
 

 פעולה בנושא ט"ו בשבט 

 גיל: השכבה הצעירה

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים וחוץ.

 ניכים(.זמן: כשעה וחצי )תלוי במספר הח

 

 2ציוד:  * חומרי יצירה על מנת ליצור תחפושת עץ )אל בד, איפור וכו'(  *תפוחים *ענפים *קרשי עץ *

דליים *חבל *כיסאות *תמונות של מפגעי סביבה *דבק סלוטייפ *הספר "העץ הנדיב" או הדפס שלו 

 )ראה נספח(

 פתיחה:

ל המדריך השני להציג אותו בפני הילדים חפשו את אחד המדריכים ) לעץ (מין עץ אבהי וזקן שכזה. ע

 אורח שהגיע אלינו -בתור "מר עץ" 

 לביקור ובא לעזור לנו בפעולה. החלק הראשון של הפעולה מורכב מסדרה של משימות

 בהם כל פעם הילדים נאלצים לקחת משהו ממר עץ, שתמיד מסכים בביישנות ובסוף

 יישאר ללא כלום.

 את כל המרכיבים הבאים: תפוחים , ענפים של עץ, קרשחשוב שהתחפושת של מר עץ תכיל 

 על מנת שהילדים יוכלו לקחת אותם ממנו בהמשך הפעולה. -או שניים מעץ 

 תופסת גובה למשל. -כמשחק פתיחה מר עץ מנחה משחק אנרגטי ומהנה  

 

 גוף:

 כעת נעבור מספר משימות מאתגרות כדי להראות למר עץ מה אנחנו שווים.

 המשימות:

 שני דליים מול החניכים כאשר הם עומדים בשני טורים במקום מעט רחוק  –ליעה למטרה . ק

מהחניכים. אך למרבה הצער אין לנו מה לזרוק כדי לפגוע במטרה... אפשר לקחת את 

 התפוחים של מר עץ!

 תנו לחניכים לזרוק לדליים, במשך מספר דקות, כמה שיותר תפוחים. 

   מעגל, בתוכו הורו לחניכים כי אסור להם לדרוך. מתחו חבל בצורת -אוצר במעגל 

במרכזו הניחו את אחד התפוחים שנשארו, הסבירו כי מטרת החניכים היא להצליח להגיע אל החפץ 

 מבלי לדרוך בתוך המעגל.

 אבל איך נעשה את זה? אפשר להיעזר בענפים של מר עץ!

 פעולה בעזרתתולשים את הענפים רצוי בקצת ברוטליות, לשם ההמחשה בשיתוף 

 הענפים מצליחים להגיע אל החפץ.

   הורו לחניכים כי עליהם לעבור מצד אחד של החדר לצד השני בלי לדרוך -נהר של אש 



 
 כסאות נמוכים אחרים במרכז הנהר שישמשו איים בדרך. 3על הרצפה שהיא "נהר של אש". הניחו 

 של מר עץ!אך איך יצליחו החניכים לדלג מאי לאי? אפשר להשתמש בקרשים 

 גם הפעם תולשים ממנו את הקרשים ובעזרתם החניכים עוברים מצמיג אחד לשני.

  ,מר עץ האומלל כבר כמעט שלא עומד על הרגליים. הוא גוסס כי כל חלקי העץ שלו נלקחו .

 אך הוא מבקש לספר לחניכים סיפור קצר לפני לכתו.

 

 

 סיום:

אם כי עדיף להשיג את  -סילברסטיין )ראה נספח(  . הקריאו לחניכים את הסיפור "העץ הנדיב" / של

 הספר המקורי ולהראות את התמונות.

 בזמן שמר עץ מספר את הסיפור תלה בחדר תמונות שונות של פגיעה בטבע.

  הנחו את החניכים, בתום הסיפור להסתובב בחדר ולהביט בתמונות, ולאחר מכן ערכו דיון

 קצר:

 (  מדוע האדם פוגע בטבע?1

 זה בסדר לפגוע בטבע? ( האם2 

 מה יקרה אם נמשיך לפגוע כך בטבע בלי אחריות3) 

 (מה אנחנו יכולים לעשות בנידון? 4

 

 חשוב שהחניכים יבינו שזה בסדר להשתמש במשאבים טבעיים לצורכי האדם.

 אי אפשר לסגור את כל המפעלים בעולם, ולהפסיק להשתמש במכוניות, או להפסיק לכרות עצים

 אפשר לצמצמם ולחסוך בהם כמה שיותר. לחלוטין. אך

 צריך להתייחס אל הסביבה שלנו באחריות ולדאוג שאנו משתמשים בה מבלי לכלות אותה, כי אין

 לנו עולם אחר לחיות בו. החניכים צריכים להבין שהשמירה על הסביבה מתחילה קודם כל

 אליה. בהתייחסות של כל אחד מאתנו לסביבה הקרובה אליו, ואיך הוא מתייחס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 נספחים:

 של סילברסטיין העץ הנדיב /

 פעם אחת היה עץ... 

 והוא אהב ילד קטן אחד 

 וכל יום הילד היה בא ואוסף את העלים של העץ 

 ועושה מהם כתרים ומשחק במלך היער. 

הוא היה מטפס על הגזע ומתנדנד על הענפים ואוכל תפוחי עץ והם היו משחקים מחבואים וכשילד  

 והילד אהב את העץ...והעץ היה מאושר. יה מתעייף הוא היה נרדם בצילו של העץה

 אך הזמן חלף לו והילד הלך וגדל 

 ולעיתים קרובות העץ נשאר לבדו

 ואז הילד בא יום אחד אל העץ

 והעץ אמר: " בוא ילד, בוא תטפס על הגזע שלי,

 .תתנדנד על הענפים ותאכל תפוחים ותשחק בצילי ותהייה מאושר"

 "אני יותר מידי גדול בשביל לטפס ולשחק" אמר הילד.

 "אני רוצה לקנות דברים ולעשות חיים, אני רוצה קצת כסף, אתה יכול לתת לי קצת כסף?"

"אני מצטער" אמר העץ "אבל אין לי כסף, יש לי רק עלים ותפוחים. קח את התפוחים שלי, ילד, 

 ר".תמכור אותם בעיר וכך יהיה לך כסף ותהייה מאוש
 ואז הילד טיפס על העץ וקטף ממנו את התפוחים ולקח אותם איתו. והעץ היה מאושר.

 אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן... 

 והעץ היה עצוב,

ואז יום אחד הילד חזר והעץ רעד מרוב שמחה ואמר: " בוא, ילד, תטפס על הגזע שלי ותתנדנד על  

 הענפים שלי ותהייה מאושר".

סוק בשביל לטפס על העצים" אמר הילד "אני רוצה בית שיהיה לי חם" הוא אמר "אני יותר מידי ע

 "אתה יכול לתת לי בית?"

"אין לי בית" אמר העץ "היער הוא ביתי אבל אתה יכול לקצץ את הענפים שלי ולבנות בית ואז תהייה 

 מאושר".

 הילד קיצץ לעץ את ענפיו ולקח אותם איתו לבנות את ביתו.
 ר.והעץ היה מאוש 

 אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן

 וכשהוא חזר העץ היה כל כך מאושר שבקושי הצליח לדבר.

 "בוא ילד" הוא לחש "בוא תשחק".

 "אני יותר מידי זקן ועצוב בשביל לשחק" אמר הילד.

 מכאן. אתה יכול לתת לי סירה?"  "אני רוצה סירה שתיקח אותי הרחק

 ר העץ. "כך תוכל להפליג למרחקים ותהייה מאושר"."כרות את הגזע שלי ותעשה לך סירה" אמ

 הילד כרת לעץ את הגזע ובנה לו סירה והפליג למרחקים.

 והעץ היה מאושר, אבל לא מאושר ממש.

 ואחרי הרבה זמן הילד חזר שוב.

 "אני מצטער ילד" אמר העץ "אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לך. התפוחים שלי כבר אינם".

 מידי חלשות בשביל תפוחים"."השיניים שלי יותר 

 "הענפים שלי כבר אינם" אמר העץ, "יותר לא תוכל להתנדנד עליהם".

 "אני יותר מידי זקן בשביל להתנדנד על ענפים" אמר הילד.

 "הגזע שלי כבר איננו" אמר העץ "לא תוכל לטפס".

 "אני יותר מידי עייף בשביל לטפס" אמר הילד.

יכולתי לתת לך משהו אבל לא נשאר לי כלום, אני סתם גזע כרות "אני מצטער" אמר העץ "הלוואי ש

 וזקן, אני מצטער...

 "אני לא צריך הרבה עכשיו" אמר הילד, "רק מקום שקט לשבת ולנוח, אני עייף מאד".

"אם כך" אמר העץ וזקף עצמו כמה שרק הצליח, "אם כך גזע כרות זקן הוא כן טוב בשביל לשבת 

 ותנוח".ולנוח. בוא ילד, שב לך 

 .והילד ישב והעץ היה מאושר



 
 פעולה בנושא ט"ו בשבט

 גיל: שכבת הביניים 

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: חוץ ופנים.

 זמן: כשעתיים )תלוי במספר החניכים(.

ציוד:  * מעדרים *צמיגים *צבעים *שתילים *משפך *מקלות *ציוד להקמת דחליל לשיקולו של המדריך 

 הנדיב" *פירות יבשים *הספר "העץ

 פתיחה:

 קוראים את הספר "העץ הנדיב" )ראה נספח(, ופותחים דיון. 

מה הם חושבים על הסיפור? האם הילד התנהג באופן ראוי שלקח? האם העץ היה צריך להיות כל כך 

 ור הזה נוגע לחיי היומיום שלנו? נדיב? איך הסיפ

 גוף:

יבה בה אנו חיים, כעת נסייע לסביבה ונכין לאחר שקראנו את העץ הנדיב, והבנו כיצד אנו פוגעים בסב

 גינה אקולוגית.

  

חלקת גן עדן קטנה לחניכים בה ישתלו פרחים ועשבי תבלין בהם ישתמשו  -גינה אקולוגית

לפעולות שטח וינצלו "משאבים" מבוזבזים לתחזוקת הגינה כגון: מי המזגנים וה"קולר" 

אדניות וצמיגי רכב ישנים לקישוט  להשקיית הגינה, שימוש בבקבוקים ממוחזרים להקמת

 ותיחום הגינה.

 השלבים להקמת הגינה האקולוגית:

 

משטחי ציבור עירוניים, דרך שטחי  -מאתרים שטח אדמה, האפשרויות הן מגוונות  איתור השטח:

 .מוסדות חינוך וקהילה ועד שטח הסניף עצמו

ור מהעירייה לשטחי ציבור או חשוב לוודא שאין במקום תכניות בנייה בזמן הקרוב, ולקבל איש

ממוסדות שיארחו את הגינה בשטחם. בשטח כדאי שתהיה קרקע נקייה מרעלים, מקור מים זמין, 

 .ושלפחות בחלקו תהיה שמש ישירה למשך שש שעות לפחות ביום

  

בבסיס של כל גינה צריכה להיות נגישות למים ורצוי שתהיה עזרה בניקוי גיוס תקציב ותמיכה: 

ל השטח מפסולת ועשבייה. פעמים רבות הרשות או מוסדות שהגינה בחסותם יעזרו במילוי ראשוני ש

)כמובן  .צרכים אלו. בהמשך יש צורך בתקציב ראשוני לקניית כלי עבודה, צמחים, ציוד וקומפוסט

צריך לחשוב על צרכי התפעול השוטף של הגינה בהמשך. כמו כן, ניתן גם  שאפשר להיעזר בתנועה(

תן, הופעת מוסיקה, הצגות ומגוון רעיונות -רועים לקהל הרחב בתשלום סמלי, כגון שוק קחלערוך אי

 .שימשכו קהל ויגייסו תקציב

כדאי למנות גזבר ולתכנן את המשך הפעילות כך שהגינה תוכל בעתיד לשאת את עצמה כלכלית 

 באמצעות מגוון סדנאות ופעילויות נוספות, מכירת תוצרת זרעים ושתילים.

על מנת לחבר את הקהילה לגינה, יש לערב שותפים רבים בתכנית הגינה וליצור ת תוכנית: יציר

הזדמנות לאנשים להגדיר את הרצונות, החזון והצרכים שלהם בגינה.  לדוגמה: כיתת חינוך מיוחד 



 
בבית הספר שתרד פעמיים עד שלוש בשבוע לתפעול הגינה ותיתן לילדים תעסוקה "לא שיגרתית" 

 מו של בית הספר ולנו מענה נוסף לתפעול הגינה.בשיגרת יו

לא פחות חשוב הוא הפן האסתטי של תכנון הגינה, שישרה אווירה נינוחה ותחושה של  אסתטיקה:

סדר וארגון. אם ישנם קירות מסביב לשטח, אפשר לצבוע אותם ולכתוב שורה משיר יפה, לצייר 

ם , ערוגות מצמיגים צבועים או כל רעיון מקורי עליהם ואם אין קירות, אפשר ליצור דחליל גינה מרשי

אחר. חשוב לתת מענה גם להנגשת השטח לאנשים בעלי מוגבלויות כדי שיוכלו להיות שותפים 

 .פעילים בקהילת הגינה

  

התוצר הסופי יהיה תכנית משורטטת שתקבע את מיקומו של כל פרט בגינה: ערוגות הירקות, העצים 

שטחים של פרחי בר ומגוון מינים, פינות ישיבה והרגעות, ועוד. בשלב  והשיחים, ערמות הקומפוסט,

 .הזה יש לקבוע עם ימי פעילות קבועים ולוחות זמנים לאירועים שנתיים ופעילות הגינה

בשלב זה נאתר חומרים לבניית תיחומים לערוגות ולשבילים, חיפויים שונים של רסק איתור חומרים: 

שנים וחומרי בניין לבניית פינות ישיבה, סככות צל, וקומפוסטרים. בגינה עץ, טוף, קש ועוד, ספסלים י

צריך לבדוק את המשאבים שניתן  -הקהילתית צריך להישאר מאד יצירתיים ולחשוב מחוץ לקופסא 

מפעלים באזור, מחסני ציוד ישן של העירייה, אבנים משתלבות שהוחלפו  -להשיג מהסביבה הקרובה 

 .יה, תרומת שתילים או זרעים או ציוד ממחלקת הגינוןממחלקת הכבישים בעירי

  

כדאי לשתף פעולה עם המתנ"ס המקומי, מועדוני גמלאים, מועדוני נוער, ארגוני  שיתוף תושבים:

מתנדבים וארגונים ירוקים, כדי לגייס אנשים נוספים לקהילה. כמו כן כדאי לחשוב על צרוף גני ילדים 

פעמית או שבועית בגינה. גינות רבות נותנות גם מענה חברתי ובתי ספר מהסביבה לפעילות חד 

לקהילות שונות בסביבה הקרובה ומערבות קבוצות של אנשים בעלי מוגבלויות ובעלי צרכים מיוחדים 

 .הבאים לעבוד בגינה עם מדריך לגינון טיפולי מטעמם ומשתלבים בקהילה הרחבה של הגינה

  

 סיום:

כל חניך שירצה ישתף כיצד הרגיש בהקמת הגינה, מה הוא יעשה  על המדריך לערוך סבב קצר, בו

 בחייו האישים על מנת לשמור על הסביבה. 

 רצוי בשלב זה לחלק פירות יבשים בהתאם לאווירת החג.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 נספחים:

 של סילברסטיין העץ הנדיב /

 פעם אחת היה עץ...

 והוא אהב ילד קטן אחד

 העלים של העץוכל יום הילד היה בא ואוסף את 

 ועושה מהם כתרים ומשחק במלך היער.

   הוא היה מטפס על הגזע ומתנדנד על הענפים ואוכל תפוחי עץ והם היו

 מחבואים  משחקים 

 וכשילד היה מתעייף הוא היה נרדם בצילו של העץ

 והילד אהב את העץ... מאד

 והעץ היה מאושר.

 אך הזמן חלף לו והילד הלך וגדל

 העץ נשאר לבדוולעיתים קרובות 

 ואז הילד בא יום אחד אל העץ

 והעץ אמר: " בוא ילד, בוא תטפס על הגזע שלי,

 תתנדנד על הענפים ותאכל תפוחים ותשחק בצילי ותהייה מאושר".

 "אני יותר מידי גדול בשביל לטפס ולשחק" אמר הילד.

 י קצת כסף?""אני רוצה לקנות דברים ולעשות חיים, אני רוצה קצת כסף, אתה יכול לתת ל

"אני מצטער" אמר העץ "אבל אין לי כסף, יש לי רק עלים ותפוחים. קח את התפוחים שלי, ילד, 

 תמכור אותם בעיר וכך יהיה לך כסף ותהייה מאושר".

 ואז הילד טיפס על העץ וקטף ממנו את התפוחים ולקח אותם איתו.

 והעץ היה מאושר.

 אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן...

 יה עצוב,והעץ ה

ואז יום אחד הילד חזר והעץ רעד מרוב שמחה ואמר: " בוא, ילד, תטפס על הגזע שלי ותתנדנד על 

 הענפים שלי ותהייה מאושר".

"אני יותר מידי עסוק בשביל לטפס על העצים" אמר הילד "אני רוצה בית שיהיה לי חם" הוא אמר 

 "אתה יכול לתת לי בית?"

הוא ביתי אבל אתה יכול לקצץ את הענפים שלי ולבנות בית ואז תהייה "אין לי בית" אמר העץ "היער 

 מאושר".

 

 

 

 



 
 פעולה בנושא ט"ו בשבט 

 גיל: השכבה הבוגרת

 6-30מספר חניכים: 

 מיקום: פנים.

 זמן: כשעה וחצי.

ציוד:  * שולחן *אל בד לבן * צלחות חד"פ *כוסות חד"פ *מיץ ענבים ירוקים *תירוש *פירות הסדר 

 של סדר ט"ו בשבט לפי מספר החניכים *הדפסים

 

 פתיחה: 

מסדרים את הסניף בצורה חגיגית, כאשר במרכז יש שולחן חג עם פירות יבשים וכל מרכיבי הסדר. 

יש להדפיס מראש את סדר החג לכל חניך. כמו כן, יש להדפיס גם קטעי קריאה הקשורים לחג, 

 ושירים )ראה נספח(

 

 גוף:

 הדלקת נרות חג

 זו מוקדשת לט"ו בשבט.קבלת חג  

 חג שכולו נטיעות. ראש השנה לאילנות.

 חג שכולו פירות שבעה המינים שבכח סגולת

 אכילתן יתמלאו האילנות שפע, וכל טוב.

 חג שיש בו ארבע כוסות של יין המצביעות על

 חילופי הצבעים בטבע, באילנות בין העונות.

 

 מנהג קדום בעם ישראל

 המבוסס על התיקון העתיק

 תקינו המקובלים.שה

 בפרוס לילו של החמישה עשר

 לחודש שבט,מתכנסים כל בית ישראל

 מסביב לשולחן הערוך,

 אוכלים מפירותיה של ארצנו

 ומספרים בשבחה של ארץ ישראל .

 

 ארבעה ראשי שנים הם:

 באחד בניסן: ראש השנה למלכים ולרגלים.

 באחד באלול: ראש השנה למעשר בהמה.



 
 ה לשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות.באחד בתשרי: ראש השנ

 באחד בשבט: ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי.

 בית הלל אומרים: בחמישה עשר בו.

 )משנה ראש השנה, פ"א מ"א(

 

 ולמה נקבע ראש השנה לאילנות בט"ו בשבט?

  –בתקופת המשנה נקבע ט"ו בשבט כראש השנה לתרומות ולמעשרות 

 המיסים של אותה תקופה.

 רשת התרומות והמעשרות מיבולי פירות האילן נהגו אבותינובהפ

 לפרנס את הכוהנים ואת הלוויים, באשר לא היתה להם נחלת שדה

 וכרם ואת העניים, שלא יכלו לפרנס את עצמם.

 

 כולה יין לבן -כוס ראשונה  

 

  הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצווה של שתיית 
 בשבט.כוס ראשונה מארבע כוסות של סדר ט"ו 

 

 על שום מה? -: יין לבן בלבד אדם מן הקהל

 היין הלבן מסמל את עונת הסתו וראשית החורף והסגריר.

 עת תשש כוחה של חמה, ותנומה ושלכת בעצים.

 עת רדת השלג  ועת פריחתם של הפרחים הלבנים:
 חצב, סתוונית וכרכום, חבצלת ונרקיס.

 לחיים

 את חג החמישה עשר בשבט: בהמשך הדורות ציינו פזורי ישראל מקרא

 באכילת פירות ארץ ישראל.

 באכילתם חוזק הקשר הרגשי לארץ ישראל

 וכך היתה תפילתם של המקובלים:

 

 "יהי רצון שבכוח סגולת אכילת הפירות,

 שנאכל ונברך עליהם עתה,

 יתמלאו מעוז שפע הודם, לשוב שנית, להגדילם

 ולהצמיחם מראשית השנה

 רכהועד אחרית השנה לטובה ולב

 .לחיים טובים ולשלום"



 
 

 חיטה
 החיטה היא הראשונה משבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו.

 חג מקמח החיטה ונברך: "המוציא לחם מן הארץ".–נתכבד בחלת 

 

 זית
 הפרי הקטנטן שאנו אוספים במכות עץ, הוא הוא מלכם של כל עצי הפרי. 

 עיקר גידולו של הזית בנחלת שבט אשר.

 השמן למאור ולמאכל, והסבון לרחצה. וזהו הפרי למאכל,

 

 

 רובה יין לבן ומיעוטה אדום –כוס שניה 

 :    יין לבן מהול במעט אדום על שום מה?אדם מן קהל
 הכוס השניה מסמלת את החלשות כוחו של החורף.

 את סימניו הראשונים של האביב ואת הפריחה הוורודה 

 המכסה את ארצנו בעונה זו.

 חורש והציפרנית.הרקפת, השקד, כליל ה

 לחיים!

 תמר
 נטעם מן התמר שכולו דבש ונשיר:

 צדיק כתמר יפרח

 כארז בלבנון ישגה
 

 גפן
 נטעם מן הצימוקים המתוקים ונחשוב על הענבים והיין המשמח לבב אנוש.

 חצייה יין לבן וחצייה אדום –כוס שלישית 

 : חציו לבן וחציו אדום, על שום מה?אחד החניכים מקריא
 סמלת את האביב.כוס זו מ

  –הצמחים נהנים באחת מן האדום 

 הוא חום השמש השופע.

 הם גשמי החורף –ומהלבן 

 שנאצרו בקרקע.

 שילוב זה הוא המעניק

 את האון והחיות שיש לו לאביב

 ומן האדמה עולים ופורחים הפרחים הצהובים:

 החרצית, החרדל, הקידה השעירה והשיטה.



 
 

 תאנה
 נטעם תאנה ונאמר:

 ורה לתאנה. כל הפירות יש בהם פסולת.נמשלה ת

 תמרים יש בהם גרעינים, ענבים יש בהם חרצנים.

 רימון יש בהם קליפות אבל תאנה כולה יפה לאכילה!

 

 שקד
 נתבונן בענף פורח של עץ השקד, 

 נהנה מן הפריחה הנפלאה 

 נאכל מפרי העץ ויערב לנו טעמו העשיר

 

התיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל לדגלו של מקרא: חזיון זה של השקד הפורח הפך מאז ה
ט"ו בשבט. מטעי השקדים שנטעו במושבות הראשונות ביהודה ואחר כך בגליל התחתון היו פורחים 

שקד( בכפרי  –כבר בסמוך לט"ו בשבט, וטבעו חותמם על החג המתחדש. גם מטעי הלוז )לוז 
השקדיה הפורחת של י. דושמן הוא  הערבים הוו בפריחתם תפאורה נהדרת לחג. דומה והשיר על

 כ גם הבוגרים את השם שקדיה לשקד.שהשריש בפי הילדים, ואח"

 חרוב
 : חרוב זה שאנו אוכלים על שום מה?אחד מהחניכים מקריא

 חרוב מלשון חרב וחורבן הוא העניו שבפירות והאחרון שבהם שכולו קליפה, 
 אך אוהביו  יודעים כי תוכו רצוף דבש.

 

היה הולך בדרך. ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו: "החרוב לכמה שנים הוא טוען פירות"?  חוני המעגל
אמר לו: "לשבעים שנה". אמר לו: "כלום יודע אתה שתחיה שבעים שנה"? אמר לו: "אני מצאתי את 

 טעו אבותי לי, אטע אף אני לבני".העולם בחרובים. כשם שנ

 

  כוס רביעית כולה יין אדום

 ין אדום על שום מה?: יאדם מן הקהל

 את החום. –היין האדום מסמל את הקיץ 

עת פריחת הפרחים האדומים: הפרג, הנורית וניצני הרימונים ומועד הבשלת הפרי 
 האדום, השזיף, התפוח, הענבים והאבטיח.

 לחיים!
 

 רד הלילה רב שירנו הבוקע לשמים 

 שובי שובי, הורתנו, מחודשת שבעתיים.

 בנו אין לו סוף שובי שובי ונסוב כי ל

 כי עוד נמשכת השלשלת

 עד,-כי לבנו לב אחד, מעולם ועדי

 כי עוד נמשכת השלשלת.



 
 

 חסל סדר ט"ו בשבט כהלכתו.

 מחחג ש

 נספחים:

 דור-איך זה להיות עץ / דתיה בן

 פעם שאלתי עץ:

 עץ, איך זה להיות עץ?

 –אתה ודאי מתלוצץ 

 אמר העץ.

 לא ולא אמרתי.

 ברצינות גמורה.

 או רע? זה טוב

 מדוע? –תמה העץ  –רע?! 

 ולא איכפת לך שאתה תקוע

 כל השבוע?

 אינני תקוע.

 אני הרי נטוע.

 ולא מתחשק לך לפעמים 

 ללכת לבקר חברים,

 או לראות מה נשמע

 במקומות אחרים

 אין לי כל צורך לנוד ולנוע,

 ציפורים מזמרות לי באופן קבוע,

 פרפרים לי נושקים,

 מלטפת הרוח,

 כל האופק פתוח. ולנגד עיני

 ובלילה, כשכולם ישנים אז מה?

 בלילה אני מאזין לדממה

 ושומע

 איך נושמת האדמה,

 איך פירות מבשילים,

 איך יורדים הטללים.

 ובתוך ענפי ישנים גוזלים 

 ואני שומר על שנתם.

 

 אמרתי, –אני אוהב אותך עץ 

 והלכתי אל גני

 ונטעתי לי עץ מול חלוני.

 

 

 

  השקדיה פורחת

  עממי

 ישראל דושמן מילים:

 מנשה רבינא לחן:

  השקדיה פורחת

  שמש פז זורחת,ו

  צפורים מראש כל גג

  מבשרות את בוא החג.

 

  ט"ו בשבט הגיע

  חג לאילנות.

 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1156&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1156&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=661&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=661&lang=1


 

  ט"ו בשבט הגיע

  חג לאילנות.

 

  הארץ משוועת

  הגיעה עת לטעת,

  כל אחד יקח לו עץ

  באתים נצא חוצץ.

 

 ט"ו בשבט הגיע...

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פעילות לכבוד ט"ו בשבט

 ט"ו בשבט. -ציון יום חג האילנות -פעילותמטרת ה

* כרטיסיות בצורת פירות   *פוליגל ועליו עץ גדול    *בריסטול עליו ציור של פרח בלי עלה כותרת  ציוד: 

כוסות    *פירות יבשים   *דף שאלות  4אחד.    *כרטיסיה בצורת עלה הכותרת החסר    *כיסוי עינים   *

 ים מבריסטול כדי לתת לחניכים לקשט וליצור לעצמם כתרים.   *צבעים.לחידון טו בשבט   *גזירת עצ

  פתיחה:

דברים שהוא מאחל  2המדריך נותן לחניכים כלי כתיבה וכרטיס בצורה של פרי. על כל חניך לכתוב 

לעצמו לשנה הקרובה. לאחר שכל החניכים כתבו את איחוליהם לעצמם, המדריך מוציא פוליגל עליו 

יר כי טו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, כלומר שנה חדשה של צמיחה. המדריך מצוייר עץ ומסב

 מבקש מכל חניך לפי תור להקריא את איחוליו לשנה הקרובה ולהדביק על העץ.

    גוף הפעולה:

 תחנות: המדריך אומר לחניכים כי את ראש השנה לאילנות צריך לחגוג כמו שצריך ולכן...

 לפרח: : התאם את עלה הכותרת1תחנה 

המדריך מציג בפני החניכים ציור של פרח עם עלי כותרת שאחד מעליו חסר. על החניכים לנסות להניח 

 את עלה הכותרת במקום הנכון כשעיניהם מכוסות:

 : זהה את השיר2תחנה 

 המדריך מזמזם לחניכים שירים הקשורים לטו בשבט ועליהם לזהות את השיר.

 השירים: 

 לנות.. טו בשבט הגיע חג לאי1

 . מתחת לסלע צומחת לפלא רקפת נחמדת מאוד.2

 ברוש שבחצר. על ראש ה3

 כך הולכים השותלים.. 4

 השקדיה פורחת. 5

 כי תבואו אל הארץ.. 6

 . כלניות כלניות.7

 . ואלס להגנת הצומח8

 : פירות יבשים3תחנה 



 
מם בשורה לפני כוסות מול החניכים שלא ניתן לראות מה יש בהם ומשנה את מיקו 4המדריך מניח 

 שכל חניך חדש ניגש. על החניך לבחור כוס ולאכול את מה שיצא בתוכה.

 )בכל כוס יש לשים פירות יבשים שונים כגון: בננות יבשות, משמש, צימוקים, אננס וכו'...(

 : טריוויה לטו בשבט4תחנה 

 נספחים(על החניכים לענות כמה שיותר תשובות נכונות בחידון טו בשבט. )חידון מצורף ב

 סיום:

 יצירת כתרי עצים לראש

 שים לב שהשנה הנוכחית תשע"ה היא שנת שמיטה ולכן אסור לנטוע עצים. -למדריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 -נספחים-

 חידון טו בשבט:

 ספרינו-. הוא עץ נפוץ בישראל, היא מוָרה בבית1

 . עליו אומרים שהוא כמו עץ השדה, היא עליה צומחים העצים2

 וא צמרת העץ, היא משהו חשוב שנאמר. ה3

 . הוא פרי הדר, היא צמח שחולטים ממנו תה4

 . הוא הר ליד חיפה, היא נוסעת מתחת לאדמה5

 . הוא בא לפני הלילה, היא עץ הגדל ליד הנחל, מארבעת המינים6

 . הוא כמו עץ בלי גזע, היא כששני אנשים מדברים7

 מרת. הוא לכבודו חג ט"ו בשבט, היא שם של ז8

 ". הוא חלק מהעץ, היא ממש "קּולית9

 .הוא מכסה את גוף הכבשה, היא חלק מהעץ10

 .הוא העונה בה פורחים הרבה פרחים, היא שם של נערה11

 .הוא ריח טוב, קפד ראשו, הוא קוץ12

 .הוא פרי האלון, היא חלק נסתר בגופנו13

 .הוא שם נוסף לענפי העץ וגם משהו שתופרים ממנו בגדים14

 וא הפרי על העץ, היא שם העץ עצמו.ה15

 תשובות:

 אלונה. -, אלוןאורנית –. אורן 1

 אדמה –. אדם 2

 אמירה -. אמיר 3

 לימונית –. לימון 4

 כרמלית –. כרמל 5

 ערבה –. ערב 6

 שיחה –. שיח 7

 אילנית –. אילן 8

 גזעית –. גזע 9

 צמרת –.צמר 10

 אביבה –. אביב 11

 חוח –. ניחוח 12

 לוטהב –. בלוט 13

 בדים –. בד 14

 שקדייה –. שקד 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -נספחים-

 תפוח לפעילות הפתיחה: הדפיסו לפי מספר החניכים וגזרו

 

 

 

 


