ט"ו בשבט שמח!
חג לאילנות עם אסיף  -חג ישראלי

כנסו את המשפחה סביב שולחן עם פירות הארץ לשירים ,ברכות וחידות על עצי ופירות ארצנו.

הזקן והחרוב
איש צעיר הלך בדרך וראה אדם זקן נוטע עץ חרוב .שאל הצעיר את הזקן ' -מתי לדעתך העץ הזה יניב
פירות?' 'בעוד שבעים שנה' ענה הזקן .התפלא הצעיר ושאל ' -אתה מאמין שתחיה עוד שבעים שנה
ותספיק לאכול ממנו?' ענה ' -איני יודע ,אבל אם אבותיי היו שואלים עצמם את השאלה הזו ,בוודאי לא
היו נוטעים את העצים שמצאתי אני בעולם .כשם שנטעו אבותיי לי ,כך אטע אני לבניי'.
(עיבוד למסכת תענית ,תלמוד בבלי)

הרמת כוסית
נברך על הגפן ועל פרי הגפן ,ועל ארץ חמדה ,טובה ורחבה
שניתנה לאבותינו ולנו ,לאכול מפריה ולשבוע מטובה.

ָּכ ְך הֹו ְל ִכ ים ַה ּׁש ֹו ְת ִל ים
יצחק שנהר | ידידיה אדמון
ָּכ ְך הֹו ְל ִכ ים ַה ּׁש ֹו ְת ִל יםָ :ל ָּמ ה ָּב אֶת םַ ,ה ּׁש ֹו ְת ִל ים?
ַנ ְך ַּב ַּק ְר ַק ע ּוַב ֹּצר,
ֹרן ַּב ֵּל ב ְוֵא ת ַּב ָּי ד,
ְו גּומֹות ָס ִב יב ַנ ְח ֹּפר
ִמ ן ָה ִע יר ּוִמ ן ַה ְּכ ָפ ר,
ִמ ן ָה ֵע ֶמ קִ ,מ ן ָה ָה ר – ֶּב ָה ִר ים ּוַב ִּמ יׁש ֹור –
ְּב ט"ּו ִּב ְׁש ָב ט!
ְּב ט"ּו ִּב ְׁש ָב ט!
ְּב ט"ּו ִּב ְׁש ָב ט!
ְּב ט"ּו ִּב ְׁש ָב ט!

הידעת?
הפרי הראשון של השנה הוא השקד.
את המונח "שקדיה" טבע המשורר
לוין קיפניס ,וכך הפך את פריחת
השקד למבשר הרשמי של ט"ו בשבט.
אכילת שקד טובה למוח! בשקד מצויים
חומרים המשפרים את פעילות המוח
ומחזקים את מערכת העצבים.

ט"ו בשבט שמח!
אפשר עוד לתקן
כשאלוהים ברא את אדם הראשון ,הוא עשה לו סיור בגן העדן ,הראה לו את כל האילנות בגן ואמר לו:
ראה כמה יפים ופוריים העצים ,ראה כמה משובח כל מה שבראתי .וכל זה ,בשבילך בראתי .תן דעתך
שלא תקלקל ותחריב את עולמי .כי אם תקלקל ,לא יהיה אפשר עוד לתקן אחריך.
(עיבוד למדרש קהלת רבה ט')

ברכה על השלום
עולם של שלום איננו רק עולם שבו שורר שלום בין בני אדם ,אלא
גם עולם שבו בני אדם חיים בשלום עם העולם עצמו :עם
הטבע ,עם נופיו ואוצרותיו .ונדרשו ישראל" :בקש שלום
ורודפהו" למה הכוונה? בקשהו במקומך ורודפהו ממקום אחר.

הורה :בלילה אני מאזין לדממה
ושומע
איך נושמת האדמה,
איך פירות מבשילים,
איך יורדים הטללים.
ובתוך ענפי ישנים גוזלים
ואני שומר על שנתם.
ילד/ה :אני אוהב אותך עץ – אמרתי,
והלכתי אל גני
ונטעתי לי עץ מול חלוני.

ילד/ה :ולא איכפת לך שאתה תקוע
הצגה משפחתית
כל השבוע?
הורה :אינני תקוע .אני הרי נטוע.
ילד/ה :פעם שאלתי עץ:
ילד/ב :ולא מתחשק לך לפעמים
עץ ,איך זה להיות עץ?
ללכת לבקר חברים,
הורה :אתה ודאי מתלוצץ –
או לראות מה נשמע
ילדה :לא ולא אמרתי.
במקומות אחרים
ברצינות גמורה.
הורה :אין לי כל צורך לנוד ולנוע,
ציפורים מזמרות לי באופן קבוע,
זה טוב או רע?
פרפרים לי נושקים,
הורה :רע?! – מדוע?
מלטפת הרוח,
ולנגד עיני כל האופק פתוח.
ילד/ה :ובלילה ,כשכולם ישנים אז מה?

ט"ו בשבט שמח!
חידות הוא והיא
 .1הוא שיער הכבשים ,היא בראש העצים.
 .2הוא מארבעת המינים ,היא אסתר המלכה.
 .3הוא מתוק וטבעי ,היא גב הגמל.
 .4הוא מבשר הסתיו  ,היא ישוב בערבה.
 .5הוא גדל בכרם ,היא גדלה בפרדס.
 .6הוא כלי בישול ,היא צמח קוצני.
 .7הוא עץ מחטני ,היא פטריה מצויה.
 .8הוא בא לפני הלילה ,היא מארבעת המינים.
(לתשובות  -היכנסו לאתר אסיף  -חג ישראלי)

ברוש
אהוד מנור | אריאל זילבר
ואני ראיתי ברוש
שניצב בתוך שדה מול פני השמש
בחמסין ,בקרה
אל מול פני הסערה.
על צידו נטה הברוש
לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב.
והנה ,מול הים
קם הברוש ירוק ורם.
הנה ברוש ,לבדו
מול אש ומים.
הנה ברוש ,לבדו
עד השמיים.
ברוש ,לבדו איתן.
לו רק ניתן ואלמד
את דרכו של עץ אחד.

חג שמח!

ואני כמו תינוק
שנשבר ולא יכול מול פני השמש.
בחמסין ,בקרה
אל מול פני הסערה.
הנה ברוש ,לבדו..

