“כי האדם עץ השדה"
(דברים כ' ,יט')

מקורות יהודיים לחג,
שירי ארץ ישראל ונקודות לדיון המאפשרות
לכם כמשפחה וכקהילה להעמיק בקשר אל ט”ו בשבט

ָארץּ ,ונְ ַט ְע ֶּתם ָּכל ֵעץ ַמ ֲא ָכל” (במדבר יט ,כג)
“וְ ִכי ָתבֹאּו ֶאל ָה ֶ
שלום לכולם
אחד החגים האהובים על עם ישראל בדורות האחרונים הוא ט”ו בשבט ,חג אשר מקבל
צביון ציוני לאומי בשל הנטיעות ,אהבת הצומח והארץ אותו הוא מייצג.
ט”ו בשבט מגלם בתוכו גם אפשרות לסעודה משפחתית “סדר ט”ו בשבט” המזכירה את
סדר פסח .בסעודה זו ניתן ללמוד קטעים מארון הספרים היהודי העוסקים בצומח ,לאכול
פירות יבשים ולשיר יחד את שיריה היפים של ארץ ישראל.
כבכל חג אנו מציעים לכם קובץ אשר ילווה אתכם .בקובץ המצורף תוכלו למצוא תשובות
לשאלות נפוצות ,הצעה לסדר ט”ו בשבט וכמובן לא שכחנו את ההפעלות לילדים.
אנו מקווים שתיהנו.
ט”ו בשבט שמח
ארגון רבני צהר

מהו המקור לט”ו בשבט?

ט”ו בשבט או “ראש השנה לאילנות” ,כפי שהוא מכונה במשנה ,איננו חג המופיע בתורה
והמקור שלו הוא בדברי חז”ל במסכת ראש השנה .וכך נאמר במשנה“ :ארבעה ראשי שנים
הם -באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים; באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה;
באחד בתשרי ראש השנה לשנים לשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות; באחד בשבט ראש
השנה לאילן ,כדברי בית שמאי .בית הלל אומרים  -בחמישה עשר בו” .כמו בכל מחלוקות
בית שמאי ובית הלל ,גם כאן נקבעה דעתם של האחרונים להלכה .לשאלה מדוע עונה רש”י
על המשנה“ :שכבר עברו רוב ימות הגשמים ,ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטים
מעתה ואילך” .או במילים אחרות :ט”ו בשבט הוא תחילתה של השנה החקלאית הטבעית
של האילן.

האם ט”ו בשבט הוא חג?

מלכתחילה לא נקבע ט”ו בשבט כמועד העומד בפני עצמו ,אלא צוין כתאריך לצורך יישום
דינים והלכות הקשורים בפרי העץ ,ובפרט בדיני תרומות ומעשרות .מועד הפיכתו של ט”ו
בשבט לחג אינו ברור .יש שמשערים כי היה זה כבר בתקופת המשנה ,ויש המאחרים זאת
עד למאה ה 16-לספירה שבה אנו מוצאים לראשונה עדויות היסטוריות לציון מועד זה על-
ידי מקובלי צפת.

מהם המנהגים שנוהגים בט”ו בשבט?

כמה וכמה מנהגים נאספו ונאגדו לאורך השנים סביב יום ט”ו בשבט .המנהג הרווח והנפוץ
ביותר קשור באכילתם של פירות ביום זה .בשנות הגלות היה באכילת הפירות זכר וגעגוע
לארץ ולקשר אליה .המנהג הזה התפשט לאורך הדורות בכל קהילות הגולה ,ומעדויות כמו
זו שניתן למצוא בספר “חמדת הימים” ,שהתפרסם במאה ה  17-ועוסק במנהגי חגים ,אנו
למדים כי בקהילות השתדלו לאסוף כמה שיותר פירות עד ליום זה .עדות נוספת ,בערך
מאותה תקופה ,מביאה ראשונה את דבר קיומו של סדר מיוחד לט”ו בשבט שבו אוכלים
שלושים מיני פירות ,שותים ארבע כוסות יין אדום ולבן ואומרים קטעים מהמקורות על
עצים וצמחים.
מנהג הנטיעות ,שזכה לעדנה בעיקר מאז הקמתה של התנועה הציונית והחברות המיישבות,
הפך בעידן הנוכחי לאחד מהמנהגים הפופולריים של ט”ו בשבט .שורשיו של מנהג הנטיעות
ככל הנראה בשנת תר”ן ( )1890עת יצא המורה והסופר זאב יעבץ עם תלמידיו מבית הספר
בזכרון יעקב לנטיעה חגיגית.
המעשה קבע מחדש את האופי לט”ו בשבט ביישוב המתחדש כשהנימוק לכך היה“ :למען
חבב את הנטעים ,נטעי הארץ אשר נטע ה’ לאבותינו לשבוע מטובם ולהתענג מיופיים”.
בשנת  1908הכריזה הסתדרות המורים על ט”ו בשבט כחג הנטיעות ,ומאוחר יותר אימצה
גם הקרן הקיימת לישראל את המועד הזה.

סדר ט”ו בשבט
הקדמה

שורשיו של מנהג סדר ט”ו בשבט נעוצים במאה ה ,16-עם עלייתם של המקובלים יוצאי
ספרד ופורטוגל לארץ ישראל ,שגם היו אלה שקבעו את ט”ו בשבט כמועד בפני עצמו בלוח
השנה העברי .מנהג סדר ט”ו בשבט מיוחס למקובל הידוע האר”י ,ר’ יצחק לוריא אשכנזי,
שחי בצפת .האר”י הקדוש ,תיקן סדר שכונה “תיקון ט”ו בשבט” וכלל בעיקר אכילת פירות
ואמירת פסוקים ,שירות ותשבחות בשבחה של ארץ ישראל .לימים נתקבע התיקון כ”סדר”
הדומה ל”סדר” שאותו אנו מקיימים בערב פסח הכולל שתייה של ארבע כוסות יין ואמירת
פרקי תפילה וברכות ואכילת פירות .סביב “סדר ט”ו בשבט” צמחו מספר מנהגים .אחד
מהם קשור בסדר שתיית ארבעת כוסות היין שנע מיין לבן דרך גווני הוורוד ועד ליין האדום
כסמל לחילופי עונות השנה .מנהג נוסף קשור במספר הפירות אותם יש לאכול (המנהג
הרווח הוא  15פירות כמניין ט”ו) וכן סדר אכילת הפירות.
בשונה מסדר פסח שיש לו נוסח מקובל וקבוע ,לסדר ט”ו בשבט נוצרו במהלך השנים
עשרות גרסאות שונות שכמעט ואין ביניהם מן המשותף למעט מנהג ארבעת הכוסות
ואכילת הפירות.
בדפים הבאים תוכלו למצוא את אחד מהנוסחים הקלאסיים של סדר ט”ו בשבט .שילבנו
בסדר קטעים מן המדרש ,דברי חכמים ושירי ארץ ישראל .אתם מוזמנים לתת לסדר נופך
אישי משלכם.
כעת כל שנותר הוא רק לערוך את השולחן ולהניח עליו כמה שיותר מינים ופירות ושני
בקבוקי יין ,אחד אדום והאחר לבן (אפשר גם להשתמש במיץ ענבים בשני צבעים) ,להדפיס
עותקים של הסדר עבור כל משתתפי הסעודה ולהתחיל בחגיגה.

תחילת הסדר

יושבים סביב שולחן ערוך שעליו מונחים פירות ויין אדום ולבן .נהגו להניח  15מינים של
פירות ,ולהרבות במיוחד בפירות משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל כגון:
צימוקים (גפן) ,תאנים ,רימונים ,תמרים וזיתים .כמו כן נהוג לאכול בסדר עוגות ומיני מאפה
כנגד החיטה והשעורה שאף הם נמנים בשבעת המינים שהשתבחה בהן הארץ .את קריאת
הקטעים ניתן לחלק בין המסובים או למנות “עורך סדר” שיקרא בקול עבור כולם.

תיקון עולם

אֹותה ְמ ֵלָאה
ָארץ”ַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ִת ְמ ְצאּו ָ
“אמר הקב”ה לישראל“ :וְ ִכי ָתבֹאּו ֶאל ָה ֶ
ולֹא נִ ַּטע ֶא ָלא “ּונְ ַט ְע ֶתם ָּכל ֵעץ ַמ ֲא ָכל”[ .ומדוע? כי]
ָּכל טּובֹ ,לא תא ְֹמרּו“ ,נֵ ׁ ֵשב ְ
יכם!”
נֹוט ִעים ִל ְבנֵ ֶ
ַאתם ֱהיּו ְ
אתם נְ ִטיעֹות ֶׁשנָ ְטעּו ֲא ֵח ִריםַ ,אף ֶ
ּומ ָצ ֶ
ְּכ ֵׁשם ֶׁשנִ ְכנַ ְס ֶתם ְ

(מדרש תנחומא ,קדושים כ”ה)

המדרש מביא סיפור העוסק בחשיבות הנטיעות לדורות הבאים ושמחדד את הנקודה שלא
תמיד מי שנוטע בהכרח גם נהנה מהפירות:

“מעשה באנדריאנוס המלך שהיה עובד למלחמה והולך עם גייסות שלו להילחם
על מדינה אחת שמרדה עליו ,ומצא בדרך זקן אחד שהיה נוטע תאנים .אמר לו
אנדריאנוס :בן כמה אתה? אמרו לו אותו זקן :בן מאה שנה .אמר לו אנדריאנוס:
בן מאה שנה עומד וטורח ונוטע נטיעות ,וכי סבור אתה לאכול מהן? אמר לו:
אדוני המלך ,הריני נוטע ואם אזכה  -אוכל מפירות נטיעותיי ,ואם לאו  -כשם
שיגעו אבותיי לי כך אני יגע לבני .עשה אנדריאנוס מלחמה שלוש שנים וחזר

ומצא לו לאותו זקן עומד באותו מקום .מה עשה הזקן? נטל סלסלה אחת ומלא
אותה ביכורי תאנים יפות וקרבן לפני אנדריאנוס .אמר לו :אדוני המלך אני הוא
אותו הזקן שמצאת אותי בהליכתך עומד ונוטע והרי כבר זיכני המקום לאכול
מפירות נטיעותיי ,ואלו שבתוך הסלסלה -מהם .קבלם מן עבדך .מיד אמר
אנדריאנוס לעבדיו :טלו את הסלסלה הימנו ומלאו אותה זהובים”
(מדרש תנחומא ,קדושים כ”ה)

נקודה לדיון:

מהסיפור במדרש ניתן ללמוד כמה וכמה מידות טובות כמו הצורך להכיר תודה והחובה
להתעסק בתיקון העולם .האם לדעתכם ניתן למצוא את אותם מידות בנטיעת עצים
בכלל? בתשובתו של הזקן לאנדריאנוס מסתתר יסוד חשוב של סבלנות (“אם אזכה  -אוכל,
ואם לאו -יגע אני לבני”) נסו לחשוב ולדון על המעשים שאתם עושים במשפחה שמחנכים
לסבלנות? איך מחנכים לסבלנות בעידן שבו הכל “מהיר” והאם זה בכלל חשוב?
וכולם שרים:

ָארץ
וכי ָתבֹואּו ֶאל ָה ֶ
ְִ
ּונְ ַט ְע ֶתם ָּכל ֵעץ ַמ ֲא ָכל
ְָונ ַתן ָה ֵעץ ִּפ ְריֹו
ּולה
יב ָ
ָארץ ְ
וה ֶ
ְָ
ילנֹות
טֹוע ִא ָ
ֵעת ִלנְ ַ
ול ְבנֹות
טֹוע ְִ
ֵעת ִלנְ ַ

כוס ראשונה

בשלב זה נעבור לשתיית כוס ראשונה של סדר ט”ו בשבט .הכוס הראשונה היא רובה של
הֹלבן המושלם של
יין ָל ָבן ומיעוטה יין אדום .כוס זו מסמלת את הסתיו שבא לפני החורףֶ .
ַה ֶׁש ֶלג עדיין לא כאן והעצים נצבעים באדום של שלכת.
המסובים מכריזים:

ות ּכֹוס ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ט”ו ִּב ְׁש ָבט.
ים ִמ ְצ ַ
ּומזֻ ָמן ְל ַק ֵ
מּוכן ְ
ִהנְ נִ י ָ

נוטלים הכוס בידיהם ומברכים:

בֹורא ְּפ ִרי ָהגָ ֶפן”
עֹולם ֵ
ָאּתה ה’ א-לֹוהינּו ֶמ ֶלך ָה ָ
“ּברּוך ָ
ָ

ערבות הדדית

אחד מהפירות שאליהם נמשלו ישראל הוא הגפן .מדרש המופיע בגמרא במסכת חולין (דף
צב עמוד א’) מספר מדוע“ :אמר ר’ שמעון בן לקיש :אומה זו (ישראל) כגפן נמשלה.

כיצד? זמורות שבה (זמורות הגפן שיש עליהם מעט פירות)  -אלו בעלי בתים
(אנשים פשוטים שיש בהם מצוות) .אשכולות שבה  -אלו תלמידי חכמים (שיש
בהם תורה) .עלים שבה  -אלו עמי הארץ (אנשים פשוטים ותמימים) .קנוקנות
שבה  -אלו ריקנים שבישראל (אנשים שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים),
וכולם בגפן אחת .מה הטעם? יבקשו האשכולות (תלמידי חכמים) רחמים על
העלים (עמי הארץ) ,שאלמלא העלים אין האשכולות מתקיימים”.

נקודה לדיון:

מהי לפי דעתכם הנקודה שאותה מנסה המדרש לחדד בכל הקשור לערבות ההדדית
בתוך עם ישראל? הקביעה “אלמלא העלים אין האשכולות מתקיימים” ,מנוגדת לתפיסה
המעמדית האם תוכלו לחשוב על דוגמאות במציאות של אנשים שהם “אשכולות”
ואנשים שהם “עלים” ועל התלות ההדדית שקיימת ביניהם? מה אנו יכולים ללמוד מכך
על היחס שלנו כלפי בני אדם בכלל?

ברכת “בורא מיני מזונות”

נת ֲע ָלה ט”ו ִּב ְׁש ָבט ְל ַמ ֲע ָמד ֶׁשל יֹום טֹוב שכן
מיום ׁ ִֶש ָח ַרב ֵּבית ַה ִמ ְק ָדׁש וגלו ישראל מארצם ַ
וּפ ִרי כפי
יה ֶׁשל ֶא ֶרץ ישראל .וראוי הוא כי נברך על כל ְּפ ִרי ְ
רֹות ָ
גּועים ְל ֵפ ֶ
ימן ַהגִ ְע ִ
עֹומד ְּב ִס ַ
ּכֻ לֹו ֵ
ּומ ְד ָרׁשֹו.
ּופסּוקֹוְּ ,פ ִרי ְּפ ִרי ִ
ִב ְר ָּכתֹוְּ ,פ ִרי ְּפ ִרי ְ
נתחיל מפירות שבעת המינים ,וראשונים מהחיטה ,השעורה ותוצריהם.
המסובים לוקחים עוגה ומברכים:

בֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות”
עֹולם ֵ
ָאּתה ה’ א-לֹוהינּו ֶמ ֶלך ָה ָ
“ּברּוך ָ
ָ

הפירות מהסוג הראשון

זֹוריּות ַה ַחייִ ם,
והגַ ְל ִעינִ ים ְמ ַס ְמ ִלים ֶאת ַמ ֲח ִ
זר ִעים ַ
זר ִעים או גלעיניםַ .ה ְָ
יש בהם ְָ
ֵּפרֹות ֶׁש ׁ ֵ
ההתחדשות והיכולת להוליד[ .ע”פ הקבלה פירות אלו מסמלים את עולם היצירה]
ות ָמר ֶׁש ֵהם ֵּפרֹות משבעת ַה ִמינִ ים .ולאחריהם ניתן לאכול כל פרי שיש בו
מת ִחילים ַּבזַ יִ ת ְָ
ְ
גרעינים או גלעינים והוא גדל על העץ.
נוטלים תמר ,זית או כל פרי אחר שגדל על העץ ומברכים:

בֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץ”
עֹולם ֵ
ָאּתה ה’ א-לֹוהינּו ֶמ ֶלך ָה ָ
“ּברּוך ָ
ָ

לכאורה עונת החורף שבה אנו נמצאים היא העונה האחרונה המתאימה בכדי לחגוג בה
את ט”ו בשבט .הדעת נותנת שראוי היה הרבה יותר לחגוג בקיץ בזמן שישנו שפע של
פרות .מצד שני בחורף קיים ממד של געגוע לקיץ ולשפע הפירות דבר היכול לרמז גם על
הגעגועים לארץ ישראל .בשירה הנפלא של נעמי שמר ז”ל “פרות חמשה עשר” ניתן למצוא
ביטוי לגעגועים של בני חוץ לארץ לארץ ישראל ופירותיה.

ירי
ֶׁש ֶלג ַעל ִע ִ

ול ַחן :נעמי שמר
(ּפרֹות ֲח ִמ ָׁשה ָע ָשר) ִמ ִלים ְַ
ֵ

ילה נָ ח
ירי ָּכל ַה ַל ְָ
ֶׁש ֶלג ַעל ִע ִ
הּובי ָה ַלְך
ֶאל ֲא ָרצֹות ַהחּום ֲא ִ
ילה ַקר
וה ַל ְָ
ירי ְַ
ֶׁש ֶלג ַעל ִע ִ
יביא ָת ָמר
ֵמ ֲארצֹות ַהחום ִלי ִָ

ְד ַבׁש ַה ְת ֵאנָ ה ֶמ ֶתק ֶה ָחרּוב
מּוסי ָּכל טּוב
ֹורחת גְ ַמ ִלים ֲע ֵ
וא ַ
ְ
ישּוב ֶׁש ֶמׁש ְל ָב ִבי
ֵהנָ ה ׁשּוב ׁ ָ
יביא
זהב ִָ
ּפּוח ָָ
ּומשם ַת ַ
ִ
ירי נָ ח ְּכמֹו ַט ִלית
ֶׁש ֶלג ַעל ִע ִ
את ִלי?
ֵמ ֲארצֹות ַהחםֹ ַמה ֵה ֵב ָ
יריֶׁ ,ש ֶלג ַעל פני
ֶׁש ֶלג ַעל ִע ִ
גּועי
ּובתֹוְך ַה ְּפ ִרי ָּכל גִ ְע ַ
ְ

כוס שניה

וכעת באווירת הֹלבן והקור זהו הזמן למזוג ולשתות כוס שנייה של ט”ו בשבט ,כוס שכולה
של יין לבן המסמל את עונת החורף ,את השלגים והקרה המכסה את הארץ.
המסובים אומרים:

ות ּכֹוס שניה ֶׁשל ט”ו ִּב ְׁש ָבט.
ים ִמ ְצ ַ
ּומזֻ ָמן ְל ַק ֵ
מּוכן ְ
ִהנְ נִ י ָ

לחיים!!!

הפירות מהסוג השני

זֹור ִקים ואוכלים רק את תוכנם כמו אגוזים ,שקדים ופירות הדר.
יש ָל ֶהם ְק ִל ָּפה שאותה ְ
ֵּפרֹות ֶׁש ׁ ֵ
יה]
עֹולם ָה ֲע ִׂש ָ
[על פי הקבלה פרות אלה מסמלים את ַ
הרימון הוא אחד מהפירות שאת קליפתם משליכים והוא גם אחד מהפירות שנשתבחה
בהם הארץ .במסורת היהודית משמש הרימון כסמל למצוות כשהטענה היא כי מספר
הגרגרים שברימון הוא תרי”ג ( )613כמספרן של המצוות .במקומות רבים נמשלו ישראל
לרימון כך למשל בגמרא במסכת מגילה נכתב כי “אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות
כרימון” .במשל זה חז”ל בקשו לומר שגם האנשים הפשוטים שבישראל ,אינם פשוטים כלל
וכלל ויש בהם ניצוץ עצום של טוב.

נקודה לדיון:

נסו לחשוב מה יש ברימון שהביא את חז”ל להמשיל בו את עם ישראל? נסו לחשוב על
צורתו ומבנהו של הרימון המאגד בתוכו גרגירים רבים.
הרימון מופיע בגמרא כסמל לפרי שאוכלים רק תוכנו וזורקים את קליפתו בהקשר די
מפתיע .אלישע בן אבויה ,אחד מחכמי ישראל שחי אחרי חורבן בית שני ובשלב מאוחר
יותר של חייו הפך לאפיקורס וכפר בתורה כולה ,הומשל בידי חכמי ישראל לרימון,
אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר (המכונה גם רבי מאיר בעל הנס) ,וכשהגמרא
תמהה על הקשר הזה שבין אחד מחכמי ישראל ובין כופר היא אומרת“ :רבי מאיר -
רימון מצא ,תוכו  -אכל (את הידע של רבו בתורה הוא לקח) ,וקליפתו (את הכפירה
שלו)  -זרק”.

נקודה לדיון:

הסיפור על רבי מאיר ואלישע בן אבויה משתלב עם אחד האימרות היותר מפורסמות
במשנה ב”פרקי אבות” האומרת“ :איזהו חכם? הלומד מכל אדם” .נסו לחשוב ולדון האם
גם אנו בחיינו מוכנים ללמוד מכל אדם? האם אנו נוטים לפסול מראש אנשים רק בגלל
תווית שהוצמדה להם? מצד שני האם זה לא מסוכן ללמוד מכל אדם?
נשיר את שירו של יעקב אורלנד על “עץ הרימון” .בתו של יעקב אורלנד ,הפזמונאית שמרית
אור ,ספרה לאחרונה כי את השיר כתב אביה בירושלים בעקבות חתונה בוכרית אחת שבה
הוא נכח והוקסם מהמנגינות .לדבריה לאחר ששאל לגבי המנגינה הסתגר אביה בחדר ושם
על פיסת נייר הוא כתב את אחד מהשירים המפורסמים ביותר שלו:

ֵעץ ָה ִרּמֹון נָ ַתן ֵריחֹו
יריחֹו.
ם-ה ֶּמ ַלח ִל ִ
ֵּבין יָ ַ
דּודְך ִמּנְ דֹוד,
חֹומ ִתיּ ,גְ ֵ
ָׁשבָ ,
ּדֹודְך ִמּדֹוד.
ָׁשבַּ ,ת ָּמ ִתיֵ ,
ּוצ ִרי ּגִ ְל ָעד
אֹופיר ְ
אֹוצרֹות ִ
ְ
ֶר ֶכב ִמ ְצ ַריִ ם ָׁש ַל ְל ִּתי ָלְךַּ ,בת.
ֶא ֶלף ַהּזֶ ֶמר ֶא ְת ֶלה ָלְך ָמגֵ ן
ִמן ַהּיְ אֹור ַעד ַהּיַ ְר ֵּדן.
לּולה ִמ ָּכל ַּכּלֹות,
ַאּת ְּכ ָ
ְ
גּולה ַּכּנִ ְדּגָ לֹות
ַאּת ְּד ָ
ְ
ְׁש ַּתיִ ם ֵעינַ יִ ְך ִּכ ְׁש ַּתיִ ם יֹונִ ים
קֹול-קֹולְך ַּפ ֲעמֹונִ ים.
ֵ
וְ
ָלְך ַה ְּתרּועֹותָ ,לְך ַהּזֵ ִרים,
ּבֹורים,
ָלְך ָּכל ִׁש ְל ֵטי ַהּגִ ִ
ּומה ְר ָב ָבה?
ַמה ִּלי ֵחיל ֶא ֶלף ָ
ַאה ָבה.
ְל ָב ִבי ֵמת ֵמ ֲ
ָׁשב ֶאל ַה ֶּק ֶׁשתָׁ ,שב ַה ֵחץ,
ָׁשב ָה ִרּמֹון ֶאל רֹאׁש ָה ֵעץ.
יֹוחל,
ָלְך וְ ֵא ַליִ ְך ַה ַחיִ ל ֵ

ּבֹואי ַּכ ָּלהִּ ,כי ַרד ַה ֵּליל.
ִ
ָלְך ַה ְּתרּועֹותָ ,לְך ַהּזֵ ִרים,
ּבֹורים,
ָלְך ָּכל ִׁש ְל ֵטי ַהּגִ ִ
ּומה ְר ָב ָבה?
ַמה ִלי ֵחיל ֶא ֶלף ַ
ַאה ָבה
ְל ָב ִבי ֵמת ֵמ ֲ

כוס שלישית

זהו הזמן לשתות כוס שלישית של ט”ו בשבט; 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.
מוזגים לנוכחים שמכריזים:

ות ּכֹוס שלישית ֶׁשל ט”ו ִּב ְׁש ָבט.
ים ִמ ְצ ַ
ּומזֻ ָמן ְל ַק ֵ
מּוכן ְ
ִהנְ נִ י ָ

לחיים!!!

הסוג השלישי של הפירות

עֹולם ַה ְּב ִריאה הנאכלים בשלמותם כמות שהם על
ֵּפרֹות המסמלים על פי הקבלה את ָ
זבז.
ׁשאינֹו נִ ְפ ָסדֶׁ ,ש ֵאין ּבֹו ָד ָבר ִמ ְת ַּב ְֵּ
עֹולם ֵ
קליפתם והזרעים שבתוכםֵּ .פרֹות ֵאלּו ְמ ַס ְמ ִלים ָ
זר ָעם.
ּוב ְָ
נא ָכ ִלים ְּכמֹות ֶׁש ֵהםִּ :ב ְק ִל ָּפ ָתם ְ
ֵּפרֹות ֵאלּו ֱֶ
אחד מאותן פירות היא התאנה שנמנית גם על הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל .המדרש
בילקוט שמעוני עוסק בשאלה מדוע נמשלה התורה לתאנה ועונה:

“כל הפירות יש בהם פסולת :תמרים  -יש בהם גרעינים ,ענבים  -יש בהם חרצנים,
רמונים  -יש בהם קלפין ,אבל תאנה  -כולה יפה לאכול .כך הם דברי תורה :אין
בהם פסולת” (ילקוט שמעוני ,יהושע א’).

מדרש נוסף המופיע במדרש תנחומא מקיש מדרך הבשלת פירות התאנה על העץ( ,בשונה
משאר העצים ,פירות התאנה אינם מבשילים יחד ,אלא על אותו עץ כל פרי ופרי מבשיל
במועד משלו) על הדרך שבה ראוי ללמוד תורה ,וכך כותב המדרש:

“מפני מה נמשלה תורה לתאנה? שרוב האילנות ,הזית והגפן והתמרה  -נלקטין
כאחד ,והתאנה  -נלקטת מעט מעט .כך התורה  -היום לומד מעט ,ולמחר –
הרבה ,לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתיים”.

נקודה לדיון:

המדרש האחרון המשווה את דרך לקיטת התאנה מהעץ ללימוד תורה ,קובע כי לימוד
תורה איננו עניין הקשור רק ברכישת ידע אלא בתהליך מורכב וממושך .אחד המדרשים
העוסקים בדיוק בנקודה זו היא על אותו גר שהגיע לפני שמאי והלל וביקש שילמדו אותו
את כל התורה כשהוא עומד על רגל אחת (או במילים אחרות ללמוד “תורה אינסטנט “ -
כאן ,עכשיו ומהר) .שמאי דחה את הגר .הלל ,לעומת זאת ,קבל את הגר כשהוא אומר לו
כי התורה כולה מתומצתת בפסוק “ואהבת לרעך כמוך” .החצי השני של דברי הלל היה
“ואידך זיל גמור”; כלומר“ :ואת כל השאר  -לך ללמוד”.
נסו לחשוב למה התכוון הלל כשאמר שאת כל השאר יש ללמוד אם לפני כן כבר קבע
שבציווי “ואהבת לרעך כמוך” מתגלמת התורה כולה? האם באמת אפשר ללמוד את כל
התורה על רגל אחת?

כוס רביעית

זה הזמן למזוג כוס רביעית ואחרונה של ט”ו בשבט; כוס שכולה יין אדום המסמלת את
הקיץ ,את החום הגדול ,הקציר והאסיף והאדמה הנותנת את פירותיה בשפע .קיץ של
שקיעות אדומות וחמה בוערת.
מוזגים את הכוס ואומרים:

ות ּכֹוס רביעית ֶׁשל ט”ו ִּב ְׁש ָבט.
ים ִמ ְצ ַ
ּומזֻ ָמן ְל ַק ֵ
מּוכן ְ
ִהנְ נִ י ָ

לחיים!!!
נסיים בקריאת הדקלום היפה של הסופרת דתיה בן דור שמנסה להעביר את תחושותיו של
העץ.

ֵאיְך זֶ ה ִל ְהיֹות ֵעץ

דתיה בן דור

ַאל ִתי ֵעץ:
ַּפ ַעם ָׁש ְ
זה ִל ְהיֹות ֵעץ?
עץ ֵ -איְך ֶ
ָאמר ָה ֵעץ.
לֹוצץ” ַ
ודאי ִמ ְת ֵ
“ַאתה ְּב ַ
ָ
מּורה
ָאמ ְר ִתי ִּב ְר ִצינּות גְ ָ
“ֹלא וְ ֹלא” ַ
זֶ ה טֹוב אֹו ַרע?
דּוע?”
“מ ַ
“רע” ָת ַמה ָה ֵעץ ַ
ַאתה
“ולֹא ִא ְכ ַּפת ְלָך ֶׁש ָ
ְ
בּוע?”
קּוע כאן ָּכל ַה ָׁש ַ
ָת ַ
קּוע אני הרי נטוע”.
ינני ָת ַ
“אני ֵא ִֶ
“ולֹא ִמ ְת ַח ֵׁשק ְלָך ִל ְפ ָע ִמים
ְ
ָל ֶל ֶכת ְל ַב ֵקר ֲח ֵב ִרים,
אֹו ִל ְראֹות ַמה נִ ְׁש ַמע
ִּב ְמקֹומֹות ֲא ֵח ִרים?”
נּוע.
ול ַ
“אין ִלי ָּכל צ ֶרְֹך ָלנּוד ְָ
ֵ
זמרֹות ִלי
ִצ ֳּפ ִרים ְמ ְַ
בּוע
ְּבא ֶפֹן ָק ַ
נֹוׁש ִקים,
ַּפ ְר ָּפ ִרים ִלי ְ
רּוח,
ְמ ַל ֶט ֶפת ָה ַ
תּוח”.
ּולנגֶ ד ֵעיניֵ ָּכל ָהא ֶפֹק ָּפ ַ
ְ
ישנִ ים ָאז ַמה?”
ילה ְּכ ֶׁש ֻּכ ָלם ׁ ְֵ
“ּוב ַל ְָ
ַ
ילה ֲאנִ י ַמ ֲאזיִ ן ַל ְד ָמ ָמה
“ּב ַל ְָ
ַ
נֹוׁש ֶמת ָה ֲא ָד ָמה,
ֹומ ַע ֵאיְך ֶ
וש ֵ
ְׁ
ילים,
ֵאיְך ֵּפרֹות ַמ ְב ִׁש ִ
יֹור ִדים ַה ְט ָל ִלים,
ֵאיְך ְ
גֹוזלים,
ישנִ ים ִָ
ּובתֹוְך ֲענָ ַפי ׁ ְֵ
ְ
ׁשֹומר ַעל ְׁשנָ ָתם”.
וַאנִ י ֵ
ֲ
ָאמ ְר ִתי
אֹותָך ֵעץ” ַ
אֹוהב ְ
“אנִ י ֵ
ֲ
וה ַל ְכ ִתי ֶאל גַ נִ י
ְָ
ְָונ ַט ְע ִתי ִלי ֵעץ מּול ַחלֹונִ י.

חג שמח!!!

חידון צהר לילדים
לט”ו בשבט
תפזורת לט”ו בשבט
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מצאו את המונחים הבאים הקשורים לט”ו בשבט ומסתתרים בתפזורת .המילים יכולים להיות במאונך,
מאוזן או באלכסון :תאנה ,אקליפט”וס ,נטיעות ,ט”ו בשבט ,אגוז ,רימון ,פירות ,תות שדה ,תפוח,
אגס ,תפוז ,זית ,בננה ,אפרסמון

חידון א”ב צמחוני לט”ו בשבט:
א  -ירוק בחוץ אדום בפנים
ב  -עץ גבוה ורזה שאינו נותן פירות
ג  -בחלק גדול מהפירות אפשר למצוא אותם
ד  -הכינוי בתנ”ך לתמר
ה  -התפוז שייך למשפחת פירות ה...
ו  -פרח מפורסם שצבעו העיקרי הוא אדום
ז  -מפרי זה מכינים שמן למקדש
ח  -ממנה מכינים לחם
ט  -שמו של החג
י  -אצלו קונים פירות וירקות
כ  -פרח מפורסם שבשמו כונו פעם גם הצנחנים
ל  -פרי חמוץ
מ  -צמח תבלין הדומה לנענע
נ  -מלך הביצה
ס  -ירק סגול בעל צבע עז
ע  -ירק אדום שנמצא בכל סלט
פ  -מתוקים וגדלים על העצים
צ  -עץ ששמו דומה לצפצוף
ק  -ממנו מכינים את השוקו והשוקולד
ר  -אחד מפירות שבעת המינים
ש  -פרח מפורסם שבשמו נקראה גם מלכת הזמר
העברי של ישראל
ת  -הוא אדום מתוק והכי טעים עם קצפת

תשובות לחידון א”ב:
א – אבטיח ,ב – ברוש ,ג – גרעינים ,ד – דבש ,ה – הדר ,ו – ורד ,ז – זית ,ח –חיטה ,ט  -ט”ו בשבט ,י – ירקן,
כ – כלנית ,ל – לימון ,מ – מנטה ,נ – נרקיס ,ס – סלק ,ע – עגבניה ,פ – פירות ,צ – צפצפה ,ק – קקאו ,ר –
רימון ,ש – שושנה ,ת  -תות שדה.

בארגון צהר חברים למעלה מ 1,000-רבנים ואנשי חינוך ,הפועלים בהתנדבות
לקידום זהותה היהודית של מדינת ישראל ,מתוך הידברות ושותפות .ארגון צהר
מבוסס על עקרונות של יושרה ונאמנות למדינה ,תוך מחויבות להלכה ולמסורת
היהודית .ארגון צהר זכה באות הנשיא למתנדב על תרומתו לחברה הישראלית.

 70,000כלות וחתנים של צהר

סיוע בהוכחת יהדות ל 180,000-עולים

למעלה מ 15-שנה משיאים רבני צהר זוגות חילוניים
בהתנדבות ,בטקסים המתנהלים על פי ההלכה
והמסורת היהודית .ארגון צהר מעניק לזוגות ליווי לאורך
תהליך הנישואין כולו ,מתוך יחס חם וידידותי .ההליך
כולל :רישום לנישואין ברבנות ,הדרכת כלות ייחודית של
מתנדבות צהר וכן עריכת חופה בהתנדבות .מדי שנה
עורכים רבני צהר כ 3,000-חופות בהתנדבות לזוגות
חילוניים ועד היום נישאו דרך צהר יותר מ 70,000-כלות
וחתנים ישראלים.

בארץ חיים כיום רבבות עולים ממדינות חבר העמים
לשעבר שאינם יכולים להוכיח את יהדותם .כתוצאה
מכך ,רבים מהם נאלצים להינשא בנישואים אזרחיים
בחו”ל ,תוך נטישת זהותם היהודית" .מרכז שורשים"
של צהר פועל בשיתוף משרד ראש הממשלה" ,מכון
הארי טריגובוף" ו"קרן פרידברג" .המרכז מסייע לאלפי
עולים מדי שנה להוכיח את שורשיהם היהודיים בבתי
הדין של הרבנות ,לשמר את יהדותם ולהינשא על פי
חוק כיהודים במדינת ישראל.
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חדש בצהר
אגף ברית מילה!
בעקבות הביקוש הרב ,הוקמה
בצהר מחלקה חדשה המעמידה
לרשות הצבור מוהלים מוסמכים
שעברו הכשרה ע"י צהר.
מטרת המיזם ,לאפשר להורים
ולכל המשפחה לחוות את
ברית המילה כאירוע מרגש
ומקרב וליצור הזדמנות נוספת
להעמקת זהותם היהודית של
עשרות אלפי “משפחות צהר”
בכל רחבי הארץ.

 50,000משתתפים בפעילויות
של צהר בחגים

חקיקה חברתית
ברוח היהדות

מרבית המשפחות בישראל מבקשות לציין ולחגוג
בדרכן את חגי ישראל .פרוייקט "צהר לחגים" מעניק
חוויית חגים לכל יהודי החפץ בכך ,באווירה חמה
וידידותית .רבני צהר פועלים בקרב מאות קהילות
ציוניות ,כדי לפתוח את שער בית הכנסת לכלל
החברה .מדי שנה מארח ארגון צהר כ 50,000-דתיים
וחילוניים בפעילויות משותפות.

"צהר לחקיקה" הוא מיזם חברתי א-פוליטי הפועל
בכנסת ישראל .חברי כנסת מכל קצוות הקשת
הפוליטית ,נעזרים ברבני צהר במסגרת עבודתם
הפרלמנטרית ,כדי לשלב נקודות מבט יהודיות
בתחומי מדיניות ,הנהגת ציבור וחקיקה .המיזם
מתמקד בתחומי חברה ורווחה ופועל לקידום "צדק
חברתי יהודי" במדינת ישראל.

ארגון צהר מזמין אותך להיות שותפ/ה בפעילות החשובה ובעיצוב דמותה היהודית של מדינת ישראל
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