שער ראשון < 1-3

סדר
ט״ו
בשבט
שמח

שׂעֹרָה ,ו ְגֶפֶן
טּה ו ּ ְ
ח ָ
"אֶרֶץ ִ
שמֶן,
תאֵנ ָה ו ְ ִרמּו ֹן; אֶרֶץ-ז ֵית ׁ ֶ
וְּ
ָש" )דברים ח ,ח(
ו ּ ְדב ׁ

עצירה
והתבוננות
ראש השנה לאילן

שער רביעי < 8-10

אחריות

 .1עורכים שולחן חג
"יביאו שבעה מינים אשר נשתבחה בהם הארץ
הקדושה ...וקודם אכילת כל דבר ,לומדים לימוד
השייך לו ,ומברכים על כל אחד ואחד ברכתו
הראוי לו ,בשפה ברורה ובנעימה".
)רבי חיים חורי ,פרי עץ הדר ,מבוא(

 .2גפן

 .10תאנה
פרי עולם הבריאה שאין בו
קליפה כלל ונאכל בשלמותו ,ללא
הפסד ובזבוז .נזכור את מימד
הרוח באדם ובטבע ,ממד שגם
אם נסתר מעינינו ,הוא המניע את
מעגלי הבריאה.

נמזוג ,נברך ונשתה על פרי הגפן ,כוס ראשונה ובה
יין לבן המסמלת את החורף במלוא עוזו וכוחו.
נשתה לכבודם של מעצבי הכל בכל הדורות:
חכמי המשנה והתלמוד ,פייטני ארץ ישראל,
מקובלי צפת והחלוצים ,רבני דורנו והוגיו .דורות
רבים שהעניקו לחג את מנהגיו ,פיוטיו ותפילותיו.

עולם הבריאה
מה נבחר לעשות השנה
כדי להיטב עם הטבע ועם
הסביבה?

 .9כוס יין רביעית
כוס יין רביעית שכולה אדום,
המסמלת את האביב בהדרו.
נשתה לכבוד הנטיעות ותיקון עולם!

 .3חיטה ושעורה
אם ’מוציא לחם מן הארץ‘  -נטול ידינו ונברך ,ואם
’מזונות‘ לפנינו  -נברך ברכתם ונגביה:

 .8תמר ודבש

זה לחם השמחה ,שאכלו אבותינו בארצות קיבצם
ממזרח וממערב מצפון ומים.
כל מי שרעב יבוא ויאכל כל מי שצמא יבוא וילמד
השנה כאן ,וגם לשנה הבאה כאן בארץ ישראל
בני חורין.

פרי עולם היצירה ,נאכל חיצוניותו
ללא גלעינו ,מקור החיים של הפרי
והאחראי ליצירתו.
סגולתו רפואה ובריאות .מה נבקש? שנזכה
להוציא מתוכנו את כל הדברים שאין בהם צורך:
יהי רצון שיישאר רק הפרי הטעים ונדע להיפרד
מהרגלים מיותרים שהשתרשו בחיינו.

 .4כוס יין שנייה

 .7זית

כוס יין שרובה לבן ומיעוטה
אדום ,המסמלת את פריחת
ניצני האביב הראשונים
בעיצומו של החורף הקר.

״אמר רב נחמן בר יצחק :למה נמשלו דברי
תורה כעץ… מה עץ קטן מדליק את הגדול ,אף
תלמידי חכמים ,קטנים מחדדים את הגדולים.
וזהו שאמר רבי חנינא :הרבה למדתי מרבותי
ומחבירי יותר מרבותי ,ומתלמידי יותר מכולם״.

 .5רימון

*מקורות אלו נאספו ממגוון
סידורי טו בשבט ובהם של 'כל
ישראל חברים' ו'טבע עברי' ועל
כך תודתינו.

הכרת הטוב
עולם העשייה
על מה אנחנו מודים
בחיינו?

שער שני < 4-5

רימון  -פרי עולם העשייה ,עולם החומר,
אשר נדרש בהגנה חיצונית מרובה ,אשר
תוכו נאכל וקליפתו נזרקת .נזכור כי גם
במציאות היומיומית והשגרתית ,ניתן למצוא
ניצוצות הרוח .נברך על פרי העץ ונאכל.
למדני אלוהי )לאה גולדברג(:
"למדני אלוהי  //ברך והתפלל
על סוד עלה קמל  //על נוגה פרי בשל
על החירות הזאת  //לנשום לחוש לראות
לדעת לייחל להיכשל…"

)תלמוד בבלי מסכת תענית ,דף ז ,ע"א(

 .6כוס יין נוספת
כוס יין שרובה אדום ומיעוטה
לבן ,המסמלת את חלקנו
למול איתני הטבע

התחדשות
עולם היצירה
מה חשוב לנו בשכנות?
כיצד נוכל לממשו?

שער שלישי < 6-7

מחַ -
שׂ ֵ
ְרא ֶה א ֵיך ְ הַתּוּרְמוּס ָ
עוֹל ֶה ו ְגָדֵל וּפוֹרֵש ׂ אֶצְבָּעָיו לִרְוָחָה,
חַל ּו ֹן הַחֹרֶף פָּתוּחַ
שם
ל ָרוּחו ֹת ,ל ְקו ֹל הֲמו ֹן הַג ֶ ּ ׁ ֶ
של עִיר ל ֵיל ִית
שקִיקָה ׁ ֶ
ל ַ ׁ ְּ

סעִים ,רָו ִים
עַ ְרפִל ֵ ּי הָעֶרֶב נ ִ ָּ
או ֹר הַ ְרחֵק ז ָרוּעַ
וּמַה יִּנ ְב ֹּט בָּהֶם  -רוֹעֵד
כְּפֶל ֶא -
ש ׂק אֶצְב ָ ּעו ֹת
כְּתִינו ֹק פּו ֹ ֵ

קּטַנָּה כ ְ ּקו ֹנְכ ִית
הַנֶּפ ֶׁש הַ ְ
מֻנַּחַת עַל הָאֶדֶן
שמַי ִם הַג ְ ּדוֹל ִים
לְפֶתַח הַ ׁ ּ ָ

נעמה שקד
מתוך 'נחושת ונהר' ,תשע"ג

חלון זרוע

א.ד גורדון

"השמים ,ההרים ,הסלעים,
הצמחים ,הים ,הרוח ,העננים,
הלילה וכו' ,אינם באים לחנך –
וכמה הם מחנכים! וכמה היו
מחנכים ,לו ּ ידע האדם לבקש
תורה מפיהם; יותר נכון ,לבקש
תורת עצמו על פיהם".
ט"ו בשבט מייצג זמן של עצירה
והתבוננות ,זמן של הקשבה
לקצב של הטבע העוטף אותנו,
וגם הזמנה להקשיב לקצב
הפנימי שלנו ולברכות העוטפות
אותנו ולעיתים נתפסות כמובנות
מאליהן.

לכבוד הרגעים המיוחדים הללו
וההזדמנות הטמונה בהם
אנחנו מזמינים אתכם ליצור מפגש
בבניין ,מפגש שכנים
מפגש של "מסיבת תה"  ,או בשמו
המלא " -מסיבת תה בשבט"
ט״ו בשבט הוא זמן לחגוג את היש,
להודות ולברך עליו.

שכנות ושכנים
יקרים!

ט״ו
בשבט
בבניין
מה יש
בערכה?
תה בשבט ערכה מיוחדת עם פעילות
להכנת תה מפירות הארץ
)מבית היוצר של מוזיאון ארצות המקרא
ירושלים(.
משחק אינטרקטיבי שמזמין אתכם ללכת
במסלול קסום ולגלות עצים ,מעיינות
ואתרי טבע ירושלמיים.
קישוט הבניין בחומרים ואביזי יצירה.
סדר ט״ו בשבט עם שירים ,סיפורים
ושאלות לחוגגים.ות.

שירון ט״ו בשבט
שיזרו בתוך המפגש ובעריכת
הסדר משירי החג
אז איך מתארגנים?
ומה נעשה בחגיגה?
נקבע מועד ונזמין את השכנים.ות
)פוסטר הזמנה מצורף ,פתקים לדירות,
הודעות טלפוניות(
נחלק משימות בין שכנים.ות <<
מנחי פעילות עם ילדים ,נגנ.ית ,כיבוד
)המלצה לתה ,יין ,עוגיות ,רימון ,זיתים,
תמרים ותאנים או לכתוב פירות הארץ(,
ציוד )כסאות ,שולחן ,מפה(
ביום עצמו נארגן ונקשט את המקום
ונתזכר את השכנים.ות

ט"ו בשבט על שום מה?
ראשית ,בתקופת המשנה והתלמוד,
נקבע מועד לעניין תורמות ומעשרות
מפירות האילן בארץ ישראל.
בהמשך ,עם חיים בתפוצות החלו
מקובלי צפת במאה ה 16-לחדש את
החג ברוחניותו.

פעילות עם הילדים <<
הכנת תיונים למסיבת התה ,משחק עצים
ונחלים וזמן משותף ליצירה וקישוט
הבניין.
סדר טו בשבט <<
נחלק לשכנים.ות את כרטיסי הסדר,
נברך ,נשיר ונשאל לפי הסדר ,זו הזדמנות
להעמיק את ההכרות בין השכנים.ות.
לחלק זה מומלץ להוסיף יין ופירות
הארץ )תאנה ,תמר ,רימון ,זית ומאפה(.

ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של רועה

כי האדם עץ השדה

דע לך
שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת
משלו

ט"ו בשבט הגיע
חג לאילנות.
ט"ו בשבט הגיע
חג לאילנות…

דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד
משלו

השקדיה פורחת
ושמש פז זורחת,
צפורים מראש כל גג
מבשרות את בוא החג.

מילים ולחן :נעמי שמר
ועל פי דברי ר׳ נחמן מברסלב

מילים :ישראל דושמן
לחן :מנשה רבינא

שירת העשבים

השקדיה פורחת

מילים :נתן זך

שׂדֶה
כ ִ ּי הָאָדָם עֵץ הַ ּ ָ
מחַ
כ ְ ּמו ֹ הָאָדָם ג ַ ּם הָעֵץ צו ֹ ֵ
כ ְ ּמו ֹ הָעֵץ הָאָדָם נ ִג ְ ָד ּע
וַא ֲנ ִי ל ֹא יו ֹ ֵדעַ
א ֵיפֹה הָי ִיתִי וְא ֵיפֹה אֶהְי ֶה
שׂדֶה…
כ ְ ּמו ֹ עֵץ הַ ּ ָ
שלום לבן דודי
מילים :רבי שלמה אבן גבירול

שלו ֹם לְך ָ ד ּוֹדִי הַצ ַח וְהָאַדְמו ֹן
ָׁ
ּ
קּה כ ְמו ֹ
מא ֵת ַר ָ
שלו ֹם לְך ָ ֵ
ָׁ
ִרמּו ֹן

הציונות והעליות לארץ קבעו נטיעות
והפרחת השממה במועד זה
ובעשורים האחרונים נוסף מימד של
מודעות סביבתית ,בבחינת "יום כדור
הארץ" היהודי.

קרַאת א ֲחוֹתְך ָ רוּץ צ ֵא נ ָא
לִ ְ
שיעָהּ
לְהו ֹ ׁ ִ
שי ַרב ַ ּת ב ְ ּנ ֵי
וּצ ְלַח כְּב ֶן י ִ ׁ ָ
עַמּו ֹן...

אז ירנן
מילים :הרב יוסף חיים )הבן איש חי(

א ָז יְרַנֵּן עֵץ הַיְעָרִים לִפְנ ֵי א ֵל
א ַ ִד ּיר א ַ ִד ּירִים
שיר
שירִים א ָ ׁ ִ
יָעִיר זְמִירו ֹת ו ְ ׁ ִ
שיר חָד ָׁש
ִׁ
שמו ֹ
תפָּא ַר א ֵל חַי צוּרֵנו ּו ּ ׁ ְ
יִ ְ
ק ָד ּׁש
ת ַ
יִ ְ
ב ָ ּרוּך ְ א ֵל ׁשוֹכ ֵן עֲרָבו ֹת הַב ּוֹרֵא
נְפ ָׁשו ֹת רַב ּו ֹת
שיר
וּבָרָא א ִילָנו ֹת טו ֹבו ֹת א ָ ׁ ִ
שיר חָד ָׁש
ִׁ
שמו ֹ
תפָּא ַר א ֵל חַי צוּרֵנו ּו ּ ׁ ְ
יִ ְ
ק ָד ּׁש...
ת ַ
יִ ְ

