
ַחר ֶׁשָּבְקָעה אֹוָרּה. ָאַמר ר' ִחָּיה לר' ִׁשְמעֹון ְּבַרִּבי,  ָּכְך  ר' ִחָּיה ַהָּגדֹול ור' ִׁשְמעֹון ֵּבן ֲחַלְפָתא ָהיּו ְמַהְּלִכים ְּבִבְקַעת ַאְרֵּבל ְוָראּו ַאֶּיֶלת-ַהּׁשַ
ִהיא ְּגֻאָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִחָּלה ִקְמָעה-ִקְמָעה ְוָכל ַּכָּמה ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ִהיא ַרָּבה ְוהֹוֶלֶכת

ירושלמי, ברכות פ"א ה"א

אַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּתְמְצאּו אֹוָתּה ְמֵלָאה ָּכל טּוב, ֹלא ֹּתאְמרּו ֵנֵׁשב ְוֹלא ִנַּטע, ֶאָּלא ֱהוּו ְזִהיִרין 
ַּבְּנִטיעֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר "ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל". ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנְסֶּתם ּוְמָצאֶתם ְנִטיעֹות ֶׁשָּנְטעּו ֲאֵחִרים, ַאף ַאֶּתם ֱהיּו נֹוְטִעים ִלְבֵניֶכם

מדרש תנחומא

סדר ט"ו בשבט נוסח ארצישראלי
"ארץ זבת חלב ודבש"
איך נחגוג את ט"ו בשבט?

ָנה ָלִאיָלן' והוא נמנה עם ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים: ֶאָחד ְּבִניָסן, ֶאָחד ֶּבֱאלּול, ֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי. "ְּבֶאָחד  ט"ו בשבט מוזכר במשנה בשם 'ֹראׁש ַהּׁשָ
ה ָעָׂשר ּבֹו". ט"ו בשבט נקבע כדעת בית הלל. הוא היום הקובע  ָנה ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַּבֲחִמּׁשָ ִּבְׁשָבט ֹראׁש ַהּׁשָ
את סיומה של שנה אחת ואת תחילתה של שנה אחרת. יום זה הוא נקודת ציון שעל פיה קובעים את מניין שנות הפרי והפרשת 

תרומות ומעשרות.
אולם דווקא בגלות עת היו עם ישראל בשיא הגעגוע לארץ ישראל, התפתח לו החג על מנהגיו השונים.

אחרי חזרתנו לארץ ישראל, נראה כי טוב לשמר את רגשי הגעגוע לארץ. אמנם ארץ ישראל בידינו, אבל בגעגוע יש כדי לחזק את 
האהבה והקשר לארץ. נביט ביופיה, נאכל את פירותיה, נודה ונברך לה' על המתנה הנפלאה.

המוביל לפרי חשוב על פי המקורות

מהארץ נישא בידי אחד מ- 10

ומובא בלי אומר עד חודש– 9

תלוי לעיטור בשולי אחד מ-8

ולקישוט בבית המוקצה ל-7

חשובים שלא בטלים יש )עוד( 6

בארצנו מהמשובחים הוא ה-5

יתכן שהכמות לא מופקרת ב-4

טומאת כלי תחדל בחור בגודל 3

בראשית שנה ב"שהחיינו" ביום 2

ברכה גם אחרונה גם על גרגיר 1 

1. איזה שבט קיבל בנחלת הארץ מקום 

ששמו תפוח? 

2. מי שלח לבנו בוטנים? 

3. מאיזה עץ משבעת המינים הכינו לבוש, 

ואיזה פרי משבעת המינים היה משולב 
בלבוש?

4. איזה פרי אוחזים בשעת ברכה דווקא 

ביד שמאל? 

כתב חידה

ברכת הפירות

ְׁשֵנים-ָעָׂשר ְיָרִחים
מילים לחן: נעמי שמר

ְּבִתְׁשֵרי ָנַתן ַהֶּדֶקל
ְּפִרי ָׁשחּום ֶנְחָמד
ְּבֶחְׁשָון ָיַרד יֹוֶרה

ְוַעל ַּגִּגי ָרַקד
ְּבִכְסֵלו ַנְרִקיס הֹוִפיַע

ְּבֵטֵבת ָּבָרד
ּוִבְׁשָבט ַחָּמה ִהְפִציָעה

ְליֹום ֶאָחד
ַּבֲאָדר ָעָלה ִניחֹוַח

ִמן ַהַּפְרֵּדִסים
ְּבִניָסן הּוְנפּו ְּבֹכַח

ָּכל ַהֶחְרֵמִׁשים
ְּבִאָּיר ַהֹּכל ָצַמח

ְּבִסיָון ִהְבִּכיר
ְּבַתּמּוז ְוָאב ָׂשַמְחנּו

ַאַחר ָקִציר
ִּתְׁשֵרי ֶחְׁשָון ִּכְסֵלו ֵטֵבת

ָחְלפּו ָחְלפּו ִּביָעף
ַּגם ְׁשָבט ֲאָדר ִניָסן ִאָּיר

ִסיָון ַּתּמּוז ְוָאב
ּוְבבֹוא ֱאלּול ֵאֵלינּו

ֵריַח ְסָתו ָעָלה
ְוִהְתַחְלנּו ֶאת ִׁשיֵרנּו

ֵמַהְתָחָלה

1. היכן מזכירים את אברהם אבינו בברכת "מקדש השבת"? 

2. מהי המצווה אשר יש ברכה לפניה וברכה לאחריה ששתיהן קשורות לאברהם אבינו? :

3. הברכה הראשונה בשמונה עשרה חותמת באברהם. היכן מצאנו הזכרת שמו של אברהם במשפט בסוף הברכה לפני החתימה? 

4. מהי הברכה שמברכים על המצווה שקיבלנו בשכר סירובו של אברהם?  

5. מה הקשר בין ברכת אבלים לאברהם אבינו? 

6. אילו ברכות מברכים רק בארץ ישראל? 

7. אילו ברכות מברכים רק בחו"ל? 

ברכות אברהם, והארץ

אתרו את העיר בכתב החידה

בני בנים-
במחיצת רבנים
סימני האיכות-

זבו בסמיכות

לא חשו שמאוחר-
וכבר עלה השחר

לצד נחל שכיום מורעללשביעי עלה בגורל-

עיר בישראל


