
כיתה ג'

 מה נשתנה?
על חגיגות וסדרי ט"ו בשבט בקהילות השונות

מטרות
היכרות עם תולדות החג וגלגוליו.. 	

חשיפה לקהילות שונות בעם היהודי.. 	

התנסות באיתור מידע מתוך סדרי ט"ו בשבט שונים.. 	

התנסות בארגון סדר ט"ו בשבט כיתתי.. 	

ציוד
מאגר של סדרי ט״ו בשבט, ו/או עמודים ראשונים )נספח(. 	

דף עם גרסאות שונות של 'מה נשתנה' )נספח(. 	

דפי ציור וצבעים להכנת סדר ט"ו בשבט כיתתי. 	

מהלך

פתיחה )15 דק'(

כל קבוצה תקבל כרטיסיה עם שאלות 'מה נשתנה' לט"ו בשבט )נספח א'(, ותציע תשובה לשאלה . 	
'מה נשתנה'. אפשרות אחרת היא לתת את השאלות והתשובות בנפרד )נספח ב'( ולבקש: להתאים 

תשובה לשאלה / להציע שאלה אחרת / תשובה אחרת / להמציא שאלה משלהם.

נספר על מסורת 'סדר ט"ו בשבט' ונדון: מדוע חשוב, לדעתכם, לחגוג את הסדר בציבור ולא רק באופן . 	
פרטי?

נשאל: מה עושים אצלכם במשפחה כדי שכולם ירגישו חלק מליל הסדר בפסח? מה אפשר לעשות . 	
בסדר כדי שכולם ירגישו חלק מהחגיגה בט"ו בשבט?



למידה בחברותא )15 דק׳(

כל קבוצה תקבל חוברת או מספר עמודים מסדר ט"ו בשבט )נספח( ותמלא את הטבלה המצורפת. . 	

במה מקושט 
הסדר? 

מה הדגש 
בקישוטים?

מהו השיר 
הראשון?

בחרו התייחסות  
אחת  לטבע?

 )תמונה / אימרה / 
ציטוט / ברכה(

קטע מתוך 
הסדר שמצא 

חן בעינינו

מי הארגון 
שיוזם את 

הסדר?

ט"ו בשבט הוא חג המבטא רעיונות שונים ומגוונים. חפשו בסדר שלפניכם לפחות שניים מהרעיונות . 	
הבאים:

קשר לטבע ולאיכות הסביבה 	

נטיעות וקשר לארץ ישראל 	

צמיחה ופריחה 	

מנהגים של מקובלים הקשורים בראש השנה לאילנות 	

תכונות העץ ותכונות הפרי 	

אסיף במליאה )15 דק׳(

נשאל: מה מיוחד בט"ו בשבט ומה חשוב לציין בו? כיצד ניתן וכדאי לבטא זאת באופן קהילתי / כיתתי?. 	

כתבו מייל לחברים או משפחה החיים בחוץ לארץ ובדקו איתם כיצד הקהילה שלהם חוגגת את ט"ו . 	
בשבט? האם יש מנהג שאתם יכולים לקיים יחד, במקביל, בשני צידי האוקיינוס?

משימת סיום – עיצוב סדר כיתתי כולל: הכנת הזמנה, בחירת טקסט )כל קבוצה תורמת טקסט או . 	
שניים. מומלץ לבחור מתוך הסדר שחקרתם(, ציור שער לחוברת, הכנת איורים לטקסטים שנבחרו. 



נספח א' - כרטיסיות לקבוצות במסגרת לימוד הפתיחה
1. ָמה ִנְׁשַתָּּנה ְלט"ּו ִּבְשָׁבט, ֹנַגּה ָהְראּוֵבִני

ּתַנָּה ֵסֶדר לֵיל ט"וּ בְִּשׁבָט מִּסֵֶדר לֵיל ּפֶַסח? מָה נִשְׁ
ֶשׁבְֵּסֶדר לֵיל ּפֶַסח ָאנוּ אֹוכְלִים מַצֹּות, הַלַּיְלָה הַזֶּה כֻּלֹּו ּפֵרֹות.

ֶשׁבְֵּסֶדר לֵיל ּפֶַסח ָאנוּ שֹׁוִתים יַיִן בְּכָל צֶבַע; הַלַּיְלָה הַזֶּה יַיִן לָבָן וְיַיִן ָאדֹם.
ֶשׁבְֵּסֶדר לֵיל ּפֶַסח ָאנוּ מְַסּפְִרים בִּיצִיַאת מִצְַריִם; הַלַּיְלָה הַזֶּה ָאנוּ מְַסּפְִרים בְּפֵרֹות הָָאֶרץ.
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2. ָמה ִנְׁשַּתָּנה, ֵנאֹות ְקדּוִמים )ֹנַגּה ָהְראּוֵבִני, ִּגְרָסה ְׁשִנָּיה(

נָה? ָ ַאר יְמֹות הַשּׁ מַדּוּעַ יֹום זֶה שׁונֶה מִשְּׁ
נָה )הַיְּהוִּדי וְהַכְּלָלִי( ָאנוּ מְכַבְִּדים ֲאנִָשׁים וְֵארוּעִים; מַדּוּע בְּט"וּ בְִּשׁבָט חֹולְִקים  ָ ל רֹאשׁ הַשּׁ בֲַּחגִיגֹות הַּשֹׁונֹות שֶׁ

כָּבֹוד לָעֵצִים?
בְּכָל הַיָּמִים ֲאנְַחנוּ אֹוכְלִים ֶאת כָּל סוּגֵי הַּמָזֹון; מַדּוּעַ הַלַּיְלָה ֲאנְַחנוּ מְַקּפִיִדים לֱֶאכֹל ַרק ּפֵרֹות הַגְֵּדלִים בְֶּאֶרץ  שֶׁ

ָרֵאל? יִשְׂ
נָה הָעֵץ וְהַּפְִרי הֵם ֶחלֶק בִּלְּתִי נִפְָרד מֵַחיֵּינוּ; מַדּוּעַ הַיֹּום ֲאנְַחנוּ ַחיָּבִים לֲַחשֹׁב כֵּיצָד לְִשׁמֹר  בְּכָל יְמֹות הַּשָׁ שֶׁ

עֲלֵיהֶם?
מִים; מַדּוּעַ ֲאנְַחנוּ מְַדבְִּרים עַל נְִטיעֹות עֵצִים? בְּרֹב הָעֹולָם עֹונָה זֹו הִיא עֹונַת הַגְּשָׁ שֶׁ
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3. ָמה ִנְשַּׁתָּנה, ַהְּתנּוָעה ְלַיֲהדּות ִמְתַקֶּדֶמת

בֹּו מְצַיְּנִים עֵצִים יֹוֵתר מִכָּל בְִּריאָה אֶַחֶרת?  נָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה שֶׁ ּתַ מָה נִשְׁ

הָעֵצִים הֵם ֶסמֶל לְהְַשָׁקעָה בֶּעִָתיד, לֹוֵקַח לָהֶם זְמַן לִצְמַֹח וּלְהָנִיב ּפְִרי. הָעֵצִים הֵם גַּם ֶסמֶל לְִדָאגָה לַזּולָת 
נַָּטע עֲבוֵּרינוּ,  לָּנוּ לְמִי שֶׁ בֶּהֱיֹוָתם מָקֹור לְצֵל, לְמָזֹון וּלְֲאוִיר וּמַיִם נְִקיִּים. הַכָּבֹוד לָעֵצִים מְַסּמֵל ֶאת הָהַעֲָרכָה שֶׁ

לָּנוּ בַּדֹּורֹות הַבִָּאים. וְלַהְַשָׁקעָה שֶׁ

גְָּדלוּ בְּאֶֶרץ יְִשָׂראֵל? בַַּחג הַזֶּה אֹוכְלִים בְּאֹופֵן מְיָֻחד ּפֵרֹות שֶׁ נָה שֶׁ מָה נִשּׁתָ

ָרֵאל; וּמָלְאוּ פְנֵי-ֵתבֵל, ּתְנוּבָה  מַת נְבוַּאת יְַשׁעְיָהוּ: "יָצִיץ ]=יִנְבֹּט[ וּפַָרח יִשְׂ בַַּחג הַזֶּה ֲאנְַחנוּ מְבְַטִאים ֶאת הַגְשָׁ
ָרֵאל )אחרי 000	 שנות גלות(  רוּת לֵהָנֹות מִּפֵרֹות הֲָאָדמָה בִּמְִדינַת יִשְׁ ]=פירות[". ֲאנְַחנוּ חֹוגְגִים ֶאת הֶָאפְשָׁ

וּבָעֹולָם כֻּלֹּו.

יא הַחֶֹרף? לָּמָה עֹוְסִקים בִּנְִטיעֹות בְּׂשִ

הָיָה בְִּתְקוָה  מִים וּבְמֹועֵד זֶה יֵשׁ לְהֹודֹות עַל הַגֶֶּשׁם שֶׁ ָרֵאל ט"וּ בְִּשׁבָט מְַסּמֵל ֶאת ִשׁלְהֵי עֹונַת הַגְּשָׁ בְֶּאֶרץ יִשְׂ
ל צְמִיָחה מְֻחדֶֶּשׁת. לְעֹונָה שֶׁ

ּמוּר וּבְאֵיכוּת הַּסְבִיבָה? לָּמָה בַַּחג הַזֶּה עֹוְסִקים בְּשִׁ

ה הָָאָדם בַּבְִּריָאה  יבוּת מַעֲשֵׂ רוּת לַָקַחת ֵחלֶק בִּבְִריַאת הָעֹולָם. ֲחשִׁ בְַּחג הַנְִּטיעֹות ֲאנְַחנוּ מֹוִקיִרים ֶאת הֶָאפְשָׁ
יַח בָּא, נַָטע ֶאת  מְִתבַּּטֵאת גַּם בְִּדבְֵרי ַרבִּי יֹוָחנָן בֶּן זַכַּאי: ִאם הָיְָתה הַנְִּטיעָה בְּתֹוךְ יְָדךָ וְיֹאמְרוּ לְךָ הֲֵרי מָשִׁ

הַנְִּטיעָה וְאח"כ צֵא וְהְַקבִּילֹו". )אבות דרבי נתן, פרק לא(

 https://reformjudaism.org/sites/default/files/articles/files/RAC-NFTY-seder.pdf
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 נספח ב' – כרטיסיות 'מה נשתנה' 
במסגרת לימוד הפתיחה 

כל קבוצה תקבל את השאלות והתשובות )גזורות( בתפזורת ותתבקש להתאים שאלה לתשובה. 

תשובותשאלות

בֹּו מְצַיְּנִים עֵצִים  נָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה שֶׁ ּתַ מָה נִשְׁ
יֹוֵתר מִכָּל בְִּריאָה אֶַחֶרת? 

הָעֵצִים הֵם ֶסמֶל לְהְַשָׁקעָה בֶּעִָתיד, לֹוֵקַח לָהֶם זְמַן 
לִצְמַֹח וּלְהָנִיב ּפְִרי. הָעֵצִים הֵם גַּם ֶסמֶל לְִדָאגָה 
לַזּולָת בֶּהֱיֹוָתם מָקֹור לְצֵל, לְמָזֹון וּלְֲאוִיר וּמַיִם 
לָּנוּ  נְִקיִּים. הַכָּבֹוד לָעֵצִים מְַסּמֵל ֶאת הָהַעֲָרכָה שֶׁ
לָּנוּ בַּדֹּורֹות  נַָּטע עֲבוֵּרינוּ, וְלַהְַשָׁקעָה שֶׁ לְמִי שֶׁ

הַבִָּאים.

בַַּחג הַזֶּה אֹוכְלִים בְּאֹופֵן מְיָֻחד  נָה שֶׁ מָה נִשּׁתָ
גְָּדלוּ בְּאֶֶרץ יְִשָׂראֵל? ּפֵרֹות שֶׁ

מַת נְבוַּאת  בַַּחג הַזֶּה ֲאנְַחנוּ מְבְַטִאים ֶאת הַגְשָׁ
ָרֵאל; וּמָלְאוּ  יְַשׁעְיָהוּ: "יָצִיץ ]=יִנְבֹּט[ וּפַָרח יִשְׂ
פְנֵי-ֵתבֵל, ּתְנוּבָה ]=פירות[". ֲאנְַחנוּ חֹוגְגִים ֶאת 
ָרֵאל  רוּת לֵהָנֹות מִּפֵרֹות הֲָאָדמָה בִּמְִדינַת יִשְׁ הֶָאפְשָׁ

)אחרי 000	 שנות גלות( וּבָעֹולָם כֻּלֹּו.

יא הַחֶֹרף? ָרֵאל ט"וּ בְִּשׁבָט מְַסּמֵל ֶאת ִשׁלְהֵי עֹונַת לָּמָה עֹוְסִקים בִּנְִטיעֹות בְּׂשִ בְֶּאֶרץ יִשְׂ
הָיָה  מִים וּבְמֹועֵד זֶה יֵשׁ לְהֹודֹות עַל הַגֶֶּשׁם שֶׁ הַגְּשָׁ

ל צְמִיָחה מְֻחדֶֶּשׁת. בְִּתְקוָה לְעֹונָה שֶׁ

ּמוּר וּבְאֵיכוּת  לָּמָה בַַּחג הַזֶּה עֹוְסִקים בְּשִׁ
הַּסְבִיבָה?

רוּת  בְַּחג הַנְִּטיעֹות ֲאנְַחנוּ מֹוִקיִרים ֶאת הֶָאפְשָׁ
ה  יבוּת מַעֲשֵׂ לַָקַחת ֵחלֶק בִּבְִריַאת הָעֹולָם. ֲחשִׁ
הָָאָדם בַּבְִּריָאה מְִתבַּּטֵאת גַּם בְִּדבְֵרי ַרבִּי יֹוָחנָן 
בֶּן זַכַּאי: ִאם הָיְָתה הַנְִּטיעָה בְּתֹוךְ יְָדךָ וְיֹאמְרוּ 
יַח בָּא, נַָטע ֶאת הַנְִּטיעָה וְאח"כ צֵא  לְךָ הֲֵרי מָשִׁ

וְהְַקבִּילֹו". )אבות דרבי נתן, פרק לא(

אם נבחר לתת לתלמידים/ות לענות על השאלות בתשובות מקוריות, אפשר לשלב את השאלות מהגרסאות 
של נגה הראובני.
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טריים  ופרות  יבשים  פירות  מגשי  ועליו  חגיגי  שולחן  עורכים 
ובקבוקי יין לבן ויין אדום.

ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. 
באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה... באחד בתשרי ראש השנה 
ראש  בשבט  באחד  ולירקות.  לנטיעה  וליובלות  ולשמיטין  לשנים 
השנה לאילן כדברי בית שמאי; בית הלל אומרים בחמשה עשר בו: 

משנה, ראש השנה, א א     

לבן,  יין  שכולה  כוס   – בשבט  טו  סדר  של  ראשונה  כוס 
המסמלת את החורף במלוא כוחו. כוס זו נשתה לכבוד מעצבי 

החג, חכמים, רבנים ויוצרים, בני הדורות כולם.  

ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפִּרי ַהָגֶפן.

מגביהים צלחת של פרות יבשים ואומרים:

אלו הם הפרות היבשים שאכלו אבותינו בארצות הגולה בזכרם 
את ארץ ישראל.

 בשנים שעברו – עבדים; השנה – בני חורין.
 בשנים שעברו – בארצות הגולה; השנה – בארץ ישראל. 

 בשנים שעברו – פירות מיובשים; 
השנה – מפרותיה הטריים של הארץ הטובה.

השש- במאה  הלילות?  מכל  בשבט  ט"ו  ליל  נשתנה  מה 
עשרה הנהיגו תלמידי ההאר"י מצפת סדר מיוחד של תפילה 
פרות  מיני  שלושים  באכילת  שלווה  בשבט,  טו  לליל  ולימוד 
ואדום, שסימלו את המעבר מן החורף  יין לבן  ושתיית כוסות 
אל האביב. הפירות חולקו לשלושה סוגים. כל סוג כנגד מדרגה 
כל  לאכילת  קודם  הקבלית.  התפיסה  פי  על  בבריאה  אחרת 
פרי, נאמרו פסוקים, מדרשים ומשלים בהם נזכר הפרי. סדר 
זה הודפס בחיבורים "חמדת ימים" ו-"פרי עץ הדר" והתפשט 

בקרב רבות מקהילות ישראל. 

פרות עולם העשייה – פרות הדורשים הגנה חיצונית מרובה; 
קליפתם נזרקת ותוכם נאכל. בעת אכילתם נזכור את הדברים 
וגם את השיעור החשוב:  לנו בחיינו הדורשים הגנה  היקרים 
"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו"  )מסכת אבות ד כז(                         

ואין  השק,  מתוך  מהם  ליטול  יכול  אדם  הפירות  כל   - אגוז 
חבריהם מרגישים. אבל האגוז, כיוון שאתה נוטל בידך מעט 
כיון שנטל אחד מהם   – ישראל  כך  כולם מתרגשים.   – מהם 
ונתן במחבוש מיד נעורים כולם ופודין אותו.                                              

               על פי שיר השירים רבה ו'                                                  

שקד – פריחת עץ השקד, השקדיה, הפכה לסמלו של החג בארץ ישראל

 השקדיה
דושמן ורבינא

ֵקִדָּיה ּפֹוַרַחת, ַהּׁשְ
ְוֶׁשֶמׁש ָּפז זֹוַרַחת.

ִצֳּפִרים ֵמֹראׁש ָּכל ַּגג
רֹות ֶאת ּבֹוא ֶהָחג: ְמַבּׂשְ

ט"ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות!
ט"ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות.

ִנַּטע ָּכל ַהר ָוֶגַבע,
ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר-ֶׁשַבע:
ְוַאְרֵצנּו ׁשּוב ִניַרׁש –

ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש.
ט"ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות!
ט"ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות.

נברך על פרי העץ ונאכל מפרות עולם העשייה: אגוזים, שקדים, 
פרות הדר, רימונים, אננס, בננות ועוד.

ָבּרּוְך ַאָתּה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִּרי ָהֵעץ

יום טו בשבט נקבע בתקופת הבית השני כיום החותם את 
שנת המעשרות והתרומות מפרות האילן, וכתאריך הקובע 
לעניינן של רבות מן המצוות התלויות בארץ ישראל. לאחר 
החורבן הפך יום זה אט אט ליום של תפילה למען תנובתם 
של עצי הפרי בארץ ישראל. בשנות הגלות הארוכות נקשר 
התפתח  גם  ומכאן  ושבחה,  ישראל  ארץ  של  לזכרה  היום 
חידוש  עם  המיובשים.  מפרותיה  זה  ביום  לאכול  המנהג 
מסמלי  לאחד  בשבט  טו  הפך  ישראל  בארץ  ההתיישבות 
ההיאחזות המחודשת בארץ. בשנת 1884 הונהג לראשונה 
המעלה  יסוד  מתיישבי  ידי  על  זה  ביום  הנטיעות  מנהג 
המורים  הסתדרות  ידי  על  המנהג  אומץ  יותר  ומאוחר 
בצד  האחרונות,  בשנים  החג.  של  לסמלו  והפך  העבריים 
חידוש המסורת של תיקוני וסדרי טו בשבט, בין השאר על 
ידי רבני היהדות הרפורמית וקהילותיה, הפך החג גם לסמל 

המאמץ לשמירת הטבע והגנת הסביבה.

סדר ט״ו בשבט

h כוס ראשונה g

 התנועה הרפורמית בישראל
מסורת של התחדשות יהודית וצדק חברתי

אסופת מקורות ושירים לחג
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כַֹח  ּבְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵקי  ֱאֹלֵקינּו  ה‘  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ר  ַוֲאׁשֶ ה  ַעּתָ ֲעֵליֶהם  ּוְנָבֵרְך  ּנֹאַכל  ׁשֶ רֹות  ּפֵ ֲאִכיַלת  ת  ְסֻגּלַ
ם,  לּוִיים ּבָ ה ּתְ ר ֵהּמָ יֶהם ָהֶעְליֹוִנים ֲאׁשֶ ְרׁשֵ ֵנָהֶנה ִמּסֹוד ׁשָ
ים  ֻמּנִ ָרָכה ּוְנָדָבה, ְוַגם ַהּמְ ַפע ָרצֹון ּבְ יַע ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּפִ ְלַהׁשְ
ים  ָלׂשִ הֹוָדם,  ַפע  ׁשֶ ַמַעׂש  אּו  ִיְתַמּלְ ֲעֵליֶהם,  ֹוְטִרים  ְוַהּשׁ
ָנה ְוַעד ַאֲחִרית  ָ ית ַהּשׁ יָלם ּוְלַהְצִמיָחם ֵמֵראׁשִ נֹות ְלַהְגּדִ ׁשְ

לֹום. ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָנה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְלַחּיִ ׁשָ

עָֹרה  ּוׂשְ ה  ִחּטָ ֶאֶרץ  אֹו ”ְמזֹונֹות“)  ה (”ַהּמֹוִציא“  ִחּטָ
ֶאֶרץ- ְוִרּמֹון  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן 

(דברים  ּוְדָבׁש  ֶמן  ׁשֶ ֵזית 
ִיְצָחק:  י  ַרּבִ ָאַמר  ח.).  ח, 

ֵהם  ׁשֶ ּכְ לּו  ַהּלָ ים  ִחּטִ ַמה 
יֹוְצִאים ְלֶזַרע, ֵאיָנן יֹוְצִאין 
ְך  ּכָ ִמְנָין,  ּבְ ִנְכָנִסים  ֵמַהּגֶֹרן  ְכָנִסים  ּנִ ּוְכׁשֶ ִמְנָין  ּבְ א  ֶאּלָ
(דברים  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִמְנָין,  ּבְ ָיְרדּו  ְלִמְצַרִים,  ְרדּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ָרֵאל:  ִיׂשְ
ָעלּו, ָעלּו  ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֶֹתיָך ִמְצָרְיָמה“. ּוְכׁשֶ ׁשִ י) ”ּבְ
ַרְגִלי“.  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ”ּכְ יב)  (שמות  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִמְנָין,  ּבְ

(מדרש רבה שיר השירים פ“ז).

דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ָאַמר:  ִסיָמִאי  י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ
ֶלֶחם“  ַפת  ”ְוֶאְקָחה  ָאַמְרּתָ  ה  ַאּתָ ְלַאְבָרָהם,  הּוא  רּוְך  ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲאִני ּפֹוֵרַע ְלָבֶניָך - ׁשֶ יָך ׁשֶ (ָלאֹוְרִחים), בראשית יח). ַחּיֶ

ַמִים“  ָ ִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ ה ִהּנְ ”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֹׁשֶ
ָלֶהם).  ָנַתן  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ׁשֶ ְלֵמִדים  אן  (ִמּכָ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֲהֵרי  טז).  (שמות 

עָֹרה“.  ּוׂשְ ה  ִחּטָ ”ֶאֶרץ  ח)  (דברים  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִין?  ִמּנַ ָאֶרץ  ּבָ
ר  ּבַ ת  ִפּסַ ”ְיִהי  עב)  (תהלים  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִין?  ִמּנַ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד 

ָאֶרץ“. ּבָ

(בראשית  ְכִתיב  ּדִ ַמאי  ֶאְלָעָזר:  ן  ּבֶ ִיְרְמָיה  י  ַרּבִ ָאַמר  ַזִית 
ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה  ה  ”ְוִהּנֵ ח) 
ִלְפֵני  יֹוָנה  ָאְמָרה  ִפיָה“?  ּבְ
ִרּבֹונֹו  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ְמזֹונֹוַתי  ִיְהיּו  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ
ְדַבׁש  ָיֶדיָך, ְוַאל ִיְהיּו ְמתּוִקים ּכִ ַזִית ּוְמסּוִרים ּבְ ְמרֹוִרים ּכְ
ִפיָה“  ּטּוי ”ָטָרף ּבְ ָמעּות ַהּבִ ר ָוָדם (ְוזֹו ַמׁשְ ׂשָ ַיד ּבָ ּוְתלּוִיים ּבְ
ּלֹא  ִפיָה ּוִבְלַבד ׁשֶ ר) ָטָרף ּבְ ְהֶיה ַזִית (ַהּמַ ּיִ יָה ׁשֶ - ַמֲאַמר ּפִ

ר ָוָדם). (ערובין יח ע“ב). ׂשָ יֵדי ּבָ לּוָיה ּבִ ְהֶיה ּתְ ּתִ
לֹוַמר  ְלַזִית?  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ִנְמׁשְ ה  ָלּמָ יֹוָחָנן:  י  ַרּבִ ָאַמר 
ִתיָתה, ַאף  א ַעל ְיֵדי ּכְ ְמנֹו ֶאּלָ ִית ֵאינֹו מֹוִציא ׁשַ ְלָך, ַמה ּזַ
א ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין. (מנחות  ָרֵאל ֵאיָנם חֹוְזִרים ְלמּוָטב ֶאּלָ ִיׂשְ

נג ע“ב).

ּכֹלֹות:  ְלַאׁשְ ַדִיְך  ְוׁשָ ְלָתָמר  ְמָתה  ּדָ קֹוָמֵתְך  זֹאת  ָמר  ּתָ
ְבָתָמר  ֶאֱעֶלה  י  ָאַמְרּתִ
ָנא  ְוִיְהיּו  יו  ַסְנִסּנָ ּבְ אֲֹחָזה 
ֶפן  ַהּגֶ לֹות  ּכְ ֶאׁשְ ּכְ ַדִיְך  ׁשָ
ּפּוִחים. (שיר  ּתַ ְך ּכַ ְוֵריַח ַאּפֵ
ָמר  ּתָ ּכַ יק  ַצּדִ ז,ח.)  השירים 

ה (תהלים צב, יג) ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ִיְפָרח ּכְ
ָנָאה  ָמר)  ַהּתָ (ֵעץ  זֹו  ָמָרה  ּתְ ַמה  ִיְפָרח“.  ָמר  ּתָ ּכַ יק  ”ַצּדִ
ִוד  ן ּדָ יַח) ּבֶ ְך (ָמׁשִ רֹוֶתיָה טֹוִבים ּוְמתּוִקים, ּכָ ַמְרֶאָה ְוָכל ּפֵ ּבְ
דֹוׁש  יו טֹוִבים ּוְמתּוִקים ִלְפֵני ַהּקָ ַמְרֵאהּו ְוָכל ַמֲעׂשָ ָנֶאה ּבְ

רּוְך הּוא (מדרש שוחר טוב תהלים צב). ּבָ
ָרחֹוק  ה  ִצּלָ זֹו  ָמָרה  ּתְ ַמה  ָאָדא:  ר  ּבַ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָאַמר 
ל  ׁשֶ ָכָרן  ׂשְ ן  ַמּתַ ְך  ּכָ ּגֹוְבָהה),  ַאת  ִמּפְ ָרחֹוק  ְך  ִנְמׁשָ ל  (ַהּצֵ ה  ּנָ ִמּמֶ
ל ִמְצוֹות  ָכָרם ׁשֶ ן ׂשְ י ַמּתַ א (ּכִ יִקים ָרחֹוק ֵמֶהם ַעד עֹוָלם ַהּבָ ַצּדִ

א). (שם) א ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ֶאּלָ עֹוָלם ַהּזֶ ֵאינֹו ּבָ

ם  ָרֵאל ִלּבָ ן ְלַמְעָלה, ַאף ִיׂשְ ּה ְמֻכּוָ ָמָרה ַהּזֹאת ִלּבָ ַמה ּתְ
ַמִים (שם). ָ ּשׁ ּבַ ן ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ְמֻכּוָ

א ֵלב (מַֹח ָהֵעץ)  ָמר ֶזה ֵאין לֹו ֶאּלָ י ֵלִוי אֹוֵמר: ַמה ּתָ ַרּבִ
ַלֲאִביֶהם  ֶאָחד  ֵלב  א  ֶאּלָ ָלֶהם  ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאף  ֶאָחד, 

ַמִים (סוכה דף מה). ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ִין ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה: (שיר השירים ב,  ית ַהּיָ ֶפן ֱהִביַאִני ֶאל ּבֵ ּגֶ
ִריִגם ְוִהיא  ה ׂשָ ֹלׁשָ ֶפן ׁשְ ד.) ”ּוַבּגֶ

(בראשית  ּה“  ִנּצָ ָעְלָתה  ְכפַֹרַחת 
ָאַמר:  א  ַאּבָ ר  ּבַ ִיְרְמָיה  י  ַרּבִ מ). 
הּוא  ְוֵכן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאּלּו   - ֶפן“  ”ּגֶ
ְצַרִים  ִמּמִ ֶפן  פ) ”ּגֶ (תהלים  אֹוֵמר 
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ה ְרָגִלים ׁשֶ ֹלׁשָ ִריִגים“ - ֵאּלּו ׁשְ ה ׂשָ ֹלׁשָ יַע“. ”ׁשְ ּסִ ּתַ
”ְוִהיא  ׁש).  ְקּדָ ַהּמִ (ְלֵבית  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ עֹוִלים 
ְוֵכן  ְוִלְרּבֹות.  ִלְפרֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ם  ְזַמּנָ יַע  ִהּגִ  - ְכפַֹרַחת“ 
ְרצּו“. ”ָעְלָתה  ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ הּוא אֹוֵמר (שמות א) ”ּוְבֵני ִיׂשְ

ר ָבט ְמֻקּצָ ׁשְ ֵסֶדר ט“ּו ּבִ
ִרי ֵעץ ָהָדר“ ֶפר ”ּפְ ּלּוב ַמֲאָמֵרי ֲחַז“ל ִמּסֵ ׁשִ ּבְ

בית חב“ד
שכונת בן גוריון המועצה הדתית

והרבנות לוד

תדפיס מתון הספר ”וביום שמחתכם ומועדיכם“ • הרב נפתלי ש. ועקנין רב שכונה בלוד

ב"ה

https://mbakodesh.org.il/wp-content/uploads/2020/02/TU-79.pdf
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ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד 
לשנים  השנה  ראש  בתשרי  באחד  בהמה...  למעשר  השנה  ראש  באלול 
לאילן  השנה  ראש  בשבט  באחד  ולירקות.  לנטיעה  וליובלות  ולשמיטין 

כדברי בית שמאי; בית הלל אומרים בחמשה עשר בו:
משנה, ראש השנה, א א

סדר ט״ו בשבט
אסופת מקורות ושירים לחג

ּגֶה״ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ ּתָ יק ּכַ “ַצּדִ

כוס ראשונה

ה יי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רוְּך ַאּתָ ָבּ
ּבֹוֵרא ּפִרי ַהָגֶפן

ּבָחוֹת ֲעֵליֶהן“ ׁשְ ְבֵרי ּתִ ֵפרוֹת ְולֹוַמר ּדִ “ְלַהְרּבוֹת ּבְ

יום טו בשבט נקבע בתקופת הבית השני כיום החותם את שנת המעשרות והתרומות מפרות האילן, וכתאריך הקובע לעניינן 
של רבות מן המצוות התלויות בארץ ישראל. לאחר החורבן הפך יום זה אט אט ליום של תפילה למען תנובתם של עצי 
הפרי בארץ ישראל. בשנות הגלות הארוכות נקשר היום לזכרה של ארץ ישראל ושבחה, ומכאן גם התפתח המנהג לאכול 
ביום זה מפרותיה המיובשים. עם חידוש ההתיישבות בארץ ישראל הפך טו בשבט לאחד מסמלי ההיאחזות המחודשת 
בארץ. בשנת 1884 הונהג לראשונה מנהג הנטיעות ביום זה על ידי מתיישבי יסוד המעלה ומאוחר יותר אומץ המנהג על 
ידי הסתדרות המורים העבריים והפך לסמלו של החג. בשנים האחרונות, בצד חידוש המסורת של תיקוני וסדרי טו בשבט, 

בין השאר על ידי רבני היהדות הרפורמית וקהילותיה, הפך החג גם לסמל המאמץ לשמירת הטבע והגנת הסביבה.

עורכים שולחן חגיגי ועליו מגשי פירות יבשים ופרות טריים ובקבוקי יין לבן ויין אדום.

ואין  השק,  מתוך  מהם  ליטול  יכול  אדם  הפירות  כל   - אגוז 
חבריהם מרגישים. אבל האגוז, כיוון שאתה נוטל בידך מעט 
מהם – כולם מתרגשים. כך ישראל – כיון שנטל אחד מהם 
שיר  פי  )על  אותו.  ופודין  כולם  נעורים  מיד  במחבוש  ונתן 

השירים רבה ו(

שקד – פריחת עץ השקד, השקדיה, הפכה לסמלו של החג 
בארץ ישראל

ְֵקִדיָּה פּוַֹרַחת  ַהּשׁ
מילים: ישראל דושמן  לחן: מנשה רבינא

ְֵקִדיָּה פּוַֹרחַת,  הַּשׁ
 וְׁשֶמֶׁש פָּז זוַֹרחַת.

 צִפֳִּרים מֵרֹאׁש כָּל גַּג
ְׂרוֹת אֶת בּוֹא הֶחָג: מְבַּש

 נִּטַע כָּל הַר וָגֶבַע,
ָּן וְעַד בְּאֵר-ׁשֶבַע:  מִד
ּ ׁשוּב נִיַרׁש –  וְאְַרצֵנו

אֶֶרץ זֵית יִצְהָר וְּדבַׁש.

ּ בִּׁשְבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת!  ט"ו
ּ בִּׁשְבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת. ט"ו

נברך על פרי העץ ונאכל מפרות עולם העשייה: אגוזים, 
שקדים, פרות הדר, רימונים, אננס, בננות ועוד.

מגביהים צלחת של פרות יבשים ואומרים:

אלו הם הפרות היבשים שאכלו אבותינו בארצות הגולה 
בזכרם את ארץ ישראל.

בשנים שעברו – עבדים; השנה – בני חורין.

בשנים שעברו – בארצות הגולה; השנה – בארץ ישראל.

בשנים שעברו – פירות מיובשים; השנה – מפרותיה 
הטריים של הארץ הטובה.

ליל ט"ו בשבט מכל הלילות? במאה השש-  מה נשתנה 
ולימוד  תפילה  סדר  מצפת  ההאר"י  תלמידי  הנהיגו  עשרה 
פרות  מיני  שלושים  באכילת  שלווה  בשבט,  טו  לליל  מיוחד 
ושתיית כוסות יין לבן ואדום, שסימלו את המעבר מן החורף אל 
כנגד מדרגה  סוג  כל  סוגים.  האביב. הפירות חולקו לשלושה 
כל  לאכילת  קודם  הקבלית.  התפיסה  פי  על  בבריאה  אחרת 
נזכר הפרי. סדר  ומשלים בהם  נאמרו פסוקים, מדרשים  פרי 
זה הודפס בחיבורים "חמדת ימים" ו-"פרי עץ הדר" והתפשט 

בקרב רבות מקהילות ישראל.

פרות עולם העשייה – פרות הדורשים הגנה חיצונית מרובה; 
קליפתם נזרקת ותוכם נאכל. בעת אכילתם נזכור את הדברים 
היקרים לנו בחיינו הדורשים הגנה וגם את השיעור החשוב: 

"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" )מסכת אבות ד כז(

כוס  כוחו.  במלוא  החורף  את  המסמלת  לבן,  יין  שכולה  כוס 
בני  ויוצרים,  רבנים  חכמים,  החג,  מעצבי  לכבוד  נשתה  זו 

הדורות כולם.



ה יי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רוְּך ַאּתָ ָבּ
ּבֹוֵרא ּפִרי ָהֵעץ
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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 15 פירות כמניין ט”ו( וכן סדר אכילת הפירות.
השנים  במהלך  נוצרו  בשבט  ט”ו  לסדר  וקבוע,  מקובל  נוסח  לו  שיש  פסח  מסדר  בשונה 
הכוסות  ארבעת  מנהג  למעט  המשותף  מן  ביניהם  ואין  שכמעט  שונות  גרסאות  עשרות 

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 15 מינים של 
כגון:  ישראל  ארץ  בהם  שהשתבחה  המינים  משבעת  בפירות  במיוחד  ולהרבות  פירות, 
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
“אמר הקב”ה לישראל: “ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ”, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִתְמְצאּו אֹוָתה ְמֵלָאה 
ַמֲאָכל”. ]ומדוע? כי[  “ּוְנַטְעֶתם ָּכל ֵעץ  ע ֶאָלא  ִנַטּ וְלֹא  ב  “ֵנֵשׁ ָּכל טּוב, ֹלא תאְֹמרּו, 
ְּכֵׁשם ֶׁשִנְכַנְסֶתם ּוְמָצאֶתם ְנִטיעֹות ֶׁשָנְטעּו ֲאֵחִרים, ַאף ַאֶתם ֱהיּו נֹוְטִעים ִלְבֵניֶכם!” 

)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 
אמר  מיד  עבדך.  מן  קבלם  מהם.  הסלסלה-  שבתוך  ואלו  נטיעותיי,  מפירות 

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:
י ָתבֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ וְכִ

ּוְנַטְעֶתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל
ַתן ָהֵעץ ִּפְריֹו וְנָ
ָאֶרץ יְבּוָלה וְהָ

ֵעת ִלְנטֹוַע ִאיָלנֹות
ְבנֹות ֵעת ִלְנטֹוַע וְלִ

כוס ראשונה
בשלב זה נעבור לשתיית כוס ראשונה של סדר ט”ו בשבט. הכוס הראשונה היא רובה של 
יין ָלָבן ומיעוטה יין אדום. כוס זו מסמלת את הסתיו שבא לפני החורף. הֹלֶבן המושלם של 

ַהֶׁשֶלג עדיין לא כאן והעצים נצבעים באדום של שלכת.
המסובים מכריזים: 

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָמן ְלַקיֵם ִמְצוַת ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ט”ו ִּבְׁשָבט.
נוטלים הכוס בידיהם ומברכים: 

“ָּברּוך ָאָּתה ה’ א-לֹוהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְּפִרי ָהָגֶפן” 

https://www.tzohar.org.il/wp-content/uploads/seder-tu-bishvat.pdf

