מתכוננים לסדר ט"ו בשבט...

אנו מאוד ממליצים לצאת לגינה!
ט"ו בשבט הגיע  -איזו שִׂ מְ חָה...
יוצאים לשדות  -איזו פ ְִׂריחָה....
גם אנחנו נצא  -ניפגש בגינה,
זו שקרובה לבית ,או לכיתה.
נתבונן בצומח  -נגלה אותו בהפתעה,
נלמד ,נכיר את הסביבה,
ובלב מלא שמחה נאמר לה'ּ :תֹודָ ה!!!

ֲשבִ ים
ירת הָ ע ָ
ִש ַ
(נעמי שמר ע"פ רבי נחמן)

דַ ע לְָך
שֶ כָל רֹועֶה וְרֹועֶה
י ֵש לֹו נִׂגון מְ יוחָדִׂ ,משֶּלֹו.
דַ ע לְָך
שב
שֶ כָל עֵשֶ ב ְו ֵע ֶ
ירה ְמיוחֶדֶ תִׂ ,משֶּלֹו.
י ֵש לֹו שִׂ ָ
ירת ָהעֲשָ בִׂים,
ומִׂשִׂ ַ
נַעֲשֶה נִׂגון ,שֶל רֹועֶה.
כַמָה יָפֶה
כַמָה יָפֶה ְונָאֶה
ש ָּלהֶם.
ירהֶ ,
ש ָ
כְשֶ שֹומְ עִׂים ַה ִׂ
טֹוב מְא ֹד
ְלהִׂתְ ַפּלֵל בֵינֵיהֶם
ובְשִׂ מְ חָה ַלעֲב ֹד ,אֶת ה'.
ירת ָהעֲשָ בִׂים
ומִׂשִׂ ַ
מִׂתְ מַ ּלֵא ַהּלֵב ,ו ִׂמשְּתֹוקֵק.
וכְשֶ ַהּלֵב
ירה מִׂתְ ַמּלֵא
מִׂן הַשִׂ ָ
ומִׂשְ ּתֹוקֵק ,אֶל א ֶֶרץ יִׂש ְָראֵל.
אֹור גָדֹול
אֲ זַי נִׂמְשְָך וְהֹולְֵך
ָָארץָ ,עלָיו.
מִׂקְ דושָתָ ה שֶל ה ֶ
ירת ָהעֲשָ בִׂים
ומִׂשִׂ ַ
נַעֲשֶה נִׂגון ,שֶל ַהּלֵב.

משימהִ :מי ַאנִ י?  -היכרות (בעל-פה .ומומלץ לזכור גם בכתב)

♣ מה יש בגינה? זהו את הצומח שסביבכם והקיפו בעיגול..
עצי-פרי

עצי-סרק

פרחים

עשבים

דשא

♣ האם תדעו מה השם של הצמחים שבחרתם?
עצי פרי______________________________________ :
עצי סרק______________________________________ :
פרחים_______________________________________ :
עשבים :גם להם יש כמה סוגים ,ולכל סוג שמו המיוחד.
דשא :כן ,גם לדשא יש כמה סוגים ,ולכל סוג שם מיוחד.

מדהים לקרוא בפסוקי התורה ובדברי חכמים את ההתייחסות לצומח .לא סתם כתופעת טבע  -אלא כיצירה
שהקב"ה ברא עבור האדם ,לצורך יישוב העולם ,והיא מליאת משמעות.

א .באיזה יום מימי הבריאה נברא הצומח?  -מה אתה למד מכך?
ב .הפעולה הראשונה שהקב"ה עשה לאחר בריאת האדם היאַ " :ויִׂטַע ה' אֱֹלהִׂים גַן ְבעֵדֶ ן
שם אֶת הָָאדָ ם ֲאשֶר יָצָר" (בראשית ב ,ח)  -מה אתה למד מכך?
שם ָ
ִׂמקֶדֶ ם ַוי ָ ֶ
ג .ראה מה אומר רבי סימון במדרש" :אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה
אותו ,ואומר לו :גדל" (בראשית רבא י')  -מהו ה"מזל ברקיע" של הצמח?
ד .חכמים שואלים" :מה הנאה יש לך באילני סרק הללו"?  -וזו התשובה" :כשם
שאני צריך לאילני מאכל ,כך אני צריך לאילני סרק .שאילולי אילני סרק ,מהיכן הייתי
עושה לי מרחצאות וכבשונות ."...הסבר את התשובה.
ה .חשבת פעם איך מרגיש עץ?  -קרא את המדרש הבא" :בשעה שכורתין את האילן
שהוא עושה פרי ,הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ,ואין הקול נשמע".
ו .נקרא היטב" :בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון ,נטלו והחזירו לפני כל אילני גן
עדן ,ואמר לו ,ראה מעשי כמה משובחים המה! וכל מה שבראתי ,בשבילך בראתי .תן
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם תקלקל אין שיתקן אחריך" (קהלת רבה ט).

במה השתבחה ארץ ישראל?
נקרא את הכתוב בדברים פרק ח' פסוק ח':

שמֶ ן ודְ בַש"
"א ֶֶרץ ִׂחטָה ושְע ָֹרה ְוגֶפֶן ותְ ֵאנָה ו ְִׂרמֹון א ֶֶרץ זֵית ֶ
♣ מדוע ,לדעתך ,ארץ ישראל השתבחה דווקא ב 7-המינים הללו? מה המיוחד בהם?
_______________________________________________________________________________________________

♣ ציין סוגי מאכל שמייצרים מ 7-המינים?

ִח ָטה ____________________________ -

וְׂ ִרּמוֹן ____________________________ -

ּושע ָֹרה ___________________________ -
ְׂ

זֵית ֶשמֶ ן __________________________ -

וְׂ גֶפֶ ן _____________________________ -

ְּׂודבַ ש (תמרים) ______________________ -

ּותאֵ נָה ___________________________ -
ְׂ

זיתים .יין .בירה .תמרים .לחם .דבלה .עוגת-חיטה .פרי רימון.
שלווה .מיץ ענבים .שמן זית .ענבים .ממרח זיתים .ממרח תמרים.
פרי תאנה .עוגת-שעורה .מיץ רימונים .ריבת תאנים .צימוקים.
סילאן.

ש ָר ֵאל
ֶא ֶרץ י ִׂ ְ

לאורו של הרב צבי-יהודה הכהן קוק
♣ יש קשר מהותי בין עם ישראל לארץ ישראל.
על זה אומר הפסוק":ומי כעמך ישראל ,גוי אחד בארץ".
אימתי עם ישראל נעשים ל"גוי אחד"  -דווקא כשהם יושבים בארץ ישראל.
♣ סיפור :קו ֶֹדם ַת ֲעלֶה לְׂ אֶ ֶרץ יִ ְׂש ָראֵ ל
רב חשוב שגר בחוץ לארץ פנה לרב צבי-יהודה הכהן קוק להתייעץ.
הוא עסק בחינוך נוער יהודי באמריקה .הוא שאל :האם עליו לעלות
להתיישב בארץ ישראל ,או אולי עדיף שיישאר וימשיך בחינוך הנוער
היהודי ויציל אותו חלילה מהתבוללות עם גויים?
הרב ענה לו :קודם תעלה לארץ ישראל ,ואחר כך תשאל שוב .וכך עשה אותו רב ,עלה
לארץ ,קנה בית ,וכעבור זמן פנה שוב ושאל את הרב .הרב ענה לו בהסברה רבה:
הבסיס והבית של כל יהודי זה קודם כל ארץ ישראל .כשיהודי בא לארץ  -זה נקרא
"עליה" .כל מקום אחר בעולם נקרא "חוץ" לארץ .לכן קודם כל באת לארץ ,עלית!!!
קבעת את מקומך בבית הנכון .עכשיו אפשר לשקול הצעה של שליחות לכמה שנים
לחנך ולהציל נוער יהודי  -ולחזור הביתה .לארץ ישראל.
♣ מצווה לטייל בארץ ישראל!
הרב ישראל גלזר ,רבה של העיר רמלה ,הוא מתלמידי הרב צבי יהודה .הוא מספר ,כי
הרב מאוד עודד את התלמידים בישיבה לטייל ברחבי הארץ .הרב תמיד היה מדגיש
בפניהם ,כי מצווה חשובה היא לטייל ולראות את ארץ הקודש ,ומתוך כך לזכות
מצוות וערכים שמקיימים בפירות :להתבונן בקדושה שבארץ.
א .זהירות  -שהפרי איננו ערלה.
♣ "לאכול מפריה ולשבוע מטובה"  -הרב היה מבטא ברגש עצום את המלים ההלו
ב .נתינה – תרומות ומעשרות
בברכה ,להדגיש את הפירות הקדושים שבארץ ישראל .כאשר הרב היה רואה פרי
ג .שמירת הגוף – שטיפה וניקיון.
משבעת המינים ,גדול או יפה במיוחד ,היה מתבונן בו היטב ,מלטף אותו במבט עיניו,
ד .כיבוד הורים – [מבקשים רשות].
שב ומתבונן בעיניים מתגעגעות  -כדברי רש"י בתלמוד במסכת סנהדרין :כאשר ארץ
ה .כיבוד – אפשר גם לכבד.
ו .ברכה  -אוחזים ביד ימין ומברכים.
ישראל תיתן פירותיה בעין יפה ,זהו אחד מהסימנים הברורים של הגאולה.

