ט"ו בשבט

ארץ טובה ,ארץ חמדה
מטרות
התלמידים יכירו את מנהגי ט"ו בשבט.
התלמידים יחקרו כיצד מנהגים אלו מבטאים את החיבה
לארץ ישראל ומחנכים הן את היהודים היושבים בארץ הן את
יהודי התפוצות לאהוב ולהעריך אותה.
התלמידים ייחשפו למקורות מן המסורת היהודית
וליצירות אמנות חדשות המהללות את טוב הארץ – את
יופייה ,את נופיה ,את עציה ואת ּ ֵפרותיה.
התלמידים יחוו בעצמם חיבה לארץ ישראל.
התלמידים יתוודעו להתפתחותן של המסורות השונות
לציון ט"ו בשבט במהלך הדורות.
התלמידים יראו במסורת היהודית מסורת חיה ומתפתחת,
וירגישו שהם חלק ממסורת זו.

הזמן הדרוש להוראת כל היחידה 4 :שעות.
ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את כל
היחידה,מומלץ ללמד את המדורים האלה:
המדור "פותחים ספר" ,העוסק במקורות
יהודיים המציגים את מנהגי החג המסורתיים
ואת הקשר של העם היהודי לארץ ישראל.
המדור "בסימן קריאה" ,המציג את געגועיהם
של יהודי התפוצות אל ארץ ישראל.
.

ציוד מיוחד

מפת גדולה של ארץ ישראל (ראו פעילות בעמ' ??).
על "אחריות ומחויבות" – ראו בעמ'  10 ,2ו־ 13בקובץ זה.
על "מסורת וחידוש" – ראו בעמ'  ,8 ,7 ,6 ,5ו־ 10בקובץ זה.

עמוד השער
עמוד השער ולוח המודעות שבמרכזו נועדו לסייע לתלמידים להיזכר במידע בסיסי על אודות ט"ו בשבט ,מידע שצברו
ולמדו בשנים הקודמות.
מתוך רצון להרגיל את התלמידים לקרוא קריאה ביקורתית וגם לחשוב בעצמם ,לא הובאו בעמוד השער פרטי מידע
מסוימים .משום כך ,רצוי לשאול אותם איזה מידע אפשר לדלות מעמוד השער וכן איזה מידע חסר בו.
המידע על החג מובא בעמוד זה לעתים בגלוי ולעתים ברמזים.
רעיונות לפעילויות שונות סביב עמוד השער מובאות במבוא הכללי (ראו עמ'  5ו  6במבוא הכללי לתכנית).
נ"ב בסוף מדריך זה תוכלו למצוא דף עבודה לתלמידים.
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פרטי המידע שאפשר להיזכר בהם בעקבות הקריאה בעמוד השער הם:
הכותרת "ט"ו בשבט" והתאריך :ט"ו בגימטרייה –  .15שמו העיקרי של החג הוא התאריך שהוא חל בו – חמישה־עשר
בחודש שבט ,שם שאין בו רמז לתוכנו של החג.
אפשר לשאול את התלמידים אילו ימים מיוחדים אחרים מכונים על פי תאריכם? (עשרה בטבת ,תשעה באב ,י"ז בתמוז...
אפשר להוסיף לרשימה זו גם את האחד באפריל ואת כ"ט בנובמבר).
תת כותרת "ארץ טובה ,ארץ חמדה" :אלו כינויי חיבה לארץ ישראל (נלמד על כינוי חיבה נוספים בהמשך) .תת כותרת זו
מעידה על נושא היחידה :ט"ו בשבט בהיותו חג המבטא את חיבּ ת עם ישראל לארץ ישראל.
לוח מודעות

1

2

3

4

מודעה 1
– יש להסב את תשומת לבם של התלמידים ליסודות השונים שבסדר ט"ו בשבט
(סעודת ּ ֵפרות ,ארבע כוסות יין ,הגדה של ט"ו בשבט ,שירים ,חיבה לארץ ,אווירה
חגיגית) .על הסדר ועל הנהוג בו ראו בהרחבה בתעודת הזהות.
מודעה 2
– ט"ו בשבט הוא חג האילנות .מאז ימי התחדשות היישוב היהודי בארץ
ישראל ,מקובל ביום זה לטעת עצים ברחבי הארץ.
מודעה  3ו־4
– מודעות אלו מציגות את ההיבט האקולוגי שנוסף לחג בשנים האחרונות.
על הקק"ל נרחיב במדור "מבעד לחלון" .רצוי להזכיר לתלמידים מהו ִמחזור
ולהרחיב על הצורך לשמור על סביבה נקייה ולצמצם את הפסולת שאנו מייצרים.
(להרחבה בנושאים אלו ראו במדריך למורה ליחידה על ט"ו בשבט בחוברת
"זמנים לששון ולזיכרון" באתר של קרן תל"י ,בכתובתhttp://www.tali.:
) org.il/pirsoum_images/tubishvat.pdf

אחריות ומעורבות לסביבה :למנוע שריפות יער
השריפה הגדולה שפרצה בכרמל ב  2בדצמבר 2010 ,גרמה למותם של  44איש ,להשמדתם של כ 32,000-דונם
( 32קמ"ר) של יער נטע-אדם וחורש טבעי ,לחורבנם של עשרות בתים ,ולמותן של חיות בר ובית שנלכדו בלהבות.
בעקבות מודעה  ,2חשוב להבהיר לתלמידים שאין להדליק אש ביער אלא במקום מוסדר המיועד לכך (בחניוני קק"ל
מוצבים מתקני מנגל שם מותר להבעיר אש).
אם קוראת שריפה ,יש לטלפן ל־ׁ( 102מוקד מכבי אש).
תמצאו פירוט הכללים למניעת שריפות יער באתר ה"ק.ק.ל".

מה אינו מוזכר בעמוד השער ובלוח המודעות?
כאמור ,בעמוד השער לא הובא כל המידע על ט"ו בשבט .על כן רצוי לשאול את התלמידים גם אילו
פרטי מידע על ט"ו בשבט אינם נזכרים בעמוד השער ,לא בגלוי ולא ברמזים.
למשל ,לא הוזכרו בעמוד זה –
שמו הנוסף של החג :ראש השנה לאילנות,
העובדה שיום זה אינו מוזכר בתנ"ך אלא נזכר לראשונה במשנָ ה – ׁ ָשם הוא מכונה "ראש השנה
לאילן" .אפשר להוסיף ולציין שליום זה חשיבות רבה בהקשר לתרומות ומעשרות .ראו הרחבה
בתעודת הזהות.
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מיון המידע וכתיבת מודעה
 רצוי שהתלמידים ימיינו את המידע המופיע בעמוד השער ,וכן את המידע המשלים שהוזכר בשיעור ,על פי הקטגוריות
האלה :תאריך החג  /שמות החג  /מהות החג  /מה עושים בחג.
 כדאי להמליץ לתלמידים לסמן ב־ Vאת פרטי המידע המופיעים בעמוד השער וב־ Xאת פרטי המידע שנזכרו
בהם בעצמם או בעקבות השיחה בכיתה.
לפניכם תעודת הזהות של ט"ו בשבט המסכמת את עיקר ענייני החג.
 אפשר לבקש מהתלמידים להכין תעודה זהות מעין זו בעצמם ,על סמך מה שהוזכר בכיתה עד כה.

התפתחות החג ומנהגיו
חגה של ארץ ישראל – סדר ט"ובשבט
רק במאה ה־ 16החל ט"ו בשבט להיעשות לחג של ממש.
המקובלים בצפת (רבנים שהכירו את תורת הקבלה – תורת
הסוד והמיסטיקה היהודית) הנהיגו אז מנהג חדש :לערוך
סדר ט"ובשבט .סדר ט"ו בשבט הוא סעודה שבה אוכלים
מפרות ארץ ישראל .יש האוכלים חמישה־עשר (ט"ו) סוגים
שונים של פרות ,ויש המקפידים לאכול משבעת המינים
שנשתבחה בהם ארץ ישראל :חיטה ,שעורה ,גפן ,תאנה,
רימון ,זית ודבש (תמרים).
בסדר ט"ובשבט יש השותים ארבע כוסות יין ויש הקוראים
מתוך הגדה מיוחדת .פסוקים ,שירים ,פיוטים ,מדרשים
וקטעים נוספים העוסקים בשבחי ארץ ישראל ,עציה
ופרותיה ,על פי סדר מסוים .המנהג לערוך סדר ט"ובשבט
התפשט לקהילות היהודיות בעולם וחיזק את הקשר שלהן
לארץ ישראל .מכיוון שבעבר לא היה אפשר להשיג בחו"ל
פרות טריים מארץ ישראל ,התפתח המנהג לאכול בט"ו
בשבט פרות יבשים ,וכך נוהגים עד היום בקהילות היהודיות
בתפוצות ובארץ.
חג הנטיעות
לפני כמאה שנה התחילו היהודים לשוב לארץ ישראל מן
התפוצות .מכיוון שט"ובשבט הוא מועד הקשור לארץ
ישראל ולאדמתה ,ראו בו אנשי התנועה הציונית חג מרכזי
וחשוב .גם הם הנהיגו בו מנהג חדש – לנטוע עצים בכל
רחבי הארץ!
חג שמירת הטבע
כיום רבים רואים בט"ובשבט לא רק את חגו של הטבע
בארץ ישראל ,אלא גם את חגם של הטבע והסביבה בכלל.

תאריך החג :ט"ו בשבט (חמישה־עשר בחודש שבט).
שמות החג:
ראש השנה לאילנות – ט"ובשבט אינו נזכר בתורה וגם לא
בספרי התנ”ך האחרים .חז”ל הם שקבעו שט"ובשבט יהיה
התאריך שממנו י ְִמנ ּו (יספרו) את גיל האילנות .מועד זה
נזכר לראשונה במשנָ ה ,שם הוא מכונה "ראש השנה לאילן".
בימנו הוא מכונה לעתים "ראש השנה לאילנות".
במשנה (מסכת ראש השנה ,פרק א' משנה א') מופיעה
מחלוקת בדבר התאריך הקובע לעניין תרומות ומעשרות –
בית שמאי סברו שא' שבט הוא ראש השנה לאילן ,ואילו בית
הלל סברו שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן .כמו במקרים
רבים אחרים ,גם כאן נקבעה ההלכה כבית הלל.
ראש השנה לתרומות ומעשרות – על פי ההלכה צריך
הפרות והירקות תרומות ומעשרות (מעשר
להפריש מיבול ּ ֵ
הוא עשירית מהיבול) .כאשר בית המקדש עמד על תלו,
נמסרו התרומות והמעשרות לכוהנים ,ללוויים ולעניים על
פי כללים מסוימים .חז”ל קבעו שפרות האילן שחנטו (הפכו
מפרחים לפרות) עד ט"ו בשבט ייכללו בחישוב התרומות
והמעשרות של השנה החולפת ,ואילו הפרות שחנטו לאחר
ט"ו בשבט ייכללו בחישוב התרומות והמעשרות של השנה
הבאה .לא ידוע לנו אם בתקופה זו היה בט"ו בשבט ממד
כלשהו של "חג" .יש לשער שהיה זה בעיקר תאריך קובע
לענייני מיסוי ולא חג ממש.
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מה על פרק?
המדור "מה על הפרק" מציג את נושא היחידה :טוּב הארץ ,הצורך להיזכר בו ,הדרכים שבהן ט"ו בשבט מזכיר את הארץ
ואת יתרונותיה ,וכן זיקתם של יהודים בכל העולם אל ארץ ישראל.

יזי מספרת...

ל

דברי ליזי הנהגת מעלים היבט אישי של אחת הסוגיות הנחקרות ביחידה.
נ"ב כמעט כל  200מיליון העצים שליזי מזכירה נטעו על ידי הקרן הקיימת לישראל .על
הקק"ל נרחיב במדור "מבעד לחלון".
לאחר קריאתם של דברי הנהגת אפשר לשוחח על המקומות שליזי ציינה.
– מומלץ להביא מפה גדולה של ארץ ישראל ולהראות (או לבקש מהתלמידים לציין)
היכן נמצאים על המפה המקומות שציינה ליזי .נוסף על כך ,אפשר להוסיף ולציין
מקומות מרכזיים אחרים בארץ ישראל ,כמו היישוב שהתלמידים לומדים בו ,עיר
הבירה ירושלים ועוד ערים חשובות בארץ.
– כדאי להסביר את הביטוי "ימה וקדמה צפונה ונגבה" המופיע בסוף דברי ליזי ומונה
את ארבעת הכיוונים בשמותיהם המקראיים.
ימה – מערבה ,הכיוון שבו נמצא הים התיכון ,הנקרא במקורותינו "הים הגדול".
קדמה – מזרחה ,הכיוון שממנו זורחת השמש "מוקדם" בבוקר.
צפונה – כלשונו.
נגבה – דרומה ,הכיוון שבו נמצא הנגב.
שושנת הרוחות שלנו שונה מזו של בני תקופת המקרא .אנו מתארים מרחבים
ומקומות כשפנינו לצפון ,ואילו הקדמונים עמדו ופניהם מזרחה ,כלומר "קדמה".
כדאי לסובב את מפת הארץ שברשותכם  45מעלות שמאלה – כשהמזרח למעלה,
כדי שהתלמידים יראו כיצד נראית הארץ מ"זווית" זו .מכאן אפשר להבין מדוע ארץ
ישראל הצרה (כאשר מסתכלים על מפה כשהצפון למעלה) נקראת (בברכה השנייה
בברכת המזון) "ארץ חמדה טובה ורחבה".
הרב פנחס פלאי (המאה ה־ )20נתן משמעות נוספת לכינוי "ארץ [טובה] ורחבה":
"יש בארץ גיוון גיאוגרפי־טופוגרפי ועוד יותר אנושי־תרבותי כה רב שנוצר הרושם
שארץ ישראל היא ארץ רחבה".
בכיתה אפשר לחבר בין פירוש זה לדברי המדריכה שליזי מצטטת" :גם מדבר ,גם חוף
ים ,גם הרים ,גם מישורים ,של בחרמון ,שמש יוקדת בים המלח ,הכול הכול בארצנו
הקטנטונת" ולבקש מהתלמידים לפרט באותה צורה גם את "הגיוון האנושי־תרבותי"
שהרב פלאי מדבר עליו.

שיחה – מחיי התלמידים:
אפשר לבקש מהתלמידים לספר על מקום מיוחד בארץ שביקרו בו ,או על טיול מיוחד שהשתתפו בו ,ולסמן במפה את
המקומות שיוזכרו.
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פעילות
אפשר לחלק את התלמידים לארבע קבוצות ולבקש מהן להכין רשימה של המקומות ,הצמחים ובעלי החיים שהם
אוהבים במיוחד בארץ ישראל ושמותיהם מתחילים באותיות המרכיבות את המילים ארץ ישראל (אקרוסטיכון).

זה האקרוסטיכון שאני כתבתי:
א .אבטיח
ר .רותם (זה השם השני שנתתי לבן שלי ,שלומי)
צ .ציון (כלומר ,ירושלים)
י .ים תיכון (לדעתי החופים שלנו הם בין החופים היפים
בעולם – כאשר הם נקיים!)
ש .באות שי"ן יש לי שלוש אפשרויות .1 :שמש (כי בארץ
יש לנו הרבה שמש ,אבל אני אזרחית טובה ושמחה גם
כאשר יורד גשם) .2 ,שקדייה פורחת ו־ .3שלג החרמון.
ר .רימון (אתם כבר יודעים שאני אוהבת רימונים .אתם
זוכרים מה שקרה לי בראש השנה?)
א .איילות המקפצות על הרי המדבר.
ל .ואחרון חביב – להחנות את המכונית ולטייל ברגל
בארצנו היפה!

פותחים ספר
בשלושת החלקים הראשונים של המדור (א–ג) מוצגים מנהגי ט"ו בשבט לפי סדר התפתחותם (כלומר ,בסדר כרונולוגי),
וכן מקורות הלקוחים מן התנ"ך ומהמדרשים המשקפים אהבה לארץ.
חלקו הרביעי של המדור (ד) עוסק בפן האקולוגי של החג שהתפתח בשנים האחרונות

מסורת ,חידוש ו ...דידקטיקה
ט"ו בשבט הוא דוגמה מובהקת לחג ששינה את פניו לאורך הדורות.
בעת הוראת המדור רצוי להסב את תשומת לב התלמידים לתקופות שבהן החלו
לנהוג המנהגים הנלמדים וכן לתהליך התפתחות החג לאורך הדורות .בכיתה
אפשר לרשום את המנהגים החדשים על ציר זמן שתציירו על לוח הכיתה (ראו
בהמשך).
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חלק א :ארץ טובה – סדר ט"ו בשבט
"ארץ טובה" הוא כינוי חיבה לארץ ישראל המופיע בפסוקים מספר דברים ,פסוקים המשבחים את הארץ ושנהוג להגיד
אותם בסדר ט"ו בשבט .בין פסוקים אלו גם הפסוק הידוע שמוזכרים בו המינים שהשתבחה בהם הארץ:
"א ֶרץ ִח ּ ָטה ּו ְׂשע ָֹרה וְ גֶ פֶ ן ו ְּת ֵאנָ ה וְ ִר ּמוֹ ן ֶא ֶרץ זֵ ית ׁ ֶש ֶמן ו ְּדבָ ׁש" (דברים ,פרק ח' פסוק ח').
ֶ
• על שאלה :1
בפסוקים מוזכרים מאפיינים רבים היכולים להצדיק את הכינוי "ארץ טובה" –
– יש בארץ נחלים ומעיינות גם בבקעה וגם בהר.
"א ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא בְ ִמ ְס ֵּכנֻ ת ּתֹאכַ ל ָ ּב ּה לֶ ֶחם
– ארץ ישראל היא ארץ פורייה ,גדלים בה ,בין השאר ,שבעת המינים שבזכותם זו ֶ
ל ֹא ֶת ְח ַסר כּ ֹל ָ ּב ּה".
– יש בה חומרי גלם (ברזל ונחושת).
• על שאלה :2
"א ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא בְ ִמ ְס ֵּכנֻ ת ּתֹאכַ ל ָ ּב ּה לֶ ֶחם ל ֹא ֶת ְח ַסר כּ ֹל ָ ּב ּה" ,וכן משאבים לפיתוח
הארץ מספקת מים ומזון לתושביה – ֶ
המסחר והתעשייה (בימי קדם – להכנת כלים חקלאיים ונשק להגנה).
– טוב לחיות בארץ ישראל בשל השפע שיש בה .השפע הוזכר גם בתשובה לשאלה ראשונה.
– ארץ ישראל מספקת את כל צרכיו הפיזיים של האדם :מזון ,מים ומחצבים המספקים חומרי גלם ופרנסה.
• על שאלת המחשבה:
חשוב לנו להעריך את הטוב שיש בארץ.
המודעות לכך שארץ ישראל היא ארץ טובה ושבכוחה לתת מענה לכל צרכינו מאפשרת לנו להתמודד עם הקשיים שאנו
נתקלים בהם בחיי היום־יום .מאותה הסיבה ,חשוב לזכור שבמשך כמעט  2000שנה הורחקנו מארצנו לארצות לא לנו וגם
שם ידענו תקופות קשות.

מסורת וחידוש
סדר ט"ו בשבט הוא המנהג הראשון של ט"ו בשבט שאנו לומדים עליו במדור זה.
הנהיגו אותו הרבנים המקובלים בצפת ,במאה ה־ 16לספירה.
אפשר לספר לתלמידים שבתקופה שבית המקדש השני היה קיים ,היה ט"ו בשבט יום מיוחד בלוח העברי – התאריך
הקובע לענייני תרומות ומעשרות .עם חורבן הבית הפסיק המנהג לתת תרומות ומעשרות לכוהנים וללויים .לא ידוע
לנו כיצד ציינו את ט"ו בשבט (אם בכלל) .מאז המאה השמינית צוין ט"ו בשבט בתפילה – כיום "שאין אומרים בו
תחנון" .תחנון היא תפילה שבה המתפלל מתוודה על חטאיו ומבקש מחילה ורחמים עליו ועל כל עם ישראל .תפילה
זו אינה נאמרת בשבתות ובחגים.
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מסורת וחידוש – ציר זמן
חורבן
בהמ"ק השני
שנת  70לספירה

המאה ה8-

המאה ה21-

המאה ה16-
המאה ה19-

ראש השנה
לתרומות ולמעשרות

ציון בתפילה:
אין אומרים תחנון
סדר ט"ו בשבט

חלק ב" :ארץ חמדה נחלת צבי"
"ארץ חמדה נחלת צבי" הוא כינוי חיבה נוסף לארץ ישראל ,והוא לקוח מדברי הנביא ירמיהו המובאים ביחידה זו.
כפי שמצוין בחוברת לתלמיד ,בתנ"ך מכונה ארץ ישראל גם "נַ ֲחלַ ת צְ בִ י".
למילה "צבי" בעברית שתי משמעויות עיקריות:
בעל החיים;
א.
פאר והדר ,המפואר והמובחר.
ב.
(אגב ,אין קשר לשוני בין המילים האלה – לכל אחת מהן מקור אחר)
המדרש שלפנינו מבין את הפסוק על פי המשמעות הראשונה של המילה "צבי" – הצבי ,בעל החיים ,הוא קל תנועה וזריז,
והמדרש משווה אותו לארץ ישראל שפרותיה מבשילים מהר .עם זאת ,יש לשער שעל פי פשט הכתוב ,הביטוי "נחלת צבי"
בפסוק בירמיהו מקביל לביטוי "ארץ חמדה" שבאותו פסוק ,ומכאן שמדובר ב"צבי" במשמעות השנייה.
• על שאלה :3
יש לכוון את התלמידים לחפש איפה מוזכרת ירושלים בתפילת העמידה ובברכת המזון ,שכן הכמיהה לחזור לארץ ישראל
באה לדי ביטוי ברצון לראות את ירושלים בבניינה (הכוונה לבית המקדש).
בתפילת עמידה" :ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה ...ובנה אותה בקרוב בימינו".
בברכת המזון( :הברכה השלישית)" :ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו ...ברוך אתה ה' ...בונה ירושלים".

הידעתם?
על פי מדרש בילקוט שמעוני ,המפרש את הפסוק "ברח דודי ודמה לך לצבי" (שיר השירים ,פרק ח' פסוק י"ד),
נמשל עם ישראל הגולה לצבי שישוב לארצו:
"ברח דודי ,ודמה לך לצבי" (שיר השירים ח' ,י"ד)
מה הצבי הזה הולך לסוף העולם וחוזר למקומו,
אף ישראל ,אף על פי שנתפזרו בכל העולם עתידין לחזור,
שנאמר " ֵאל ְֵך ָא ׁש ּובָ ה ֶאל ְמקוֹ ִמי" (הושע ה' ,ט"ו).
(ילקוט שמעוני על שיר השירים ,פרק ח ,רמז תתקצד)
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• על שאלת המחשבה של ליזי:
לאוהביה לחזור ולדבר בשבחה .כך
א .המאוהב משתוקק להרבות במילות אהבה כלפי אהובתו .גם האהבה לארץ גורמת
ּ
עשו חז"ל במדרשים רבים.
ב .נוסף על כך ,החזרה על דברי החיבה משכנעת את הדובר עצמו שארץ ישראל חביבה .בחזרה על דברי השבח לארץ שאפו
חז"ל להדק את הקשר של בני העם בארץ ובתפוצות לארץ ישראל .משום שבט"ו בשבט מהללים את ארץ ישראל בדיבור,
בשירה ובאכילה ,מילא חג זה ,והוא ממלא עד היום ,תפקיד חשוב בחיזוק הזיקה של היהודים לארץ ישראל ,גם של
היהודים היושבים הרחק ממנה.

חלק ג :חג הנטיעות
• על שאלת המחשבה:
בשביל המתיישבים הייתה הנטיעה דרך ליישם את חזונם להפוך את השטחים הצחיחים שהיו בארץ בתקופתם לשטחים
ירוקים (נרחיב בעניין כאשר נעסוק בשאלות  4ו־.)5
• על המדרש בתחתית העמוד:
גם חז"ל ראו ערך חשוב בעבודה החקלאית בכלל ,ובנטיעת העצים בפרט .חז"ל תיארו את נטיעת העצים כמעשה אלוהים
שיש לחקות אותו .יתר על כן ,הם תיארו אותה כאחד המעשים הראשונים שהאל עשה לאחר הבריאה (שימו לב לחזרה על
המילה "תחילה" במשפט הראשון של המדרש) .על פי המדרש הזה יש לנטוע עצים מיד ,לפני שעושים כל דבר אחר – "לא
תתעסקו אלא במטע תחילה".

מסורת וחידוש
מי שהנהיגו את המנהג החדש לטעת עצים בט"ו בשבט לא עשו זאת כדי "לקיים את הכתוב" במקורות היהודיים –
רובם לא היו שומרי מצוות .עם זאת ,הם הכירו את המסורת שט"ו בשבט הוא "ראש השנה לאילן" ומעין "חגה של
ארץ ישראל" ,ולכן מצאו לנכון להנהיג את המנהג לנטוע עצים דווקא ביום זה (אף על פי שמבחינה חקלאית ובוטנית,
זו אינה העונה המתאימה ביותר לנטיעה).
אם כן ,מנהג חדש זה ,שהונהג כדי לסמל את ההשתרשות החדשה בארץ ,מסתמך על המסורת עתיקת הימים
המחברת בין ט"ו בשבט לעצי ארץ ישראל.
מסורת וחידוש – ציר זמן
חורבן
בהמ"ק השני
שנת  70לספירה

ראש השנה
לתרומות ולמעשרות

המאה ה8-

המאה ה21-

המאה ה16-
המאה ה19-

ציון בתפילה:
אין אומרים תחנון

סדר ט"ו בשבט
נטיעות
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• על האיור:
בשביל המתיישבים הייתה הנטיעה דרך ליישם את חזונם להפוך
את השטחים הצחיחים שהיו בארץ בתקופתם לשטחים ירוקים
(נרחיב בעניין כאשר נעסוק בשאלות  4ו־.)5
• על המדרש בתחתית העמוד:
באיור בעמ'  64בחוברת לתלמידים מופיעה כרזה שפרסמה הקרן
הקיימת לישראל .לא ידוע לנו מתי בדיוק הופקה הכרזה,
אבל מהסגנון הגרפי שלה אפשר לשער שהיא צוירה בעשורים
הראשונים של המאה ה־.20
בצד שמאל של הכרזה כתוב חלק משיר:
ונכה פה שֹרש ,עוד שנה ועוד שנה – והנה פה חֹרש".
"זה היום נִ טע ונשתֹל ֶּ
אפשר לשאול את התלמידים מדוע לדעתם בחרה הקרן הקיימת להפיק כרזה המראה ילדים נוטעים עצים.
תשובות אפשריות:
– בהתאם להנחיות הסתדרות המורים ,בשנת  1908החלו בתי הספר להוציא את תלמידיהם לנטוע עצים בט"ו בשבט.
הכרזה מתארת את מה שקרה במציאות.
– הכרזה מבקשת להעביר את המסר (הן למבוגרים ,הן לילדים עצמם) שגם ילדים יכולים להשתתף בפרויקט הלאומי של
נטיעת העצים.
– הילדים מסמלים את העתיד – כפי שהם יגדלו ,גם עצים יצמחו.
• על שאלות  4ו־:5
שאלות אלו מאפשרות לתלמידים להיזכר ב"תרומתם" של העצים לאדם ולסביבה ,שבכמה מהם כבר עסקו בשנים
הקודמות .השנה ננסה להעמיק את ידיעותיהם בנושא ונציין ,למשל ,את העובדות האלה:
– נייר מופק מעץ.
– עלי העצים מטהרים את האוויר בזכות חומר הנקרא כלורופיל .הכלורופיל משתמש באנרגיית השמש והופך את הפחמן
הדו־חמצני שבאוויר (שהוא גז רעיל) לחמצן שאנו זקוקים לו כדי לנשום.
– העצים משמשים מעון טבעי לבעלי חיים רבים .הציפורים מקננות בדרך כלל על העצים.

הצעה לפעילות:
אפשר לערוך תחרות – לחלק את הכיתה לכמה
קבוצות ,ולבקש מכל קבוצה לנסות לפרש את
הביטויים הבאים הקשורים בעצים:
"נתלה באילן גבוה"" ,להכות שורשים"" ,נח על זרי
הדפנה"" ,לעקור מהשורש"" ,להגיע לשורש העניין",
"בחור כארז"" ,אם בארזים נפלה שלהבת ,מה יגידו
אזובי הקיר"" ,מרוב עצים לא רואים את היער",
"אבות אכלו בוסר ושיני בנים תכהנה"" ,איש תחת
גפנו ותחת תאנתו"" ,בול עץ"" ,כערער בערבה"" ,לדבר
אל העצים ואל האבנים"" ,לא מכל אורן יעשה תורן",
"לא דובים ולא יער"" ,התפוח לא נופל רחוק מהעץ",
"לגדוע את הענף עליו יושבים".

הצעה לשיעורי בית:
אפשר לבקש מהתלמידים לעיין במפת ארץ ישראל
ולהכין רשימה של מקומות בארץ הנושאים שמות
קשורים לעצים.
דוגמאות לשמות מקומות ,יישובים וחבלי ארץ
הקשורים בעצים:
בית זית ,נווה אילן ,כפר הנוער ארזים ,בית השיטה,
בית הערבה ,בית אורן ,שורש ,ברוש ,תומר ,תדהר,
עמק האלה ,אלון שבות ,אלוני הבשן ,גפן ,רימונים,
כפר חרוב ,נחל תאנים ,אלון מורה ,שדה אילן ,דפנה,
בר אילן ,שקד ועוד ועוד...
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חלק ד :שמירת הסביבה – מעורבות ואחריות
מסורת וחידוש
בשנים האחרונות נוסף לט"ו בשבט פן חדש .החג שעד כה נחשב לחגה של ארץ ישראל ,היה לחג הקורא להתנהגות
ידידותית כלפי כדור הארץ כולו (אם כי לתושבי הארץ יש כמובן אחריות מיוחדת לסביבה בישראל) .המקור המובא
בחוברת מציג דוגמה לפרויקט אקולוגי כלל־עולמי שמדינת ישראל משתתפת בו (באמצעות הקק"ל).
נראה עתה שגישה זו מתאימה לרוחה של המסורת היהודית.

אחריות ומעורבות
במדרש שלמדנו בעמוד  64כתוב שהאל החל את מעורבותו בעולם בנטיעת עצים בכל העולם ,והטיל עלינו לנטוע
עצים בראש ובראשונה בארץ ,שכן האחריות לסביבה מתחילה בדאגה לסביבה הקרובה.
אפשר לקרוא לתלמידים גם את המדרש (שהתלמידים שלמדו על ט"ו בשבט בחוברת "זמנים לששון ולזיכרון" כבר
עסקו בו) .במדרש זה האל פונה לאדם הראשון (משמע לכל אדם):
בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון ,נטלו והעבירו על כל אילני גן עדן ואמר לו:
ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם וכל מה שבראתי ,בשבילך בראתי.
תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי ,שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.
(על פי קהלת רבה ,פרשה ז' ,י"ג)

מסורת וחידוש – ציר זמן
חורבן
בהמ"ק השני
שנת  70לספירה

ראש השנה
לתרומות ולמעשרות

המאה ה8-

המאה ה21-

המאה ה16-
המאה ה19-

ציון בתפילה:
אין אומרים תחנון

סדר ט"ו בשבט
נטיעות
חג איכות הסביבה
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בסימן קריאה
במדור זה מופיע השיר "פרות חמישה־עשר" שכתבה והלחינה נעמי שמר (השיר ידוע גם בשם "שלג על עירי").
שאלות לשיחה בעקבות השיר:
לאהובה ולארץ ישראל החמה .האם קרה לכם אי פעם ,שדבר מסוים
השלג מעורר בלב הדוברת בשיר געגועים חזקים
ּ
הזכיר לכם את ניגודו (ואף גרם לכם להתגעגע אליו)?
אילו פרות מוזכרים בשיר? אילו מהם שייכים לשבעת המינים?
כאמור ,השיר מכונה גם "שלג על עירי" .איזה משני שמותיו של השיר מתאים יותר לדעתכם? מדוע?
מדוע לדעתכם מופיע השיר בהגדות ט"ו בשבט רבות?

בסדנת האמן
במדור זה ,מופיעה היצירה "רימונים על חלוני" של
הצייר ראובן רובין.
 שאלה  :1על אדן החלון מונחים רימונים – הרימון
הוא אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל,
וכך גם עצי הזית .השמש והברושים שברקע מאפיינים
את נופה של הארץ .אפשר לשאול את התלמידים אם
הבחינו גם ברועה ובעזים שבציור.
 שאלה  :2קרני השמש המאירות את ההרים
מאפשרים לנו לחוש בחום השמש.
אפשר להוסיף ולשאול מה גורם לנו להבין שהחדר המצויר הוא חדר חשוך וקריר יחסית.
 שאלה  :3שאלה זו חשובה – לאחר שהשאלות הראשונות הביאו את התלמידים להתבונן ביצירה ,חשוב מאוד לנסות
לעזור לתלמידים לנסח את הרושם שיש ליצירה עליהם.
 את המשימה שבעמ'  67מומלץ לתת כמשימת בית ולשוחח עליה בשיעור הבא.

קסם הלשון
 מבמדור "קסם הלשון" נפגיש את התלמידים עם משל מסוג זה.
בהתאם להישג נדרש  7המופיע בתוכנית הלימודים לחינוך לשוני של משרד החינוך" :קריאת טקסטים מן המקורות
היהודיים כחלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית ותוך עמידה על ייחודם הלשוני" ,מטרותיה של הפעילות המוצעת
במדור זה היא –
– ללמד את התלמידים להבין משלים.
– להכיר את המבנה הבסיסי של המשלים וכן את המושגים השייכים לו ("משל" ו"נמשל").
– לעמוד על כמה מהמאפיינים הלשוניים של המשלים.
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 הסבר "מהו משל" מופיע במסגרת הירוקה ומקדים את המשל עצמו.
המשל המובא בחוברת לתלמידים משווה את עם ישראל לעץ זית.
 במסגרת "הידעתם?" מופנית לתלמידים שאלה העוסקת בדרך שבה אנו מבינים מילים וביטויים בתוך הטקסט.
ההנגדה של הביטויים "ימות החמה" ו"ימות הגשמים" היא הרומזת לנו איזו משמעות (מן השתיים) יש להעניק לביטוי
"ימות החמה" בהקשר זה ,זאת עוד לפני שהבנו את כוונת המדרש בכלל.
 סעיף א' – ניתוח המשל
השאלה הראשונה מדגימה שדרכו של המשל "לדרוש" (לפרש) פסוקים מן התנ"ך.
כאן ,המדרש דורש את הפסוק "זַ יִ ת ַר ֲענָ ן יְ פֵ ה פְ ִרי ת ַֹארָ ,ק ָרא ה' ׁ ְש ֵמ ְך" (ירמיהו ,פרק י"א פסוק ט"ז).
בני ישראל נמשלו לעץ זית יפה .התקופות הקשות בתולדות עם ישראל נמשלו לימות הגשמים .כדאי לבקש מן התלמידים
לנמק השוואה זו.
עלי עץ הזית אינם נושרים גם בעת הגשמים = עם ישראל שורד גם בתקופות קשות.
התופעה הבוטנית שעץ הזית מכוסה עלים בכל השנה היא המשל (עניין פשוט וברור),
וקיומו המתמשך של עם ישראל הוא הנמשל (העניין המורכב יותר שהמדרש מבקש להסביר).
משמעות המילה "מה" כאן היא "כפי ש" ,ומשמעות המילה "אף" היא "גם".
 סעיף ב' – כתיבת משלים
דוגמאות שאפשר להביא לתלמידים כדי להמחיש להם כיצד לכתוב משל:
אמר : ...למה נמשלו הישראלים לפרי הצבר?
לומר לך :מה הצבר יש לו קוצים מבחוץ ופרי טוב ומתוק בפנים,
אף הישראלים נימוסיהם "קוצניים" ,אך יש להם לב טוב...

אמרה : ...למה נמשלה ִאמי לרימון?
לומר לך :מה הרימון מוצאים בו גרגירים רבים
כשפותחים אותו...
אף לאמי יש עצות טובות כשמקשיבים לה...

 פעילות נוספת:
כאמור ,במשלים רבים נמשלו עם ישראל ,ארץ ישראל והתורה ,לעצים ולפרות הארץ .לא נוכל להביא כאן את כל המדרשים
האלה ,אך אולי תוכלו אתם לנחש:
מדוע נמשלו ישראל לגפן? מדוע נמשלה התורה לתאנה? מדוע נמשלו החכמים לרימון?

תרגילים נוספים:
כדי לאפשר לתלמידים לתרגל קריאה של משלים ושימוש במונחים "משל" ו"נמשל" ,תוכלו לקרוא עמם עוד שני משלים:
למה נמשלה תורה לתאנה?
למה נמשלו דברי תורה כתאנה?
מה תאנה זו כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים,
הפרות יש בהם פסולת,
כל ּ ֵ
אף דברי תורה – כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם.
תמרים יש בהם גרעינים,
(תלמוד בבלי ,מסכת עירובין ,דף נ"ד עמודים א'–ב')
ענבים יש בהם חרצנים,
רימונים יש בהם קליפין,
אבל תאנה כולה יפה לאכול.
כך דברי תורה אין בהם פסולת.
(ילקוט שמעוני ,יהושע א' ,רמז ב)
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מבעד לחלון
 המדור עוסק בארגון קרן קיימת לישראל ,וסוקר את תולדותיו מאז היווסדו ועד ימים אלו ממש .בתחילת דרכה
עסקה הקק"ל בעיקר בקניית אדמות ("גאולת קרקעות") ,ואילו היום עיקר תפקידה הוא ייעור הארץ וטיפוח היערות
ושמירתם.

מזל טוב לכנסת ישראל!
ט"ו בשבט הוא גם יום הולדתה של כנסת ישראל.
לאחר הבחירות שהתקיימו ב־ 25בינואר  ,1949קיימה "האספה המכוננת" (הגוף הפרלמנטרי
הראשון במדינת ישראל) את ישיבתה הראשונה – בט"ו בשבט תש"ט ( 14בפברואר ,)1949
בבניין הסוכנות היהודית בירושלים .יומיים לאחר מכן ,ב־ 16בפברואר  ,1949קיבלה האספה
המכוננת את חוק המעבר ובו שינתה את שמה ל"הכנסת" ,וכך הייתה ל"כנסת הראשונה".

משימה

אחריות ומעורבות
אפשר לתת לתלמידים משימה – שמטרתה לגלות את יופי הארץ בשכונה
שלהם ולהפגין אחריות לשמירת הסביבה:
סיירו בשכונה שלכם.
ִחפשו בה עץ פרי אחד כמו למשל ,עץ תפוז ,עץ לימון ,עץ זית ,שקדייה ,עץ
רימון ,עץ שסק וכדומה)...
נַ קו את המתחם מסביב לעץ הזה והביאו לכיתה עלה שנשר ממנו.

תמונה לחג
 הפעם בחרנו לסיים את היחידה
בקומיקס המתאר בדרך היתולית
כיצד עלול כדור הארץ להיראות
בעתיד ,אם לא נשמור עליו.

מדריך :כדאי לכם לצלם את הדבר הנדיר הזה .ומי שלא יודע – זה הוא "עץ".
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ט"ו בשבט






