עריכה :דן קינן
המרכז לתרבות ישראלית במגוונים

הקדמה
התרבות היהודית -ישראלית היא תרבות מתפתחת ודינאמית .אחת הדוגמאות
הבולטות ביותר הנו ט"ו בשבט שהשתנה והתעצב לאורך הדורות  4פעמים
לפחות עד שאחד המוקדים המרכזיים שלו היום זה חג לאיכות הסביבה.

אנו שמחים להגיש לכם חוברת ט"ו בשבט בה תוכלו למצא:
 .1הסבר קצר על  5הגלגולים של ט"ו בשבט לאורך ההיסטוריה  -עמוד 3-4
 .2סדר טו בשבט משפחתי עם שירה פרות ויין – עמוד 4-14
 .3פעולות יצירה לחג  -עמוד .14-29

 60שניות על גלגולו של ט"ו בשבט " -מנהרת הזמן"
 .1גלגולו הראשון של החג – לפני כ 2000שנה .משלמים "מס הכנסה" על הפרות שצמחו עד
ט"ו בשבט -.מנהיגות החכמים בארץ ישראל בתקופת המשנה (לפני כ 2000שנה),
קבעה כי המועד לסיום "שנת המס" וגביית המס על הפרות שצמחו על האילנות ,הנו
חמישה עשר בשבט (בדומה ל 31.12אצל העצמאים) .המס נועד גם לטובת הנזקקים-
כל אלו שאין להם גן ואין להם פרות לאכול ממנו ובמובן הזה הוא גם חוק סוציאלי.
 .2גלגולו השני של ט"ו בשבט – לפני כ 1000שנה ,חג הגעגועים לארץ ישראל-יהודי
גרמניה צרפת ואנגליה נהגו לחגוג בט"ו בשבט .ביום הזה שבחו את הפרות הגדלים
בארץ ישראל בעיקר שבעת המינים בנוסף ציינו במועד זה את סיום המחצית
הראשונה של שנת הלימודים והיה לתלמידים יום חופש .בבית כנסת בקהיר בו נמצא
מקום מחבוא של מכתבים שנקרא הגניזה הקהירית ,נתגלו פיוטים ותפילות להצלחת
יבול האילנות.
 .3גלגולו השלישי של ט"ו בשבט – לפני כ 300שנה המצאת המאה בצפת -סדר ט"ו בשבט
המזכיר את סדר פסח -החכמים בצפת הקרויים "מקובלים" ,שחלקם צאצאי מגורשי
ספרד ,ממציאים את סדר ט"ו בשבט שנחגג עם  30מיני פרות כשבכל אחד משבעת
המינים טמון "סוד עמוק" .במהלך הסדר המקובלים שלבו יין לבן ואדום ,המתערבבים
בהתאמה לצבעים המאפיינים את ארבעת עונות השנה .הסדר נהוג היום בווריאציות
שונות וגרסה אחת של סדר ט"ו בשבט נמצאת בחוברת שלפניכם .במסגרת הרצון לתקן
את העולם יצרו המקובלים ,מלבד סדר ט"ו בשבט ,גם את קבלת השבת המוכרת לנו ואת
תיקון שבועות.
 .4גלגולו הרביעי של ט"ו בשבט – חג הנטיעות של הציונות המסמל את החזרה לשורשים-
לישראל  -המחנכים החלוצים הראשונים בזיכרון יעקב ובראשם יעקב יעבץ העלו על
נס את החזרה לשורשים של העם השב לארצו ואת עבודת האדמה ואמצו את המנהג
לצאת לנטיעות .המנהג אומץ על ידי הקרן הקיימת ומערכת החינוך .כיום אנו יודעים
כי המועד של ט"ו בשבט אינו מתאים מבחינת כמות הגשמים הרבה לנטיעות.
 .5גלגולו החמישי של ט"ו בשבט – כיום חג לאיכות הסביבה
רשויות וגופים שמטרתם להגן על הטבע ,הכריזו על ט"ו בשבט כיום שמירת הטבע
ועל השבוע שט"ו בשבט חל בו כשבוע שמירת הטבע בו נהוג לטייל בארץ ,לחנך
לאהבת הטבע ולזעוק נגד מעשים הפוגעים בטבע של ארץ ישראל ובעולם.

התפתחות החג מלמדת כיצד החגים משתנים ומתעדכנים לפי צרכי הזמן ומסייעים
לכל דור לתרום ולעצב את החג לפי ערכיו.

הכנות לסדר ט"ו בשבט משפחתי
ההמלצות שלנו:
 סדר ט"ו בשבט שלפניכם בנוי לפי התפתחות והשתנות החג במשך הדורות.
 ניתן לקרא רק חלק מהסדר או את כולו.
 בחרו וסמנו לפני הסדר ,מה תרצו לקרא ולשיר עם משפחתכם
 מומלץ להוסיף קטעים משלכם בעיקר בתחום איכות הסביבה.

 אנו מציעים שכל אחד מבני המשפחה/חברים יקרא קטע אחד לפי סדר
היושבים בשולחן
 מומלץ למנות מנחה לסדר.
עריכת שולחן הסדר :
אנו מציעים לערוך שולחן עם מפה לבנה ,ירק ופרחים:
.
יין לבן (או מים) ויין אדום .ניתן כמובן לשתות יין תירוש.
במהלך הסדר נשתה ארבע כוסות יין לבן ואדום(או אחד מהם).
ארבע הכוסות בסדר ט"ו בשבט והשילוב בין יין אדום ליין לבן (או מים) מסמלים
את ארבע עונות השנה
גביעי יין שקופים
קעריות ובהן פירות יבשים
וטריים:
תפוזים שקדים  ,תמרים,
תפוחים ,תאנים ,חרוב,
וצימוקים.

סדר ט"ו בשבט משפחתי
ראש השנה לאילן – מס מפירות הגן
סדר זה אנו עורכים לכבודו של ט"ו בשבט ולכבודם של כל אלו שתרמו לעיצובו
במהלך הדורות ,אז והיום.
ישנם שני ראשי השנה שאנו מציינים בלוח השנה העברי:


ראש השנה לאדם ,החל בחודש תשרי.



ראש השנה לאילנות ,שנקבע בחמישה עשר  -ט"ו בשבט

לפני כ  2000שנה המנהיגים של העם היהודי
בישראל קבעו כי עליך לשלם כמס עשירית
מהפירות שהבשילו בגינתך עד חמישה עשר
בשבט.
חלק מהפרות היה מיועד לחלשים בחברה.
למחשבה -האם לדעתכם טו בשבט בתקופה זו הוא
יום עצוב או שמח?
על התאנה המתוקה כדבש נאמר באגדה כי היא
מסמלת את הרעיון של ארץ ישראל כ"ארץ זבת חלב
חלב ודבש".
מוזמנים לאכול תאנה
על השילוב בין חכמה ומעשים נכתב:
כל שחכמתו מרובה ממעשיו ,דומה לעץ אילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים
והרוח באה ועוקרת אותו.
אבל כל שמעשיו מרובים מחכמתו ,דומה לאילן שענפיו מעטים ושורשיו
מרובים שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות עליו אין מזיזות אותו
ממקומו...והיה כעץ שתול על מים והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא
יפסיק מעשות פרי.
(עיבוד מפרקי אבות)

עם ישראל יוצא לתפוצות ומתגעגע לארץ ישראל

כוס ראשונה – חג הגעגועים לארץ ישראל
מנחה/ת הסדר -הננו מוכנים ומזומנים לשתות כוס
ראשונה של סדר ט"ו בשבט .נמזוג כוס ראשונה כולה
יין לבן .כל כוס נתאים לאחת מארבעת עונות השנה.
היין הלבן מסמל את עונת הסתיו וראשית
החורף .עוצמת השמש נחלשת ,השמים
מתכסים בעננים ,העצים בשלכת והטבע נכנס לתרדמה.
כוס זו אנו שותים לכבוד העם היהודי אשר מעולם לא שכח את ארץ ישראל
גם כאשר חי באוסטרליה ,תימן ,פולין ,מרוקו ,גרמניה עירק ובכל מקום בו חיו
יהודים בעולם.
עולָּ ם .בּ ֹו ֵרא ְּפ ִרי ַה ָּּגפֶ ן"
להינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
"ברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ הוָּ ה אֱ ֵ
מנחה/ת הסדרּ ָּ -
לחיים!
העם היהודי שמר את ארץ ישראל בלבו ובמנהגיו .אחד המנהגים בט"ו בשבט
היה אכילת פרות המסמלים את פרות ארץ ישראל.
מכירים מנהג נוסף שבו מזכירים את ישראל?.
תמר
על עץ התמר נאמר שהסגולות שלו שהנו חזק גבוה ונאה.
ועל אדם ישר וצדיק נכתב" :צדיק כתמר יפרח"
מוזמנים לאכול תמרים .

כאן ביתי  /עוזי חיטמן
כאן ביתי פה אני נולדתי
במישור אשר על שפת הים.
כאן חברים איתם גדלתי
ואין לי שום מקום אחר בעולם.
כאן ביתי פה אני שיחקתי
בשפלה אשר על גג ההר.
כאן מן הבאר שתית מים
ושתלתי דשא במדבר.
כאן
כאן
כאן
כאן

נולדתי כאן נולדו לי ילדיי
בניתי את ביתי בשתי ידיי
גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי
אחרי שנים אלפיים – סוף לנדודיי.

כוס שניה  -המצאת המאה  -סדר ט"ו בשבט :יין פרות וברכות
נמזוג כוס שנייה של יין
מנחה/ת הסדר -נמזוג כוס שניה
רובה יין לבן ומיעוטה יין אדום.
היין הלבן מסמל את החורף הקר.
היין האדום מסמל ניצנים של
פריחה ,המתחילה בתקופה זו בארצנו.
נאכל מן התפוז והתפוח המסמלים את עונת החורף .
הננו מוכנים ומזומנים לשתות כוס שניה של סדר ט"ו בשבט .כוס זו אנו שותים
לכבוד החכמים המקובלים שחיו בצפת והמציאו את הרעיון של סדר ט"ו
בשבט שאנו חוגגים כיום .הסדר של המקובלים כלל  4כוסות של יין ברכות על
 30סוגי פרות וקטעי קריאה.
לחיים!

אגדה המוקדשת לעץ האילן ולילדינו
מעשה באדם שהיה הולך במדבר משך  10ימים והיה רעב ,עייף וצמא .לפתע
ראה אילן שפירותיו מתוקין והצל שלו מגן מהשמש ומעיין עובר מתחתיו.
אכל אותו אדם מפירותיו ושתה מימיו וישב בצלו והרגיש טוב יותר.
לפני שהמשיך בדרכו אמר לאילן:
אילן במה אברך אותך?
אולי אברך אותך שפירותיך יהיו מתוקים ,אבל הרי הם כבר מתוקים.
אולי שיהיה צלך נאה? הרי צלך כבר נאה
אולי שיהיה מעיין מתחת לשורשיך? כבר יש מעיין מתחת לשורשיך
אברך אותך שכל הנטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך.

כוס שלישית  -חוזרים לארץ ישראל ונוטעים עצים
מנחה/ת הסדר :נמזוג כוס שלישית רובה יין אדום ומיעוטה יין לבן .בכוס
השלישית כמות היין האדום גדולה יותר מכמות היין הלבן .היין האדום מסמל
את עונת האביב .היין הלבן מסמל את המים שזורמים בתקופת האביב
בנחלים ואת הפריחה בשיא תפארתה.

מתוך מגילת העצמאות:

"מתוך קשר היסטורי חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם
העתיקה ,ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמוניהם".

הננו מוכנים ומזומנים לשתות כוס שלישית של סדר ט"ו בשבט .כוס זו
מוקדשת לכבודם של כל אלו שהגיעו לארץ ישראל ,נטעו בה עצים ,והפריחו
את השממה.
לחיים!

ּ ְש ֵק ִדיָּּה ּפ ֹו ַר ַחת  /ישראל דושמן
ַה ְּׁש ֵק ִדיָּה פ ֹו ַר ַחת
ש ֶׁמש ָּפז ֹזו ַר ַחת,
וְּׁ ֶׁ
ִצפ ֹו ִרים ֵמרֹאש כֹל ַגג
רות ֶׁאת ב ֹוא ַה ַחג.
ְּׁמבַ ְּׁש ֹ

יע
ט"ו ִב ְּׁש ָּבט ִה ִג ַ
נות.
ַחג לָּ ִאילָּ ֹ
יע
ט"ו ִב ְּׁש ָּבט ִה ִג ַ
נות.
ַחג לָּ ִאילָּ ֹ

שקד
ומה מברך המתבונן בענף פורח של עץ שקדיה?
"צאו נא לכרם כל עץ שקד שם רן
וראו נא בן לילה כולו הפך לבן".
מוזמנים לאכול מן השקדים
מעניין -לפרח השקד חמישה עלי כותרת והרבה
אבקנים והוא ריחני .כל עץ מתכסה במאות ואלפי
פרחים .השקדייה פורחת ללא עלים ועל כן הפריחה
מרהיבה.
בט"ו בשבט השקדיות כבר מלבלבות ,אך שיא הפריחה הוא בשבוע שבועיים
אחרי ט"ו בשבט .מעט מהפרחים יניבו את פרי השקד.
ניתן למצא פריחה של שקדיה ליד המרכז המסחרי שבשילת במודיעין ומדרום
לעיר מודיעין בחרבת שר .עוד מקומות -בתל גמזו ביער בן שמן ,בכפר ליפתא
ליד ירושלים ,בסטף בהרי ירושלים וביער בית קשת בגליל.
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היא תביט אלי טובה וחכמה .
מילים :יעקב רוטבליט הלחין :מיקי גבריאלוב
היא תביט אלי טובה וחכמה
כמו בבן השב הביתה מן הדרך
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
אמא אדמה.
היא תגיד " -אתה עייף מן המסע
אל תפחד אני חובשת את פצעיך"
היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה
אמא אדמה
היא תביט אלי טובה וחכמה
היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
אמא אדמה
עוד לא תמו כל פלאיך
מילים :יורם טהרלב לחן  :רמי קליינשטין
ארצנו הקטנטונת ,ארצנו היפה,
מולדת בלי כותנת ,מולדת יחפה,
קבליני אל שירך  ,כלה יפהפיה,
פתחי לי שעריך  ,אבוא בם אודה יה.
בצל עצי החורש ,הרחק מאור חמה,
יחדיו נכה פה ,שורש אל תוך האדמה.
אל מעינות הזוהר ,אל בארות התום,
מולדת ללא תואר וצועני יתום
עוד לא תמו כל פלאיך עוד הזמר לא שט
עוד לבי מכה עם ליל ולוחש לו באלט
את לי רק את אחת ,את לי את אם ובת
את לי את המעט  ,המעט שנותר
נביאה בבגדינו את ריח הכפרים
בפעמון ליבנו וכל העדרים.
ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה
ולאורה נפסנה ברגל יחפיה
עוד לא תמו כל פלאיך....

כוס רביעית  -ט"ו בשבט היום  -חג לאיכות הסביבה
מנחה/ת הסדר :נמזוג כוס רביעית – כולה יין אדום .הננו
מוכנים ומזומנים לשתות כוס רביעית של ט"ו בשבט – שכולה
יין אדום –כוס המסמלת את הקיץ החם .ימות החמה ארוכים,
הפירות בשיא הבשלתם .ענבים ,אבטיחים ,שזיפים ואפרסקים.

רשויות וגופים שמטרתם להגן על הטבע הכריזו על ט"ו בשבט
כיום שמירת הטבע ועל השבוע שט"ו בשבט חל בו כשבוע
שמירת הטבע.
נאכל מן הצימוקים המתחברים לענבים בקיץ וליין ממנו אנו נהנים
כוס זו אנו שותים לכבודם של אילו הפועלים לשמירת הטבע
מי ייתן ונדע לשמור על כל הברואים :הדומם ,הצומח והחי -שמא נקלקל ולא
יהיה מי שיתקן אחרינו.
לחיים!
אפשרויות לשיח ופעולה במהלך הסדר:
שאלה למחשבה -מה יש בטבע (חיות ,צמחים ועוד) שאם האדם יקלקל כבר
יהיה קשה לתקן?
שלוש




עצות לשמירה על איכות הסביבה:
הפחתה -שימוש בפחות חפצים
שימוש מחדש  -במקום לזרוק חפצים נמצא להם שימוש חדש
מחזור – הפיכת פסולת לחומר גלם שיהיה בסיס למוצר חדש
(מתוך אתר קרן תל"י)

למחשבה -יש משהו שכמשפחה מתוך שלוש העצות לשמירה על איכות
הסביבה ,אותו תרצו לעשות או לעשות יותר?
המלצה -צפו ביחד בסרט "טד המתאר כיצד גילו כי העצים יכולים לשוחח
 https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYsומומלץ להכנס למסע וירטואלי
לשיחה בין העצים מתחת לאדמה עם הגן הבוטני בירושליםBotanickkids.com -
אפשרות למשימה משפחתיות-
הכינו פרסומת בצורת גרפיטי המתארת מדוע חשוב לשמור על הטבע?
שלחו לנו למגוונים ל dank@migvanim.comואולי נפרסם את הפרסומת שלכם
באתר מגוונים.

חוני המעגל והזקן שנטע חרובים
יום אחד היה חוני הולך בדרך,
ראה איש זקן נוטע חרוב,
אמר לו" :הרי החרוב אינו נותן פרות עד שבעים
שנה -ברור לך שתחיה שבעים שנה ותאכל ממנו?"
אמר לו" :אני עולם עם חרוב מצאתי -
כשם שנטעו לי אבותיי ,כך אטע אני לבני".
(תלמוד בבלי ,מסכת תענית)
מקהלה עליזה  /לאה נאור
א .על ראש הברוש שבחצר
שמחה והמולה,
שם כל הציפורים בעיר
הקימו מקהלה.
העפרונית הסולנית
ניקתה את הגרון,
שילבה כנף ,זקפה מקור
וגם פצחה ברון.
פיזמון :ציף ציף ,שריק שרק
בול בול בול בול ביל בל
לה לה לה...
וכל מי ששמע אמר,
אח איזו מקהלה.
ב .פתאום הפסיק את השירה
פשוש אחד זעיר,
אם אין מילים ואין תווים
הוא לא מוכן לשיר.

"אנחנו לא רוצים מילים",
רגזו הבולבולים,
"אנחנו ,גם ללא מילים,
נורא מתבלבלים"
ציף ציף ,שריק שרק...
ג .הסנוניות כתבו תווים
על חוט ועל גדרות,
תוכי אחד לימד אותן
מילים נהדרות.
אלפי דרורים ועפרונים
פרצו מיד בשיר,
ומקולות הבולבולים
התבלבלה העיר.
ציף ציף ,שריק שרק...
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יהי רצון שבעבור עריכת סדר זה
בזכותן של  4כוסות
ובסגולתן של הפירות
נזכה להגשמת כל ערכינו
שכל אישה ואיש
שכל עץ ואילן
יתנו את פריים המיוחד להם בקהילה ובטבע
לאהבה ולהנאה מאילנות ארץ ישראל
(מתוך סדר ט"ו בשבט חברת המתנסים)
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פעילויות יצירה והפעלות לט"ו בשבט למשפחה
ערכו אספו וכתבו :איילת אברהמי -ברומר עם הדס שוורץ -מגוונים רסקו
יצירה  : 1זרעים של אהבה
רעיון מדליק וקל להכנה שאפשר לעשות בט''ו בשבט – הכנת זרעים של אהבה .
מה צריך  :דאס  /חימר ,אדמה ,זרעים ,דשן ,חותכן בצורה הרצויה ,אריזה
כלשהי (שקית /קופסה).
מה עושים  :לוקחים חימר /דאס וחותכים חתיכה בגודל הרצוי ומשטחים
אותה (כמו פיתה).
במרכז מניחים אדמה ,זרעים ודשן לשים עם הידיים.
פותחים שוב וקורצים בעזרת החותכן בגודל הרצוי – את זרעים אחרי שהם
מתייבשים אפשר לקשט או לכתוב לארוז בשקית יפה ולצרף הוראות לשתילה.
(החימר /דאס מתמוססים במים ונטמנים באדמה).

יצירה  : 2עציץ זעיר
עציצונים זעירים מקפסולות ריקות של קפה שאפשר להצמיד על מקרר או
ללוח מודעות  .פעילות סופר קלה ומהירה שיכולה להכניס הרבה נקודות ירוקות
לבית .
מה צריך  :קפסולות קפה משומשות ,אקדח דבק חם ,מגנט עגול קטן ,ענף
של סוקולנט או שתיל קטנטן  ,אדמה לשתילה ,מספריים
מה עושים :
 .1לוקחים את קפסולת הקפה המשומשת .פותחים את החלק המחורר (הצד
של נייר הכסף) ובעזרת כף מרוקנים את התוכן ,שוטפים בעזרת מים
ומניחים לייבוש
 .2בעזרת דבק חם ,מדביקים לדופן הקפסולה מגנט ,כאשר הפתח של
הקפסולה פונה לכיוון מעלה
 .3גוזרים בעזרת מספריים ייחורים (חתיכה קטנה של ענף) מסוקולנט
(קקטוס בשרני ללא קוצים) ,באורך  3-4ס"מ .ממלאים את הקפסולה
באדמה (ניתן להשתמש בכל סוג של אדמה)
 .4מורידים בעדינות את העלה התחתון כך שנשאר על הענף משולש קטן
(עין) שממנו ייצאו השורשונים.
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 .5שותלים את הענפון לתוך האדמה ,מהדקים ומשקים .בשבועיים
הראשונים שומרים על לחות באדמה ולאחר מכן ניתן להשקות פעם
בשבוע .העציץ גדל גם בבית וגם בחצר.

ויש עוד אפשרות :
מדביקים מגנט על הקפסולה
מדביקים על עיגול בריסטול צמח ומסביב חול
מדביקים את העיגול על הקפסולה
אפשר לקשט את העציץ .

יצירה  : 3איך מכינים "ראש דשא"?
זוהי פעילות יצירה המאפשרת לילדים ללמוד איך צומח דשא וליצור משהו
חמוד במיוחד! הדשא צומח מהר יחסית ולכן תוך כמה ימים יהיה לו ראש מלא
דשא!
מה צריך  :גרביון ישן ,נסורת עץ או אדמה ,חבילת זרעי "ראש
דשא" או זרעי דשא רגילים ,גומיות או סרטים  ,דבק  ,אביזרי
יצירה (עיניים זזות ,משקפיים ,חתיכות בד וכו').

הוראות ההכנה:
 .1פזרו את זרעי ראש דשא בתחתית הגרביון.
 .2מלאו את הגרביון בנסורת או האדמה ,כך שיהיו מעל לזרעים.
 .3קישרו את הגרביון היטב.
 .4ציירו לראש דשא פה ,אף והדביקו לו את העיניים .תוכלו לצייר
משקפיים וכל מה שתרצו.

15

 .5העמידו את "מר דשא" בצלוחית מלאה במים (בגובה ס"מ אחד).
 .6הניחו אותו במקום מואר.
זהו .פעם-פעמיים בשבוע החליפו את המים ומר דשא יגדל לכם בבית.

יצירה  :4שותלים וממחזרים
קצת ירק וצמחייה בבית אף פעם לא מזיקים ,ובטח
אם הם נמצאים בתוך עציץ יפה .היום נמחזר פחית
שימורים /קרטון חלב  /בקבוק שתייה מפלסטיק
ונהפוך אותם לעציץ מקסים .תוכלו לשתול בעציץ
צמחים של ממש ,פרחים או עשבי תיבול (ואז
העבודה תהיה קצת יותר מאתגרת אבל גם הרבה
יותר מתגמלת) ,ותוכלו פשוט להניח בתוכו צמח
מלאכותי .אפשר לנצל את ההזדמנות כדי לדבר עם
הילדים על מיחזור ועל איכות הסביבה :תוכלו לשאול
אותם אם יש להם רעיונות נוספים לדברים שאפשר למחזר ,תסבירו להם כמה
הצמחייה חשובה לעולם ותראו להם כמה בקלות הם יכולים לתרום בעצמם
לשמירה על הסביבה.
הוראות לילדים:
הורידו והדפיסו את הדוגמה הרצויה .גזרו מלבן שיהפוך עוד רגע לעטיפת
העציץ .קחו פחית שימורים ריקה ונקייה ,וקלפו ממנה את עטיפת הנייר .מרחו
שכבה דקה של דבק על העטיפה החדשה והדביקו אותה סביב הפחית .אם
אתם מעוניינים להכניס פנימה צמח מלאכותי סיימתם בעצם ואתם יכולים
להניח את העציץ היפה על אדן החלון (או בכל מקום אחר ,הוא לא באמת
צריך אור) .אם אתם רוצים להפוך את הפחית לעציץ אמיתי ,עליכם לחורר 3-
 4חורים בתחתית הפחית בעזרת פטיש ומסמר (יש להיעזר במבוגר/ת במידת
הצורך) .כעת תמלאו את העציץ באדמה ותוכלו לזרוע בתוכו פרחים או עשבי
תיבול .הניחו את העציץ במקום עם אור שמש והקפידו להשקות אותו באופן
קבוע.
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יצירה  :5קרטון חלב
כל שנה הילדים חוזרים מהגן עם שתילים קטנים וחמודים שקיבלו .מה עושים
איתם עכשיו?
רובנו שמים את השתיל הקטן והחמוד כמו שהוא על אדן החלון ,עדיין בקופסא
הקטנה השחורה שאיתה הגיע ובעצם לא נותנים לו את האפשרות לפרוח
ולגדול .אז הנה דרך נהדרת ,שמשלבת גם מיחזור ,גם שעת יצירה עם הילדים
וגם שדרוג נהדר (מעולה לבית מארח אגב)
חומרים:
השתיל שקיבלתם מהגן/בית ספר
אדמה (אם אין בבית יש בחנויות פרחים שקיות קטנות שמוכרים)
קרטון חלב ריק (בחרתי בקרטון חלב בגלל הציפוי הפנימי של הקרטון שמונע
מהקרון להירטב ,לא יתאים לקופסאות קרטון רגילות)
טפט דביק /דפים יפים לעיטוף הקרטון .אני השתמשתי בטפט של יעל יניב כי
הוא דוחה מים וכך אני לא מפחדת להשקות( .אם אתם מדביקים נייר -אל
תשכחו למרוח בסוף שכבת הגנה ממים כמו מוד פאדג')
מספריים
שלט קטן של שתיל מודבק למקל ארטיק
איך מכינים?
שלב א :שוטפים היטב את קרטון החלב ונותנים לו להתייבש.
.שלב ב :חותכים "חלון" לכל אורכו של הקרטון בעזרת סכין/מספריים
.שלב ג :עוטפים את הקרטון בטפט דביק
שלב ד :שותלים את השתילים החמודים בתוך קרטון החלב
.שלב ה :מוסיפים את השלט הקטן והחמוד של השתיל שלנו

.
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יצירה  : 6חטיפי בריאות משוקולד ופירות יבשים
פירות יבשים אהובים במיוחד בט"ו בשבט ואין שולחן חג ששלם בלעדיהם.
עם הפעילות הבאה ילדיכם ואתם תוכלו להכין חטיפים טעימים במיוחד
המשלבים פירות יבשים וגם שוקולד ,מה שבהחלט משדרג את שני חומרי
הגלם הללו.
רכיבים:
 200גרם שוקולד מריר
 100גרם תערובת פירות יבשים
ואגוזים
אופן ההכנה:
 .1המיסו את השוקולד במיקרוגל בקערה מתאימה והניחו לו להצטנן מעט
 .2פרשו נייר אפייה על שולחן והדריכו את ילדיכם להניח עליו כפות מהשוקולד
המריר ולמרוח אותו מעט
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 .3הניחו יחדיו את הפירות היבשים והאגוזים על מטבעות השוקולד ,צננו
בטמפרטורת החדר ולאחר מכן הכניסו למקרר בקופסא אטומה ונשנשו מתי
שתרצו.

יצירה  :7בית דשא" מיוחד
כולנו זוכרים את ראש דשא האהוב שבמשך הזמן הצמיח תסרוקת קוצים
משעשעת במיוחד .הגרסה הבאה היא בעצם שדרוג לרעיון הזה ואיתה תוכלו
להכין "בית דשא" מיוחד עם ילדיכם שהם יוכלו לשים בחדרם וליהנות
מהצמיחה של.ו
חומרי גלם וכלים
 ספוגי רחצה צבעוניים מספריים דבק פלסטי קופסת פלסטיק עם מכסהזרעים של דשא הגדל במהרה (ניתן להשתמש גם בשעועית או קטניות
 )מנביטות אחרותאופן הכנה
 .1סמנו קווי מתאר על הספוגים כך שהם ייצרו צורה של בית
 .2גזרו את הספוגים לפי קווי המתאר וחברו אותם יחד עם ילדיכם באמצעות
הדבק הפלסטי
 .3תנו לילדיכם את הזרעים או הקטניות והניחו אותם יחדיו בתוך החרירים
שבבית הספוג
 .4השקו מעט את הבית והכניסו אותו לתוך ה"חממה" שהיא קופסת הפלסטיק
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 .5כאשר הזרעים יחלו לנבוט ,הוציאו את בית הדשא מהחממה והניחו אותו
במקום בולט בבית או בחדר הילדים

יצירה  :8פרחים אכילים מלדר
לדר הוא חטיף בריאותי נפלא המוכן מפירות ומיובש בצורת "שטיח" חמצמץ.
תוכלו להכין עם ילדיכם זרים לט"ו בשבט מרצועות לדר בעזרת החטיף הזה
ומקלות שיפודים בלבד .כדי לעשות זאת ,קחו סכין עם קצה קהה המותאמת
לילדים .חתכו יחד רצועות ארוכות מהלדר (מומלץ להשתמש בלדר ללא תוספת
סוכר) וגלגלו אותן ליצירת "וורדים" .השחילו את הפרחים על מקלות שיפודים,
הניחו על צלחות או בתוך אגרטל ותיהנו יחד עם המשפחה מפרחים טעימים
ובריאים במיוחד.
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יצירה  :9שבעת המינים בתלת ממד
אחת הפעילויות האהובות ביותר לט"ו בשבט היא ציור של שבעת המינים,
ולמרות שזו מסורת מהנה ,השיטה הבאה בהחלט משדרגת אותה .במסגרת
פעילות הזו ילדיכם יוכלו להכין את שבעת המינים עם גזירי נייר צבעוניים
שיצריכו מהם לא מעט עבודה אך גם יגרמו להם להיות מאוד גאים ביצירה
שלהם.
חומרי גלם וכלים:
 דפים לבנים דפים צבעוניים בצבעי שבעת המינים מספרים טוש שחור מספריים דבק סטיקאופן הכנה:
 .1ציירו את שבעת המינים על הדפים הלבנים בעזרת הטוש השחור וגזרו
אותם לפי קווי המתאר
 .2קפלו את הדפים הצבעוניים לאורך ולאחר מכן לרוחב וגזרו יחד עם ילדיכם
רצועות קצרות (כפי שמתואר בשלבים )1-3
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 .3גלגלו את הרצועות והדביקו את קצותיהם אלו לאלו באמצעות הדבק .הניחו
לו להתייבש במשך מספר רגעים והדביקו אותם יחד עם ילדכם את הגלילים
על שבעת המינים.

יצירה  :10בית פיות צומח או פארק היורה
נטיעות הם חלק חשוב מהמסורת של ט"ו בשבט ,שכן הן מאפשרות לחדש את
תבואת הארץ ולהחיות את האדמה בכל שנה מחדש .עם הגינות המיוחדות
הבאות ,תהיה לילדיכם חלקת אדמה קטנה משלהם אותה הם יוכלו לטפח
ולשמר בעצמם.
חומרי גלם וכלים:
 קופסת פלסטיק קופסת קרטון קטנה מקלות ארטיק דבק לניירות חומרים לקישוט (כפתורים ,קריסטלים מפלסטיק ,מנקי מקטרות)צבעוניים וכל דבר אחר שילדיכם אוהבים
 אדמה -שתילים קטנים של צמחים
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אופן ההכנה:
 .1מלאו את קופסת הפלסטיק באדמה והניחו עליה יחד עם ילדיכם קריסטלים,
כפתורים וכל עיטור אחר שתרצו
 .2שתלו יחדיו בקופסת הפלסטיק את השתילים והשאירו מקום לבית הפיות
 .3חתכו "דלת" בקופסת הקרטון והחלו להדביק עליה את מקלות הארטיקים עד
שהיא תהיה מלאה בהם מכל צדיה.
 .4הדביקו את העיטורים שנותרו על הבית והניחו אותו בחלקה שנותרה
בקופסת הפלסטיק והנה ,יש לכם בית פיות.
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לגרסה הרפתקנית של בית הפיות ,מלאו את הקופסא באדמה ,שתילים וגם
אבנים קטנות .הניחו ברחבי הגינה הזו בובות פלסטיק של דינוזאורים וגרסה
.ממוזערת של פארק היורה תתגלה בפניכם

יצירה  :11עציצים "מלוכלכים"
אין זה סוד שילדים אוהבים להתלכלך לפעמים עם בוץ ,צבעים ובעצם כל דבר
אחר שנמצא סביבם .כדי שיוכלו לעשות זאת בצורה מהנה ,יצירתית וכזו שלא
תלכלך את כל הסביבה ,נסו את הפעילות הבאה .כל מה שתצטרכו זה עציצים
מחרס או פלסטיק ,צבעים שמתאימים להם ועיתונים להגנה על משטח
העבודה.
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הניחו את העיתונים על הרצפה או השולחן כדי למנוע מהם מלהתלכלך ולאחר
מכן הניחו עליהם עציצים הפוכים .כאן מתחיל החלק היצירתי בו ילדיכם ואתם
תוכלו שלפוך ולמרוח על העציצים את הצבעים השונים .המתינו עד שהצבע
יתייבש ,מלאו את העציצים בשתילים והניחו אותם ברחבי הבית או הגינה.

יצירה  :12גינה מלאכותית
הפעילות הבאה תאפשר לילדיכם ללמוד על פירות וירקות בצורה יצירתית
במיוחד וגם לטפח "גינה" בה יוכלו לשחק בחדרם גם כשבחוץ חשוך וקר.
ההכנה של התוצר הסופי היא מהנה מאוד ולא דורשת מיומנות מיוחדת ,כך
שילדים במגוון גילאים יוכלו לקחת בה חלק.
חומרי גלם וכלים:
 קופסת קרטון גדולה צבע חום מברשת צביעה בד לבד חום מילוי אקרילן סינטטי או בד אחר (ניתן להשתמש בחומרי מילוי אחרים)מחנויות היצירה או בגזירי עיתון ישן
 בדי לבד בצבעים של פירות וירקות אהובים -טוש לבן
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 -מספריים ,דבק בדים ,רצועות סקוטש (וולקרו) עם דבק בשני צדיהם -מנקי מקטרות צבעוניים

אופן הכנה:
 .1צבעו את קופסת הקרטון בצבע חום מכל צדיה באמצעות המברשת ויחד
עם ילדיכם והניחו אותה בצד לייבוש.
 .2הניחו על בד הלבן החום את חומר המילוי וגלגלו אותו ליצירת צינור.
הדביקו את שולי הגלילים והניחו אותם בצד.
 .3על מנת להכין את הפירות והירקות ,פשוט סמנו את קווי המתאר שלהם על
בדי הלבד הצבעוניים (ציור כפול על מנת שניתן יהיה לקפל אותם) .אל תשכחו
לצייר גם את העוקצים של הפירות והירקות בנפרד.
 .4גזרו את הפירות והירקות שציירתם (וגם את העוקצים) ,הדביקו את חלקם
התחתון בעזרת דבק הלבד ומלאו אותם בחומר המילו.י
 .5סגרו והדביקו את החלק העליון של תוצרי התבואה שלכם והדביקו להם את
העוקצים המתאימים להם באמצעות הסקוטש.
 .6ליצירת אשכולות של פירות ,השתמשו במנקי מקטרות כבסיס והדביקו
לאורכם תותים ,ענבים וכל פרי אחר שגדל על ענף.

 .7כעת אתם יכולים להרכיב את הגינה שלכם .הכניסו את גלילי ה"אדמה"
החומים לרוחב הקופסא וביניהם את הפירות והירקות .הגינה המקסימה
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שיצרתם תוכלו ללמד את ילדיכם על פירות וירקות ותוכלו להוסיף לה מדי פעם
תוצרים חדשים ויפים במיוחד.

משחקים לחג
" .1כך הולכים השותלים " -משחק לוח לט''ו בשבט
אוספים שתיל ,כלי גינון ,מים ותעודה – והולכים לשתול שתיל בארץ ישראל !
מטרת המשחק – לאסוף את כל
הציוד הדרוש ולהגיע לשמורת הטבע
ולשתול שתיל.
הציוד הדרוש:
במשתלה – שתיל
.1
בחנות "הכל לגינה" – מעדר
.2
ומזלף
במעיין הנובע – מים
.3
ברשות השתילה – תעודה
.4
על מנת למלא מים במעיין חובה
שיהיה ברשות השחקן מזלף .את כל
שאר הציוד אפשר לאסוף בכל סדר
שרוצים .מסדרים את כל סוגי הכרטיסים בערמות נפרדות .את כרטיסי
המשימה (ציפור מחזיקה במכתב) מניחים עם הפנים קלפי מטה.
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מהלך המשחק  :כולם מתחילים ממשבצת "צאו לדרך" .כל שחקן בתורו מטיל
את הקובייה ומתקדם בכל כיוון שירצה על גבי הלוח .כשמגיעים למשבצת בה
מופיע אחד מהחפצים שיש לאסוף ,מקבלים כרטיס של אותו חפץ :שתיל ,את
,מזלף ,מים ,תעודת שתילה.
כשיש ברשות השחקן את כל הציוד הדרוש עליו להגיע לשמורת הטבע השחקן
הראשון שהגיע לשמורה עם כל הציוד הדרוש לשתילה – הוא המנצח .אם
שחקן הגיע למשבצת שבה ציור של ציפור עם מכתב במקור – עליו להרים קלף
מערימת המכתבים – כרטיס משימה  -ולבצע את ההוראה הרשומה במכתב.
למשל :המתן תור ,או עבור ל...
אם כן בחרתם להשתמש בכרטיסי המשימה ,הנה ההסברים :








המתן תור – ממתינים תור.
שחק תור נוסף – זורקים שוב את
הקובייה ומשחקים תור נוסף.
אם המשימה היא "עבור ל – "...יש
לעבור למקום המצוין מהכניסה
הקרובה ביותר למיקום השחקן.
אם המשימה היא נשפכו לך המים –
יש להחזיר את כרטיס המים (אם הוא ברשותכם) ואז לגשת שוב
למעיין למלא מים.
אם בכרטיס המשימה אבדת כלי עבודה – על השחקן לוותר על אחד
מכלי העבודה שברשותו ולחזור לחנות כלי הגינה לאסוף אותו מחדש.

לאחר ביצוע המשימה ,יש להחזיר את כרטיס המשימה לתחתית ערימת
כרטיסי המשימה.
לא ניתן לצבור יותר מקלף אחד מכל סוג ,כך שגם אם שחקן הגיע פעמיים
למשבצת של כלי מסוים או של מים ,הוא לא יקבל יותר מקלף אחד של אותו
הכלי.
שתילה מהנה!
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 .2חידוניקוד
הינו משחק המורכב מחידות ונקודות .למשחק זה נבחר נושא מסוים ונחלק
אותו לכמה תת נושאים לדוגמא :מי אני? ,חרוז למילה וכו'  .תחת כל נושא
נשאל מספר שאלות בדרגות קושי שונות .הניקוד על התשובות יינתן עפ"י
דרגת הקושי של השאלה ,בין  5ל 25-נקודות.
בתחילת המשחק נכסה את השאלות ,שעל הלוח בכיסויים מתאימים ואת
כותרות הנושאים והניקוד נשאיר גלויים.
חומרים :לוח משחק  ,כרטיסי כיסוי ,לוח ניקוד ,דף השאלות והתשובות
למדריך ,עזרים לחידות ולמשימות במידת הצורך
מהלך המשחק:
. 1חלק את קבוצת
האם לתת קבוצות .תן
שם לכל קבוצה
. 2כל קבוצה בתורה
בוחרת את הנושא עליו
ברצונה להישאל ואת
דרגת הקושי/גובה
הניקוד .המדריך חושף
את השאלה שנבחרה.
. 3במידה וענו תשובה
נכונה  -זוכים בניקוד.
לא ענו  -השאלה
עוברת לקבוצה
המתחרה .מנצחת – הקבוצה שצוברת את מירב הניקוד.
מומלץ תוך כדי המשחק להסביר את מושגים ולהרחיב עליהם את הדיבור כך
תוכל להפיק את מירב התועלת מן המשחק.
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 .3בינגו טבע
יציאה לטבע עם הילדים היא הבילוי המשפחתי המועדף עלי .כמה פשוט ,ככה
טוב .ילדים לא צריכים הרבה יותר מזה ,רק תנו להם לקפץ בין עלי תלתן
ואורנים ,והם בעננים .אם משלבים גם משימות ומשחקים ,הבילוי בכלל הופך
לחוויה .מאוד קל לאלתר פעילויות בחוץ (מי יצליח לאסוף כמה שיותר
סביונים? מי יגיע ראשון לעץ הברוש? וכדומה ,הבנתם את הרעיון) .הפעם גם
הכנתי לכם פעילות שבכלל לא תצטרכו להתאמץ בשבילה .כל מה שאתם
צריכים לעשות זה להדפיס את הקובץ בקישור המצורף ,לגזור את הלוחות,
לחלק למשתתפים ולהתחיל לחפש ...הראשון שמסמן בלוח שלו טור ,שורה או
אלכסון הוא המנצח( .דרך אגב ,טבע זה לאו דווקא שמורת טבע מוגנת אי שם
בעמק יפה .זה יכול להיות גם סתם קרחת אורבנית בלב העיר ,שצמחו בה כמה
גבעולים .אנחנו פשוט שיחקנו בגינה ליד הבית).

ט"ו בשבט שמח לרמת השרונים
מצוות מגוונים

