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

"ּב ֶא ָחד
יסןֶ ,א ָחד ֶּב ֱאלּולֶ ,א ָחד ְּב ִת ְׁש ֵריְ .
אׁשי ָׁשנִ יםֶ :א ָחד ְּבנִ ָ
ט"ו בשבט מוזכר במשנה בשם 'רֹאׁש ַה ָּשׁ נָ ה ָל ִא ָילן' והוא נמנה עם ַא ְר ָּב ָעה ָר ֵ
אֹומ ִריםַּ ,ב ֲח ִמ ָּשׁ ה ָע ָׂשר ּבֹו" .ט"ו בשבט נקבע כדעת בית הלל .הוא היום הקובע
ִּב ְׁש ָבט רֹאׁש ַה ָּשׁ נָ ה ָל ִא ָילןְּ ,כ ִד ְב ֵרי ֵבית ַׁש ַּמאיֵּ .בית ִה ֵּלל ְ
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.
אֹורּהָ .א ַמר ר' ִחּיָ ה לר' ִׁש ְמעֹון ְּב ַר ִּביָּ ,כְך
ת-ה ַּשׁ ַחר ֶׁש ָּב ְק ָעה ָ
ר' ִחּיָ ה ַהּגָ דֹול ור' ִׁש ְמעֹון ֵּבן ֲח ַל ְפ ָתא ָהיּו ְמ ַה ְּל ִכים ְּב ִב ְק ַעת ַא ְר ֵּבל וְ ָראּו ַאּיֶ ֶל ַ
הֹול ֶכת
הֹול ֶכת ִהיא ַר ָּבה וְ ֶ
ה-ק ְמ ָעה וְ ָכל ַּכ ָּמה ֶׁש ִהיא ֶ
ִהיא ּגְ אֻ ָּל ָתם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְת ִח ָּלה ִק ְמ ָע ִ
ירושלמי ,ברכות פ"א ה"א

ֹאמרּו נֵ ֵׁשב וְ ֹלא נִ ַּטעֶ ,א ָּלא ֱהוּו זְ ִה ִירין
אֹותּה ְמ ֵל ָאה ָּכל טּובֹ ,לא ּת ְ
דֹוׁשּ-ברּוְך הּוא ְליִ ְׂש ָר ֵאלַ :אף ַעל ִּפי ֶׁש ִּת ְמ ְצאּו ָ
ָ
אמר ָל ֶהם ַה ָּק
ַ
נֹוט ִעים ִל ְבנֵ ֶיכם
אתם נְ ִטיעֹות ֶׁשּנָ ְטעּו ֲא ֵח ִריםַ ,אף ַא ֶּתם ֱהיּו ְ
ּומ ָצ ֶ
ַּבּנְ ִטיעֹותֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר "ּונְ ַט ְע ֶּתם ָּכל ֵעץ ַמ ֲא ָכל"ְּ .כ ֵׁשם ֶׁשּנִ ְכנַ ְס ֶּתם ְ
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עיר בישראל
אתרו את
בני בנים-
במחיצת רבנים
סימני האיכות-
זבו בסמיכות

העיר בכתב החידה
לא חשו שמאוחר-
וכבר עלה השחר
לשביעי עלה בגורל-
צד נחל שכיום מורעל
ל

ברכת הפירות

.1
איזה שבט קיבל
ששמו תפוח?
 .2מי ש
 .3מ לח לבנו בוטנים?
א
ו יזה עץ משבעת ה
מי
ני
ם
ה
כי
נו
ל
בו
ש,
איז
ב ה פרי משבעת ה
מי
ני
ם
הי
ה
מ
שו
לב
לבוש?
 .4א
רי
יזה פ אוחזים ב
ב
שעת ברכה דווקא
יד
ש
מאל?
בנ
חלת הארץ מקום

ברכות אברהם ,והארץ

ים-ע ָׂשר יְ ָר ִחים
ָ
ְׁשנֵ
מילים לחן :נעמי שמר

ְּב ִת ְׁש ֵרי נָ ַתן ַה ֶּד ֶקל
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