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ם" ִנים הֵׁ י שָּ אשֵׁ ה רָּ עָּ ִלים: ַאְרבָּ ְרגָּ ִכים ְולָּ נָּה ַלְמלָּ ן רֹאש ַהשָּ ד ְבִניסָּ ד , ְבֶאחָּ ְבֶאחָּ

ה ֶבֱאלּול רֹאש מָּ נָּה ְלַמְעַשר ְבהֵׁ ד ) ַהשָּ ר ְוַרִבי ִשְמעֹון אֹוְמִרים, ְבֶאחָּ זָּ ַרִבי ֶאְלעָּ

י ֹ (, ְבִתְשרֵׁ י ר ד ְבִתְשרֵׁ ה ְבֶאחָּ ִנים ְוַלְשִמִטין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְנִטּיעָּ נָּה ַלשָּ אש ַהשָּ

קֹות ל , ְוַלְירָּ ית ִהלֵׁ ית ַשַמאי. בֵׁ י בֵׁ ן, ְכִדְברֵׁ ִאילָּ נָּה לָּ ט, רֹאש ַהשָּ ד ִבְשבָּ ְבֶאחָּ

ר בֹו שָּ ה עָּ  (.א, א מסכת ראש השנה) אֹוְמִרים, ַבֲחִמשָּ

שלושים מיני ישנם בארץ ישראל  18 –בספר "חמדת ימים" שנכתב במאה ה 

עשרה מהם שנאכלים קליפה ותוך, עשרה שקליפתם נאכלת ותוכם " :פירות

יפתם נזרקת, ושלושים הסוגים הללו כנגד נזרק, ועשרה שתוכם נאכל וקל

הקיימות בכל אחד משלושת העולמות: עולם הבריאה, עולם  הספירות עשר
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 "וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, 

 ונתן העץ פריו, והארץ יבולה"

חי ולצומח, חג האילנות מסמל את הקשר בין האדם לטבע, ל

 "כי האדם עץ השדה".

 בתקופה הקרובה נעסוק בנושא ט"ו בשבט על היבטיו השונים:

פרח,  -שיח  –נכיר את חלקי העץ ומיקומם, נשווה בין עץ 

 ונשוחח על רצף ההתפתחות מהשתיל לעץ.

בהמשך, נכיר את מנהגי החג, נשווה בין סוגים שונים של 

הריח , המרקם, הגודל, נעקוב אחר הצבענשווה וצמחים, 

 הטעם של פירות יבשים ועסיסיים, אכילים ובלתי אכילים.ו

איכות היבט נוסף אליו נתייחס יהיה נושא השמירה על 

הצומח והחי, תוך טיפוח המודעות לחשיבות הסביבה, על 

 .והחי העצים ולתרומתם לרווחת האדם

 "והייתם כעץ שתול על פלגי מים"

  



 מן המקורות

 :יתילקוט שמעוני בראש

"ויש בגן עדן שמונים ריבוא מיני אילנות בכל זוויותיו, הקטן שבהם 

משובח מכל עצי בשמים. בכל זווית יש בו שישים ריבוא מלאכי 

ונופו מכסה כל גן  ,השרת מזמרים בקול נעים. ועץ החיים באמצע

עדן. ויש בו חמש מאות אלף טעמים, ואין דמותו של זה דומה לזה, 

ה הימנו, ומארבע ה לשל זה, וענני כבוד למעלואין ריחו של זה דומ

  ריחו הולך מסוף העולם ועד סופו".ו ,רוחות מכין אותו

 

  :ילקוט ראובני

קולו הולך מסוף העולם ועד  –"בשעה שכורתין אילן שעושה פירות 

 סופו, ואין קולו נשמע"  

 

 :א. ד. גורדון

י הטבע "כי האדם באשר הוא אדם, צריך להיות תמיד בתוך הטבע: כ

הוא לאדם המרגיש והמכיר ממש מה שהמים הם לדג. כי לא רק 

להשתקפות בבואתו של הטבע בתוך נפשו זקוק האדם. זקוק הוא 

לספירה של הטבע, ללחיצה המקפת והמאחדת, שהטבע, שההוויה 

הסופית לוחצת על כל נקודה מנקודת גופו ונפשו, ומכריחה  –אין 

 ט בפני עצמו"אותו לחיות, להיות אדם ולהיות פר



 :בראשית רבה י"א

"כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריך עשייה, כגון: החרדל צריך 

למתוק, התורמוסים צריכים למתוק, החיטים צריכות לטחן, אפילו 

 אדם צריך תיקון".  

 

 :רבי יוסי בר יהודה איש כפר הבבלי, פרקי אבות ד', כ'

רובה ממעשיו למה רבי אלעזר בן עזריה היה אומר: כל שחכמתו מ"

הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין, ושורשיו מועטין, והרוח באה 

 ועוקרתו, והופכתו על פניו.

 אבל, כל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה? 

לאילן שענפיו מועטין, ושורשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם 

יה כעץ אין מזיזות אותו ממקומו, שנאמר "וה -באות ונושבות בו 

 שתול על פלגי מים".

 "הלומד מן הקטנים, למה הוא דומה? 

לאוכל ענבים קהות, ושותה יין מגתו. והלומד מן הזקנים, למה הוא 

 דומה? לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן" 

  



 דף מידע להורים

  :הקשר בין האדם לטבע, לחי ולצומח חג האילנות מסמל את

 "כי האדם עץ השדה".

 הקרובה נעסוק בגן בנושא ט"ו בשבט על היבטיו השונים: בתקופה

פרח, ונשוחח  -שיח  –נכיר את חלקי העץ ומיקומם, נשווה בין עץ 

על רצף ההתפתחות מהשתיל לעץ. בהמשך, נכיר את מנהגי החג, 

, הגודל, עצים ופירות, ונעקוב אחר הצבע נשווה בין סוגים שונים של

רות יבשים ועסיסיים, אכילים של פי והמראההטעם , הריח ,המרקם

 ובלתי אכילים.

היבט נוסף אליו נתייחס יהיה נושא השמירה על הצומח והחי, תוך 

  טיפוח המודעות לחשיבות העצים ולתרומתם לרווחת האדם.

 

 "והייתם כעץ שתול על פלגי מים"

 ,בברכת חג שמח

  .צוות הגן

  



 מושגים לנושא

  חורשה, חורש, יער, אילנות, שיח, טבע,  –צמח, עץ, אילן

 .נוף, נוי, צלשדה, 

 ,לפרוחללבלב לחפור, גומה, לזרוע, לשתול, לנבוט, לצמוח ,. 

  ,גזע, ענף, עלה, פרח, פרי, צמרתשיח, שתיל, שורש. 

 נבטיםגבעול, עלי כותרת, אבקנים, זרעים ,. 

  ,פירות עסיסיים ויבשים, פרי פירות אכילים ובלתי אכילים

 .רקובבושר, פרי בשל, פרי 

 מתוק, חמוץ, מר, תפל. 

 פרי הדר, קליפה, חרצן, פלח. 

 

  



 סיפורים לנושא

 העכבר והתפוח", סטיבן בטלר" 

 "אוסקר וילר, "הענק וגנו 

  "ש. סילברסטיין –"העץ הנדיב 

 העציץ הריק", דמי" 

 זרע של גזר", רות קראוס" 

 זרע של צנונית", חנה הורן" 

 חנן הגנן", רינת הופר" 

 יל אוזן הפיל", מתוך הספר "מעשה בלתי רגיל בשת

 "הנשיקה שהלכה לאיבוד", דבורה עומר

 "אורית רז"מר זוטא ועץ התפוחים , 

 

  



 פעילויות לנושא

  :דק /  הקף גזע, גע בענף /חבק לך מסביב לגזע, פעילות בחיק הטבע

 , עמוד על הצל של הצמרת, נשוף על עלה, הסתתר מאחורי העץ...עבה

 של מגוון פירות טעםוהריח ה ,מרקםה ל,גודה ,צבעה ,זיהוי ושיום הצורה. 

 של הפירות השונים על ידי תצפית, מישוש, טעימה והרחה השוואה. 

  מתרחשים בעקבות השריית פירות שהסתכלות ומעקב אחר שינויים

 השריית צימוקים, משמש יבש, שזיף, תאנה.. –יבשים במים, כמו 

 נסורת, עם יצירה  עבודות, ענפים וכ"ו, ים שונים של עליםהדפסת סוג

 קליפות, חרצנים...

  סחיטת מיץ מפירות הדר, הכנת סלט פירות, אפיית עוגה מפירות יבשים

 או עסיסיים\ו

  רחב -הכנת "תעודת זהות" לסוגי עצים שונים: שמי..., יש לי גזע צר ,

, בלתי נשירים -, עליי נשירים רחבה -, הצמרת שלי זקופה גבוה -נמוך 

 בלתי אכילים.. -, פירותיי אכילים משוננים -כף יד  -בצורת לב  - מחטיים

 ר" שנוצר וממקם אותו ב"יע ,כל ילד מכין תמונה של עץ על פי בחירתו

 מכל העצים שמכינים כל הילדים.

 

  



 קישורים 

 "לאה נאור / "עץ חדש נולד  

 פרפר נחמד חנן הגנן / 

  מתוך פרפר נחמד –העץ ועונות השנה 

  לוין קיפניס, מתוך פרפר נחמד –מעשה בשקיק 

  חווה אלברשטיין, אנימציה –לסבי ישנה חצר ועץ אחד נפלא בה 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fxsINVc-Doc&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=ctVXlANZFLc
https://www.youtube.com/watch?v=U6YbR8E-QNk&ab_channel=forespec
https://www.youtube.com/watch?v=XDa5vzhsGDg&ab_channel=forespec
https://www.youtube.com/watch?v=pfcHRN78o_E&ab_channel=ChavaAlberstein-%D7%97%D7%95%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F


 דור –תיה בן , דאיך זה להיות עץ?

 ".עץ, איך זה להיות עץ?" פעם שאלתי עץ:

 .אמר העץ -" ודאי מתלוצץואתה ב"

 ".זה טוב או רע?: ברצינות גמורה" אמרתי, – "לא, לא"

 "מדוע?" תמה העץ, – "רע?"

 "שאתה תקוע כל השבוע? ולא אכפת לך"

 ".אני הרי נטוע .איני תקוע"

 ללכת לבקר חברים ולא מתחשק לך לפעמים"

 ".במקומות אחרים? או לראות מה נשמע

 . אין לי כל צורך לנוד ולנוע"

 באופן קבוע, ציפורים מזמרות לי

  מלטפת הרוח, פרפרים לי נושקים,

 ."ולנגד עיניי כל האופק פתוח

 " ובלילה, כשכולם ישנים אז מה?"

  בלילה אני מאזין לדממה,"

 ושומע איך נושמת האדמה,

 ,ורדים הטלליםאיך י איך פירות מבשילים,

 ."ואני שומר על שנתם ,ובתוך ענפיי ישנים גוזלים

 אמרתי – "אני אוהב אותך עץ"

 ,והלכתי אל גני

 מול חלוני. ונטעתי לי עץ



 אקליפטוס, לאה נאור

 עץ אקליפטוס אחד הראה לי את הדרך

 תמיד כשהייתי תועה.

  ,דת את הכיווןכבר אז הייתי מאב

 ושוכחת את השעה.

 ,באמצע השכונה בערך הוא היה עומד

 וכל הבתים הגיעו לו עד הברכיים.

  - אם עכשיו אני לא מוצאת את הדרך

 זה בגלל שכרתו אותו בינתיים.

 ,עמוק טהיה לו לב עם חץ חרו

 והמון עלים ירוקים.

 אנחנו לא ראינו אותו כשהיינו קרובים,

 רק כשהיינו רחוקים.

 עץ איקליפטוס אחד הראה לי את הדרך.

 ו שם שיכון.עכשיו בנ

 מאז אנחנו מסתובבים ומסתובבים

 ואין מי שיראה לנו את הכיוון.



 )מחבר לא ידוע(בחצר של סבא 

 צומח עץ ישן בחצר של סבא

 סבא שלי נטע אותו

 קטן כשהיה

 טלטלה אותו הרוח

 הגשם השקה אותו

 ,השמש חיממה אותו

 !האל אמר לו גדל

 

  , אריאלה סבירצמחו לי בכף היד

 לי חמישה עצים בכף היד צמחו

 :אם אתם רוצים - אראה לכם אותם

 ,ברוש

 אורן

 ,ואלון

  צפצפה

  - וארז

   וכולם שכבו לישון.



 הנשיקה, מירי צללזון 

 .ישנה לה בחורשה: שה...שה...שה, הייפהפי עדינה, שקדיה כל החורף

 .כנסיכה יפה נרדמת, למתוחומכושפת , את עיניה היא עוצמת

 .לחשה: שה...שה...שה מלחשת וסביבה כל החורשה

 .מנגינה ירקרקה והרוח לה שרקהם, שרו לה שירים של מי עננים מן השמים

 !שדבר אינה שומעת בשינה כל כך שוקעת, הינסיכה יפהפי, אך הגברת שקדיה

 ..שה...שה...שה: מלחשת לחשה וסביבה כל החורשה

 , שיר חדש לה מצייצים הדרורים מן העצים

 .כבר מזמרת בשלולית, וצפרדע מקרקרת

 !שדבר אינה שומעת, בשינה כל כך שוקעת ,הינסיכה יפהפי, אך הגברת שקדיה

 .מלחשת לחשה: שה...שה...שה וסביבה כל החורשה

 .בא נסיך אביב נחמד, בט"ו בשבט ופתאום,

 .כמו בתכלת הרקיע בעיניו חיוך הבקיע

 .של השמש בשמים תלתליו כזהב ערביים

 .אביבית ומתוקה הוא נשק לה נשיקה ו בשבטובערב ט" ,בא נסיך אביב נחמד

 .והסמיקה מבושה, חייכה אל החורשה, ופרחה, יפתה כפליים, שקדיה פקחה עיניים

  ,היא לבשה ליום הולדת אז שמלה מאד נחמדת

 .גם ורודים גם לבנים, רקומה פרחים קטנים

 בשמלה החדשה מביטה כל החורשה

 .לחשה: שה...שה...שה מלחשת, וחוגגת, נרגשה

  



 חןאירית אבן התפוז, 

 התפוז עגול כתום 

 וכפות הידיים בצורת כדור( ,)אצבעות שתי הידיים צמודות זו לזו

   התפוז מלא במיץ

 )מנענעים את הכדור מצד אל צד מבלי להפריד אצבעות(

 אם נלחץ עליו פתאום 

 )מחיאת כף במילה פתאום(

 יצא ממנו שפריץץץ 

 רדות()תנועות התזה בשתי ידיים מופ

 

  



 כי האדם עץ השדה, נתן זך

 כי האדם עץ השדה.

 .כמו האדם גם העץ צומח

 ,כמו העץ האדם נגדע

  איפה הייתי ואיפה אהיה. ואני לא יודע

 כמו עץ השדה.

 כי האדם עץ השדה.

 . כמו העץ הוא שואף למעלה

 כמו האדם הוא נשרף באש.

  איפה הייתי ואיפה אהיה. ואני לא יודע

 כמו עץ השדה.

 טעמתי מזה ומזה. .וגם שנאתי ,אהבתי

 , קברו אותי בחלקה של עפר

 כמו עץ השדה. ומר לי, מר לי בפה.

 כי האדם עץ השדה.

 . כמו העץ הוא צמא למים

 גם הוא נשאר צמא. כמו האדם

כמו עץ השדה. איפה הייתי ואיפה אהיה. ואני לא יודע



 )שיר משחק, מחבר לא ידוע( שצמח לו בגן על העץ 

 )מראים את העץ = יד כפופה מהמרפק( ץ שצמח לו בגןעל הע

 אצבעות של יד העזר מטפסות על העץ( 2)הילד = עלה וטיפס לו ילד קטן 

 )ענפים = אצבעות היד שמסמלת את העץ(הוא קפץ מענף לענף 

 )בכל פעם אצבע אחרת קופצת מענף לענף(מענף לענף, מענף לענף 

 )מחיאת כף(נפל, בום 

 .הידיים( 2ם את )מגלגליוהתגלגל 

 

  )שיר משחק, מחבר לא ידוע(עץ אצבעות 

 )להראות את כף היד(כף היד שלי כמו עץ 

 )ליישר ולהצמיד את האצבעות זו לזו(עץ אצבעות 

 )לנענע את האצבעות ו/או את כף היד( ברוח הן מתנועעות –ברוח 

 )לקפל אצבעות לחצי אגרוף( מתקפלות

 ()לכופף את היד לאגרוף סגורנסגרות 

 )לשחרר אצבעות לחצי אגרוף(נפתחות 

 .)ליישר מחדש את כל האצבעות( ומתיישרות



 מתוך הבלוג של "זבוב על הקיר" ומה שמאחוריהם,  עצים

 :אך נבדלים הם אחד מהשני בשונותם ,כל מיני עצים יש בעולם

 ,יש שצומחים לגובה וראשם בשמיים

 .ותופסים מקום כפל כפליים - יש שצומחים לרוחב

 .סיון טיפוס יסתיים בשריטותינ .שענפיהם זמורות דקות וסבוכות יש

 .חוויה לכל הנתלים והמטפסים - יש שענפיהם עבים

 .וכל השנה עלים מכסים את ענפיהם ,יש שירוקי עד הם

 .כך שטיפוס עליהם אינו צפוי ,אצלם רב הנסתר על הגלוי

 .ולעיתים בשלכת הם עומדים ,לאחרים פחות עלים

 .עירומים ונטולי כל צבע ,תני הטבעחשופים לאי

 .וניחוחות נעימים למרחקים מפיצים ,יש עצים שבעונתם פורחים

 .קרוב צריך לגשת -וכדי להריחה  ,עצים אחרים פריחתם נסתרת

 .אך לא ראויים אפילו למרק - יש שנושאים פירות סרק יפים למראה

 .ובהמגיעים לכל שוק או מרכול קר ,יש נושאי פירות מאכל לרוב

 .בונות ןבית חם לגוזליה ,ישנם עצים בהם הציפורים מקננות

 ,שברוח חזקה נשברים ,יש עצים עבים וקשים

 יותר לא קמים -ואחרי שוך הסערה  ,משורשיהם נעקרים

  - ו שברוח מתכופפים ,ויש את אלו הגמישים

 .אחרי הסערה שבים לעמוד זקוף חזרה

 .יהיה קשה לעקוב -אכתוב על כולם ם א .ישנם עוד סוגים לרוב

 ,מקווה שתגיעו עם עצמכם להבנה .כרגיל אצלי לשיר יש כוונה

 .ואולי קצת יחפור ,יתבונן פנימה, שכל אחד לרגע יעצור

 .שגם כל אחד מאיתנו הוא סוג של עץ ,נבין ,אולי אחרי שעם עצמנו נתייעץ



 שירת העשבים, נעמי שמר

 דע לך, שכל רועה ורועה

 .משלו יש לו ניגון מיוחד

 שכל עשב ועשב ,דע לך

 .משלו יש לו שירה מיוחדת

 ומשירת העשבים

 נעשה ניגון של רועה.

 כמה יפה, כמה יפה ונאה,

 כששומעים השירה שלהם.

 טוב מאד להתפלל ביניהם,

 וביראה לעבוד את השם,

 ומשירת העשבים

 מתמלא הלב ומשתוקק.

 וכשהלב, מן השירה מתעורר,

 ומשתוקק אל ארץ ישראל.,

 אזי נמשך והולך ר גדולאו

 עליו, מקדושתה של הארץ

  של הלב. ומשירת העשבים נעשה ניגון



 ז ית רַ ִר ל, אֹולּובְּ שַ ל הַ שֶׁ  יתֹובֵּ 

גּור ְבקֹוְנִכּיָּה., ְלַשְבלּול, אֹויָּה, אֹויָּה  ִנְמַאס לָּ

ֹים, א, ֶזה אָּ קֹום" "ֶזה נֹורָּ ין מָּ ה ַצר כָּאן, אֵׁ  .ַכמָּ

ן, ִמְבִלי לַ  כֵׁ יתֹו ֶהְחִליט ִלְנֹטש., ֲחֹששְולָּ  ֶאת בֵׁ

א ַבש,שכֹוַבע ַעל רָּ ַלְך  ּו חָּ ש.לְ הָּ דָּ קֹום חָּ ש מָּ  ַחפֵׁ

ר נּוַח, ,תָּ ש ִמְבִלי לָּ ה ַתפּוַח: ִחפֵׁ אָּ  ּוִפְתאֹום רָּ

ה ֶזה, ַמר ֶשְבלּול, ַלח מָּ   "סָּ

ְלבּול?, ַתֲעלּול ַתם בֻּ  אֹו סָּ

ַדַעת,  .גֹוֶרֶרת ַהתֹוַלַעת"ִמְת  ְבַתפּוַח, טֹוב לָּ

 . ֲאַנֶסה ֶאת ַהִשְריֹון" ."ֶבֱאֶמת נָּכֹון, נָּכֹון

ה ֶזה, ַמר ֶשְבלּול, ַלח מָּ  "סָּ

ְלבּול? ַתֲעלּול, ַתם בֻּ  אֹו סָּ

ב, ל ַמצָּ ב" ְבִשְריֹון, ְבכָּ ד: ַהצָּ ר ֶאחָּ  .ִמְתגֹורֵׁ

ן," כֵׁ ן, אָּ כֵׁ ן!" ֶבֱאֶמת אָּ ן ְבתֹוְך ַהקֵׁ  .ֶאְשַתכֵׁ

ה ֶזה, ַמר ֶשְבלּול, ַלח מָּ  "סָּ

ְלבּול? ַתֲעלּול, ַתם בֻּ  אֹו סָּ

כּור, ִאי ְלזָּ ן, ְכדָּ  .ִמְתגֹוֶרֶרת ַהִצפֹור" ְבתֹוְך ַהקֵׁ

ְך"   ַסח ַהַשְבלּול, -"נּו, ִאם כָּ



גּור ְבלּול!"  ."ֲאַנֶסה לָּ

ה ֶזה, ַמר ֶשְבלּול, ַלח מָּ  "סָּ

ְלבּול ַתֲעלּול, ַתם בֻּ  ?אֹו סָּ

ל ְגבּול, ר כָּ ש עֹובֵׁ ר ְבלּול!" –ַתְרְנגֹול  ֶזה ַממָּ  .הּוא גָּ

ה ְפנּויָּה ה!" - "ִהנֵׁה, יֵׁש ִדירָּ ית ַהִפְטִרּיָּ  .ֹפה ְבבֵׁ

ה ֶזה, ַמר ֶשְבלּול, ַלח מָּ  "סָּ

ְלבּול? ַתֲעלּול, ַתם בֻּ  אֹו סָּ

ד, ר ַהַגמָּ ִהיא ֶשלֹו,  ְבִפְטִרּיָּה גָּ

 ַבד!"ֶשלֹו ִבלְ 

 

ק, ם ַהְרחֵׁ  "ִהנֵׁה ַבִית, שֵׁ

יק? ר בֹו? אּוַלי הּוא רֵׁ  ִמי גֵׁ

ר, ן, ֶזה ַדי מּוזָּ כֵׁ  כָּאן, אָּ

ר!" יֶננּו גָּ ד אֵׁ  ַאף ֶאחָּ

ר. יֶננּו זָּ  ַבִית ֶזה אֵׁ

ַזר. יתֹו ֶשְבלּול חָּ ל בֵׁ  אֵׁ

ן, טָּ ן, ֶזה ַבִית ַצר, קָּ  כֵׁ

אן!     ַאְך הּוא לֹא יָּזּוז ִמכָּ

  



  הפַ שְּ ת יַ נַ סְּ אָּ ן, טָּ קָּ הַ  ייחַ ִש ל הַ ה עַ דָּ גָּ אַ הַ 

ִצים  עֵׁ ין הָּ ְך בֵׁ ה ֶשלֹו, ְמַהלֵׁ כָּ ל ַבַמְמלָּ א ְלַטּיֵׁ יָּה ַשר ַהַּיַער יֹוצֵׁ ה הָּ ְבֹכל ַלְילָּ

ף.  ְוַהִשיִחים, ַמְקִשיב, ַמְשִגיַח ּוְמַלטֵׁ

ן ְוקֹוצָּ  טָּ ה ִשיַח קָּ אָּ ַמע קֹול ֶבִכי. הּוא רָּ ד שָּ ה ֶאחָּ ַח ֲחִריִשית.יִני ִמְת ַלְילָּ  ַיפֵׁ

ַאל ַשר ַהַּיַער ן"?: שָּ טָּ ה בֹוֶכה, ִשיַח קָּ  "ַמדּוַע ַאתָּ

ן:  טָּ נָּה ַהִשיַח ַהקָּ  עָּ

ב ְלַהִביט ִבי ד לֹא אֹוהֵׁ ִני. ַאף ֶאחָּ ר ְודֹוְקרָּ  ,"ֲאִני בֹוֶכה ִכי ֲאִני ִשיַח ְמֹכעָּ

ִפיץ רֵׁ  ין ִלי".ייַח טֹוב, ַוֲאפִ ְולֹא רֹוֶצה ְלַגַעת ִבי. ֲאִני לֹא מֵׁ ִחים אֵׁ  לּו ְפרָּ

ַאל ַשר ַהַּיַער: "אֵׁ  אֹותשָּ רָּ ִייתָּ רֹוֶצה ְלהֵׁ  "?יְך הָּ

ן:  טָּ נָּה ַהִשיַח ַהקָּ  עָּ

ִנִיים ֶשִלי".ו"ַהְלוַ  ב ִבְמקֹום ַהקֹוִצים ַהדֹוְקרָּ הָּ י זָּ לֵׁ יּו ִלי עָּ  אי ֶשהָּ

תֹו ִתְתַקּיֵׁ ַשר ַהַּיַער ִהְבִטיַח ַלִשיַח ֶשִמְשאָּ   ם.ילָּ

ב יפהפיים ְוזֹוֲהִרים. הָּ י זָּ לֵׁ ר ַהִשיַח, ְמכֶֻּסה ְבעָּ ת ִהְתעֹורֵׁ ֳחרָּ  ְלמָּ

ל  ַלש ֶאת כָּ דֹול, ְותָּ ַלף ַשק גָּ ע, שָּ שָּ ד רָּ ר הֹוִפיַע ַבַּיַער שֹודֵׁ ר יֹותֵׁ חָּ ְמאֻּ

ִלים ַהְזהּוִבים.  ֶהעָּ

ַמע ַשר ַהַּיַער ֶאת ַהִש  ה שּוב שָּ ן בֹוֶכה: ְבַלְילָּ טָּ  יַח ַהקָּ

ר ֶשלֹא ִבַקְשִתי  יּו ַרְעיֹון טֹוב. ֲאִני ִמְצַטעֵׁ ב הָּ הָּ י ַהזָּ לֵׁ טּוַח ֶשעָּ "ֲאִני לֹא בָּ

י ְבֹדַלח". לֵׁ  עָּ

ף אֹותֹו ַשר ַהַּיַער ֶדר. ,ִלטֵׁ  ְוִהְבִטיַח לֹו ֶשַהֹכל ִיְהֶיה ְבסֵׁ

ר ַהִשיחַ  י ַהְבדְוִהְבִהיק מֵׁ  ,ַבֹבֶקר ִהְתעֹורֵׁ לֵׁ ִשים ֶשלֹו.ֹועָּ  ַלח ַהֲחדָּ

ה ְבִפְראּות ה, נְָּשבָּ רָּ ה רּוַח ְסעָּ ְרצָּ ֳהַרִים פָּ ה ִלְרִסיִסים ֶאת  ,ַאַחר ַהצָּ ְוִנְפצָּ

י ַהְבד לֵׁ  ַלח.ֹוֹכל עָּ



ן ְמיַ  טָּ ַמע ַשר ַהַּיַער ֶאת ַהִשיַח ַהקָּ ה שּוב שָּ ב: יַבַלְילָּ  בֵׁ

ְך רֹוֶצה פְ  ל כָּ ִחים"."ֲאִני כָּ  רָּ

ִחים יִָּפים. ל ְפרָּ  ַשר ַהַּיַער ִהְבִטיַח לֹו ֶשְּיַקבֵׁ

ִחים ִצְבעֹוִנִּיים  טּוף ִבְפרָּ ן ְלַגלֹות ֶשכֻּלֹו עָּ טָּ ַמח ַהִשיַח ַהקָּ ַבֹבֶקר שָּ

ִרים.  ְנְהדָּ

לבַ  ְטפּו ֶאת כָּ דֹות ְקַטנֹות, ֶשקָּ ה ֶשל ְילָּ ה ַלַּיַער ֲחבּורָּ אָּ ֳהַרִים בָּ ִחים  צָּ ַהְפרָּ

ִפים ֶשל ַהִשיַח.  ַהּיָּ

כָּה ַהִשיַח.  ה שּוב בָּ  ַבַלְילָּ

ר ַהִשיִחים. ִלים ְירּוִקים ְפשּוִטים, ְכמֹו ֶשּיֵׁש ְלֹכל ְשאָּ  הּוא רֹוֶצה עָּ

ִלים ְירּוִקים ְרִגיִלים. ל עָּ  ַשר ַהַּיַער ִהְבִטיַח לֹו ֶשְּיַקבֵׁ

ִלים ְירּוִקים.ּוְבֶאֶמת ַבֹבֶקר ִהְתעֹו ן ְוכֻּלֹו ְמכֶֻּסה עָּ טָּ ר ַהִשיַח ַהקָּ  רֵׁ

ִלים ַהְּירּוִקים ֶשל  ל ֶהעָּ ה ֶאת כָּ ְכלָּ ה, ְואָּ בָּ ז ְרעֵׁ ה ְלַיַער עֵׁ ֶעֶרב ִנְכְנסָּ בָּ

 ַהִשיַח.

ן:  טָּ ַמע ַשר ַהַּיַער ֶאת קֹול ִבְכיֹו ֶשל ַהִשיַח ַהקָּ ה שּוב שָּ  ַבַלְילָּ

ר ִלי בְ  ר "ַהְחזֵׁ שָּ יּו ִלי, ְוֶאְהֶיה ַהְמאֻּ ִנים ֶשהָּ ה ֶאת ַהקֹוִצים ַהְּישָּ שָּ ַבקָּ

 ַבִשיִחים. ֲאִני ַמְבִטיַח"!

יּו לֹו.   ,ַשר ַהַּיַער נַָּשק ַלִשיחַ  ה ֶאת ַהקֹוִצים ֶשהָּ ִשיב לֹו ְבִשְמחָּ ַמר ֶשּיָּ  ְואָּ

ן ְמכֶֻּסה ְבקֹו טָּ יָּה ַהִשיַח ַהקָּ ִנִיים ֶשלֹו.ַבֹבֶקר הָּ  ִצים ַהדֹוְקרָּ

ַמח ְמֹאד ר. ,הּוא שָּ שָּ יָּה ְמאֻּ ֱאֶמת הָּ  ּובָּ

 

  



 יהודה פרדיסהבודד,  האורן

 בין הרי ירושלים הר אחד עומד קרח.

 אין בו צל ואין בו מים, אין אפילו ציץ פורח.

 לא יצמח שם שום דבר, ויבש, חרב הכל.

 מסביב יש רק עפר, אבנים, סלעים וחול.

 ל ראש ההר עומד עץ האורן הבודד.אך ע

 אין אף אחד. –"כאן אני עומד לבד, ואיתי 

 כן. לפני הרבה שנים פה עמדו עוד אורנים.

 אז הכל היה ירוק, אז היה עם מי לצחוק...

 הן אפשר להשתגע!" -אין אח, אין רע...  ,ועכשיו

 כך האורן המסכן התלונן והתלונן. -

 א:את השמש הוא ראה, ואליו מיד קר

 "שמש טוב עמוד, עמוד. משעמם לי כאן מאד!"

 "אין לי זמן! אין לי זמן, ועלי לרוץ מכאן.

 אך אבטיח לחזור אם אפשר פה לעזור!"

 ואיתי אין אף אחד!" ,"שוב אני עומד לבד

 כך האורן המסכן התלונן והתלונן

 שמן, קטן:ששם עבר ענן, לבנבן,  עד



  ענן יקר. ,"בקר טוב

 בוא נא, שב כאן על ההר!"

  ."לא אוכל כי אין כאן מים

 אשאר לי בשמים.

 אם אפשר פה לעזור!" אך אבטיח לחזור

 אין אף אחד!" –ואיתי  ,"שוב אני עומד לבד

 כך האורן המסכן התלונן והתלונן.

 ואליה הוא קרא: ,רוח יום אחד עברה

 י על ידי לנוח!""בקר טוב גברת רוח. בוא

 אין כאן צל, אין שום דבר! –"איך אנוח על ההר? 

 אך אבטיח לחזור אם אפשר פה לעזור!"

 "שוב אני עומד לבד, ואיתי אין אף אחד.."

 כך האורן המסכן התלונן והתלונן...

 שתי ארנבות אל האורן מתקרבות. ,ופתאום

 והיו לי חברות!" ,"בואו הנה ארנבות

 ור..."כאן הכל יבש, אפ

 אך נבטיח לחזור אם אפשר פה לעזור!" -

 אין אף אחד!" –ואיתי  ,"שוב אני עומד לבד

 



 כך האורן המסכן התלונן והתלונן.

 ציפורים עברו מעל, והאורן שוב שאל:

 "התרצו לשבת כאן? משעמם לי כל הזמן!"

 "איך נשב בלי עצים? איפה כאן נטיל ביצים?

 !"אך נבטיח לחזור אם אפשר פה לעזור

 משעמם לי על ההר! .ומר לי מר ,"אוי לי אוי

 אעמוד תמיד לבד. אהיה בודד לעד!"

 כך האורן המסכן התלונן והתלונן.

 ולבו כמעט נשבר! ,הוא עמד לבד בהר

 מכיתה בעיר, עד שיום אחד בהיר באו

 ילדות וילדים, חמודות וחמודים.

 אמר:הם טפסו על ראש ההר, והאורן כה 

 רצו פה לבלות?"ילדים וילדות, הת

 אהיה לכם ידיד!" –שבו איתי כאן לתמיד 

 –"מה מסכן הוא עץ האורן... 

 הוא עומד לבד כמו תורן!"

 אין לו חברים בכלל!" .אומלל"מה מסכן הוא, מה 

 נורא!" ,זה עצוב. נורא "להיות בלי חברה

 כי אחרת הוא אבוד!" ,"נצא נעזור לעץ גלמוד



 לחזור ללמוד!"כי צריכים  –"לא נוכל פה לעמוד 

 נכון, אך מצאתי פתרון: ,"מוכרחים לחזור

 כל אחד עם שתיל ביד. ,עוד נשוב בט"ו בשבט

 אורנים נטע סביב!" ,כאשר יבוא אביב

 עוד מעט אביב כבר בא. "ילדים, תודה רבה!

 שוב הכל יהיה ירוק. כן, הזמן כבר לא רחוק,

 אז הכל יהיה פורח. - אם ההר עכשיו קרח

 ן ישמרו כל עץ קטן.שמש, רוח וענ

 ארנבות וציפורים יהיו לי חברים,

 ילדים בחורש, צל!". ויבואו לטייל



 מדרש שבעת המינים

 )מן המדרש הקדום. נמצא בגניזה שבלב(

 אמרו רבותינו ז"ל: 

אמר לה,  ,בשעה שנתן הקב"ה פירותיה של ארץ ישראל בתוכה

עולה דעי שעתידים בני לאכול מפירותיך, ואותו מאכל שאוכלין 

ונעשה דם ובשר וגידים ועצמות. לפיכך אני נותן בך  ,בתוכן

שבעה מינים משובחין אלו, שבשעה שיאכלו בני מפירות אלו 

המינים יעלו בתוכם, ויניעו את שבעת גלגלי החיים שנתתי 

 באדם, שעתידים ְבנֵׁי הֹודּו ְלהֹודֹות בהן תחילה.

זו שאני נותן בך ראי  שעורהוכך אמר לה: 

את האדם במקום מושבו על  שתחיה

והוא גם הוא  ,האדמה, שהיא פרי האדמה

פרי האדמה, שנאמר: "ַוִּייֶצר יהוה ֱאֹלִהים 

ה", ולא עוד אלא  מָּ ֲאדָּ ר ִמן הָּ פָּ ם עָּ דָּ אָּ ֶאת הָּ

שהשעורה מאכל בהמה היא, על כן תהא 

חות האדמה והשעורה הזו מחזקת כ

חות החיה והבהמה ושבאדם, ומחזקת כ

    ן אין לו מעמד בארץ.שבאדם, שלולא כ



זו שאני נוטע בך אין  תמרועוד אמר לה: 

כמוהו בכל מין ומין. שלולבין שבו דומין 

וגלעיני פירותיו סדוקין כעין הנקבה.  ,לזכר

תמרה זו תעלה כח חיים באדם עד למקום 

הקודש, ותעורר בו את כח היצר וכח 

הים את וצר ה' אליי"ו :היצירה, שנאמר

ליצר ויוד דין נאמר, יוד האדם", בשני יו

יצרו גדול  -רו ליצירה, שכל הגדול מחב

הימנו, ואין לך כל צדיק וצדיקה שלא נמשלו 

"צדיק כתמר יפרח", ואין  :לתמר, שנאמר

"וצדיק  :צדיק אלא איבר הקודש, שנאמר

ואיזהו יסוד עולם? כל שתקוע  .יסוד עולם"

"ותקעתיו יתד  :במקום נאמן, שנאמר

 במקום נאמן"..

בני שעתידים לבוא ולאכול מפירותיך 

יהודין הם, וכחנים הם, רגשנים הם. כל 

צרות העולם וקושיים שבו מתרגשים 

 :ובטנם רוגזת עליהם, שנאמר ,עליהם

"שמעתי ותרגז בטני". על כן אני נוטע 

שעושה יין. שבשעה  הגפן,בך 

 ,שמתכרכמים פניהם מדאגה ומצער

  :ובטנם צבה, שנאמר



 ,ומיד מתגברים ,הם שותין מן היין הטוב הזה ,בטני""הציקתני רוח 

ונעשין חברים זה לזה, שהיין ישמח לבב אנוש, ולא עוד אלא שהם 

 מגלים את כל לבם וצפונותיהם ש"נכנס יין יצא סוד".

 

אני נותן בך, וצורתה כצורת לב,  והתאנה

אין אני בוחר  -והיא מתוקה כאהבה, ואני 

בן ארבע אלא באהבה, שהיא שם הקודש 

הא. מה תאנה זו  בית הא אותיות: אלף

מתוקה כולה ואין בה פסולת, שבשלמותה 

י מתוק ינאכלת, כך יהא לבם של בני ובנות

 ,ושלם באהבה שאין בה פסולת. ולא עוד

 ,אלא שיהא לבם פתוח לרווחה כתאנה זו

היא מתבקעת  -ה שהיא בשלה שבשע

 כה יהא לבם של בני!מרוב טוב. 

 

שאילן , החיטהטע בך את ועוד אני נו

יתה בגן עדן, ועתה נתמעטה, ואף על יה

פי כן אין התינוק קורא אבא עד שטועם 

טעם דגן, לפיכך כנגד הגרון אני נותן בך 

ין ייה כ"ב, כמניאת החיטה, והיא בגימטר

 כ"ב אותיות התורה. 

 



 

ותרבה בהם הדעת, ויעלו  ,יהי רצון שיאכלו בני את לחם החיטה

ולא יהיו מיצרי הגרון חסומים בפניהן כשם  ,נםהאותיות בגרו

חיטה שהצרו מצריים עליהם, ולא יהא הדיבור בגלות, כי לחם ה

ויפתח את גרונם  ,צִריםירבה בהם הדעת שפותחת את המ

 לומר את אשר על לבם, בבחינת "פתח פיך ויאירו דבריך".

 

עוד אמר המקום ברוך הוא לארץ ו

ובו  אני נותן בך,זית שמן הקדושה: 

שחו כ וכל דבר  ,ולויים ,ומלכים ,הניםוימָּ

 ,שבקדושה. שמן זית ימשחו על מצחם

ויאיר עיניהם, שהשמן תמצית כל דבר 

הוא, כך יאירו עיניהם לראות תמצית 

 הדברים ופנימיותם.

 

מלאים מצוות  -ודעי, שאפילו ריקנים שבהם 

זה, שכתר על ראשו, והוא למעלה מכל  כרימון

רימון זה אפילו אם נופל  חכמה והגיון. מה

ומתלכלך בטיט ובצואה, מה שבתוכו אינו 

כך נשמת בני  ,נמאס, והוא עומד בטהרתו

לעולם  ,האדם, שהיא חלק אלוה ממעל ממש

"כפלח הרימון רקתך  :אינה נמאסת, שנאמר

  .מבעד לצמתך"



יקּות שבהם למעלה מראשם, בבחינת "ושמחת עולם על  שרֵׁ

הרימו, בכח זה הרימון, שנאמר: וכל מי שנופל יש ל ,ראשם"

ִרימּו דֹוש  "הָּ ן ַעד ְוקָּ א ֹשכֵׁ ם ְוִנשָּ ַמר רָּ ִמְכשֹול ִמֶדֶרְך ַעִמי, ִכי ֹכה אָּ

דֹוש ֶאְשכֹון ְוֶאת ַדכָּא ּוְשַפל רּוַח, ְלַהֲחיֹות רּוַח  רֹום ְוקָּ ְשמֹו, מָּ

ִאים. ִכי לֹא ְלעֹולָּ  ב ִנְדכָּ ִלים ּוְלַהֲחיֹות לֵׁ ֶנַצח ֶאְקצֹוף, ְשפָּ ִריב ְולֹא לָּ ם אָּ

ִשיִתי". מֹות ֲאִני עָּ ַני ַיֲעטֹוף ּוְנשָּ  ִכי רּוַח ִמְלפָּ

 ענתה האדמה להקדוש ברוך הוא ואמרה: 

על כן בכל פעם שיעשו בניך זה הסדר לפני, ויאכלו משבעת 

המינים שנתת בי, מיד יעלה בהם השרף כפי שעולה באילנות, 

 שנאמר: 

שדה", ואיזה הוא השרף העולה באדם? זהו כח "כי האדם עץ ה

  :הנחש דקדושה, שנאמר

ף" ף ְמעֹופֵׁ רָּ א ֶצַפע ּוִפְריֹו שָּ ש יֵׁצֵׁ ויניע את שבעת  ,"ִכי ִמֹשֶרש נָּחָּ

במקדש  המאיריםגלגלי החיים, ויאירו בהם כשבעת קני המנורה 

ה ֶאת :שבגוף, שנאמר ה ְוֶהֱעלָּ ֹרֶתיהָּ ִשְבעָּ ִשיתָּ ֶאת נֵׁ נֵֹׁרֶתיה,ָּ  "ְועָּ

". וכשיעלה בהם השרף ויאירו בכל שבעת  ֶניהָּ ֶבר פָּ ִאיר ַעל עֵׁ ְוהֵׁ

ץ  יּו ְכעֵׁ הגלגלים, מיד יהיו ניזונין מן המים החדשים, ויתנו פרי, ְוהָּ

תּול ַעל ַמִים יו ,שָּ שָּ רָּ יָּה  ,ְולֹא ִיְרֶאה ִכי יָּבֹא ֹחם ,ְוַעל יּוַבל ְיַשַלח שָּ ְוהָּ

ן הּו ַרֲענָּ לֵׁ גּובִ  ,עָּ ֲעֹשֹות ,ְשַנת ַבֹצֶרת לֹא ִיְדאָּ ֶפִרי, ִכי  ְולֹא יִָּמיש מֵׁ

ה יֹוְצִאים מָּ ש הֵׁ יו ִמן ַהִמְקדָּ ימָּ ה ,מֵׁ הּו ִלְתרּופָּ לֵׁ ל ְועָּ יָּה ִפְריֹו ְלַמֲאכָּ  .ְוהָּ



"משל למה הדבר דומה לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב 

אמת המים ו ,וצלו נאה ,ומצא אילן שפרותיו מתוקין ,ועייף וצמא

  .וישב בצלו ,ושתה ממימיו ,עוברת תחתיו, אכל מפרותיו

 וכשביקש לילך אמר: 

 אילן, אילן במה אברכך? 

 .ך מתוקיןאם אומר לך: שיהיו פרותיך מתוקין, הרי פירותי

  .נאה –שיהא צלך נאה, הרי צלך 

שתהא אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת 

 תחתיך. 

 טיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך". נאלא יהי רצון שכל 

 .בבלי תענית, דף ה', עמוד ב'(

 

  



  מה נותנים לעץ מתנה, טויה טאולו

בוקר חורף אחד, בחודש שבט, החליט אברי העכבר 

לצאת לטיול, למרות העננים האפורים שכיסו את 

  השמים.

אנעל את " .אמר אברי לעצמו -" לא יפריע לי הגשם"

ולא נורא אם תנשב רוח  ,יהאדומים של המגפיים

 ". קרירה

 מצויד היטב יצא אברי לדרך. ,וכך

עד שלפתע פגש  ,וקפץ משלולית לשלוליתאברי הלך 

  בעץ בוק שעמד לו לצד השביל.

 קרא אברי.  -, בוק מסכן" ''אוי

ב לך לעמוד כאן לבדך, בגשם לא עצו ,"תגיד

 ?"וברוח

ני וכעת א, פתאום?!" צחק העץ "כך אני אוהב "מה 

 .כי היום חוגגים לי יום הולדת!" שמח במיוחד

 נדהם אברי. -, גם לעצים יש יום הולדת?" "מה

  ."יש ויש! היום ט"ו בשבט, חג לאילנות

 ".ובןכמ, גם אתה .כולם מוזמנים לחגוג

נה שהוזמן אברי רץ חזרה אל ביתו, כולו נרגש. הייתה זאת הפעם הראשו

 למסיבת יום הולדת. 

 -את מתנה מוצלחת" לעץ הנחמד? חשוב מאוד שתהיה זאביא מתנה  "מה

  חשב אברי לעצמו.

וב. לעץ אין כתפיים לא... זה לא רעיון ט''אולי אתן לו צעיף צבעוני כמו שלי? 

אבל  ,כמו שלי אולי אפודה ,אולי.. ואין לו צוואר. הצעיף יחליק לו למטה.

 ורא. ואפודה מצמר תגרד לו נ ,ופיהלעץ אין ג בעצם לא. ירוקה?



הוא לא יכול  .לעץ יש שורשים ולא רגלים -לא...  ומה בקשר לזוג מגפים?

ממם... במחשבה שנייה, אולי אתן לו מטריה יפה? ץ בשלולית כמוני. לקפו

  ."העץ זקוק לגשם כדי לצמוח

 . כך קשה למצוא לעץ מתנה!" - אברי כבר כמעט התייאש. "לא חשבתי שכל

אני יודע מה  !סוף –בשמחה. "סוף  ץ אברי וקראקפ -"הידד, הידד!!! מצאתי!" 

 .!!!"טובה תהיה המתנה הכי

לקח  אברי יצא מביתו בריצה, נכנס למחסן הכלים,

ושם אותם במריצה. הוא  ומשפך תאֶ  מעדר, משם

 והחל לחפור לידו במרץ.  ,מיהר עם הכלים אל העץ

שאל הבוק  -אפשר לדעת?"  ,"מה אתה עושה

  המופתע.

 ענה אברי. -ות, זו מתנה בשבילך!" חכה בסבלנ"

אף פעם לא קיבלתי , "מלמל העץ במבוכה -" ממם"

לומר: זו גומה מאוד אבל אין מה  גומה במתנה,

 ה!". תודה רב חיננית ויפה.

  ולא אמר מילה. ,אברי צחק

 ווןיונעלם עם המריצה לכ ,ים לחפורהוא סי

  המשתלה.

 ? צהמן רב ואברי חזר. ומה היה במרילא עבר ז

ליד  אברי נטע את עץ הבוקציה. פהייפ עץ בוקציה

והשקה אותו ואת הבוק  ,הבוק, בגומה המוכנה

  רגש.נה

 רך אברי.יב -"ט"ו בשבט שמח! יום הולדת שמח לשניכם ולכל האילנות!" 

"חברים הם המתנה הטובה  .אמרו העצים המאושרים -תודה!"  !"תודה לך

 .ביותר שאפשר לקבל!"

  



 מתכון אורייני לעוגת תפוזים עם קוקוס 

 

  



 דפי עבודה ותמונות לט"ו בשבט



 



 



 

 



  



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 



 

 


