ ב ְלַצד ֶסַלע ּגָ ֵ י חֹוִני ָאַהב ַלֲחֹשב. ִהְתיַׁשּ ָבִרים, ּכִ

ד ם ּפֹוֲעִלים ְוֵהִזיזוּ ֶאת ָהֶאֶבן ַהּגְ ן, ָעְברוּ ׁשָ חֹוִני יָׁשַ עֹוד ׁשֶ ה. ּבְ ּקָ ָנה ִנְהְיָתה ֲעמֻׁ ֵ ּקֹות ְוַגם ַהׁשּ ּה יָׁשַ ֲעמֻׁ ִצּדָ ּלְ ן חֹוִני,  ֹוָלה ׁשֶ
ֶרךְ  ר ֵמַהּדֶ ְסּתַ  .ְוהוּא הֻׁ

ּסוּ ֶאת ְמקֹום ְמנוָּחתֹו ׁשֶ  יִחים ּכִ ַלע ָצְמָחה, ש ִ ן ַהּסֶ ה. ׁשֵ ּכָ ֵבָדה וֲַארֻׁ ֵבָדה ְמאֹוד, ּכְ ָמה ָהְיָתה ּכְ ְרּדֵ ן  ַהּתַ ל חֹוִני. חֹוִני יָׁשַ
ִלי ַהְפָסָקה ה וְּסִמיָכה ּבְ ּקָ ָנה ֲעמֻׁ ָנה ׁשֵ ְבִעים ׁשָ  .ׁשִ

עֲ  ֶדֶרְך. הוּא ָרָאה מוּלֹו ִאיׁש ּכַ יְך ּבַ ָגָדיו ְוָרָצה ְלַהְמׁשִ ָמתֹו, ִנֵער ֶאת ּבְ ְרּדֵ ָנה ָקם חֹוִני ִמּתַ ְבִעים ׁשָ י   בֹר ׁשִ ֶאָחד, וָּפָניו ּדֵ
ה ה עֹוש ֶ ַאל, "ָמה ַאּתָ ט ָחרוִּבים ֵמָהֵעץ. "ְסִליָחה, ֲאדִֹני," הוּא ׁשָ רֹות לֹו, ְמַלּקֵ ּכָ  "?מֻׁ

ט ָחרוִּביםָעָנה ָהִא   ".יׁש: "ְמַלּקֵ
ה ְמ " ּקֶֹדם ָנַטְעּתָ ֶאת ָהֵעץ, וְּכָבר ַאּתָ ּמִ אֹל ֵאיְך ֶזה ׁשֶ י ִלׁשְ ְַּנּתִ ו ט ֶאת  ֶאת ֶזה ֲאִני רֹוֶאה," ָאַמר חֹוִני, "ִהְתּכַ ַלּקֵ

 "?ֶהָחרוִּבים
ל. עֵ  ְלּבֵ ה ְקָצת ִמְתּבַ ַאּתָ ב ׁשֶ א, ֲאִני חֹוׁשֵ  ץ ָחרוִּבים ֵאינוֹ ִחיְֵּך ָהִאיׁש: "לֹא, ַסּבָ

י ֶאת ָהֵעץ ַהזֶּה  ".צֹוֵמַח ֵמַהיֹּום ְלַהיֹּום. לֹא ֲאִני ָנַטְעּתִ
ַאל חֹוִני: "ָאז ִמי ָנַטע ֶאת ָהֵעץ  "?ׁשָ

ֲאִני ּדֹוֶמה" ָפר אֹוְמִרים ׁשֶ יב ָהִאיׁש "ִזְקֵני ַהּכְ י, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ָנַטע ֶאת ֶהָחרוּב ַהזֶּה" ֵהׁשִ ּלִ א ׁשֶ י  ַסּבָ ּלִ א ׁשֶ ְלַסּבָ
רֹות ֵמָהֵעץ ׁשֶ  ט ַעְכָשו ֶאת ַהּפֵ ִביב. ֲאִני ְמַלּקֵ ל ָהֵעִצים ִמּסָ נֹוַח, ֲאָבל הוּא ָנַטע ֶאת ָהֵעץ ַהזֶּה, ְוֶאת ּכָ הוּא ָנַטע ַהּמָ

ִאים. רֹוֶצה לְ  ִביל ַהּדֹורֹות ַהּבָ ׁשְ ִביֵלנוּ. עֹוד ְמַעט ֵאֵלְך ִלְנטַֹע ֲעֵצי ָחרוִּבים ּבִ ׁשְ  "?ִהְצָטֵרףּבִ
 ָּ ֵדי ְלִהו ְרִציפוּת ַרק ּכְ ָנה ּבִ ְבִעים ׁשָ י ׁשִ ְנּתִ ְרֶאה ָהִייִתי ְמאֹוד ָעיֵף. יָׁשַ ּנִ ל ָהִאיׁש ִחיְֵּך חֹוִני ְלַעְצמֹו: "נוּ, ּכַ א ׁשֶ ּבָ ַהּסַ ַכח ׁשֶ

ִאים. ִאם ֲאַנְחנ ם ַלּדֹורֹות ַהּבָ ל ֶאָחד ָצִריְך ִלְדאֹג ּגַ ׁש ָצַדק. ּכָ ע ֵעִצים לֹא נוַּכל ְלַהְפִריַח ַהזֶּה ַמּמָ ל ְולֹא ִנּטַ ּלֵ וּ ַרק ִנְתּפַ
לְּ  א ׁשֶ ֱאֶמת ּדֹוֶמה ְלַסּבָ ה ּבֶ ַהְצָלָחה, ִאיׁש ָצִעיר. ַאּתָ ְהיֶה ְלָך ּבְ ִּ י ָנה ֶאל ָהִאיׁש ְוָאַמר: "ׁשֶ ֵני  ֶאת ָהָאֶרץ." ּפָ מֹו ׁשְ ָך ּכְ

ְלִעיֵני ָחרוּב  ".ּגַ
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 סדר ט"ו בשבט 
 השנה לאילנות ראש 

 

 

 

 

 

 

 השותלים  כך הולכים

 ידידיה אדמון/    יצחק שנהר

 

ים ים  ָכְך הֹוְלכִּ  ַהשֹוְתלִּ

 ת ַבָּיד ֹרן ַבֵלב ְואֵ 

ן ַהְכָפר  יר ּומִּ ן ָהעִּ  מִּ

ן ן ָהָהר  מִּ  ָהֵעֶמק, מִּ

ְשָבט ְשָבט , ְבט"ו בִּ  ְבט"ו בִּ

 

ים?  ָלָמה  ָבאֶתם, ַהשֹוְתלִּ

 ַקְרַקע ּוַבֹצר בַ  ְךנָ 

יבמֹוגּווְ   ַנְחֹפר  ת ָסבִּ

ישֹור  ים ּוַבמִּ  ֶבָהרִּ

ְשָבט ְשָבט  ְבט"ו, ְבט"ו בִּ  בִּ

 

ים?   ַמה ְיֵהא ֹפה, ַהשֹוְתלִּ

יל ָיבֹוא ְבָכל  ֻגָמה  ְשתִּ

לֹו  ְפֹרש צִּ  ַיַער ַעד יִּ

 ַעל ַאְרֵצנּו ֲעגּוָמה 

ְשָבט  ְבט"ו ְשָבט,  בִּ  . ְבט"ו בִּ

 

ֶשב ַמְזִריַע ֶזַרע   :אֶמר ֱאֹלִהיםַוי   א ָהָאֶרץ ֶדֶשא עֵׁ  ַתְדשֵׁ

ן:  ֶשה ְפִרי ְלִמינֹו ֲאֶשר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי כֵׁ ץ ְפִרי ע   עֵׁ

ֶשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמינֵׁהּו   א ָהָאֶרץ ֶדֶשא עֵׁ  ַותֹוצֵׁ

ֶשה ְפִרי ֲאֶשר ַזְרעֹו בֹו ְלִמינֵׁהּו   ץ ע   ְועֵׁ

 ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי טֹוב:

 י"ב-בראשית א', י"א
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 ְבָשָעה ֶשָבָרא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראשֹון, 

ֶדן,  ְנָטלֹו ְוֶהְחִזירֹו ַעל כָ   ל ִאיָלנֵׁי ַגן עֵׁ

ם,  ָבִחים הֵׁ ה ַמֲעַשי ַכָמה ָנִאים ּוְמשֻׁ  ְוָאַמר לֹו: ְראֵׁ

 ִבְשִביְלָך ָבָראִתי.   -ְוָכל ָמה ֶשָבָראִתי 

ל ְוַתְחִריב ֶאת עֹוָלִמי,   ן ַדְעְתָך ֶשל א ְתַקְלקֵׁ  תֵׁ

ן ַאֲחֶריָך.  -ֶשִאם ִקְלַקְלָת   ין ִמי ֶשְיַתקֵׁ  אֵׁ
 פי מדרש קוהלת רבה, פרשה ז, סעיף יג-לע

   ט"ו בשבט 
 שרה לוי תנאילחן: , עודד אבישרמילים: 

 

 ט"ו בשבט, ט"ו בשבט,  

 חג היום לגן.  

 ט"ו בשבט, ט"ו בשבט,  

 חג היום לגן.  

 

 חג לפרח, חג ליער,  

 חג לכל אילן.  

 חג לפרח, חג ליער,  

 חג לכל אילן. 

 

 נשתה כוס ראשונה שכולה יין לבן 

 היין הלבן מסמל את עונת החורף והסגריר, עת תש כוחה של החמה ושלכת בעצים.  

 הנרקיס והחבצלת  לבן הוא השלג בפסגת החרמון, לבנה הפריחה של החצב,  

 ולבנה היא הקרה בראשי הדשאים בבוקר חורף צונן 

 חיים! ל 

 

   – נאכל פירות שתוכם נאכל וקליפתם נזרקת  

 מסמלים את עולם העשייה: 

 

 

 

 

 

 

י.  השקדיה פורחת/

 דושמן / מ. רבינא

ָּיה פֹוַרַחת  ,ַהְשֵקדִּ

 .זֹוַרַחת ְוֶשֶמש ָפז

ים ֵמרֹאש ָכל ַגג רִּ פֳּ  צִּ

 ְמַבְשרֹות ֶאת בֹא ֶהָחג

יַע   גִּ ְשָבט הִּ  –ט"ּו בִּ

יָלנֹות.ַחג   ָהאִּ

ְשָבט  יַע  ט"ּו בִּ גִּ  –הִּ

יָלנֹו  תַחג ָהאִּ

 :ָהָאֶרץ ְמַשַּוַעת

יָעה ֵעת גִּ  ָלַטַעת. הִּ

ַטע ֹפה ֵעץ  ,ָכל ֶאָחד יִּ

ים ֵנֵצא חֹוֵצץ תִּ  :ְבאִּ

יַע  ט"ּו גִּ ְשָבט הִּ ַחג  –בִּ

יָלנֹות.  ָהאִּ

יַע  גִּ ְשָבט הִּ  ַחג –ט"ּו בִּ

יָלנֹות   .ָהאִּ

ַטע ָכל ַהר ָוֶגַבע  ,נִּ

ָדן ְוַעד  :ֶשַבע-ְבֵאר מִּ

יַרש   - ְוַאְרֵצנּו שּוב נִּ

ְצָהר  .ּוְדַבש ֶאֶרץ ֵזית יִּ

יַע  גִּ ְשָבט הִּ ַחג  –ט"ּו בִּ

יָלנֹות.  ָהאִּ

ְשָבט יַע  ט"ּו בִּ גִּ ַחג  –הִּ

יָלנֹות  .ָהאִּ

 אגוז ושקד 
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 רימון  

                               יםמוני בתורה ויושבין שורות שורות כגרעיני ר אלו התינוקות שיושבין ועוסקין  –" מוניםי הנצו הר"

 שיר השירים רבה, ו, כ"ז 

 

 על שותפות של למידה, סקרנות, עניין וחברות. ילדים,  –נברך לכבודכם 

 

 עץ הרימון 

 יעקב אורלנד / לחן עממי

 

 

 שנייה שרובה יין לבן ומיעוטה יין אדום נשתה כוס  

 

 היין הלבן הוא החורף, היין האדום הוא האביב, היין המהול מסמל את מלחמת האיתנים. 

 מלכות האביב נוגעת במלכות החורף, אלא שעדיין  

 . החורף הוא השולט בכיפה

 ! לחיים 

 

 

 

 

מֹון ָנַתן ֵריחֹו   ֵעץ ָהרִּ

יחֹו ַהֶמַלח-ֵבין ָים  ירִּ  .לִּ

ְנדֹוד י, ְגדּוֵדְך מִּ  ,ָשב, חֹוָמתִּ

י, דֹוֵדְך דֹוד ָשב, ַתָמתִּ  .מִּ

 

ְלָעד  י גִּ יר ּוְצרִּ  אֹוְצרֹות אֹופִּ

ְצַריִּם י ָלְך, ַבת ֶרֶכב מִּ  .ָשַלְלתִּ

 ֶאֶלף ַהֶזֶמר ֶאְתֶלה ָלְך ָמֵגן 

ן ַהְּיאֹור   .ַעד ַהַּיְרֵדן מִּ

 

ָכל ַכלֹו  ,ת ַאְת ְכלּוָלה מִּ

ְדָגלֹות  ַאְת ְדגּוָלה  ַכנִּ
ים  ם יֹונִּ ְשַתיִּ ְך כִּ ם ֵעיַניִּ  ְשַתיִּ

ים קֹוֵלְך - ְוקֹול  .ַפֲעמֹונִּ

 

ים  ,ָלְך ַהְתרּועֹות, ָלְך ַהֵזרִּ

ְלֵטי  ים ָלְך ָכל שִּ בֹורִּ  ,ַהגִּ

י ֵחיל ֶאֶלף ּוָמה ְרָבָבה  ?ַמה לִּ

י ֵמת  .ֵמַאֲהָבה ְלָבבִּ

 

 ,ב ַהֵחץָשב ֶאל ַהֶקֶשת, שָ 

מֹון ֶאל רֹאש  .ָהֵעץ ָשב ָהרִּ

ל יֹוֵחל ְך ַהַחיִּ  ,ָלְך ְוֵאַליִּ

י ַרד י ַכָלה, כִּ  .ַהֵליל בֹואִּ

 

ים  ,ָלְך ַהְתרּועֹות, ָלְך ַהֵזרִּ

ְלֵטי  ים ָלְך ָכל שִּ בֹורִּ  ,ַהגִּ

י ֵחיל ֶאֶלף ּוַמה ְרָבָבה  ?ַמה לִּ

י ֵמת  ֵמַאֲהָבה  ְלָבבִּ
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   – נאכל פירות שקליפתם נאכלת ותוכם נזרק  

 מסמלים את עולם היצירה: 

 זית   

ָבה ֲאֶשר ָעָשה: ַח ֶאת ַחלֹון ַהתֵׁ ץ ַאְרָבִעים יֹום ַוִיְפַתח נ   ...ַוְיִהי ִמקֵׁ

ַעל ְפנֵׁי ָהֲאָדָמה:  ִאתֹו ִלְראֹות ֲהַקלּו ַהַמִים מֵׁ  ַוְיַשַלח ֶאת ַהיֹוָנה מֵׁ

ָבה ִכי  ָליו ֶאל ַהתֵׁ  ...ַמִים ַעל ְפנֵׁי ָכל ָהָאֶרץ ְול א ָמְצָאה ַהיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה ַוָתָשב אֵׁ

ָבה:  ֶסף ַשַלח ֶאת ַהיֹוָנה ִמן ַהתֵׁ ִרים ַוי   ַוָיֶחל עֹוד ִשְבַעת ָיִמים ֲאחֵׁ

ַעל ָהָאֶרץ: ַח ִכי ַקלּו ַהַמִים מֵׁ ַדע נ  ה ַזִית ָטָרף ְבִפיָה ַויֵׁ ת ֶעֶרב ְוִהנֵׁה ֲעלֵׁ ָליו ַהיֹוָנה ְלעֵׁ    ַוָתב א אֵׁ

 י"א -ובראשית ח, 

 נברך ונייחל לשלום שבוא יבוא 

  עושה שלום
 מן התפילה מילים: 

 

 עושה שלום במרומיו  

 הוא יעשה שלום עלינו  

 ועל כל עם ישראל  

 ואמרו, אמרו אמן.  

 

 יעשה שלום, יעשה שלום  

 שלום עלינו ועל כל ישראל  

 ם, יעשה שלום  יעשה שלו

 שלום עלינו ועל כל ישראל. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 חרוב 

 פעם אחת היה חוני המעגל מהלך בדרך. 

 ראה אדם נוטע חרוב. 

 אמר לו: זה לכמה שנים טוען פירות? 

 אמר לו: לשבעים שנה. 

 אמר לו: כלום ברי לך שתחיה שבעים שנה ותאכל ממנו? 

 אמר לו: אני מצאתי את העולם בחרובים, 

 כשם שנטעו אבותי לי, אף אני אטע לבניי.

 אע"ג,"תענית כתלמוד בבלי, מסכת 

 תמר 

 ַצִדיק ַכָתָמר ִיְפָרח 

 ְכֶאֶרז ַבְלָבנֹון ִיְשֶגה:

 תהילים צ"ב, י"ג
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י  ֵאלִׁ רְׂ שְׂ יר יִׁ  שִׁ
 

 גרוניך לחן: שלמה ,  מילים: אהוד מנור
 32- שיר נכתב עבור הקונגרס הציוני הה
 

י   ַהֶשֶלג ֶשָלְך ְוַהָמָטר ֶשלִּ

י  י ֶשָלְך ְוַהָנָהר ֶשלִּ  ַהָּואדִּ

ים סֹוף סֹוף ְבחֹוף  ְפָגשִּ ינִּ ְשְרֵאלִּ  יִּ

ים  ם ָכל ַהֲחלֹומֹות ְוַהַגְעגּועִּ  עִּ

ים ים ְוָהָרעִּ ְכרֹונֹות ַהטֹובִּ ם ָכל ַהזִּ  עִּ

ים  יר ָחָדש ָיָשן ֶשְמַאֶחה ֶאת ַהְקָרעִּ  ְבשִּ

ים.  ֵנה ַמה טֹוב ּוַמה ָנעִּ ֵנה ַמה טֹוב, הִּ  הִּ

 

י  ְקָצב ְיָונִּ  ְבמִּ

י  ְבָטא פֹוָלנִּ ם מִּ  עִּ

י  ְלסּול ֵתיָמנִּ  ְבסִּ

י  נֹור רֹוָמנִּ ם כִּ  עִּ

י?  י ֲאנִּ י? מִּ י ֲאנִּ  מִּ

י   י    -ֵכן, ֲאנִּ י, ֵאלִּ    -ֵאלִּ

י.  ְשְרֵאלִּ יר יִּ  שִּ

 

 

 

 

 

 

 נשתה כוס שלישית שחציה יין לבן וחציה יין אדום 

 

 חום השמש השופע,   - ביב. העצים נהנים מן האדוםכוס זו מסמלת את הא

 גשמי החורף שנאצרו בקרקע. -ומהלבן 

 לאביב -שילוב זה הוא המעניק את האון והחיות שיש לו 

 חיים! ל 

 

 

י ְךלָ ָהֵעֶמק שֶ  ָהָהר ֶשלִׁ  וְׂ

י ְךלָ ַהַיַער שֶ  ָבר ֶשלִׁ דְׂ ַהמִׁ  וְׂ

ים סֹוף סֹוף  ָגשִׁ פְׂ ם נֹוףנִׁ י עִׁ ֵאלִׁ רְׂ שְׂ  יִׁ

ם ָכל ַהֲחלֹומֹות  יםעִׁ גּועִׁ ַהַגעְׂ  וְׂ

ים ָהָרעִׁ ים וְׂ רֹונֹות ַהּטֹובִׁ כְׂ ם ָכל ַהזִׁ  עִׁ

ים ָרעִׁ ַאֶחה ֶאת ַהקְׂ יר ָחָדש ָיָשן ֶשמְׂ שִׁ  בְׂ

ים. ֵנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנעִׁ ֵנה ַמה ּטֹוב, הִׁ  הִׁ

 

י ָונִׁ ָצב יְׂ קְׂ מִׁ  …בְׂ

 

י וה-ה  ְךלָ ח' שֶ -ל' ֶשלִׁ

י וה-ה  ָךלְׂ ר' שֶ -ע' ֶשלִׁ

י ֵאלִׁ רְׂ שְׂ ם ֹתף יִׁ ים סֹוף סֹוף עִׁ ָגשִׁ פְׂ  נִׁ

ים גּועִׁ ַהַגעְׂ ם ָכל ַהֲחלֹומֹות וְׂ  עִׁ

ים ָהָרעִׁ ים וְׂ רֹונֹות ַהּטֹובִׁ כְׂ ם ָכל ַהזִׁ  עִׁ

ים ָרעִׁ ַאֶחה ֶאת ַהקְׂ יר ָחָדש ָיָשן ֶשמְׂ שִׁ  בְׂ

ֵנה ַמה  ים.הִׁ ֵנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנעִׁ  ּטֹוב, הִׁ

 

י ָונִׁ ָצב יְׂ קְׂ מִׁ  …בְׂ
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 מסמלים את עולם הבריאה:   – נאכל פירות שנאכלים בשלמותם  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נברך על החלומות שהופכים למציאות 

 ניצנים נראו בארץ
 מתוך שיר השירים 

 ניצנים נראו, נראו בארץ  

 עת זמיר הגיע, עת זמיר.  

 ניצנים נראו, נראו בארץ  

 עת זמיר הגיע, עת זמיר. 

 כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף הלך לו  

 הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.  

 כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף הלך לו  

 הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם. 

 

  בית חלומותי
 נעמי שמר 

 
 בבית חלומותי אשר בראש גבעה 

 תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער 

 וחלונות שבעה וארובה גבוהה 

 בבית חלומותי אשר בראש גבעה 
 

 אני תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער 

 בבית חלומותי שלי 
 אשר אבנה בראש גבעה  

 

 אל בית חלומותי המסויד לבן 

 הגפן תטפס ישר מן הבוסתן  

 חרוב גם תאנה יהיו לי כמובן 

 יד לבן  בבית חלומותי המסו

 
 הגפן תטפס אלי ישר מן הבוסתן 

 אל בית חלומותי שלי המסויד כולו לבן  

 

 על בית חלומותי איני יודעת כלום  

 ככל חלומותי אפל הוא וחתום  

 ולי הוא מחכה בסבלנות אי שם 

 אולי בראש הרים, אולי על חוף הים  
 

 אולי הוא בית חומה נטוש ונעזב 

 אולי הוא צריף קטן, אולי מגדל שנהב  

   -דבר אחד עליו ידוע לי עכשיו 

 יגור בו איש אחד אשר אותי יאהב 
 

 אולי הוא צריף קטן של עץ,  
 אולי מגדל שנהב  

 אבל יגור בו איש אחד  
 אשר אותי מאד יאהב 

 תאנה

 ?למה נמשלה תורה לתאנה

 :כל הפירות יש בהם פסולת -אלא 

 תמרים יש בהם גרעינים,

 ענבים יש בהם חרצנים,

 מונים יש בהם קליפין,יר

 לה יפה לאכול.ואבל תאנה כ

 ילקוט שמעוני, יהושע א'

 גפן

 ַהִנָצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ

ת ַהָזִמיר ִהִגיעַ   עֵׁ

נּו:  ְוקֹול ַהתֹור ִנְשַמע ְבַאְרצֵׁ

ָנה ָחְנָטה ַפֶגיהָ   ַהְתאֵׁ

יחַ   ְוַהְגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו רֵׁ

 י"ג-י"בשיר השירים ב', 
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 נשתה כוס רביעית שכולה יין אדום 

 היין האדום מסמל את הקיץ והחום,  

 עונת האסיף המסיימת את השנה החקלאית 

 לחיים! 

 

 

 

ץ ַמֲאָכל " אּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶתם ָכל עֵׁ  ְוִכי ָתב 

ל:  ִלים ל א יֵָׁאכֵׁ  ַוֲעַרְלֶתם ָעְרָלתֹו ֶאת ִפְריֹו ָשלש ָשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲערֵׁ

ָוה:ּוַבָשָנה  ֶדש ִהלּוִלים ַליה   ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָכל ִפְריֹו ק 

יֶכם ָוה ֱאֹלהֵׁ  : "ּוַבָשָנה ַהֲחִמיִשת ת אְכלּו ֶאת ִפְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְתבּוָאתֹו ֲאִני ְיה 

 כ"ה-ויקרא י"ט, כ"ג

 

 כי תבואו אל הארץ
 עממי תימניויקרא י"ט / 

 

י ָתבֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ  כִּ

 ,ּוְנַטְעֶתם ָכל ֵעץ ַמֲאָכל

ְריֹו ְוָנַתן ָהֵעץ  פִּ

 .ְוָהָאֶרץ ְיבּוָלּה

 

יָלנֹות ְנֹטַע אִּ  ,ֵעת לִּ

ְנֹטעַ  יָלנֹות ֵעת לִּ  ,אִּ

ְבנֹות ְנֹטַע ְולִּ  .ֵעת לִּ

יש ַתַחת יַשְבֶתם אִּ  ַגְפנֹו וִּ

 ,ְוַתַחת ְתֵאָנתֹו

יֶתם כְ  ְהיִּ  ָשתּול ֵעץוִּ
 ָמיִּם-ַפְלֵגי-ַעל

 

יָלנֹות... ְנֹטַע אִּ  ֵעת לִּ

 

 אל הדרך
 ית הירשנור/  שמרית אור

 

 ה ֶאל ַהֶדֶרְךאָ צֵ ְושּוב נֵ 

 ְבַשְלֶשֶלת ָזָהב ַלֶדֶרְך ָיד ְבָיד

 ה ֶאל ַהֶדֶרְךאָ צֵ ְושּוב נֵ 

יֵרנּו ַעל ַעם ֶאָחד ַלֶדֶרְך  ַגב. ְושִּ

יעַ  יעַ  ְוַעד ְלַשֲעֵרי ָרקִּ  ְבַוַדאי ָנגִּ

ם לֹא ַעְכָשו  עֹוד ְמַעט אִּ

יעַ  יעַ  ְוַעד ְלַשֲעֵרי ָרקִּ  ְבַוַדאי ָנגִּ

י ַדְרֵכנּו לֹא ַלָשְוא  כִּ

ם ֲאֻרָכה ַהֶדֶרְך  ְוַגם אִּ

 ַהֶדֶרְך ְוַרָבה

 ֵהן ֹכֵחנּו עֹוד ַרב.

ם ֲאֻרָכה ַהֶדֶרְך  ְוַגם אִּ

 ְוַרָבה ַהֶדֶרְך

 ַיְחָדו ַנֲעֹבר ָבּה

יעַ   ְוַעד ְלַשֲעֵרי ָרקִּ

 

    .התמונותו תהפעילויו, איתנו את התכנים פהלכל מי ששיתמיוחדת תודה 


