
ַחר ֶׁשָּבְקָעה אֹוָרּה. ָאַמר ר' ִחָּיה לר' ִׁשְמעֹון ְּבַרִּבי,  ָּכְך  ר' ִחָּיה ַהָּגדֹול ור' ִׁשְמעֹון ֵּבן ֲחַלְפָתא ָהיּו ְמַהְּלִכים ְּבִבְקַעת ַאְרֵּבל ְוָראּו ַאֶּיֶלת-ַהּׁשַ
ִהיא ְּגֻאָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִחָּלה ִקְמָעה-ִקְמָעה ְוָכל ַּכָּמה ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ִהיא ַרָּבה ְוהֹוֶלֶכת

ירושלמי, ברכות פ"א ה"א

אַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּתְמְצאּו אֹוָתּה ְמֵלָאה ָּכל טּוב, ֹלא ֹּתאְמרּו ֵנֵׁשב ְוֹלא ִנַּטע, ֶאָּלא ֱהוּו ְזִהיִרין 
ַּבְּנִטיעֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר "ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל". ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנְסֶּתם ּוְמָצאֶתם ְנִטיעֹות ֶׁשָּנְטעּו ֲאֵחִרים, ַאף ַאֶּתם ֱהיּו נֹוְטִעים ִלְבֵניֶכם

מדרש תנחומא

סדר ט"ו בשבט נוסח ארצישראלי
"ארץ זבת חלב ודבש"
איך נחגוג את ט"ו בשבט?

ָנה ָלִאיָלן' והוא נמנה עם ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים: ֶאָחד ְּבִניָסן, ֶאָחד ֶּבֱאלּול, ֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי. "ְּבֶאָחד  ט"ו בשבט מוזכר במשנה בשם 'ֹראׁש ַהּׁשָ
ה ָעָׂשר ּבֹו". ט"ו בשבט נקבע כדעת בית הלל. הוא היום הקובע  ָנה ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַּבֲחִמּׁשָ ִּבְׁשָבט ֹראׁש ַהּׁשָ
את סיומה של שנה אחת ואת תחילתה של שנה אחרת. יום זה הוא נקודת ציון שעל פיה קובעים את מניין שנות הפרי והפרשת 

תרומות ומעשרות.
אולם דווקא בגלות עת היו עם ישראל בשיא הגעגוע לארץ ישראל, התפתח לו החג על מנהגיו השונים.

אחרי חזרתנו לארץ ישראל, נראה כי טוב לשמר את רגשי הגעגוע לארץ. אמנם ארץ ישראל בידינו, אבל בגעגוע יש כדי לחזק את 
האהבה והקשר לארץ. נביט ביופיה, נאכל את פירותיה, נודה ונברך לה' על המתנה הנפלאה.

המוביל לפרי חשוב על פי המקורות

מהארץ נישא בידי אחד מ- 10

ומובא בלי אומר עד חודש– 9

תלוי לעיטור בשולי אחד מ-8

ולקישוט בבית המוקצה ל-7

חשובים שלא בטלים יש )עוד( 6

בארצנו מהמשובחים הוא ה-5

יתכן שהכמות לא מופקרת ב-4

טומאת כלי תחדל בחור בגודל 3

בראשית שנה ב"שהחיינו" ביום 2

ברכה גם אחרונה גם על גרגיר 1 

1. איזה שבט קיבל בנחלת הארץ מקום 

ששמו תפוח? 

2. מי שלח לבנו בוטנים? 

3. מאיזה עץ משבעת המינים הכינו לבוש, 

ואיזה פרי משבעת המינים היה משולב 
בלבוש?

4. איזה פרי אוחזים בשעת ברכה דווקא 

ביד שמאל? 

כתב חידה

ברכת הפירות

ְׁשֵנים-ָעָׂשר ְיָרִחים
מילים לחן: נעמי שמר

ְּבִתְׁשֵרי ָנַתן ַהֶּדֶקל
ְּפִרי ָׁשחּום ֶנְחָמד
ְּבֶחְׁשָון ָיַרד יֹוֶרה

ְוַעל ַּגִּגי ָרַקד
ְּבִכְסֵלו ַנְרִקיס הֹוִפיַע

ְּבֵטֵבת ָּבָרד
ּוִבְׁשָבט ַחָּמה ִהְפִציָעה

ְליֹום ֶאָחד
ַּבֲאָדר ָעָלה ִניחֹוַח

ִמן ַהַּפְרֵּדִסים
ְּבִניָסן הּוְנפּו ְּבֹכַח

ָּכל ַהֶחְרֵמִׁשים
ְּבִאָּיר ַהֹּכל ָצַמח

ְּבִסיָון ִהְבִּכיר
ְּבַתּמּוז ְוָאב ָׂשַמְחנּו

ַאַחר ָקִציר
ִּתְׁשֵרי ֶחְׁשָון ִּכְסֵלו ֵטֵבת

ָחְלפּו ָחְלפּו ִּביָעף
ַּגם ְׁשָבט ֲאָדר ִניָסן ִאָּיר

ִסיָון ַּתּמּוז ְוָאב
ּוְבבֹוא ֱאלּול ֵאֵלינּו

ֵריַח ְסָתו ָעָלה
ְוִהְתַחְלנּו ֶאת ִׁשיֵרנּו

ֵמַהְתָחָלה

1. היכן מזכירים את אברהם אבינו בברכת "מקדש השבת"? 

2. מהי המצווה אשר יש ברכה לפניה וברכה לאחריה ששתיהן קשורות לאברהם אבינו? :

3. הברכה הראשונה בשמונה עשרה חותמת באברהם. היכן מצאנו הזכרת שמו של אברהם במשפט בסוף הברכה לפני החתימה? 

4. מהי הברכה שמברכים על המצווה שקיבלנו בשכר סירובו של אברהם?  

5. מה הקשר בין ברכת אבלים לאברהם אבינו? 

6. אילו ברכות מברכים רק בארץ ישראל? 

7. אילו ברכות מברכים רק בחו"ל? 

ברכות אברהם, והארץ

אתרו את העיר בכתב החידה

בני בנים-
במחיצת רבנים
סימני האיכות-

זבו בסמיכות

לא חשו שמאוחר-
וכבר עלה השחר

לצד נחל שכיום מורעללשביעי עלה בגורל-

עיר בישראל



 
מצאו מילה בת 5 אותיות להגדרה מס' 1 ורשמו במשבצת 1, ממנה הפחיתו 
אות אחת (ניתן לשנות את סדר האותיות) ומצאו מילה חדשה בת 4 אותיות 
את האות שהורדתם כתבו בטור   .2 2, רשמו במשבצת  העונה להגדרה מס' 
המודגש מימין. הורידו שוב אות וכתבו מילה חדשה בת 3 אותיות להגדרה 3. 
את האות שהורדתם הפעם כתבו בטור המודגש משמאל. באופן דומה המשיכו 

הלאה את השורות הבאות, ותקבלו משפט / מושג בטורים המודגשים.
לצד  בסוגריים  מצוין  מספרן  אותיות,  מ-5  יותר  הראשונה  במילה  כאשר 

ההגדרה.

עליכם לחבר את כל צורות 
לריבוע  שלפניכם  הטטריס 

של 6 על 6 משבצות.
אותיות,   4 נכתבו  צורה  בכל 
את  תסדרו  שכאשר 
הנכון,  הסדר  לפי  הטטריס 
שבעה  של  רשימה  תקבלו 
א'  באות  המתחילים  פירות 
שם  לפעמים  לב,  (שימו 
אחת  בשורה  מתחיל  הפרי 

וממשיך בשורה הבאה) 

הביטו בתמונה 
וגלו  שלפניכם 
תפוזים  כמה 
צריך  היה 
כדי  לרכוש 

לצלם אותה. 
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תמונה נהדרת

טבע ארצנו

מורד אות

 
1. עץ בושם טוב וריחני (7)

2. הפצנו בפומבי 
3. אדם לאחר גזירת שערות 

4. נטיעות (6)
5. תמלא חסר

6. תממן
C 7. ממיני פרי ההדרים בעל טעם חמצמץ חריף עשיר בויטמין

8. סיווג, חלוקה לסוגים
9. השעות מהזריחה עד השקיעה
10. בעל חנות המוכר בקמעונות

11. תנא הקבור באזור חצור הגלילית
12. אומה קדומה בארץ ישראל – כ"ח

13. מזני הכרוב שתפרחתו הצעירה  הופכת לגוף בשרני המשמש למאכל (6)
14. נוסחאות לשבח לפני אכילה

15. מהרי הארץ
16. שיח ירוק בעל פרחים ורודים

      גדל בארץ ישראל גם בגדות נחלים
17. פרישה מידידים או ממקום

18. נקבת הפר הנותנת חלב
19. עיר האבות 

20. רוזן, תואר כבוד לאציל
21. שירה, רינה
22. פטיש כבד

23. מבהיק
24. חוט משי שהעכביש טווה

25. ירק ששמו מסמל סילוק לשונאים
26. אשבח

27. ירק גינה בעל שורש מעובה ובשרני
28. פירות הגפן

29. עננים
30. אומתי

אותיות  פירות עם   14 לפניכם 
מכמה  מורכב  פרי  כל  שונות. 
צבע  הפרי,  צבע  מאפיינים: 
וצבע  העלה  צבע  המסגרת, 

האות שעליו. 
מכנה  ולבחור  לאתר  עליכם 
משותף – אחד מתוך הארבעה 
לפי  אותיות  תאספו  פיו  שעל 
תקבלו  קבוצה  ומכל  קבוצות, 
מושג אקטואלי הקשור לעולם 

הצומח.
לדוגמא, אם נחלק את הפירות 
המסגרת,  צבע  לפי  לקבוצות 
שבכל  האותיות  את  נלקט 
וננסה  מסגרת  צבע  קבוצת 
הצלחנו  לא  אם  מילים.  ליצור 
ננסה לחלק את הקבוצות לפי 

מאפיין אחר.

את  תמצאו  ארצנו"  "טבע  ברשת 

גידולי הארץ למיניהם.

זית עולה כמו 3 חיטים, 

תמר עולה כמו 4 חיטים, 

תאנה עולה כמו 5 חיטים, 

רימון עולה כמו 6 חיטים, 

אשכול ענבים עולה כמו 7 חיטים.

אדון ציון רכש ביום א' 13 חיטים. 

אילן  בנו  את  שלח  הוא  למחרת 

לרכוש עוד משבעת המינים באותו 

לא  לו  הורה  אולם  בדיוק,  סכום 

לרכוש חיטים נוספות.

כמה אפשרויות עומדות בפני הבן 

באותו  הקניה  סל  את  למלא  כדי 
מחיר?

סל  באותו  לרכוש  ניתן  לב,  שימו 

ויותר,  פעמיים  אחד  מוצר  קניה 

כגון שני תמרים.

פרי וצבע

רבי נחמן מברסלב היה אומר: 
דע כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי 

המקום שהוא רועה שם, כי כל עשב ועשב יש לו שירה, 
ומשירת העשבים נעשה ניגונו של רועה.

 לש תוחובשתהו תורישה לוק תא עומשל הכוז יתייהו יאַולה
 ילב ךרבתי םשל הריש רמוא בשעו בשע לכ ךיֵא ,םיבשעה

תהייה ובלי שום מחשבות זרות ואינם מצפים לשום גמול! 
כמה יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם, וטוב מאוד 

ביניהם לעבוד את האלוקים ביראה.

שירת העשבים
מילים ולחן: נעמי שמר

חיטה

ניטול מן החיטה. עוגה עשויה 
מקמח חיטה

זית

הפרי השני: הזית. 
נאכל מפריו של עץ הזית ונטבול 

לחמנו בשמן זית

למה נמשלו ישראל לזית?

אין חוזרים למוטב אלא על-ידי 

לא בימות החמה ולא בימות 
הגשמים, אף ישראל אין להם 

 הזה-םלועב אל ,תימלוע הליִטב
ולא בעולם-הבא

מנחות נ"ג, ע"ב

תמר

הפרי השלישי: התמר

גפן

הפרי הרביעי: ענבים או צימוקים.

תאנה
הפרי החמישי: התאנה

רימון

הפרי השישי: הרימון
אמר ריש לקיש: פושעי ישראל, אין 

מצוות כרמון. שנאמר "כפלח הרימון 

עץ הרימון
מילים: יעקב אורלנד

הָבֲהַאֵמ תֵמ יִבָבְל
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ה ְמַרְגִלים ָנְשׂאּו ֶאת ֶאְׁשּכֹול  < ַּכמָּ
ַהֲעָנִבים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?

< ַּכֲעֹבר ַּכָּמה ָׁשִנים נֹוֵתן ֶהָחרּוב ֵּפרֹות?

< ְּבֵאיֶזה יֹום ִנְבְראּו ַהֵּפרֹות?

ה ְׁשִמיטֹות ָחְלפּו ֵמַאז קּום  < ַּכמָּ
ַהְּמִדיָנה?

< ָמה יֹוֵצא דֶֹפן: ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים / 
ת ִמיֵני / ִׁשְבַעת  ת ִמיֵני / ֵׁשֶשׁ ֲחֵמֶשׁ

ַהִּמיִנים?

יר ַהָּבא ִלְפָלִחים... ִּפַּלְחנּו ָלֶכם ֶאת ַהּׁשִ

יר ְמפָֹרק ִלְׁשֵני ֲחָלִקים ְלִפי ֲהָברֹות.  ִלְפֵניֶכם ִׁשיר ֶנְחָמד ַּבַעל ֶמֶסר ַאְקטּוָאִלי, ֲאָבל ַהִּשׁ

ק ִלְׁשֵּתי  יר ֲעֵליֶכם ְלִהְתַחלֵּ ֹּכל ֵחֶלק ֵמַהִּמָּלה מֹוִפיַע ְּבטּור ִנְפָרד. ְּכֵדי ִלְקֹרא ֶאת ַהּׁשִ

ה ִלְקֹרא ַרק  ְהֶיה ְמֻמנָּ ְקבּוצֹות ּוְלַהְׁשִלים ֶזה ֶאת ֶזה ְּבַמְקִּביל. ֹּכל ְקבּוַצת ִמְׁשַתְתִפים תִּ

יר!  ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַהּׁשִ

ָׁשֹלׁש ַאְרָּבע ְו... 

אי ֵהם ִיְׂשאּו ֵּפרֹות. אּוַלי ֶזה ִיְדֹרׁש ִמֶּכם ְקָצת ִאּמּוִנים, ֲאָבל ְּבַודַּ

ְלבּו ֶאת  ִלְפֵניֶכם ֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים, ּבֹו ְּתַשׁ
ים ְלִפי ַהַהְגָדרֹות, אֹות ַאַחת ְּבָכל  ַהִּמלִּ

ֵעָנב.
ֹּכל ִמָּלה ִהיא ַּבֲעַלת אֹוָתן אֹוִתּיֹות ֶׁשל 

ַהִּמָּלה ַהּקֹוֶדֶמת ְּבַהְפָחַתת אֹות ַאַחת – 
ִנָּתן ְלַׁשנֹות ֶאת ֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות.

ַהְגָדרֹות:
1. ְּפִרי ֵעץ ִמִּמְׁשַּפַחת ַהֲהָדִרים

2. ְזִהיִרים, ַמְקִּפיִדים ְמֹאד
ֵדִלים ַּבַּפְרֵּדס 3. ֵׁשם ּכֹוֵלל ְלסּוג ֵּפרֹות ַהגְּ

4. ֵּבית ְמגּוִרים
5. ָזן ֶׁשל לּוָלב ֻמְבָחר

6. סּוג ַׁשִיש, ְּכֵעין ֶצֶדף

ִמְצאּו ְּבִתְפזֹוֶרת ָהֵעץ ֶׁשִלְפֵניֶכם 
סּוִגים ַרִּבים ֶׁשל ִאיָלנֹות

ְּפִרי ְוִאיָלנֹות ְסָרק!
ֶאת ַהִּמִּלים ֶיׁש ִלְמֹצא

ִמְׁשְּבצֹות ְסמּוכֹות בְּ
ָלֹאֶרך ְוָלֹרַחב

ָיָׁשר אֹו ָהפּוְך!
חבוש
תמר

פפאיה
אקליפטוס
קלמנטינה

אנונה
אננס
אורן
אלון

שיקמה
צפצפה

דקל
תפוח

הדרים
לימון

נקטרינה
דובדבן

אשכולית
אתרוג

זית
אגוז קוקוס

צלף
גויבה

__ ֶא__, ֲא__ ְו__ ֲא__

הּוא __ָלן, __ֱא__ִקים _ַּגן _ַטע

__נֹות __ ַר__, ְו__ ִמְׁש__לֹות

_ָנ__ ְוָע__, ַמְח_בֹות, __לֹות

_ָמה _ֵּפ__ ֶׁש_נּו, __רּו__?

ים!  -ֲה_ֲע__ ַה__ִבים _ֲא__נּו __ֹשִ

ָּכל _ָחד _ִני _ַגם _ָתה

__ ִאי__ ֶׁש_לֹו__ ַּב__ ָנ__

ְּתכּו__ לֹו __ּבֹות, _ַגם __ֲא__

ֲע_ִפים _ִלים, __ָׁש__, ְּפעּו__

ּו__ ַה__רֹות _ָל__ ַהְּב__ִאים?

ים _ּטֹו__ ֶׁש_ַנְח__ עֹו__!  -_ַמ_ֹשִ

ִמְׂשָחק "ֵּפירֹות ַהִּזָּכרֹון"

ִאיָלן ִאיָלן

קבוצה א'

קבוצה ב'

ִׁשיר ִמְׂשָחק - ִמְׁשָּפָחה ַמְׁשִליָמה ְוִׁשיר ֻמְׁשָלם

קשיו
מנגו

אבוקדו
קיוי

ערבה
קקטוס

צבר
אגוז

שקדיה
איזדרכת

רותם
רימון

אפרסמון
אפרסק

אגס
שזיף
תפוז
ארז

תאנה
סנה

שסק
חרוב
ברוש
אלה

שיטה
הרדוף
פיקוס

ִאיׁש ֶאְׁשּכֹולאֹות

 ִמְסָּפִרים ְוסֹוְפִרים

.1

 .2   

 .3      

 .4         

 .5            

 .6               

ְׁשֵתי  ֹּכל  ִמַּתַחת  ְׁשקּופֹות!(.  )ֹלא  ֵזהֹות  ְּפַלְסִטיק  אֹו  ַקְרטֹון  ּכֹוסֹות   36 ְלָחן  ַהֻשּׁ ַעל  ִהְפכּו 
ָּתָמר,  ֵעָנב,  ָׁשֵקד,  ֱאגֹוז,  ַּבִית: ִצּמּוִקים,  בַּ ׁש  ֶּשיֶּ ְׁשָבט  ִמֵּפרֹות ט"ו בִּ ְּפִרי  ַהִניחּו אֹותֹו  ּכֹוסֹות 
ל ֵּפרֹות ִנַּתן ִליצֹור 'ֵסִטים' ֵזִהים ַהֻּמִרָּכִבים  ִמְׁשֵמׁש ְמֻיָּבׁש ְועֹוד... ִאם ֵאין ָלֶכם 18 סּוִגים ֹשֶ
ה ֵּפרֹות, ְלֻדְגָמה: ִמַּתַחת זּוג ּכֹוסֹות ִצּמּוק ֶאָחד )ִּמַּתַחת ֹּכל  ְסָּפר ׁשֹוֶנה ֶׁשל ֵּפרֹות אֹו ִמַּכמָּ ִממִּ
ַיד ַהִּדְמיֹון ַהּטֹוָבה. ּכֹוס(, ּוִמַּתַחת זּוג ַאֵחר ְׁשֵני ִצּמּוִקים )ִמַּתַחת ֹּכל ּכֹוס(, אֹו ִצּמּוק ְוָׁשֵקד, כְּ
ְלַׂשֵחק  ּוַמְתִחיִלים  ּתֹור  קֹוְבִעים  ַהְּפִרי,  ִמְתַחֵּבא  ָלֶהם  ֶׁשִּמַּתַחת  ַהּכֹוסֹות  ֶאת  'ְמַעְרְּבִבים' 
– הּוא  ֵזֶהה  ֶׁשְּבתֹוָכם  ַהְּפִרי  ִאם  2 ּכֹוסֹות.  ֵמִרים  ְּבתֹורֹו  ֶאָחד  ֹּכל  ַהֻּמָּכר.  ַהִּזָּכרֹון  ְּבִמְׂשָחק 

ַצד. ִאם ֹלא – ַמֲחִזיִרים ֶאת ַהּכֹוס ִלְמקֹוָמּה. יַח ֶאת ַהּכֹוסֹות בַּ ְמַקֵּבל ֶאת ַהֵּפרֹות ּוַמנִּ
ם...  לָּ ׁש לֹו ְּבִסּיּום ַהִּמְׂשָחק ֲהִכי ַהְרֵּבה ֵּפרֹות ְלַחֵלק ְלֻכּ ְמַנֵצַח: ִמי ֶׁשיֶּ


