
 

בעזרת ה'



דֹוׁש בָּרוּךְ הוּא ֶאת ָאָדם הִָראׁשֹון נְָטלֹו וְהֱֶחזִירֹו ַעל כָּל ִאילָנֵי גַּן ֵעֶדן בָָּרא הַקָּ ָעה ׁשֶ "בְּׁשָ
בָָּראִתי –  י כַּּמָה נִָאים וְּמׁשוּבִָּחין הֵן וְכָל ָמה ׁשֶ וְָאַמר לֹו: ְרֵאה ַמֲעׂשַ

בִילְךָ בָָּראִתי, בִּׁשְ
ן ַאֲחֶריךָ " יְַּתקֵּ ִאם ִקלְַקלְתָּ ֵאין ִמי ׁשֶ לֹּא תְַּקלְֵקל וְַתֲחִריב ֶאת עֹולִָמי, ׁשֶ ְַּעתְּךָ ׁשֶ תַּן ד

(קהלת רבה ז)

משלחן החמ"ד

"סדר טו' בשבט" הוא הזדמנות לספר בשבחה של ארץ ישראל לאכול
מפירותיה ולהבטיח כי נשמור על עולמו של הקב"ה .

 

 



"אני רוצה להגיד לבנים ולבנות שלנו - אתם נפלאים.

אתם העתיד של עם ישראל ומדינת ישראל. 

תביטו פנימה, תחפשו את עצמכם, תהיו אתם. 

אל תפזלו החוצה לחפש משהו שהוא כביכול נמצא בעולם הגדול. 

יש משהו עמוק וייחודי בתוככם. אתם יהודים, אתם צריכים למצוא

את היהודי שבכם ואותו לפתח ואותו לגדל - כי זו המהות שלכם

ומי שאתם באמת".  (הרב דרוקמן זצ"ל) 

משלחן החמ"ד

הרב חיים דרוקמן זצ"ל האמין בכוחו של הנוער לתקן עולם - 
סדר ט"ו בשבט, מוקדש לעילוי נשמתו!  



סדר ט"ו בשבט

במה דומה 
סדר ט"ו בשבט

 לסדר פסח?

בשונה מסדר פסח שיש לו נוסח מקובל וקבוע, לסדר ט"ו בשבט נוצרו במהלך השנים עשרות גרסאות שונות 
עם המנהג לשתיית ארבעת הכוסות ואכילת הפירות. 



מה נשתנה "סדר" ליל ט"ו בשבט מ"סדר" ליל פסח?

שב"סדר" ליל פסח אנו אוכלים מצות - הלילה הזה כולו פירות.

שב"סדר" ליל פסח אנו שותים יין בכל צבע - הלילה הזה יין לבן ויין אדום.

שב"סדר" ליל פסח אנו מספרים ביציאת מצרים - הלילה הזה אנו מספרים בשבחם של פירות ארצנו.

 

 



הידעת?

הידעת?

הידעת?

אפקט החממה הוא הכינוי לתהליך
הטבעי שבו נלכד חום בתוך

האטמוספירה של כדור-הארץ בזכות
גזי חממה (שהעיקרי בהם הוא

הפחמן הדו חמצני) הבולעים את
החום הנפלט מפני כדור הארץ ובכך

תורמים לחימום האטמוספרה.
אפקט החממה חיוני שכן הוא

מאפשר את החיים על פני כדור
הארץ. בלעדיו הטמפרטורות היו
נמוכות מאוד, המים היו קופאים
וקיומם של החיים על פני כדור

הארץ לא היה אפשרי. הבעיה נוצרת
כאשר בגלל הפעילות האנושית

נוצרת הגברה של אפקט החממה.

התחממות גלובלית היא למעשה עלייה עקבית
בטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ שמחוללת

שינויי אקלים בקצב מהיר במיוחד בשנים
האחרונות וגורמת לתופעות שכבר מתרחשות
בעולם, דוגמת: גלי חום קיצוניים, משקעים
עזים וקיצוניים שעלולים לגרום לשטפונות,

בצורות ושריפות, פגיעה ביבול החקלאי, המסת
קרחונים, הקטנת כמות המים הזורמים בנחלים

והכחדת מינים ביולוגיים.



הידעת?

הידעת?

הידעת?

הטמפרטורה הממוצעת
בישראל עולה בקצב גבוה

מהממוצע בעולם.
הטמפרטורה הממוצעת

בישראל עלתה בכ-1.4 מעלות
צלזיוס בין השנים 1950-2017,

לעומת עלייה בטמפרטורה
העולמית של 0.9 מעלות

צלזיוס מאז תחילת המדידות
לפני כ-150 שנה. חלק ניכר

מעליית הטמפרטורה בישראל
נרשם בשלושת העשורים

האחרונים.

ישראל היא מדינה קטנה. לכן, חלקה היחסי
מתוך כלל פליטות גזי החממה בעולם הוא

קטן. אך מכיוון ששינוי האקלים הוא תופעה
עולמית, שהשפעותיה אינן פוסחות על אף
מדינה, ישראל מושפעת כבר היום ממשבר
האקלים, והיא צפויה להיות מושפעת ממנו

עוד יותר בעתיד.

הסכם פריז הוא הסכם
המקיף בתחום האקלים

הראשון בעולם שהתקיים
בשנת 2015 , במהלך

התכנסות ועידת האקלים
של האו"ם. ההסכם עוסק

בהפחתת פליטת גזי
חממה, מזעור הנזק

הקיים ומימון הטיפול
בפליטת גזי חממה על ידי
מדינות העולם. חתמו על

ההסכם 195 מדינות,
ביניהן גם ישראל. 

הידעת?



נָה ָ נָה לַּמְלָכִים וְלְִרגָלִים בְֶּאָחד בֱֶּאלוּל - רֹאׁש הַׁשּ ָ נִים הֵם בְֶּאָחד בְּנִיָסן - רֹאׁש הַׁשּ י ׁשָ ַאְרבָָּעה ָראׁשֵ

ִמיִטין וּלְיֹובְלֹות, לִנְִטיָעה וְלִיָרקֹות בְֶּאָחד נִים וּלְׁשְ ָ נָה לַׁשּ ָ ֵרי - רֹאׁש הַׁשּ ר בְּהֵָמה בְֶּאָחד בְִּתׁשְ לְַמֲעׂשַ

ר בֹּו!  ה ָעׂשָ ָ ּמַאי.בֵּית הִלֵּל אֹוְמִרים בֲַּחִמׁשּ נָה לִָאילָן, כְִּדבְֵרי בֵּית ׁשַ ָ בָט - רֹאׁש הַׁשּ בִּׁשְ

(משנה מסכת ראש השנה פרק א' משנה א')

פותחים את סדר ט"ו בשבט 

כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט“ו בשבט,

שהכול הולך לפי טבעה של ארץ ישראל, 

שהיא עיקר העולם.



אמר הקב"ה לישראל: כי תבואו אל הארץ, ַאף ַעל פִי ֶשִתְמצְאּו אֹוָתה ְמלֵָאה כָל

ּטוב, לא תֹאְמרּו, "נֵֵשב ֹוְלא נִַטע ֶאלָא "ונְַטְעֶתם כָל ֵעץ ַמֲאכָל". 

ומדוע? כי כְֵשם ֶשנִכְנְַסֶתם וְמצָאֶתם נְִטיעֹות ֶשנְָטּעו ֲאֵחִרים, ַאף ַאֶתם הֱיּו

נֹוְטִעים לִבְנֵיכֶם! 

(עפי מדרש תנחומא, קדושים כ"ה)  

 

יש חשיבות בנטיעות לדורות הבאים אף על פי שלא תמיד מי שנוטע בהכרח גם נהנה מהפירות.
 



וְכִי ָתבֹואּו ֶאל הָָאֶרץ 

ונְַטְעֶתם כָל ֵעץ ַמֲאכָל 

וְנַָתן הֵָעץ פְִריֹו וְהָָאֶרץ יְבּולָה  

 ֵעת לִנְטֹוַע ִאילָנֹות 

ֵעת לִנְטֹוַע וְלִבְנֹות 

כך הולכים השותלים
מילים: י. שנהר    

לחן: י. אדמון

 

כך הולכים השותלים,

רן בלב ואת ביד,

מן העיר ומן הכפר,

מן העמק ומן ההר.

 

בט"ו בשבט...

 
למה באתם השותלים,

נך הקרקע ובצר

רגומות סביב נחפר

בהרים ובמישור.

 

בט"ו בשבט...

"...לך אתן את הארץ הזאת

וברך כל מיני תבואתה לטובה

ותן ברכה על פני האדמה...
 

הידעת?
על פי נתוני משרד

החקלאות בשנת

2020 ניתנו

רישיונות לכרות 

 כ-84,000 עצים.

הידעת?
עצים הם תרופה

משמעותית במלחמה על

האקלים. תרומתם מתחילה

בהקלה על זיהום האוויר

וספיגת פחמן דו-חמצני,

דרך הבטחת קיומן של

מערכות ביולוגיות של

צמחייה ובעלי חיים, וכלה

בנפש האדם הסובלת

בשמש הקופחת כשאין

עצים מעליו. 

ניתן לשיר:
הידעת?



שתיית כוס ראשונה של סדר ט"ו בשבט 

הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס ראשונה של סדר ט"ו בשבט. 
הכוס הראשונה היא רובה של יַיִן לָבָן ומיעוטה יין אדום. 

כוס זו מסמלת את הסתיו שבא לפני החורף.

:ּ יְִקחוּ כֹוס יַיִן אֹו ִמיץ ֲענָבִים וִיבְָרכו

 

ּ ֶמלֶךְ הָעֹולָם  בָּרוּךְ ַאתָּה ה' ֱאלֵֹקינו
בֹּוֵרא פְִּרי הַגֶּפֶן:

 
 



ברכת הגפןג

"כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו כן אעשה

למען עבדי לבלתי השחית הכול."

 

ופירושו: כשם שבאשכול יש חרצנים וזגים שאינם ראויים למאכל

כשלעצמם - אבל הם חלק מהאשכול בכללותו, טפלים הם אליו

וכלולים בו, כך מצויים בעמ"י צדיקים וצדיקים פחות, ואף כאלו

שכשלעצמם אין שווה להניחם, אבל כל זמן שנכללים הם בכלל העם

מרחם הבורא יתברך על כולם בזכות הצדיקים אשר ברכה בהם.



"ארץ זו עיצבה אותנו 

ואנו עיצבנו ארץ זו.

יש בלי ספק, רבים שהיו

רוצים לכבוש ארץ זו או

ארצות אחרות, 

אבל היש עם אחד מלבדנו

אוהב ארץ זו? 

הרבה עמים ניסו וגם הצליחו

לכבוש ארצנו זו 

מתוך רצון לכוח, 

כמו בכל כיבוש אחר, 

אבל לא מתוך אהבה לארץ.

אהבה זו מיוחדת היא 

לעמנו בלבד."

 

(דוד בן גוריון)

 

"ארץ חיטה ושעורה

וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש" 

ְִשבָט
ׁ
ָש וגלו ישראל מארצם נַתֲעלָה ט"ו ּב

ׁ
מיום ִֶׁשָחַרב ּבֵית הְַמִקד

לְַמֲעָמד ֶׁשל יֹום טֹוב שכן ֻּכלֹו עֹוֵמד ּבְִסיַמן הַגְִעגּוִעים לְפֵרֹוֶתיהָ

ֶׁשל ֶאֶרץ ישראל. 

כָתֹו, ּפְִרי פרי ּופְּסוקֹו, ְּ וראוי הוא כי נברך על כל ּפְִרי וּפְִרי כפי ּבִר

שֹו. ָ
ׁ
ּפְִרי ּפְִרי ּוְמִדר

 

אך ראשית נְִטַעם ּמִכָל ִמינֵי ּפֵרֹות הָָאֶרץ ונְַתִחיל מפירות שבעת
ְשעֹוָרה.

ׂ
המינים, וראשונים מהִֵחָטה ּו



חיטה ושעורה

עֹוָרה שברכתו הראשונה יְִקחוּ ַמֲאכָל הֶָעׂשוּי ִמן הִַחּטָה אֹו ׂשְ

מזונות כדברי מאפה, קרקרים ויברכו:

 

ּ ֶמלֶךְ הָעֹולָם בֹּוֵרא ִמינֵי ְמזֹונֹות: בָּרוּךְ ַאתָּה ה' ֱאלֵֹקינו
 
 



 תמר, זיתע

יִקַּח תמר, זית או כל פרי אחר שגדל על עץ ויברך:

 

ּ ֶמלֶךְ הָעֹולָם בֹּוֵרא פְִּרי הֵָעץ. בָּרוּךְ ַאתָּה ה' ֱאלֵֹקינו
 

ֵש בהם זְָרִעים או גלעינים. 
ׁ

שֹון : פֵרֹות ֶשי
ׁ

נֲַעבור לְסּוג הַּפֵרֹות הִָרא
 

הַזְָרִעים והַגַלְִעינִים ְמַסְמלִים ֶאת ַמֲחזֹוִריּות הַַחיִים, ההתחדשות והיכולת להוליד . 
[ע"פ הקבלה פירות אלו מסמלים את עולם היצירה]

 
מְתִחילים ּבַזַיִת וְָתָמר ֶׁשהֵם ּפֵרֹות משבעת הִַמינִים.

 ולאחריהם ניתן לאכול כל פרי שהוא שיש בו גרעינים או גלעינים והוא גדל על העץ. 



 תמר, זית ע
לָָמה נְִמְשלּו יְִשָרֵאל לַָּתָמר?

ַמה ְּתָמָרה זֹו ֵאין ּבָּה ּפְסֹלֶת, ֶאלָא:  ְתָמִרים לֲַאכִילָה, 

לולָבִים לְהַלֵל, ָחִריֹות לְִסיּכּוך... ּ

ְִשָרֵאל - ֵאין בָהֶם פְסֹלֶת, ֶאלָא: ֵמהֶם בֲַעלֵי ִמְקָרא, ֵמהֶם בֲַעלֵי
ׂ
כְָך הֵם י

ִמְשנָה, ֵמהֶם בֲַעלֵי ַאגָָדה, ֵמהֶם בֲַעלֵי ִמצְוות, ֵמהֶם בֲַעלֵי צְָדקֹות.
 (מדרש רבה בראשית מ“א)

 

למה נמשלו ישראל לזית?
"מה השמן הזה אין מתערב בשאר

 משקין, כך ישראל אין מתערבים

באומות העולם. 

מה השמן מביא אורה לעולם, כך

ישראל אורה לעולם. שנאמר והלכו

גויים לאורך..."
(מסכת שיר השירים,כ''ח)



נרים כוס שנייה , ובה יין שכולו לבן המסמל את עונת החורף את השלגים
והקרה המכסה את הארץ.

 
המסובים אומרים: הריני מוכן ומזומן לשתות כוס שנייה של ט"ו בשבט  

 

שתיית כוס שניה של סדר ט"ו בשבט 

לחיים!



 נעבור לְסּוג השני של הַפֵרֹות, פֵרֹות ֶשיֵש לָהֶם קלִּפָה שאותה זֹוְרִקים
ואוכלים רק את תוכנם כמו אגוזים, שקדים ופירות הדר.

ֲִשיָה]
ׂ
[על פי הקבלה פרות אלה מסמלים את עֹולַם הָע

הרימון הוא אחד מהפירות שאת קליפתם משליכים והוא גם אחד מהפירות

שנשתבחה בהם הארץ.  במסורת היהודית משמש הרימון כסמל למצוות - 

מספר הגרגרים שברימון הוא תרי"ג (613 ) כמספרן של המצוות. 

 

   נמשלו ישראל לרימון. בגמרא במסכת מגילה נכתב כי "אפילו ריקנים שבישראל מלאים

מצוות   כרימון. גם האנשים הפשוטים שבישראל, אינם פשוטים כלל וכלל ויש בהם ניצוץ

עצום של טוב. 



נרים כוס שלישית כוס שרובה יין אדום ומיעוטה יין לבן, לציון עונת
האביב הבא לאחר החורף הקר. באביב האוויר עדיין קריר אולם הניצנים,
הפריחה והעצים המתחדשים ממלאים את הארץ וצובעים את העולם

בשלל צבעים.
 
 

המסובים אומרים: הריני מוכן ומזומן לשתות כוס שלישית של ט"ו בשבט  
 

שתיית כוס שלישית של סדר ט"ו בשבט 

לחיים!



הסּוג השלישי של הַפֵרֹות :
פֵרֹות המסמלים על פי הקבלה את עֹולָם הַבְִריָאה הנאכלים בשלמותם כמות שהם על

קליפתם והזרעים שבתוכם. 
פֵרֹות ֵאלּו ְמַסְמלִים עֹולָם שֵאינו נִפְָסד, ֶשֵאין בו ָדבָר ִמתְּבַזְּבֵז. 

פֵרות ֵאלּו נֱֶאכָלִים כְמֹות ֶשהֵם: בְִקלִּפָָתם ובְזְָרָעם.

התאנה היא מאותן פירות  הנאכלים בשלמותם וכן נמנית על הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל. 
 

מדוע נמשלה התורה לתאנה?
 "כל הפירות יש בהם פסולת: תמרים יש בהם גריעינים, ענבים יש בהם חרצנים, רימונים יש בהם

קלפין - אבל תאנה כולה יפה לאכול. 

כך הם דברי תורה: אין בהם פסולת" 
(ילקוט שמעוני, יהושע א')



שתיית כוס רביעית של סדר ט"ו בשבט 

נמזוג כוס רביעית ואחרונה של טו בשבט. 
כוס שכולה יין אדום המסמלת את הקיץ, את החום הגדול, הקציר

והאסיף והאדמה הנותנת את פירותיה בשפע. 
קיץ של שקיעות אדומות וחמה בוערת.

המסובים אומרים: הריני מוכן ומזומן לשתות כוס רביעית של ט"ו בשבט
 

לחיים!



דע לך
שכל רועה ורועה

יש לו ניגון מיוחד
משלו
דע לך

שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת

משלו
ומשירת העשבים

נעשה ניגון
של רועה

 

וכשהלב
מן השירה מתמלא

ומשתוקק
אל ארץ ישראל

אור גדול
אזי נמשך והולך

מקדושתה של הארץ
עליו

ומשירת העשבים
נעשה ניגון

של הלב.

כמה יפה
כמה יפה ונאה

כששומעים השירה
שלהם

טוב מאוד
להתפלל ביניהם
ובשמחה לעבוד

את השם
ומשירת העשבים

מתמלא הלב
ומשתוקק
 

שירת העשבים
מילים: רבי נחמן מברסלב / נעמי שמר 

ט"ו בשבט שמח!
מה"ד חמ"ד


