
לחומרים נוספים באתר מכון שיטים

1

קבלת חג משפחתית לט"ו בשבט

נתיישב כולם סביב שולחן החג, עליו מסודרים 
ממגוון פירות הארץ.

נאמר:
לחגוג את הטבע  אנו מבקשים  זה  בחג 
הארצישראלי, את השפע שהארץ מניבה לנו, 
את האדם הפועל, את המוציא לחם מן הארץ.

 כך הולכים השותלים
מילים: י. שנער, לחן: י אדמון 

כך הולכים השותלים,
רן בלב ואת ביד,

מן העיר ומן הכפר,
מן העמק ומן ההר.

בט"ו בשבט...

למה באתם השותלים,
נך הקרקע ובצר

רגומות סביב נחפר
בהרים ובמישור.

בט"ו בשבט...

מה יהא פה השותלים,
שתיל יבוא בכל גומה,

יער עד יפרש צלו
על ארצנו עגומה.

בט"ו בשבט...

 נקרא:
עץ השקד הוא הראשון לפרוח מבין עצי 
הפרי הנשירים, ועל כן מבשר הוא את תחילת 
שנת האילנות המתחדשת. מטעי השקדים 
הראשונות  במושבות  שניטעו  הגדולים 
ביהודה ואחר-כך בגליל היו פורחים סמוך 
השקדיה  של  זה,  ומראה  בשבט,  לט"ו 
הפורחת, הפך מאז תקופת ההתיישבות 
היהודית החדשה בארץ ישראל לסמלו של 

ט"ו בשבט.

 סבב משפחתי
"כי ה' אלוהיך מביאך אל ארץ טובה... ארץ 
חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית 

שמן ודבש" 
)דברים ח'(

כל אחד מהמשתתפות והמשתתפים יבחר 
בתורו פרי אחד, ולפני האכילה יספר דבר 
אחד שהוא אוהב בטבע והנוף של הארץ 

שלנו.

 נמזוג כוס של יין ונברך
נברך על הגפן ועל פרי הגפן ועל ארץ חמדה 
טובה ורחבה שניתנה לאבותינו ולנו לאכול 

מפריה ולשבוע מטובה.

https://www.chagim.org.il/


לחומרים נוספים באתר מכון שיטים

2

קבלת חג משפחתית לט"ו בשבט

 השקדיה פורחת
מלים: י. דושמן, לחן: מ. רובינא

 השקדיה פורחת
ושמש פז זורחת,

צפורים מראש כל גג
מבשרות את בוא החג

ט"ו בשבט הגיע
חג לאילנות.

הארץ משועת
הגיעה עת לטעת,

כל אחד יקח לו עץ
באתים נצא חוצץ,

ט"ו בשבט הגיע
חג לאילנות.

 נקרא:
"ַוִּיַּקח ה' ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן 

ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה".
)בראשית ב, טו(

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו 
והחזירו )הראה לו( על כל אילני גן עדן ואמר 
לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל 
מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא 
תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין 

מי שיתקן אחריך.
)קהלת רבה, פרשה ז'(

חידון חג – "הוא והיא"
הוא, עליו אומרים שהוא כמו עץ השדה, א. 

 – )אדם  צומחים העצים  עליה   - היא 
אדמה(

חשוב ב.  משהו  היא,  העץ,  צמרת  הוא, 
שנאמר )אמיר – אמירה(

הוא, פרי הדר, היא, צמח שחולטים ממנו ג. 
תה )לימון – לימונית(

הוא הר ליד חיפה, היא נוסעת מתחת ד. 
לאדמה )כרמל – כרמלית(

הוא בא לפני הלילה, היא עץ הגדל ליד ה. 
הנחל, מארבעת המינים )ערב – ערבה(

הוא כמו עץ בלי גזע, היא כששני אנשים ו. 
מדברים )שיח – שיחה(

הוא לכבודו חג ט"ו בשבט, היא שם של ז. 
זמרת )אילן – אילנית(

הוא חלק מהעץ, היא ממש "ּקולית"  )גזע ח. 
– גזעית(

הוא מכסה את גוף הכבשה, היא חלק ט. 
מהעץ )צמר – צמרת(

הוא העונה בה פורחים הרבה פרחים, היא י. 
שם של נערה. )אביב – אביבה(

 לסיום נקרא:
נטיעה כמעשה של אמונה,

זכותך וחובתך כנוטע לחיות מֶעֶבר לחייך 
היום, כי כשאתה בא לנטוע אינך יודע אם 
תאכל מפירות העץ שנטעת. הנטיעה היא 
מעשה של אמונה, של התחייבות לעשות 
מעשים מעבר לקיומך הפרטי.  זוהי מסירה 

של החרוב ששתלת להנאת דורות אחריך.
)מוקי צור, קיבוץ עין גב(
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