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ָרֵאל? ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנה' ַהֶזּה? ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול ּבֹו ִמּפֵ ל 'ֹראׁש ַהּשָׁ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ָנה ָלִאיָלנֹות'. ַמה ַהּמַ ָבט הּוא 'ֹראׁש ַהׁשָּ ׁשְ  ט"ּו ּבִ
ִטיעֹות'? 'ּנְ ַהִאם ֵיׁש ִמְצָווה ְמיּוֶחֶדת ּבַ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ּבְ ל ְנִטיַעת ֵעִצים ַוֲאִכיַלת ּפֵ ָמעּויֹות ְמיּוָחדֹות ׁשֶ ם ַעל ַמׁשְ ָבט ּוִמְנָהָגיו, ְוִנְלָמד ָגּ ׁשְ ָדף ֶזה ִנְלַמד ַעל ִהְלכֹות ט"ּו ּבִ ּבְ

ָנה ָלִאיָלנֹות ָ ֹראׁש ַהּשׁ
ק: ֲאִריְך ַהְמֻדּיָ ָנה ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ַעל ַהּתַ ׁשְ ּמִ ָנה ָלִאיָלן. ּבַ ָ ִנים, ּוֵביֵניֶהם, ֶאת ֹראׁש ַהּשׁ י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ֶנת ַאְרּבָ ָנה ְמַצּיֶ ׁשְ ַהּמִ

מי הוא 'הנוטע הראשון', ומה לומד מכך רבי יהודה? )מקור 15( אלו מצוות נלמדות בפסוק במקור 15?1.   .2

15. מדרש רבה ויקרא פרשה כה פסקה ג
ר ָוָדם1,  ר לֹו ְלָבׂשָ ן ִסימֹון: ְוִכי ֶאְפׁשָ י ְיהּוָדה ּבֶ קּון' )דברים יג( - ָאַמר ַרּבִ ֵלכּו... ּובֹו ִתְדּבָ 'ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ּתֵ

ִכיָנה2?  ְ ּשׁ ק ּבַ ּבֵ ַמִים ּוְלִהּדָ ָ ר ָוָדם ַלֲעלֹות ַלּשׁ ר ְלָבׂשָ "ה? ְוִכי ֶאְפׁשָ ּבָ ַלֲהֹלְך ַאֲחֵרי ַהּקָ
ָרֵאל,  ם ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַאּתֶ ׁשֶ ם, ּכְ ה3... ַאף ַאּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ "ה ֶאּלָ ּבָ ק ַהּקָ ל עֹוָלם ֹלא ִנְתַעּסֵ תֹו ׁשֶ ִרּיָ ִחיַלת ּבְ א ִמּתְ ֶאּלָ

ל ֵעץ ַמֲאָכל'. ם ּכָ ה... - ']ְו[ִכי ָתבֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ קּו ֶאּלָ ֹלא ִתְתַעּסְ

16. על פי הספר תקופת חיבת ציון
ם, ֵ ע, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ מֹוִנים ֶאְתרֹוִגים, ּוֵמָאה ִרּמֹוִנים. ְועֹוד ִנּטַ ַבע ֵמאֹות ּוׁשְ ן יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיָלנֹות: ׁשְ ּגַ ָנַטְענּו ּבַ

ְנִטיעֹות, ֵקנּו הּוא ּבִ ית ִעּסֻ ים טֹוִבים. ָלֵכן, ֵראׁשִ ֹלא ֶזה, ֵאין ָלֶהם ַחּיִ ֶדה, ְוֶזה ּבְ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ה ִמיֵני ְנִטיעֹות..., ּכִ ּמָ ּכַ
ֵעֶדן'... ן ּבְ ע ה' ֱאֹלִקים ּגַ ּטַ תּוב: 'ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ם הּוא ָעׂשָ י ֵכן הֹוָרה ָלנּו ַהּבֹוֵרא, ְוָכְך ּגַ ּכִ

1. משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה א 
ִנים ֵהם... י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ַאְרּבָ

אי. ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ָנה ָלִאיָלן, ּכְ ָ ָבט - ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ּבְ
ר ּבֹוא. ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ל אֹוְמִרים, ּבַ ית ִהּלֵ ּבֵ

"ה: ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ דֹוֶמה ְלַמֲעׂשָ ָעֵלינּו ִלְנֹהג ּבְ ְך ׁשֶ ֲחָכֵמינּו לֹוְמִדים ִמּכָ

ביאור:
ויצאו - ְוָיְרדּו כבר.  .1

ועלה השרף באילנות -   .2
ָרף הוא חומר דביק  ַהּשָׂ
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ִלְפֹרַח ּוְלִהָּוֵצר.

1א. פירוש קהתי )הרב פנחס קהתי(
ָנה  ָ ְבעּו ֹראׁש ַהּשׁ ּקָ ַעם ׁשֶ בית הלל אומרים בחמישה עשר בו - ַהּטַ א. 

ָנה,  ָ ֵמי ַהּשׁ ׁשְ ָמָרא: 'הֹוִאיל ְוָיְצאּו1 רֹב ּגִ ּגְ ָבט ְמֹבָאר ּבַ ׁשְ ָלִאיָלן ּבִ
ה'. רֹות חֹוְנִטים3 ֵמַעּתָ ִאיָלנֹות2, ְוִנְמְצאּו ַהּפֵ ָרף ּבָ ְוָעָלה ַהּשָׂ

ָנה ָלִאיָלן.  ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ל, ׁשֶ ית ִהּלֵ ַדַעת ּבֵ ַהֲהָלָכה ִנְפְסָקה ּכְ

ָנה ָלִאיָלנֹות?  ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ָלכֹות ְלָכְך ׁשֶ ָמֵהן ַהַהׁשְ
ְך(  ֶהְמׁשֵ ר ָעִני ּבַ ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ר ָעִני. )ְראּו ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ ִני אֹו ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ָנה זֹו, ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשֵ ׁשָ ָנה ָלִאיָלנֹות עֹוֵזר ָלנּו ָלַדַעת ִאם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים, ּבְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ א. 

ִנְפָרד  רֹות ּבְ ִריְך ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשְ ּצָ ָנה. ַהֲהָלָכה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ָ ְמחּו ַהּשׁ ּצָ ָעְבָרה ִעם ֵאּלּו ׁשֶ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ִהְתִחילּו ִלְצֹמַח ּבַ רֹות ׁשֶ ב ּפֵ ּלֹא ְנַעְרּבֵ ֵדי ׁשֶ ָנה ָלִאיָלנֹות ִנְצַרְך ּכְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ב. 
ָחְנטּו  רֹות ׁשֶ ר ַהּקֹוֶדֶמת; ּפֵ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ִרי( ַעד ט"ּו ּבִ ת ְיִציַרת ַהּפְ ִחּלַ ָחְנטּו )ּתְ רֹות ׁשֶ י ָהָלָכה זֹו: ּפֵ רֹות ְמֻאָחִרים. ַעל ּפִ ִמים, ּוְבִנְפָרד ִמּפֵ רֹות ֻמְקּדָ ִמּפֵ

ָאה. ר ַהּבָ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ְלַאַחר ט"ּו ּבִ
ַהּתֹוָרה ָאְסָרה ָעֵלינּו ֶלֱאֹכל יָון ׁשֶ יל ָהֵעץ'. ָלָמה ֶזה ָחׁשּוב? ֶזה ָחׁשּוב ִמּכֵ ָנה ָלִאיָלנֹות עֹוֵזר ָלנּו ָלַדַעת ֶאת 'ּגִ ָ נֹוָסף, ֹראׁש ַהׁשּ ּבְ  ג. 

ָנה  ן ׁשָ ֵרי, ִיְהֶיה ּבֵֶ ׁשְ ֹחֶדׁש ּתִ ַתְלנּו ּבְ ָ ּשׁ ָבט: ֵעץ ׁשֶ ׁשְ ע ְלִפי ט"ּו ּבִ ל ָהֵעץ ִנְקּבַ יל' ׁשֶ ִנים. 'ַהּגִ ֹלׁש ׁשָ ּלֹא ָמְלאּו לֹו ׁשָ רֹות 'ָעְרָלה' - ֵעץ ׁשֶ ּפֵ
ָנה ָהְרִביִעית. ָ יַע ַלּשׁ ַעם ָהְרִביִעית, ָהֵעץ ַיּגִ ּפַ ָבט ַיֲעֹבר ּבַ ר ֹחֶדׁש ׁשְ ָבט, ְוַכֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ׁשְ ָבר ּבְ  ּכְ

ָכל ָמקֹום.( ר ּבְ ית ֻמּתָ ְלַבד, ּוַבֲחִמיׁשִ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ר ֶלֱאֹכל ּבִ ָנה ָהְרִביִעית - ֻמּתָ ָ ּשׁ )ַבּ

ָבִרים ָהֵאּלּו: קֹור ְלָכל ַהּדְ ָאה ִהיא ַהּמָ ָמָרא ַהּבָ ַהּגְ

לעילוי נשמת
זוהרה בת ז'ווהרה

בן גיגי ז"ל

לעילוי נשמת
שמעון בר אסתר

בן גיגי ז"ל
נלב"ע י' שבט תשנ"ח

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ְנִטיָעה ָהִראׁשֹוָנה. ד ָהַרב קּוק ּבַ ּבֵ רֹון, ִנְתּכַ ָ ּשׁ ר ּבַ רֹון( ֲאׁשֶ ָ יֵאל )הֹוד ַהּשׁ ַמְגּדִ ִעים ּבְ ֲחִגיַגת ַמּטָ ּבַ

יד-ֵאׁש. ַלּפִ ָמעֹות, ּוָפָניו ָהיּו ּכְ ׁש ְמֹאד, ֵעיָניו ָזְלגּו ּדְ ם ְוָהַלְך ִלְנֹטַע, ִהְתַרּגֵ ּקָ ׁשֶ ּכְ
ִרְגֵבי-ָהֲאָדָמה,  ל ּבְ ר, ֵסַרב ְלַקְחּתֹו, ְוִהְתּכֹוֵפף ּוְבָיָדיו ִטּפֵ ְעּדֵ יׁשּו לֹו ֶאת ַהּמַ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ְרָעַדת-ֹקֶדׁש. ּלֹו ָנתּון ּבִ ּכֻ ׁשֶ ּכְ

ְך? ל-ּכָ ׁש ּכָ ֹאל ֶאת ָהַרב ַמּדּוַע הּוא ִמְתַרּגֵ ה ְלַעְצמֹו ִלׁשְ ַאַחד ַהְמֹקָרִבים ִהְרׁשָ
ה ַחְקָלִאית ְרִגיָלה,  ֻעּלָ ָרֵאל, ֵאין זֹו ְסָתם ּפְ ֶאֶרץ-ִיׂשְ ִרי ּבְ יב ְוָאַמר:"ְנִטיַעת ּפְ ְוָהַרב ֵהׁשִ

ה". ִחּלָ ע ָהָאֶרץ ּתְ ַמּטַ ק ּבְ ַאף הּוא ִהְתַעּסֵ "ה, ׁשֶ ּבָ ל ַהּקָ ִמיּדֹוָתיו ׁשֶ קּות ּבְ ּבְ זֹוִהי ִהְתּדַ
)מתוך ספר מועדי הראי"ה(

ת ׁשֶ ְתַחּדֶ ָרֵאל ַהּמִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְנִטיעֹות ּבְ
ְקָוה, ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְועֹוד. ַתח-ּתִ ה, ּפֶ ּנָ גֹון ֹראׁש-ּפִ בֹות ַרּבֹות ּכְ ָרֵאל, הּוְקמּו מֹוׁשָ ָרֵאל ֵהֵחל ַלֲחֹזר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

יֶהם: בּו ְיהּוִדים ַמֲאִמיִנים ְועֹוְבֵדי ה'. ְוָכְך ֵהם ְמָתֲאִרים ֶאת ַמֲעׂשֵ ְ ּה ִהְתַיּשׁ ֵעֶמק ַהחּוָלה, ּבָ ֲעָלה ּבְ בֹות ָהִראׁשֹונֹות ָהְיָתה ְיסּוד ַהּמַ ַאַחת ַהּמֹוׁשָ

ים ֲחָזִקים.  ַעל ׁשָֹרׁשִ ַזע ָחָזק ּבַ ַתח, ָהָיה ֵעץ ָיֹרק ִעם ּגֶ ּפֶ ׁש ּבַ ִניָסה ַלמּוֵזיאֹון, ַמּמָ ּכְ ּבַ
ֲחנֹות  ּתַ ָרֵאל ִעם ַאְרצֹו. ּבַ ל ַעם ִיׂשְ י ְוַהְמֻיָחד ׁשֶ ְרׁשִ ָ ר ַהּשׁ ׁשֶ א ֶאת ַהּקֶ א ְלַבּטֵ ָהֵעץ ּבָ
ר  ֲאׁשֶ ים ׁשֹוִנים – רֹוִאים אֹותֹו ּכַ ַלּבִ ׁשְ ה ּבִ מּוֵזיאֹון, רֹוִאים ֶאת ָהֵעץ ַהּזֶ ֹונֹות ּבַ ַהּשׁ

ֹונֹות? ֲחנֹות ַהּשׁ ּתַ ׁש ּבַ ִלי ֵפרֹות. ַמה ּיֵ ם ּבְ ים, ְורֹוִאים אֹותֹו ּגַ ה ׁשָֹרׁשִ הּוא ַמּכֶ
ַתֲחָנה זֹו  ל ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ּבְ ֲחָנה ׁשֶ ֲחָנה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ַהּתַ ַהּתַ

ָאֶרץ ַהּזֹאת, ָקנּו ֶאת  ים ּבָ י ָהָאבֹות ִהּכּו ׁשָֹרׁשִ ים, ּכִ ה ׁשָֹרׁשִ רֹוִאים ֶאת ָהֵעץ ַמּכֶ
בּוָאה ְוָנְטעּו ִאיָלנֹות.  ֵארֹות ַמִים, ְוַאף ָזְרעּו ּתְ ָלה, ָחְפרּו ּבְ ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ

ֲחָנה ַהּזֹאת רֹוִאים  ּתַ רֹות ָיִפים. ּבַ ָהֵעץ ּפֹוֵרַח ְונֹוֵתן ּפֵ ה רֹוִאים ׁשֶ ִנּיָ ְ ֲחָנה ַהּשׁ ּתַ ּבַ
ְצוֹות  ל ַהּמִ ם ֶאת ּכָ קּוָפה זֹו, ָהָעם ִקּיֵ ּתְ ׁש ָהִראׁשֹון. ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶאת ָהָאֶרץ ִבְזָמן ּבֵ

ה, ְועֹוד. ִמּטָ ּכּוִרים, ׁשְ רֹות, ּבִ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ֶאֶרץ – ּתְ לּויֹות ּבְ ַהּתְ
ָבֶבל  לּות ּבְ קּוַפת ַהּגָ ִלי ֵפרֹות – ְוזֹו ִהיא ּתְ ית רֹוִאים ֶאת ָהֵעץ ּבְ ִליׁשִ ְ ֲחָנה ַהּשׁ ּתַ ּבַ

ָנה. ל-70 ׁשָ
ִני. ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֲחָנה ׁשֶ רֹות – ְוזֹו ִהיא ַהּתַ ֲחָנה ָהְרִביִעית ׁשּוב ָהֵעץ נֹוֵתן ּפֵ ּתַ ּבַ
ֲחָנה  ן. זֹו ִהיא ַהּתַ ָ יַח ְוָעּשׁ ֹחר, ָמֵלא ּפִ ּלֹו ׁשָ ׁש, ְועֹוֵמד ּכֻ ית ָהֵעץ ִמְתַיּבֵ ֲחָנה ַהֲחִמיׁשִ ּתַ ּבַ

ֶניָה. ּה ָהָאֶרץ ָהְיָתה, ָלרֹב ׁשֹוְמָמה ִמּבָ ָנה, ּבָ ָ ִים ַהּשׁ ת ַאְלּפַ ה ּבַ לּות ָהֲאֻרּכָ ל ַהּגָ ׁשֶ
ם אֹוְמִרים ְיָלִדים? רֹות? ַמה ַאּתֶ ַהִאם ֵעץ ֶזה ָיֹכל ָלֵתת ּפֵ

ָבר ִעם  ה ּכְ ִהְתִחּלָ ה ָלָאֶרץ ׁשֶ ית, ָהֲעִלּיָ ִליׁשִ ְ יַבת ִצּיֹון ַהּשׁ ית ִהיא ׁשִ ִ ּשׁ ִ ֲחָנה ַהּשׁ ַהּתַ
יָכה ַעד ָיֵמינּו. ָר"א, ּוַמְמׁשִ "ן ְוַתְלִמיֵדי ַהּגְ מֹו ָהַרְמּבַ ֲחָכִמים ּוְגּדֹוֵלי ַהּדֹור ּכְ

רֹות  ֲחָזָרה ֶאת ִצְבעֹו ְלָיֹרק, ְונֹוֵתן ּפֵ ה ּבַ ּנֶ ים! הּוא ְמׁשַ ַתֲחָנה זֹו ָהֵעץ חֹוֵזר ְלַחּיִ ּבְ
ם ֶאת  ִבים ְלַקּיֵ ֵבי ָהָאֶרץ ׁשָ ְתקּוָפה זֹו, ּתֹוׁשָ ִתים! ּבִ ת ַהּמֵ ִחּיַ מֹו ּתְ ׁש ּכְ ַעִין ָיָפה, ַמּמָ ּבְ

ֶאֶרץ.  לּויֹות ּבְ ְצוֹות ַהּתְ ַהּמִ
לּויֹות  ְצוֹות ַהּתְ ִמים ֶאת ַהּמִ ּמּוֵזיאֹון, ָראּו ֵכיַצד ְמַקּיְ ָהְיָתה ּבַ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ּקֹוָמה ַהּשׁ ּבַ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶאֶרץ, ְוָראּו ֵכיַצד ַהַחְקָלאּות ּפֹוַרַחת ּבְ ּבַ
ִלים  ּלְ ֲאַנְחנּו ִמְתּפַ
ֶעְזַרת ה' ָהֵעץ  ּבְ ׁשֶ

רֹות,  יְך ָלֵתת ּפֵ ַיְמׁשִ
ם  יְך ְלַקּיֵ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
לּויֹות  ְצוֹות ַהּתְ ֶאת ַהּמִ

ה  ְזּכֶ ּנִ ָאֶרץ, ְוׁשֶ ּבָ
ר ׂשֵ ְמֵהָרה ְלִהְתּבַ  ּבִ

יַח  ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעל ּבִ
ׁש! ְקּדָ ית ַהּמִ ּוִבְנַין ּבֵ
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חוכמת התורה.

ר ָעִני ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ
רֹות.  בּוָאה ּוִמן ַהּפֵ ים ְלַהְפִריׁש ִמן ַהּתְ רֹות, אֹוָתם ָאנּו ְמֻצּוִ ה סּוֵגי ַמַעׂשְ ּמָ ָנם ּכַ ֶיׁשְ

ָנה.  ָכל ׁשָ ים ּבְ ר מּוְפָרׁשִ ֲעׂשֵ רּוָמה ְוַהּמַ ן ְלֵלִוי. ַהּתְ ר ִראׁשֹון ִנּתָ ֶנת ְלֹכֵהן, ּוַמֲעׂשֵ רּוָמה ְגדֹוָלה ִנּתֶ ּתְ  •
ית  ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָנה ָהְרִביִעית ּוַבּשָׁ ּשָׁ ה, ּבַ ִנּיָ ְ ָנה ַהּשׁ ָשׁ ָנה ָהִראׁשֹוָנה, ּבַ ָשׁ ים ּבַ ִני ַמְפִריׁשִ ר ׁשֵ ָלִים. ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ ָעִלים ּבִ ֱאָכל ַעל ְיֵדי ַהּבְ ר ַהּנֶ ִני הּוא ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ  •

ָכל ָמקֹום. רּוָטה ְואֹוְכִלים אֹותֹו ּבְ ִני ַעל ּפְ ר ׁשֵ יֹום ּפֹוִדים ַמֲעׁשֵ ִנים א, ב, ד, ה(. ּכַ ׁשָ ִקיצּור - ּבְ ה )ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ְלַאַחר ׁשְ
ה. ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ִנים ג, ו( ְלַאַחר ׁשְ ׁשָ ית )ּבְ ּשִׁ ִ ָנה ַהּשׁ ית ּוַבּשָׁ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ר ֶזה ּבַ ים ַמֲעׂשֵ ים. ַמְפִריׁשִ ּנֹוְתִנים ַלֲעִנּיִ ר ׁשֶ ר ָעִני הּוא ַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ  •

2. תלמוד בבלי ראש השנה דף טו עמוד ב
ָאה. ָנה ַהּבָ ר ַלׁשָ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ָעְבָרה, ַאַחר ֲחִמּשׁ ָנה ׁשֶ ָ ר ַלּשׁ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ירֹוָתיו ֹקֶדם ֲחִמּשׁ ָחְנטּו ּפֵ ִאיָלן ׁשֶ

מה המיוחד בחודש שבט שמסמל תחילת 'שנה'? )מקור 1א (  .1
ּט"ּו בשבט הוא 'ראש השנה' לאילנות: מדוע חשוב לדעת ׁשֶ  .2

א. לצורך הפרשת מעשרות?
ב. לצורך מצות עורלה?

ְנִטיָעה: "ה ָעַסק ּבִ ּבָ י ַהּקָ ָאֶרץ ֲחׁשּוָבה ְמֹאד. ִמן ַהּתֹוָרה ָלַמְדנּו ּכִ ִטיָעה ּבָ ַהּנְ

14. ספר בראשית פרק ב פסוק ח

ע ה' ֱאֹלִקים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר. ּטַ ַוּיִ

מּוֵזאֹון ְמֻיָחד... ּבֹואּו ְנַסֵּיר ּבְ
ָבר לֹא ַקָּים. ַהּמּוֵזיאֹון ִנְקָרא "מּוֵזיאֹון ַהּתֹוָרה ְוָהָאֶרץ",  ּכְ ר ָלֶכם ַעל מּוֵזיאֹון ְמֻיָחד, מּוֵזיאֹון ׁשֶ א ְנַסּפֵ ֶקַטע ַהּבָ מּוֵזיאֹון? ּבַ ר ּבְ ּקֵ לֹום ְיָלִדים, ִמי ָלַאֲחרֹוָנה ּבִ ׁשָ

ם מּוֵזיאֹון ֶזה ָחַרב. ּוֵבי ּגּוׁש ָקִטיף, ּגַ ן ִיּשׁ ֻחְרּבַ גּוׁש ָקִטיף. ְלַצֲעֵרנּו ָהַרב, ּבְ ּבְ רֹום ׁשֶ ַפר-ּדָ ּוב ּכְ ִּיּשׁ הּוא ָהָיה ּבַ
ׁשּוָבה. ּמּוֵזיאֹון ְוֵנַדע ֶאת ַהּתְ ַמּדּוַע ָהָיה מּוֵזיאֹון ֶזה ְמֻיָחד? ּבֹואּו ְנַסֵּיר ּבַ

חידות לט"ו בשבט
רֹות. ין ַהּפֵ ָרָכה ּבֵ ם ָהִראׁשֹון ַלּבְ יק, ְוהּוא ּגַ ּדִ ילּו ֶאת ַהּצַ ֵאָליו ִהְמׁשִ  .1 

ל, ּוָמַתי הּוא ִראׁשֹון?( ׁשָ ִרי, ַמהּו ַהּמָ )ַמהּו ַהּפְ
ָרֵאל. בֹוד ְלָכל ֶאָחד ִמִּיׂשְ ִלים ֶאת ַהּכָ ירֹוָתיו ְמַסּמְ ל, ּפֵ אּו ְלַרּגֵ ֶאת ָהָאֶרץ ּבָ ׁשֶ ר ּכְ ּתֹוָרה הּוא ִנְזּכַ ּבַ  .2 

ָרֵאל?( ל ֶאת ּכֹל ִיׂשְ ִרי, ְוֵכיַצד הּוא ְמַסּמֵ )ַמהּו ַהּפְ
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ל: ָמׁשָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָרָצה ְלָבֵרְך ֶאת ַרב ַנְחָמן ֲחֵברֹו ְוִהׁשְ ר ַעל ֶהָחָכם ַרב ִיְצָחק ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
ר, ְוָהָיה ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא,  ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ל... ְלָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ

יו.  ְחּתָ ִים1 עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ רֹוָתיו ְמתּוִקין ְוִצּלֹו ָנֶאה, ְוַאּמַ ּפֵ ּוָמָצא ִאיָלן ׁשֶ
ׁש ֵליֵלְך2, ָאַמר:  ּקֵ ּבִ ִצּלֹו, ּוְכׁשֶ ב ּבְ יָמיו, ְוָיׁשַ ָתה ִמּמֵ רֹוָתיו, ְוׁשָ ָאַכל ִמּפֵ

הּו ֵפרֹוֶתיָך ְמתּוִקין, ֲהֵרי ֵפרֹוֶתיָך ְמתּוִקין!  ּיְ ה ֲאָבֶרְכָך? ִאם אֹוַמר ְלָך ׁשֶ ּמָ ִאיָלן, ִאיָלן, ּבַ
ָך ָנֶאה!  ָך ָנֶאה3? ֲהֵרי ִצּלְ ֵהא ִצּלְ ּיְ ׁשֶ

יָך! ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ יָך? ֲהֵרי ַאּמַ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ ֵהא ַאּמַ ּתְ ׁשֶ
ָך4 ִיְהיּו ְכמֹוְתָך!  ּנֹוְטִעין ִמּמְ ל ְנִטיעֹות ׁשֶ ּכָ א, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֶאּלָ

ָבִנים, ֲהֵרי ָבִנים!  ר! ִאם ּבְ ר, ֲהֵרי ֹעׁשֶ ֹעׁשֶ ּתֹוָרה, ֲהֵרי תֹוָרה5! ִאם ּבְ ה ֲאָבֶרְכָך? ִאם ּבַ ּמָ ה, ּבַ ַאף ַאּתָ
מֹוְתָך. הּו ֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ּכְ ּיְ א, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֶאּלָ

)תלמוד בבלי מסכת תענית דף ה עמוד ב(
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elami@elami-elatzmi.co.il :דוא"ל

מכון התורה והארץ אשקלון, ת.ד 1033 מיקוד 78109
טל': -04......... פקס': -04.......... ן אתר: www.toraland.org.il דוא"ל: 

Machon@toraland.org.il
כל הזכויות שמורות! אין להפיץ ולהעביר ללא אישור מפורש! ן עיצוב: גרפיקטו 04-6601020, 054-4965150 ן איורים: מיטל שוגרמן 04-6600512

לכל מאן דבעי!
לאחרונה הפנו את תשומת לבי לאזהרתו של הראשון לציון הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א בדבר הימצאות שאריות חומרי הדברה בירקות עלים. אכן כמי 

שמכיר את הנושא מקרוב, יודע אני שקיימת בשוק בעיה חמורה של ריסוס לא מבוקר, ולצערי, אף בעיות כשרות שונות.
יחד עם זאת, הריני להודיע, בשער בת רבים, כי חברת "עלי קטיף - חסל"ט" (כולל מותגיה, כגון: ביכורי קטיף, ירוק מן הטבע) המופעלות ע"י מגורשי כפר 
דרום, שהייתה החברה הראשונה שפיתחה שיטת גידול מיוחדת ונקייה מחרקים, עושה כל מאמץ להתמודד עם בעיית החרקים באמצעים אגרו- טכניים 
ואחרים עוד לפני שלב ההדברה ובכך מצמצמת את השימוש בחומרים אלו למינימום ההכרחי. בשונה מאותם גידולי ירקות עלים אחרים, המרוססים ללא 
וברמה  מחרקים  נקיים  עלים  ירקות  שמבטיח  צמוד  מעבדתי  פיקוח  לה  ויש  מחמירים  בינלאומיים  בתקנים  עומדת  קטיף",  עלי   – "חסל"ט  חברת  פיקוח,  
בריאותית ניאותה וראויה לאכילה ואף לשיווק בחו"ל. [יש לציין שבחו"ל ההקפדה על הימצאות שאריות הדברה במזון, מאד מדוקדקת, ומהווה תנאי הכרחי 

לאישור רישיון יצוא].

מבחינתי, כשרות המוצר כוללת גם את מצבו הבריאותי, בבחינת "חמירא סכנתא מאיסורא". 

לאור כל זאת הריני להודיע שמצווה לכתחילה להשתמש בירקות עלים אלו של חברת "חסל"ט עלי קטיף" ומותגיה, ולהעדיפם על פני ירקות עלים, כאלו 
המצווים בשוק, שאינם מפוקחים וממותגים, המרוססים באופן חפשי וללא פיקוח של מעבדה.

בברכה התורה והארץ"יאכלו ענווים וישבעו" 
הרב יגאל קמינצקי

הרב יגאל קמינצקי
רב גוש קטיף תובב"א

ראש הישיבה הגבוהה 'כיסופים', ניצן

בס"ד

ליצירת קשר, השתתפות בפעילות ותרומות:

elami@elami-elatzmi.co.il • www.elami-elatzmi.co.il • 04-9978164

רוצה להיות שותף בחיזוק הזהות היהודית ולא יודע איך?

המפגש בין דתיים לחילונים חשוב לך?

אל עמי – משהו חדש ממשיך
אל עצמי: העצמת החינוך היהודי בחטיבות ותיכונים 

ממלכתיים.

קהילה לומדת: חוגי לימוד ושיעורים.

 לגדול ולגדל: פעילויות לטיפוח והעצמת המשפחה

וחינוך ילדים.

לומדים ביחד: קבוצות משותפות ללימוד בנושאים מגוונים.

סמינרים ושבתות עיון: העצמת הקהילות בסופי שבוע.

מרכז לחינוך יהודי: תכנית העשרה שבועית ביהדות 

לתלמידי היסודי.

 עולים למעלה: תכניות יהדות לעולים חדשים,

לחיבור וחיזוק זיקתם למורשת ישראל.

 אל עמי מדור לדור: לימוד שבועי משותף

של הורים וילדים.

בתי מדרש למורים, ימי עיון והרצאות.

אל עמי במספרים

115 ערים וישובים • 40,000 

תלמידים • 103 בתי ספר • 140 

מרצים, מדריכים ומתנדבים • 

750 משתתפים בחוגי לימוד 

קבועים • 2,800 לומדים בכנסים 

וימי עיון • 7,500 הורים וילדים 

בבתי מדרש בכל שבוע.

אל עמי
אל עמי - אל עצמי )ע"ר(

צ
ת | מורשת | אחדות ו נ ו ת | צי זהו

במסגרת הקבועה בעמוד האחרון של 
היוצא לאור להוסיף אחרי הכתובת  של 

מכון התורה והארץ גם את הפרטים הבאים 
שלהם: אתר האינטרנט:  

 דוא"ל
ומתחת ללוגו של אל עמי להוסיף גם את 

הלוגו שלהם, יש לך אותו כבר 



אל עמי בשיתוף מכון התורה והארץ ן ט"ו בשבט - הארץ ופרותיה אל עמי בשיתוף מכון התורה והארץ ן ט"ו בשבט - הארץ ופרותיהאל עמי בשיתוף מכון התורה והארץ ן ט"ו בשבט - הארץ ופרותיה
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ביאור:
פושעי ישראל - אנשים המרבים לחֹטא.  .1

ים דברים טובים. מלאין מצוות - נמצא שהם עֹוׂשִ ׁשֶ  .2
אל תקרי - אפשר להסביר את הפסוק כאילו כתוב בו מילה אחרת   .3

)'ריקתיך' דומה למילה 'רקתך'(.
יֵרי הרימון. ְרּגִ ָרם הגדול של ּגַ כרמון - כמו ִמְסּפָ  .4

ביאור:
ִלּטֹל - להוציא פרי.  .1

ואין חבריהם - הפירות האחרים.  .2
כלם מתרגשים - נוקשים זה בזה ומרעישים.  .3

ֵבית הכלא. במחבוש - ּבְ  .4
ים מאמץ להציל ולשחרר אותו. נעורים כלם ופודים אותו - עֹוׂשִ  .5

4. על פי חת"ם סופר על חולין דף קמב עמוד א
סּוִקים,  ט ַהּפְ ְפׁשָ ִחים ּכִ ֱאֶמת ְמׁשּוּבָ ירֹות ּבֶ ָרֵאל. ְלֹלא ָסֵפק, ַהּפֵ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ׁשֶ ִחים ֶאת ַהּפֵ ּבְ סּוִקים ְמׁשַ ַהּפְ

ה ּוְלָאָהַבת ה'. ָ ירֹות ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ָהאֹוֵכל ִלְקדּוּשׁ ָמעּות ֲעמּוָקה - ֲאִכיַלת ַהּפֵ ָאְך ֵיׁש ָגם ַמׁשְ

7. תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יט עמוד א 
ֱאַמר: ּנֶ ִרּמֹון, ׁשֶ ֵלִאין ִמְצֹות2 ּכָ ּמְ ָרֵאל1 ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ... ּפֹוׁשְ

א 'ֵריָקֵתיְך',  ֵתְך' ֶאּלָ ְקֵרי3 'ַרּקָ ֵתְך' )שיר השירים ו, ז(... ַאל ּתִ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ 'ּכְ
ִרּמֹון4. ְך ְמֵלִאין ִמְצֹות ּכָ ּבָ ֲאִפּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ ׁשֶ

8. על פי מדרש שיר השירים רבה פרשה ו
ים.  יׁשִ ק,  ְוֵאין ַחְבֵריֶהם2 ַמְרּגִ רֹות, ָאָדם ָיכֹול ִלּטֹל1 ֵמֶהם ִמּתֹוְך ַהּשַׂ ל ַהּפֵ ּכָ

ים3.  ׁשִ ם ִמְתַרּגְ ּלָ ָיְדָך ְמַעט ֵמֶהם - ּכֻ ה נֹוֵטל ּבְ ַאּתָ יָון ׁשָ ֲאָבל ָהֱאגֹוז, ּכֵ
ם ּופֹוִדים אֹותֹו5. ּלָ ד ֵנעֹוִרים ּכֻ ְחּבֹוׁש4, ִמּיַ ּמַ ן ּבַ ל ֶאָחד ֵמֶהם ְוִנּתַ ּטַ ּנִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

מהן המעלות הבולטות של ארץ ישראל?  .1
מדוע יש מעלה מיוחדת לפירות ארץ ישראל, על פי החת"ם סופר ועל פי הב"ח?  .2

גם בארצות אחרות יש נחלי מים ופירות טובים. מה ייחודה של ארץ ישראל לעומת שאר הארצות?  .3
מה גורם לפירות ארץ ישראל להיות כל כך מיוחדים?  .4

שאלת אתגר:
האם מותר לצדיק )חסיד( לטרוח הרבה כדי לאכול מפירות ארץ ישראל?  .5

ֵפירֹוֶתיָה ַבח ָהָאֶרץ ּבְ ׁשֶ
ן ְלָמקֹום ֶאָחד. ּלָ פֹות ּכֻ ְתַאּסְ ּמִ תֹוָכּה ַמֲעלֹות ַרּבֹות, ׁשֶ ָרֵאל, ִהיא כֹוֶלֶלת ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַחר ּבְ "ה ּבָ ּבָ ַהּקָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ן: ּלָ ֵיׁש ּבֹו ֶאת ּכֻ ֲעלֹות ָהֵאּלּו, ְוֵאין ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ֶהם ַרק ֵחֶלק ִמן ַהּמַ ֲאָרצֹות ָאֵחרֹות ֵיׁש ּבָ

ֱאגֹוז

ָזִית

ָמר ּתָ

ֵאָנה ּתְ

ֶגֶפן

ביאור:
עינות ותהומות - ַמְעָינֹות ּוֵמי תהום.  .1

ארץ זית שמן - ֵזיִתים משובחים שמפיקים   .2
ֶמן. מהם ׁשֶ

ְדַבׁש(. דבש - תמרים משובחים )ומתוקים כִּ  .3
ל טּוב. לא תחסר כל בה - יש בה כָּ  .4

זֹות בה. שנקבצו בה מיני הטובות - ְמֻרכָּ  .5
וספר - ְוֵתֵאר.  .6

לא מי יאורים... - מים אלו טובים יותר   .7
ִים של מאגרים ואגמים. ִמּמַ

הצריכים למזון - שחשובים לאכילה.  .8
מעדני מלך - מאכלים משובחים.  .9
ַקּלּות. מעות בזול - ַיְרִויחּו כסף ּבְ  .10

ריבוי אבנים קשות ובהירות - אבנים   .11
המתאימות ִלְבִנָיה.

ָרֵאל רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ
ְגָמאֹות: ר ּדֻ ינּו. ְלָפֵנינּו ִמְסּפַ ַחּיֵ ל ַלֲעָרִכים ֲחׁשּוִבים ּבְ ָרֵאל ּוִבְתכּונֹוֵתיֶהם ָמׁשָ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲחָכֵמינּו ָמְצאּו ּבְ

ִרּמֹון

מקור אתגרי:
3א. פירוש ספורנו )הרב עובדיה ספורנו(

ּה ִמיֵני ַהּטֹובֹות5 צּו ּבָ ְקּבְ ּנִ  א. אל ארץ טובה - ׁשֶ
ֵאזֹור ֶאָחד( זּוָלתֹו. ִליל )ּבְ ּגָ צּו ּבַ ּלֹא ִיְקּבְ  ׁשֶ

ת ִמיֵני ַהּטֹוב: ְוָסַפר6 ֲחֵמׁשֶ
ָהִראׁשֹון הּוא "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת",  • 

ים ָהָרִעים7... ֹלא ֵמי ְיאֹוִרים ָוֲאַגּמִ
ִריִכים ְלָמזֹון8. ֹעָרה", ַהּצְ ה ּוׂשְ ִני הּוא "ֶאֶרץ ִחּטָ ֵ ַהּשׁ  •

י ֶמֶלְך9. ֵהם ַמֲעַדּנֵ ֶמן ּוְדָבׁש", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ  •
ּה ֶלֶחם",  ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ָהְרִביִעי: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ  •

זֹול10. ּה ָמעֹות ּבְ ְצאּו ּבָ ּמָ ּיִ ׁשֶ
ּה ִנְמָצא  ּבָ ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ַהֲחִמיׁשִ  •

ְנָין. ִרּבּוי ֲאָבִנים ָקׁשֹות ּוְבִהירֹות11, ָיפֹות ְוטֹובֹות ַלּבִ

12. שמות רבה פרשה טז
ים, דֹוִלים ּוְקַטּנִ ּכֹולֹות ּגְ ּה ֶאׁשְ ֶפן ַהּזֹו, ֵיׁש ּבָ ָמה ַהּגֶ

ּנּו1,  דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ּכֹול ׁשֶ ְוָכל ֶאׁשְ
ּנּו2. דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל, ּכָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ביאור:
נמוך ממנו - בגלל הכובד של האשכול הוא נופל קצת למטה.   .1

גדול מחברו... - ָעָניו ואינו מתגאה על ֲחֵברֹו.  .2

מקור אתגרי:
ֵאָלה  ַאל ׁשְ ָנה, ִנׁשְ ַחי ִלְפֵני כ-100 ׁשָ ן ָחׁשּוב ׁשֶ ן-ִאיׁש-ַחי, ָהַרב יֹוֵסף ַחִּיים, ּפֹוֵסק ֲהָלָכה ְוַדְרׁשָ ַהּבֶ

רֹות טֹוִבים ּוְמתּוִקים ְמֹאד,  ס ִעם ּפֵ ְרּדֵ ֵאזֹור ּפַ ְצָפת. ָהָיה ּבָ ִהְתגֹוֵרר ּבִ ִהְלָכִתית ְמַעְנֶיֶנת ֵמָאָדם ׁשֶ
רֹות: ֵדי ֵלָהנֹות ֵמאֹוָתם ּפֵ ה ָיִמים ּכְ ּמָ ם ּכַ ֵאר ׁשַ ָ עֹות ּוְלִהּשׁ ה ׁשָ ּמָ ֹוֵאל ָרָצה ָלֶלֶכת ּכַ ְוָהָאָדם ַהּשׁ

6. שו"ת תורה לשמה לבן איש חי סימן תיח
ִביל ֲאִכיָלה  ׁשְ עֹות ּבִ קֹום ְלָמקֹום ַמֲהָלְך ֵאיֶזה ׁשָ ת ֲחִסידּות1 ָלֶלֶכת ִמּמָ ּדַ ְקּפּוק ִמּמִ ֶזה ֵאיֶזה ּפִ ֵאָלה: ... ִאם ֵיׁש ּבְ ַהְשׁ

ל מֹוָתרֹות ַהּגּוף... ַוֲהָנָאה ׁשֶ
ה: ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ָמָרא "ָאַמר ַרּבָ ְגּ ינּו ּבַ ן ַמּצִ ּכֵ ׁש, ׁשֶ ְקּפּוק ַוֲחׁשָ ֶזה ּפִ ים, ֵאין ּבְ ת ֲחִסיּדִ ם ְלִפי ִמּדַ ׁשּוַבת ָהַרב: ּגַ ּתְ

ָרֵאל ֶלֱאֹכל  ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ינֹוַסר2..." )ערובין ל(... ּבִ רֹות ּגִ י יֹוָחָנן ֶלֱאֹכל ִמּפֵ ר ָהִיינּו הֹוְלִכים ִעם ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ַמִים,  ם ׁשָ ָנְתָך ְלׁשֵ ּוָ ֹוֵאל ּכַ ה ַהּשׁ ם ַאּתָ ּגַ ַמִים... ָלֵכן, ֵמַאַחר ׁשֶ ם ׁשָ ם ְלׁשֵ ָנּתָ ּה ְוַכּוָ ּלָ תּוִקים ַוֲחׁשּוִבים ׁשֶ רֹות ַהּמְ ִמּפֵ

ְמָחה... ׂשִ ָרֵאל ּוְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָה ַהּטֹוִבים - ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ּבִ

ביאור:
בטלה עולמית - אלא קיימים ָלֶנַצח.  .1

9. תלמוד בבלי מסכת מנחות דף נג עמוד ב
ִית? ָרֵאל ַלּזָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ִמים - ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְוֹלא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ ִרים, ֹלא ּבִ ִית, ֵאין ָעָליו נֹוׁשְ ... ַמה ּזַ
א. עֹוָלם ַהּבָ ה ְוֹלא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָלה עֹוָלִמית1, ֹלא ּבָ ּטָ ָרֵאל, ֵאין ָלֶהם ּבַ ַאף ִיׂשְ

3. דברים פרק ח

)ז( ִּכי ה' ֱא-ֹלקיָך ְמִביֲאָך ֶאל 
ֶאֶרץ טֹוָבהא ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת 

ּוְתהֹמֹת1 יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר:
)ח( ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה 

ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן2 ּוְדָבׁש3:
)ט( ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת 

ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה4 
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל
ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶׁשת.

ָרֵאל: ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵפרֹות ׁשֶ יר ַמהּו ַהְמֻיָחד ּבְ ה סֹוֵפר ַמְסּבִ י ֹמׁשֶ ַרּבִ

ָרֵאל: ֶאֶרץ ִיׂשְ ֹוָרה ּבְ ִכיָנה ַהּשׁ ְ ּנֹוַבַעת ֵמַהּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ֵיׁש ְקֻדׁשַ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּבְ יר ּכִ י יֹוֵאל ִסיְרִקיׁש ַמְסּבִ ַרּבִ

רֹות ֵסֶדר ֲאִכיַלת ַהּפֵ
ן ָיִין. ן 'ְמזֹונֹות', ּוְלַאַחר ִמּכֵ ְרָכתֹו 'ַהּמֹוִציא', ְלַאַחר ִמּכֵ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יִמים ֶלֱאֹכל ּכָ ַמְקּדִ  .1

רֹות ָהֵעץ ָהֲאֵחִרים. יִנים קֹוְדִמים ְלָכל ּפֵ ְבַעת ַהּמִ ִ ּשׁ נֹוֲהִגים ׁשֶ  .2
ֵאָנה,  ֶפן קֹוֶדֶמת ַלּתְ ן ַהּגֶ ָרָכה, ְוַעל ּכֵ ָמִרים( ֹקֵדם ַלּבְ ֶמן ּוְדָבׁש" )ְדָבׁש – ּתְ עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ סּוק "ֶאֶרץ ִחּטָ ּפָ ל ַהּקֵֹדם ּבַ ּכָ  .3

ָמר. ִית - ַלּתָ ֵאָנה ָלִרּמֹון ְוַהּזַ ַהּתְ
ד בּו ִמּיָ ִית ְוָהִרּמֹון ִנְכּתְ ַהּזַ יָון ׁשֶ ֵאָנה ְוִרּמֹון, ִמּכֵ ָמר קֹוְדִמים ְלֶגֶפן ּתְ ִית ְוַהּתָ ן, ַהּזַ דֹוָלה יֹוֵתר. ַעל ּכֵ יבּותֹו ּגְ סּוק, ֲחׁשִ ּפָ ה "ֶאֶרץ" ּבַ ּלָ רֹוב ַלּמִ ל ַהּקָ ּכָ  .4 

ה "ֶאֶרץ" ָהִראׁשֹוָנה. ּלָ ים ֵמַהּמִ י ִמּלִ ּתֵ ִרחּוק ׁשְ ֵאָנה ְוָהִרּמֹון מֹוִפיִעים ּבְ ֶפן, ַהּתְ ה. ְוִאּלּו ַהּגֶ ִנּיָ ְ ה "ֶאֶרץ" ַהּשׁ ּלָ ְלַאַחר ַהּמִ
ִרי ָהֲאָדָמה ְמֹאד ָחִביב ָעָליו, ֵיׁש ְלָבֵרְך ָעָליו ֹקֶדם ִלְפִרי ָהֵעץ.  ִאם ּפְ רֹות ָהֵעץ קֹוְדִמים ְלֵפרֹות ָהֲאָדָמה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ּפֵ  .5

)הרב יהודה הלוי עמיחי(

10. בראשית רבה פרשה מא
ָמר? ָרֵאל ַלּתָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ל2, ָמִרים ַלֲאִכיָלה, לּוָלִבים ְלַהּלֵ א: ּתְ ֹסֶלת1, ֶאּלָ ּה ּפְ ָמָרה זֹו, ֵאין ּבָ ַמה ּתְ
ָחִרּיֹות3 ְלִסיּכּוְך...

ָנה5, ֲעֵלי ִמׁשְ ֲעֵלי ִמְקָרא4, ֵמֶהם ּבַ א: ֵמֶהם ּבַ ֹסֶלת, ֶאּלָ ֶהם ּפְ ָרֵאל - ֵאין ּבָ ְך ֵהם ִיׂשְ ּכָ
ֲעֵלי ְצָדקֹות6. ֲעֵלי ִמְצֹות, ֵמֶהם ּבַ ָדה, ֵמֶהם ּבַ ֲעֵלי ַאּגָ ֵמֶהם ּבַ

ביאור:
אין בה פסולת - אין חלק רע ומשתמשים בכל ֵחֶלק.  .1

להלל - להודות לה' בחג הסוכות.   .2
חריות - ֲעָנִפים.  .3

ְכָתב. ּבִ בעלי מקרא - בקיאים בתורה ׁשֶ  .4
בעלי משנה - בקיאים בהלכה.  .5

ים צדקה וחסד. בעלי צדקות - עֹוׂשִ  .6

11. על פי מדרש ילקוט שמעוני יהושע ב
ֵאָנה?  ָלה תֹוָרה ַלּתְ ְרָיּה' -  ָלָמה ִנְמׁשְ ֵאָנה ֹיאַכל ּפִ 'ֹנֵצר ּתְ

ֶהם ְקִליּפֹות. ים, ִרּמֹוִנים ֵיׁש ּבָ ֶהם ַחְרַצּנִ ֹסֶלת - ֲעָנִבים ֵיׁש ּבָ ֶהם ּפְ רֹות ֵיׁש ּבָ ל ּפֵ ּכָ
ֵלמּוָתּה. ׁשְ ר ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ּבִ ּה ָיָפה ֶלֱאֹכל ְוֶאְפׁשָ ּלָ ֵאָנה - ּכֻ ֲאָבל ּתְ

ל ַהֲחָלִקים טֹוִבים ָלָאָדם ּומֹוִעיִלים לֹו. ְך ִדְבֵרי תֹוָרה - ָכּ  ּכָ

ֵתְך'? ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ מה למדו חכמים מהפסוק 'ּכְ   .1
איזה ֵעֶרְך חשוב ַקָּים בעם ישראל, אותו המשילו חכמים באגוז?  .2

ִית, ובמה הם דומים לתמר? במה דומה עם ישראל ַלּזַ  .3

למה נמשלה התורה דווקא לתאנה?  .4
באלו תופעות בצומח ובטבע מוצאים רמז  .5 

למידת הענווה?

ביאור:
שתשביח - שתתן פירות משובחים יותר.  .1

ָמם של ישראל. להודיע ישראל בעולם - לפרסם את ׁשְ  .2

מקור אתגרי:
13. שמות רבה פרשה מד

ֶפן?  ָרֵאל ַלּגֶ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ
ים? יַח1, ַמה ֵהם עֹוׂשִ ּבִ ׁשְ ּתַ ים ׁשֶ ׁשִ ָעֶליָה ְמַבּקְ ּבְ ׁשֶ ֶפן, ּכְ א ַמה ּגֶ ֶאּלָ

ַחת. ּבָ ָמקֹום ַאֵחר, ְוִהיא ַמׁשְ קֹוָמּה ְוׁשֹוְתִלים אֹוָתּה ּבְ עֹוְקִרים אֹוָתּה ִמּמְ
עֹוָלם2,  ָרֵאל ּבָ "ה ְלהֹוִדיַע ִיׂשְ ּבָ ׁש ַהּקָ ּקֵ ּבִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

ם.  ר, ְוִהְתִחילּו ַמְצִליִחים ׁשָ ְדּבָ ְצַרִים ֶוֱהִביָאם ַלּמִ ה? ֲעָקָרם ִמּמִ ֶמה ָעׂשָ
עֹוָלם. ם ּבָ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָיָצא ָלֶהם ׁשֵ ִקּבְ

ָבט  ׁשְ ר' - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ה ָעׂשָ ָ רֹות 'ֲחִמּשׁ ּפֵ
ָבט, ׁשְ ְקָרא ַהּיֹום - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ּקּון' ְמיּוָחד, ַהִנּ ָנה, ִהְנִהיגּו ' ּתִ ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְצָפת ִלְפֵני ּכְ ר ָחיּו ּבִ י ִיְצָחק לּוְרָיא(, ֲאׁשֶ ם ָהֲאִר"י )ַרּבִ ָלה ּוְבֹראׁשָ ַחְכֵמי ַהַקּבָ

ָנה ְמֹבֶרֶכת ָלִאיָלן. ִלים ְלׁשָ ּלְ ָרֵאל, לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ּוִמְתּפַ ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ רֹות ׁשֶ ּבֹו אֹוְכִלים ִמּפֵ
ר'. ה ָעׂשָ ָ רֹות ֲחִמּשׁ ּנּוי: 'ּפֵ ּכִ ָבט ּבַ ׁשְ ט"ּו ּבִ רֹות ּבְ ּנּו ֶאת ִמְנַהג ֲאִכיַלת ַהּפֵ ּגֹוָלה ּכִ ַהְּיהּוִדים ּבַ

ֲאִכיַלת קּו ּבַ ּפְ ָרֵאל, ָלֵכן ִהְסּתַ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות ְטִרִּיים ִמּפֵ יג ּפֵ ְתקּוָפה זֹו, ְולֹא ָיְכלּו ְלַהּשִׂ ֶלֶגת ּבִ ָהְיָתה ָקָרה ּוֻמׁשְ ה, ׁשֶ ֵאירֹוּפָ ים ִמן ַהְּיהּוִדים ָחיּו ּבְ ַרּבִ
ָרֵאל. ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ִנׁשְ ים ׁשֶ רֹות ְיֵבׁשִ ּפֵ

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה". ְרָיּה ְוִלׂשְ ָרֵאל, ֶלֱאֹכל ִמּפִ ָקרֹוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ַלֲעלֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ים ָנֲהגּו לֹוַמר: "ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְיהּוִדים ַרּבִ

? ֲהָיַדְעּתָ

ָבט, ְוֵהִביא ִאּתֹו ִרּמֹון,  יֵמי ֹחֶדׁש ׁשְ חּוץ ָלָאֶרץ ּבִ ָרֵאל ּבְ ַעם ִהְתָאֵרַח ְיהּוִדי ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּפַ
ָרֵאל.  רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ְפִרי ִמּפֵ ּלֹו ּבִ ָאְרִחים ׁשֶ ַח ֶאת ַהּמְ ּמֵ ֵדי ְלׂשַ ּכְ

ַתח ֶאת ָהִרּמֹון,  ִית ּפָ ְלָחן ּוַבַעל ַהּבַ ֻ ִביב ַלּשׁ ִית ִמּסָ ֵני ַהּבַ בּו ּבְ ָבט, ָיׁשְ ׁשְ יַע ט"ּו ּבִ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ִרי  ת "ּבֹוֵרא ּפְ ְרּכַ ְרכּו ַיַחד ּבִ ם ּבֵ ִית, ְוֻכּלָ ֵני ַהּבַ ִוים, ָנַתן ְלָכל ּבְ ק אֹותֹו ַלֲחָלִקים ׁשָ ִחּלֵ

ִרי ָחָדׁש ֶזה.  ֶהֱחָינּו' ַעל ּפְ ת 'ׁשֶ ָהֵעץ" ּוִבְרּכַ
רֹות  אֹוְכִלים ּפֵ מֹו ׁשֶ ִרי, ִהְתִחילּו ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִרּמֹון ּכְ ירּו ֶאת ַהּפְ ּלֹא ִהּכִ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ִרים ָזְרקּו, ְוֶאת ַהֵחֶלק ַהִחיצֹוִני ָאְכלּו!...  ְרּגְ ֲאֵחִרים: ֶאת ַהּגַ
ָרֵאל הּוא,  ִרי ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּפְ ִרי ּכִ רּו ֶנֶגד ַהּפְ ִפיֶהם, ֲאָבל ֹלא ִדּבְ ר ּבְ ַעם ַהּמַ ּטַ ם ּבַ ּלָ יׁשּו ּכֻ ִהְרּגִ

ר. רּום ַהּמַ יכּו ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּקְ ְוִהְמׁשִ
יִחים ֶאת  ר, ּוַמּנִ רּום ַהּמַ ים אֹוְכִלים ֶאת ַהּקְ ָהֲאָנׁשִ ִית ְוָרָאה ׁשֶ ְלֶפַתע, ִנְכַנס ָהאֹוֵרַח ַלּבַ

ד -  ּצַ ִרים ּבַ ְרּגְ ַהּגַ

ֶרְך ֲאִכיַלת ָהִרּמֹון, ֵיׁש ֶלֱאֹכל  ָאַמר ָלֶהם: "ֹלא ָכְך ּדֶ
ִרים".  ְרּגְ ְוָקא ֶאת ַהּגַ ּדַ

ִרי ָאנּו נֹוֲהִגים ִלְזֹרק ָכל ּפְ ירּו לֹו: "ּבְ ִהְסּבִ
ָאר, ְוָלֵכן ָנַהְגנּו  ְ ִרים ְואֹוְכִלים ֶאת ַהּשׁ ְרּגְ ֶאת ַהּגַ

ְך".  ם ּבֹו ּכָ ּגַ
ם  ֲאַכְלּתֶ ֶזה ׁשֶ ָרֵאל: "ּבְ ָאַמר ָהאֹוֵרַח ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ה ָרָעה  יד ִמּלָ ִלי ְלַהּגִ ָרה, ּבְ ה ַהּמָ ִלּפָ ֶאת ַהּקְ
ם  ַאּתֶ ם ׁשֶ ַעל ָהָאֶרץ )ּוֵפרֹוֶתיָה(, הֹוַכְחּתֶ

מֹו  ָרֵאל, ּכְ ְמֵלִאים ַאֲהָבה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ִרים". ְרּגְ ה ּגַ ַהְרּבֵ ָהִרּמֹון ָמֵלא ּבְ ׁשֶ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

5. על פי ב"ח אורח חיים סימן רח
ָרָכה ַאַחת  סֹוף 'ּבְ ים ּבְ ׁשִ ל ה', ְוָלֵכן ָאַנְחנּו ְמַבּקְ ִכיָנה ׁשֶ ְ ת ַהּשׁ ַ דּוּשׁ ה ִמְקּ ָ ִלים ְקדּוּשׁ ָרֵאל ְמַקּבְ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ

ע ִמּטּוָבּה'... ּבַ ְרָיּה ְוִנׂשְ ָרֵאל - 'ְוֹנאַכל ִמּפִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ֶלֱאכֹול ִמּפֵ ְזּכֶ ּנִ ְחָיה'( ׁשֶ ֹלׁש )'ַעל ַהּמִ ֵמֵעין ׁשָ

ביאור:
פקפוק ממידת חסידות - האם זה   .1

דבר שלא ראוי לאדם שמדקדק 
מאד במצוות ובהתנהגות שלו 

)למרות שברור שאין בזה עבירה(. 
מפירות גינוסר - מפירות שגדלים   .2

בגליל במקום שנקרא גינוסר )כנרת(.

ְנָהִגים ֶלֱאכֹול  ָרֵאל, ְוַהּמִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּפֵ יבּוָתם ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַעל ֲחׁשִ ּדִ
ָרֵאל. ב ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵ ָחְזרּו ְלַיּשׁ הּוִדים ׁשֶ יעּו ַעל ַהּיְ ּפִ יֹום ֶזה, ִהׁשְ ירֹות ָהָאֶרץ ּבְ ִמּפֵ
ָנה,  ִרים ׁשָ ֵמָאה ְוֶעׂשְ בֹות ַהַחְקָלִאּיֹות ָהִראׁשֹונֹות, ִלְפֵני ּכְ ר הּוְקמּו ַהּמֹוׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ִטיעֹות, ַחג ַהּנְ ָבט ּכְ ׁשְ ְנִהיִגים ֶאת יֹום ט"ּו ּבִ ָקְבעּו ַהּמַ
ִחים אֹוָתּה. ִבים ֶאת ָהָאֶרץ ּוְמַפּתְ ְ ים ְוָכְך ְמַיּשׁ ּבֹו ׁשֹוְתִלים ֵעִצים ַרּבִ ׁשֶ

ִטיָעה ִטיעֹות - ִמְצַוות ַהְנּ ַחג ַהּנְ
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ביאור:
פושעי ישראל - אנשים המרבים לחֹטא.  .1

ים דברים טובים. מלאין מצוות - נמצא שהם עֹוׂשִ ׁשֶ  .2
אל תקרי - אפשר להסביר את הפסוק כאילו כתוב בו מילה אחרת   .3

)'ריקתיך' דומה למילה 'רקתך'(.
יֵרי הרימון. ְרּגִ ָרם הגדול של ּגַ כרמון - כמו ִמְסּפָ  .4

ביאור:
ִלּטֹל - להוציא פרי.  .1

ואין חבריהם - הפירות האחרים.  .2
כלם מתרגשים - נוקשים זה בזה ומרעישים.  .3

ֵבית הכלא. במחבוש - ּבְ  .4
ים מאמץ להציל ולשחרר אותו. נעורים כלם ופודים אותו - עֹוׂשִ  .5

4. על פי חת"ם סופר על חולין דף קמב עמוד א
סּוִקים,  ט ַהּפְ ְפׁשָ ִחים ּכִ ֱאֶמת ְמׁשּוּבָ ירֹות ּבֶ ָרֵאל. ְלֹלא ָסֵפק, ַהּפֵ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ׁשֶ ִחים ֶאת ַהּפֵ ּבְ סּוִקים ְמׁשַ ַהּפְ

ה ּוְלָאָהַבת ה'. ָ ירֹות ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ָהאֹוֵכל ִלְקדּוּשׁ ָמעּות ֲעמּוָקה - ֲאִכיַלת ַהּפֵ ָאְך ֵיׁש ָגם ַמׁשְ

7. תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יט עמוד א 
ֱאַמר: ּנֶ ִרּמֹון, ׁשֶ ֵלִאין ִמְצֹות2 ּכָ ּמְ ָרֵאל1 ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ... ּפֹוׁשְ

א 'ֵריָקֵתיְך',  ֵתְך' ֶאּלָ ְקֵרי3 'ַרּקָ ֵתְך' )שיר השירים ו, ז(... ַאל ּתִ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ 'ּכְ
ִרּמֹון4. ְך ְמֵלִאין ִמְצֹות ּכָ ּבָ ֲאִפּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ ׁשֶ

8. על פי מדרש שיר השירים רבה פרשה ו
ים.  יׁשִ ק,  ְוֵאין ַחְבֵריֶהם2 ַמְרּגִ רֹות, ָאָדם ָיכֹול ִלּטֹל1 ֵמֶהם ִמּתֹוְך ַהּשַׂ ל ַהּפֵ ּכָ

ים3.  ׁשִ ם ִמְתַרּגְ ּלָ ָיְדָך ְמַעט ֵמֶהם - ּכֻ ה נֹוֵטל ּבְ ַאּתָ יָון ׁשָ ֲאָבל ָהֱאגֹוז, ּכֵ
ם ּופֹוִדים אֹותֹו5. ּלָ ד ֵנעֹוִרים ּכֻ ְחּבֹוׁש4, ִמּיַ ּמַ ן ּבַ ל ֶאָחד ֵמֶהם ְוִנּתַ ּטַ ּנִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

מהן המעלות הבולטות של ארץ ישראל?  .1
מדוע יש מעלה מיוחדת לפירות ארץ ישראל, על פי החת"ם סופר ועל פי הב"ח?  .2

גם בארצות אחרות יש נחלי מים ופירות טובים. מה ייחודה של ארץ ישראל לעומת שאר הארצות?  .3
מה גורם לפירות ארץ ישראל להיות כל כך מיוחדים?  .4

שאלת אתגר:
האם מותר לצדיק )חסיד( לטרוח הרבה כדי לאכול מפירות ארץ ישראל?  .5

ֵפירֹוֶתיָה ַבח ָהָאֶרץ ּבְ ׁשֶ
ן ְלָמקֹום ֶאָחד. ּלָ פֹות ּכֻ ְתַאּסְ ּמִ תֹוָכּה ַמֲעלֹות ַרּבֹות, ׁשֶ ָרֵאל, ִהיא כֹוֶלֶלת ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַחר ּבְ "ה ּבָ ּבָ ַהּקָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ן: ּלָ ֵיׁש ּבֹו ֶאת ּכֻ ֲעלֹות ָהֵאּלּו, ְוֵאין ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ֶהם ַרק ֵחֶלק ִמן ַהּמַ ֲאָרצֹות ָאֵחרֹות ֵיׁש ּבָ

ֱאגֹוז

ָזִית

ָמר ּתָ

ֵאָנה ּתְ

ֶגֶפן

ביאור:
עינות ותהומות - ַמְעָינֹות ּוֵמי תהום.  .1

ארץ זית שמן - ֵזיִתים משובחים שמפיקים   .2
ֶמן. מהם ׁשֶ

ְדַבׁש(. דבש - תמרים משובחים )ומתוקים כִּ  .3
ל טּוב. לא תחסר כל בה - יש בה כָּ  .4

זֹות בה. שנקבצו בה מיני הטובות - ְמֻרכָּ  .5
וספר - ְוֵתֵאר.  .6

לא מי יאורים... - מים אלו טובים יותר   .7
ִים של מאגרים ואגמים. ִמּמַ

הצריכים למזון - שחשובים לאכילה.  .8
מעדני מלך - מאכלים משובחים.  .9
ַקּלּות. מעות בזול - ַיְרִויחּו כסף ּבְ  .10

ריבוי אבנים קשות ובהירות - אבנים   .11
המתאימות ִלְבִנָיה.

ָרֵאל רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ
ְגָמאֹות: ר ּדֻ ינּו. ְלָפֵנינּו ִמְסּפַ ַחּיֵ ל ַלֲעָרִכים ֲחׁשּוִבים ּבְ ָרֵאל ּוִבְתכּונֹוֵתיֶהם ָמׁשָ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲחָכֵמינּו ָמְצאּו ּבְ

ִרּמֹון

מקור אתגרי:
3א. פירוש ספורנו )הרב עובדיה ספורנו(

ּה ִמיֵני ַהּטֹובֹות5 צּו ּבָ ְקּבְ ּנִ  א. אל ארץ טובה - ׁשֶ
ֵאזֹור ֶאָחד( זּוָלתֹו. ִליל )ּבְ ּגָ צּו ּבַ ּלֹא ִיְקּבְ  ׁשֶ

ת ִמיֵני ַהּטֹוב: ְוָסַפר6 ֲחֵמׁשֶ
ָהִראׁשֹון הּוא "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת",  • 

ים ָהָרִעים7... ֹלא ֵמי ְיאֹוִרים ָוֲאַגּמִ
ִריִכים ְלָמזֹון8. ֹעָרה", ַהּצְ ה ּוׂשְ ִני הּוא "ֶאֶרץ ִחּטָ ֵ ַהּשׁ  •

י ֶמֶלְך9. ֵהם ַמֲעַדּנֵ ֶמן ּוְדָבׁש", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ  •
ּה ֶלֶחם",  ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ָהְרִביִעי: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ  •

זֹול10. ּה ָמעֹות ּבְ ְצאּו ּבָ ּמָ ּיִ ׁשֶ
ּה ִנְמָצא  ּבָ ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ַהֲחִמיׁשִ  •

ְנָין. ִרּבּוי ֲאָבִנים ָקׁשֹות ּוְבִהירֹות11, ָיפֹות ְוטֹובֹות ַלּבִ

12. שמות רבה פרשה טז
ים, דֹוִלים ּוְקַטּנִ ּכֹולֹות ּגְ ּה ֶאׁשְ ֶפן ַהּזֹו, ֵיׁש ּבָ ָמה ַהּגֶ

ּנּו1,  דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ּכֹול ׁשֶ ְוָכל ֶאׁשְ
ּנּו2. דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל, ּכָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ביאור:
נמוך ממנו - בגלל הכובד של האשכול הוא נופל קצת למטה.   .1

גדול מחברו... - ָעָניו ואינו מתגאה על ֲחֵברֹו.  .2

מקור אתגרי:
ֵאָלה  ַאל ׁשְ ָנה, ִנׁשְ ַחי ִלְפֵני כ-100 ׁשָ ן ָחׁשּוב ׁשֶ ן-ִאיׁש-ַחי, ָהַרב יֹוֵסף ַחִּיים, ּפֹוֵסק ֲהָלָכה ְוַדְרׁשָ ַהּבֶ

רֹות טֹוִבים ּוְמתּוִקים ְמֹאד,  ס ִעם ּפֵ ְרּדֵ ֵאזֹור ּפַ ְצָפת. ָהָיה ּבָ ִהְתגֹוֵרר ּבִ ִהְלָכִתית ְמַעְנֶיֶנת ֵמָאָדם ׁשֶ
רֹות: ֵדי ֵלָהנֹות ֵמאֹוָתם ּפֵ ה ָיִמים ּכְ ּמָ ם ּכַ ֵאר ׁשַ ָ עֹות ּוְלִהּשׁ ה ׁשָ ּמָ ֹוֵאל ָרָצה ָלֶלֶכת ּכַ ְוָהָאָדם ַהּשׁ

6. שו"ת תורה לשמה לבן איש חי סימן תיח
ִביל ֲאִכיָלה  ׁשְ עֹות ּבִ קֹום ְלָמקֹום ַמֲהָלְך ֵאיֶזה ׁשָ ת ֲחִסידּות1 ָלֶלֶכת ִמּמָ ּדַ ְקּפּוק ִמּמִ ֶזה ֵאיֶזה ּפִ ֵאָלה: ... ִאם ֵיׁש ּבְ ַהְשׁ

ל מֹוָתרֹות ַהּגּוף... ַוֲהָנָאה ׁשֶ
ה: ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ָמָרא "ָאַמר ַרּבָ ְגּ ינּו ּבַ ן ַמּצִ ּכֵ ׁש, ׁשֶ ְקּפּוק ַוֲחׁשָ ֶזה ּפִ ים, ֵאין ּבְ ת ֲחִסיּדִ ם ְלִפי ִמּדַ ׁשּוַבת ָהַרב: ּגַ ּתְ

ָרֵאל ֶלֱאֹכל  ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ינֹוַסר2..." )ערובין ל(... ּבִ רֹות ּגִ י יֹוָחָנן ֶלֱאֹכל ִמּפֵ ר ָהִיינּו הֹוְלִכים ִעם ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ַמִים,  ם ׁשָ ָנְתָך ְלׁשֵ ּוָ ֹוֵאל ּכַ ה ַהּשׁ ם ַאּתָ ּגַ ַמִים... ָלֵכן, ֵמַאַחר ׁשֶ ם ׁשָ ם ְלׁשֵ ָנּתָ ּה ְוַכּוָ ּלָ תּוִקים ַוֲחׁשּוִבים ׁשֶ רֹות ַהּמְ ִמּפֵ

ְמָחה... ׂשִ ָרֵאל ּוְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָה ַהּטֹוִבים - ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ּבִ

ביאור:
בטלה עולמית - אלא קיימים ָלֶנַצח.  .1

9. תלמוד בבלי מסכת מנחות דף נג עמוד ב
ִית? ָרֵאל ַלּזָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ִמים - ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְוֹלא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ ִרים, ֹלא ּבִ ִית, ֵאין ָעָליו נֹוׁשְ ... ַמה ּזַ
א. עֹוָלם ַהּבָ ה ְוֹלא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָלה עֹוָלִמית1, ֹלא ּבָ ּטָ ָרֵאל, ֵאין ָלֶהם ּבַ ַאף ִיׂשְ

3. דברים פרק ח

)ז( ִּכי ה' ֱא-ֹלקיָך ְמִביֲאָך ֶאל 
ֶאֶרץ טֹוָבהא ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת 

ּוְתהֹמֹת1 יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר:
)ח( ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה 

ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן2 ּוְדָבׁש3:
)ט( ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת 

ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה4 
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל
ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶׁשת.

ָרֵאל: ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵפרֹות ׁשֶ יר ַמהּו ַהְמֻיָחד ּבְ ה סֹוֵפר ַמְסּבִ י ֹמׁשֶ ַרּבִ

ָרֵאל: ֶאֶרץ ִיׂשְ ֹוָרה ּבְ ִכיָנה ַהּשׁ ְ ּנֹוַבַעת ֵמַהּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ֵיׁש ְקֻדׁשַ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּבְ יר ּכִ י יֹוֵאל ִסיְרִקיׁש ַמְסּבִ ַרּבִ

רֹות ֵסֶדר ֲאִכיַלת ַהּפֵ
ן ָיִין. ן 'ְמזֹונֹות', ּוְלַאַחר ִמּכֵ ְרָכתֹו 'ַהּמֹוִציא', ְלַאַחר ִמּכֵ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יִמים ֶלֱאֹכל ּכָ ַמְקּדִ  .1

רֹות ָהֵעץ ָהֲאֵחִרים. יִנים קֹוְדִמים ְלָכל ּפֵ ְבַעת ַהּמִ ִ ּשׁ נֹוֲהִגים ׁשֶ  .2
ֵאָנה,  ֶפן קֹוֶדֶמת ַלּתְ ן ַהּגֶ ָרָכה, ְוַעל ּכֵ ָמִרים( ֹקֵדם ַלּבְ ֶמן ּוְדָבׁש" )ְדָבׁש – ּתְ עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ סּוק "ֶאֶרץ ִחּטָ ּפָ ל ַהּקֵֹדם ּבַ ּכָ  .3

ָמר. ִית - ַלּתָ ֵאָנה ָלִרּמֹון ְוַהּזַ ַהּתְ
ד בּו ִמּיָ ִית ְוָהִרּמֹון ִנְכּתְ ַהּזַ יָון ׁשֶ ֵאָנה ְוִרּמֹון, ִמּכֵ ָמר קֹוְדִמים ְלֶגֶפן ּתְ ִית ְוַהּתָ ן, ַהּזַ דֹוָלה יֹוֵתר. ַעל ּכֵ יבּותֹו ּגְ סּוק, ֲחׁשִ ּפָ ה "ֶאֶרץ" ּבַ ּלָ רֹוב ַלּמִ ל ַהּקָ ּכָ  .4 

ה "ֶאֶרץ" ָהִראׁשֹוָנה. ּלָ ים ֵמַהּמִ י ִמּלִ ּתֵ ִרחּוק ׁשְ ֵאָנה ְוָהִרּמֹון מֹוִפיִעים ּבְ ֶפן, ַהּתְ ה. ְוִאּלּו ַהּגֶ ִנּיָ ְ ה "ֶאֶרץ" ַהּשׁ ּלָ ְלַאַחר ַהּמִ
ִרי ָהֲאָדָמה ְמֹאד ָחִביב ָעָליו, ֵיׁש ְלָבֵרְך ָעָליו ֹקֶדם ִלְפִרי ָהֵעץ.  ִאם ּפְ רֹות ָהֵעץ קֹוְדִמים ְלֵפרֹות ָהֲאָדָמה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ּפֵ  .5

)הרב יהודה הלוי עמיחי(

10. בראשית רבה פרשה מא
ָמר? ָרֵאל ַלּתָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ל2, ָמִרים ַלֲאִכיָלה, לּוָלִבים ְלַהּלֵ א: ּתְ ֹסֶלת1, ֶאּלָ ּה ּפְ ָמָרה זֹו, ֵאין ּבָ ַמה ּתְ
ָחִרּיֹות3 ְלִסיּכּוְך...

ָנה5, ֲעֵלי ִמׁשְ ֲעֵלי ִמְקָרא4, ֵמֶהם ּבַ א: ֵמֶהם ּבַ ֹסֶלת, ֶאּלָ ֶהם ּפְ ָרֵאל - ֵאין ּבָ ְך ֵהם ִיׂשְ ּכָ
ֲעֵלי ְצָדקֹות6. ֲעֵלי ִמְצֹות, ֵמֶהם ּבַ ָדה, ֵמֶהם ּבַ ֲעֵלי ַאּגָ ֵמֶהם ּבַ

ביאור:
אין בה פסולת - אין חלק רע ומשתמשים בכל ֵחֶלק.  .1

להלל - להודות לה' בחג הסוכות.   .2
חריות - ֲעָנִפים.  .3

ְכָתב. ּבִ בעלי מקרא - בקיאים בתורה ׁשֶ  .4
בעלי משנה - בקיאים בהלכה.  .5

ים צדקה וחסד. בעלי צדקות - עֹוׂשִ  .6

11. על פי מדרש ילקוט שמעוני יהושע ב
ֵאָנה?  ָלה תֹוָרה ַלּתְ ְרָיּה' -  ָלָמה ִנְמׁשְ ֵאָנה ֹיאַכל ּפִ 'ֹנֵצר ּתְ

ֶהם ְקִליּפֹות. ים, ִרּמֹוִנים ֵיׁש ּבָ ֶהם ַחְרַצּנִ ֹסֶלת - ֲעָנִבים ֵיׁש ּבָ ֶהם ּפְ רֹות ֵיׁש ּבָ ל ּפֵ ּכָ
ֵלמּוָתּה. ׁשְ ר ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ּבִ ּה ָיָפה ֶלֱאֹכל ְוֶאְפׁשָ ּלָ ֵאָנה - ּכֻ ֲאָבל ּתְ

ל ַהֲחָלִקים טֹוִבים ָלָאָדם ּומֹוִעיִלים לֹו. ְך ִדְבֵרי תֹוָרה - ָכּ  ּכָ

ֵתְך'? ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ מה למדו חכמים מהפסוק 'ּכְ   .1
איזה ֵעֶרְך חשוב ַקָּים בעם ישראל, אותו המשילו חכמים באגוז?  .2

ִית, ובמה הם דומים לתמר? במה דומה עם ישראל ַלּזַ  .3

למה נמשלה התורה דווקא לתאנה?  .4
באלו תופעות בצומח ובטבע מוצאים רמז  .5 

למידת הענווה?

ביאור:
שתשביח - שתתן פירות משובחים יותר.  .1

ָמם של ישראל. להודיע ישראל בעולם - לפרסם את ׁשְ  .2

מקור אתגרי:
13. שמות רבה פרשה מד

ֶפן?  ָרֵאל ַלּגֶ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ
ים? יַח1, ַמה ֵהם עֹוׂשִ ּבִ ׁשְ ּתַ ים ׁשֶ ׁשִ ָעֶליָה ְמַבּקְ ּבְ ׁשֶ ֶפן, ּכְ א ַמה ּגֶ ֶאּלָ

ַחת. ּבָ ָמקֹום ַאֵחר, ְוִהיא ַמׁשְ קֹוָמּה ְוׁשֹוְתִלים אֹוָתּה ּבְ עֹוְקִרים אֹוָתּה ִמּמְ
עֹוָלם2,  ָרֵאל ּבָ "ה ְלהֹוִדיַע ִיׂשְ ּבָ ׁש ַהּקָ ּקֵ ּבִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

ם.  ר, ְוִהְתִחילּו ַמְצִליִחים ׁשָ ְדּבָ ְצַרִים ֶוֱהִביָאם ַלּמִ ה? ֲעָקָרם ִמּמִ ֶמה ָעׂשָ
עֹוָלם. ם ּבָ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָיָצא ָלֶהם ׁשֵ ִקּבְ

ָבט  ׁשְ ר' - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ה ָעׂשָ ָ רֹות 'ֲחִמּשׁ ּפֵ
ָבט, ׁשְ ְקָרא ַהּיֹום - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ּקּון' ְמיּוָחד, ַהִנּ ָנה, ִהְנִהיגּו ' ּתִ ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְצָפת ִלְפֵני ּכְ ר ָחיּו ּבִ י ִיְצָחק לּוְרָיא(, ֲאׁשֶ ם ָהֲאִר"י )ַרּבִ ָלה ּוְבֹראׁשָ ַחְכֵמי ַהַקּבָ

ָנה ְמֹבֶרֶכת ָלִאיָלן. ִלים ְלׁשָ ּלְ ָרֵאל, לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ּוִמְתּפַ ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ רֹות ׁשֶ ּבֹו אֹוְכִלים ִמּפֵ
ר'. ה ָעׂשָ ָ רֹות ֲחִמּשׁ ּנּוי: 'ּפֵ ּכִ ָבט ּבַ ׁשְ ט"ּו ּבִ רֹות ּבְ ּנּו ֶאת ִמְנַהג ֲאִכיַלת ַהּפֵ ּגֹוָלה ּכִ ַהְּיהּוִדים ּבַ

ֲאִכיַלת קּו ּבַ ּפְ ָרֵאל, ָלֵכן ִהְסּתַ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות ְטִרִּיים ִמּפֵ יג ּפֵ ְתקּוָפה זֹו, ְולֹא ָיְכלּו ְלַהּשִׂ ֶלֶגת ּבִ ָהְיָתה ָקָרה ּוֻמׁשְ ה, ׁשֶ ֵאירֹוּפָ ים ִמן ַהְּיהּוִדים ָחיּו ּבְ ַרּבִ
ָרֵאל. ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ִנׁשְ ים ׁשֶ רֹות ְיֵבׁשִ ּפֵ

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה". ְרָיּה ְוִלׂשְ ָרֵאל, ֶלֱאֹכל ִמּפִ ָקרֹוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ַלֲעלֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ים ָנֲהגּו לֹוַמר: "ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְיהּוִדים ַרּבִ

? ֲהָיַדְעּתָ

ָבט, ְוֵהִביא ִאּתֹו ִרּמֹון,  יֵמי ֹחֶדׁש ׁשְ חּוץ ָלָאֶרץ ּבִ ָרֵאל ּבְ ַעם ִהְתָאֵרַח ְיהּוִדי ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּפַ
ָרֵאל.  רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ְפִרי ִמּפֵ ּלֹו ּבִ ָאְרִחים ׁשֶ ַח ֶאת ַהּמְ ּמֵ ֵדי ְלׂשַ ּכְ

ַתח ֶאת ָהִרּמֹון,  ִית ּפָ ְלָחן ּוַבַעל ַהּבַ ֻ ִביב ַלּשׁ ִית ִמּסָ ֵני ַהּבַ בּו ּבְ ָבט, ָיׁשְ ׁשְ יַע ט"ּו ּבִ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ִרי  ת "ּבֹוֵרא ּפְ ְרּכַ ְרכּו ַיַחד ּבִ ם ּבֵ ִית, ְוֻכּלָ ֵני ַהּבַ ִוים, ָנַתן ְלָכל ּבְ ק אֹותֹו ַלֲחָלִקים ׁשָ ִחּלֵ

ִרי ָחָדׁש ֶזה.  ֶהֱחָינּו' ַעל ּפְ ת 'ׁשֶ ָהֵעץ" ּוִבְרּכַ
רֹות  אֹוְכִלים ּפֵ מֹו ׁשֶ ִרי, ִהְתִחילּו ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִרּמֹון ּכְ ירּו ֶאת ַהּפְ ּלֹא ִהּכִ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ִרים ָזְרקּו, ְוֶאת ַהֵחֶלק ַהִחיצֹוִני ָאְכלּו!...  ְרּגְ ֲאֵחִרים: ֶאת ַהּגַ
ָרֵאל הּוא,  ִרי ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּפְ ִרי ּכִ רּו ֶנֶגד ַהּפְ ִפיֶהם, ֲאָבל ֹלא ִדּבְ ר ּבְ ַעם ַהּמַ ּטַ ם ּבַ ּלָ יׁשּו ּכֻ ִהְרּגִ

ר. רּום ַהּמַ יכּו ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּקְ ְוִהְמׁשִ
יִחים ֶאת  ר, ּוַמּנִ רּום ַהּמַ ים אֹוְכִלים ֶאת ַהּקְ ָהֲאָנׁשִ ִית ְוָרָאה ׁשֶ ְלֶפַתע, ִנְכַנס ָהאֹוֵרַח ַלּבַ

ד -  ּצַ ִרים ּבַ ְרּגְ ַהּגַ

ֶרְך ֲאִכיַלת ָהִרּמֹון, ֵיׁש ֶלֱאֹכל  ָאַמר ָלֶהם: "ֹלא ָכְך ּדֶ
ִרים".  ְרּגְ ְוָקא ֶאת ַהּגַ ּדַ

ִרי ָאנּו נֹוֲהִגים ִלְזֹרק ָכל ּפְ ירּו לֹו: "ּבְ ִהְסּבִ
ָאר, ְוָלֵכן ָנַהְגנּו  ְ ִרים ְואֹוְכִלים ֶאת ַהּשׁ ְרּגְ ֶאת ַהּגַ

ְך".  ם ּבֹו ּכָ ּגַ
ם  ֲאַכְלּתֶ ֶזה ׁשֶ ָרֵאל: "ּבְ ָאַמר ָהאֹוֵרַח ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ה ָרָעה  יד ִמּלָ ִלי ְלַהּגִ ָרה, ּבְ ה ַהּמָ ִלּפָ ֶאת ַהּקְ
ם  ַאּתֶ ם ׁשֶ ַעל ָהָאֶרץ )ּוֵפרֹוֶתיָה(, הֹוַכְחּתֶ

מֹו  ָרֵאל, ּכְ ְמֵלִאים ַאֲהָבה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ִרים". ְרּגְ ה ּגַ ַהְרּבֵ ָהִרּמֹון ָמֵלא ּבְ ׁשֶ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

5. על פי ב"ח אורח חיים סימן רח
ָרָכה ַאַחת  סֹוף 'ּבְ ים ּבְ ׁשִ ל ה', ְוָלֵכן ָאַנְחנּו ְמַבּקְ ִכיָנה ׁשֶ ְ ת ַהּשׁ ַ דּוּשׁ ה ִמְקּ ָ ִלים ְקדּוּשׁ ָרֵאל ְמַקּבְ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ

ע ִמּטּוָבּה'... ּבַ ְרָיּה ְוִנׂשְ ָרֵאל - 'ְוֹנאַכל ִמּפִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ֶלֱאכֹול ִמּפֵ ְזּכֶ ּנִ ְחָיה'( ׁשֶ ֹלׁש )'ַעל ַהּמִ ֵמֵעין ׁשָ

ביאור:
פקפוק ממידת חסידות - האם זה   .1

דבר שלא ראוי לאדם שמדקדק 
מאד במצוות ובהתנהגות שלו 

)למרות שברור שאין בזה עבירה(. 
מפירות גינוסר - מפירות שגדלים   .2

בגליל במקום שנקרא גינוסר )כנרת(.

ְנָהִגים ֶלֱאכֹול  ָרֵאל, ְוַהּמִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּפֵ יבּוָתם ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַעל ֲחׁשִ ּדִ
ָרֵאל. ב ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵ ָחְזרּו ְלַיּשׁ הּוִדים ׁשֶ יעּו ַעל ַהּיְ ּפִ יֹום ֶזה, ִהׁשְ ירֹות ָהָאֶרץ ּבְ ִמּפֵ
ָנה,  ִרים ׁשָ ֵמָאה ְוֶעׂשְ בֹות ַהַחְקָלִאּיֹות ָהִראׁשֹונֹות, ִלְפֵני ּכְ ר הּוְקמּו ַהּמֹוׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ִטיעֹות, ַחג ַהּנְ ָבט ּכְ ׁשְ ְנִהיִגים ֶאת יֹום ט"ּו ּבִ ָקְבעּו ַהּמַ
ִחים אֹוָתּה. ִבים ֶאת ָהָאֶרץ ּוְמַפּתְ ְ ים ְוָכְך ְמַיּשׁ ּבֹו ׁשֹוְתִלים ֵעִצים ַרּבִ ׁשֶ

ִטיָעה ִטיעֹות - ִמְצַוות ַהְנּ ַחג ַהּנְ
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ביאור:
פושעי ישראל - אנשים המרבים לחֹטא.  .1

ים דברים טובים. מלאין מצוות - נמצא שהם עֹוׂשִ ׁשֶ  .2
אל תקרי - אפשר להסביר את הפסוק כאילו כתוב בו מילה אחרת   .3

)'ריקתיך' דומה למילה 'רקתך'(.
יֵרי הרימון. ְרּגִ ָרם הגדול של ּגַ כרמון - כמו ִמְסּפָ  .4

ביאור:
ִלּטֹל - להוציא פרי.  .1

ואין חבריהם - הפירות האחרים.  .2
כלם מתרגשים - נוקשים זה בזה ומרעישים.  .3

ֵבית הכלא. במחבוש - ּבְ  .4
ים מאמץ להציל ולשחרר אותו. נעורים כלם ופודים אותו - עֹוׂשִ  .5

4. על פי חת"ם סופר על חולין דף קמב עמוד א
סּוִקים,  ט ַהּפְ ְפׁשָ ִחים ּכִ ֱאֶמת ְמׁשּוּבָ ירֹות ּבֶ ָרֵאל. ְלֹלא ָסֵפק, ַהּפֵ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ׁשֶ ִחים ֶאת ַהּפֵ ּבְ סּוִקים ְמׁשַ ַהּפְ

ה ּוְלָאָהַבת ה'. ָ ירֹות ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ָהאֹוֵכל ִלְקדּוּשׁ ָמעּות ֲעמּוָקה - ֲאִכיַלת ַהּפֵ ָאְך ֵיׁש ָגם ַמׁשְ

7. תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יט עמוד א 
ֱאַמר: ּנֶ ִרּמֹון, ׁשֶ ֵלִאין ִמְצֹות2 ּכָ ּמְ ָרֵאל1 ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ... ּפֹוׁשְ

א 'ֵריָקֵתיְך',  ֵתְך' ֶאּלָ ְקֵרי3 'ַרּקָ ֵתְך' )שיר השירים ו, ז(... ַאל ּתִ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ 'ּכְ
ִרּמֹון4. ְך ְמֵלִאין ִמְצֹות ּכָ ּבָ ֲאִפּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ ׁשֶ

8. על פי מדרש שיר השירים רבה פרשה ו
ים.  יׁשִ ק,  ְוֵאין ַחְבֵריֶהם2 ַמְרּגִ רֹות, ָאָדם ָיכֹול ִלּטֹל1 ֵמֶהם ִמּתֹוְך ַהּשַׂ ל ַהּפֵ ּכָ

ים3.  ׁשִ ם ִמְתַרּגְ ּלָ ָיְדָך ְמַעט ֵמֶהם - ּכֻ ה נֹוֵטל ּבְ ַאּתָ יָון ׁשָ ֲאָבל ָהֱאגֹוז, ּכֵ
ם ּופֹוִדים אֹותֹו5. ּלָ ד ֵנעֹוִרים ּכֻ ְחּבֹוׁש4, ִמּיַ ּמַ ן ּבַ ל ֶאָחד ֵמֶהם ְוִנּתַ ּטַ ּנִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

מהן המעלות הבולטות של ארץ ישראל?  .1
מדוע יש מעלה מיוחדת לפירות ארץ ישראל, על פי החת"ם סופר ועל פי הב"ח?  .2

גם בארצות אחרות יש נחלי מים ופירות טובים. מה ייחודה של ארץ ישראל לעומת שאר הארצות?  .3
מה גורם לפירות ארץ ישראל להיות כל כך מיוחדים?  .4

שאלת אתגר:
האם מותר לצדיק )חסיד( לטרוח הרבה כדי לאכול מפירות ארץ ישראל?  .5

ֵפירֹוֶתיָה ַבח ָהָאֶרץ ּבְ ׁשֶ
ן ְלָמקֹום ֶאָחד. ּלָ פֹות ּכֻ ְתַאּסְ ּמִ תֹוָכּה ַמֲעלֹות ַרּבֹות, ׁשֶ ָרֵאל, ִהיא כֹוֶלֶלת ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַחר ּבְ "ה ּבָ ּבָ ַהּקָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ן: ּלָ ֵיׁש ּבֹו ֶאת ּכֻ ֲעלֹות ָהֵאּלּו, ְוֵאין ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ֶהם ַרק ֵחֶלק ִמן ַהּמַ ֲאָרצֹות ָאֵחרֹות ֵיׁש ּבָ

ֱאגֹוז

ָזִית

ָמר ּתָ

ֵאָנה ּתְ

ֶגֶפן

ביאור:
עינות ותהומות - ַמְעָינֹות ּוֵמי תהום.  .1

ארץ זית שמן - ֵזיִתים משובחים שמפיקים   .2
ֶמן. מהם ׁשֶ

ְדַבׁש(. דבש - תמרים משובחים )ומתוקים כִּ  .3
ל טּוב. לא תחסר כל בה - יש בה כָּ  .4

זֹות בה. שנקבצו בה מיני הטובות - ְמֻרכָּ  .5
וספר - ְוֵתֵאר.  .6

לא מי יאורים... - מים אלו טובים יותר   .7
ִים של מאגרים ואגמים. ִמּמַ

הצריכים למזון - שחשובים לאכילה.  .8
מעדני מלך - מאכלים משובחים.  .9
ַקּלּות. מעות בזול - ַיְרִויחּו כסף ּבְ  .10

ריבוי אבנים קשות ובהירות - אבנים   .11
המתאימות ִלְבִנָיה.

ָרֵאל רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ
ְגָמאֹות: ר ּדֻ ינּו. ְלָפֵנינּו ִמְסּפַ ַחּיֵ ל ַלֲעָרִכים ֲחׁשּוִבים ּבְ ָרֵאל ּוִבְתכּונֹוֵתיֶהם ָמׁשָ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ֲחָכֵמינּו ָמְצאּו ּבְ

ִרּמֹון

מקור אתגרי:
3א. פירוש ספורנו )הרב עובדיה ספורנו(

ּה ִמיֵני ַהּטֹובֹות5 צּו ּבָ ְקּבְ ּנִ  א. אל ארץ טובה - ׁשֶ
ֵאזֹור ֶאָחד( זּוָלתֹו. ִליל )ּבְ ּגָ צּו ּבַ ּלֹא ִיְקּבְ  ׁשֶ

ת ִמיֵני ַהּטֹוב: ְוָסַפר6 ֲחֵמׁשֶ
ָהִראׁשֹון הּוא "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת",  • 

ים ָהָרִעים7... ֹלא ֵמי ְיאֹוִרים ָוֲאַגּמִ
ִריִכים ְלָמזֹון8. ֹעָרה", ַהּצְ ה ּוׂשְ ִני הּוא "ֶאֶרץ ִחּטָ ֵ ַהּשׁ  •

י ֶמֶלְך9. ֵהם ַמֲעַדּנֵ ֶמן ּוְדָבׁש", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ  •
ּה ֶלֶחם",  ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ָהְרִביִעי: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ  •

זֹול10. ּה ָמעֹות ּבְ ְצאּו ּבָ ּמָ ּיִ ׁשֶ
ּה ִנְמָצא  ּבָ ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ַהֲחִמיׁשִ  •

ְנָין. ִרּבּוי ֲאָבִנים ָקׁשֹות ּוְבִהירֹות11, ָיפֹות ְוטֹובֹות ַלּבִ

12. שמות רבה פרשה טז
ים, דֹוִלים ּוְקַטּנִ ּכֹולֹות ּגְ ּה ֶאׁשְ ֶפן ַהּזֹו, ֵיׁש ּבָ ָמה ַהּגֶ

ּנּו1,  דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ּכֹול ׁשֶ ְוָכל ֶאׁשְ
ּנּו2. דֹול ֵמֲחֵברֹו, ָנמּוְך ִמּמֶ הּוא ּגָ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל, ּכָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ביאור:
נמוך ממנו - בגלל הכובד של האשכול הוא נופל קצת למטה.   .1

גדול מחברו... - ָעָניו ואינו מתגאה על ֲחֵברֹו.  .2

מקור אתגרי:
ֵאָלה  ַאל ׁשְ ָנה, ִנׁשְ ַחי ִלְפֵני כ-100 ׁשָ ן ָחׁשּוב ׁשֶ ן-ִאיׁש-ַחי, ָהַרב יֹוֵסף ַחִּיים, ּפֹוֵסק ֲהָלָכה ְוַדְרׁשָ ַהּבֶ

רֹות טֹוִבים ּוְמתּוִקים ְמֹאד,  ס ִעם ּפֵ ְרּדֵ ֵאזֹור ּפַ ְצָפת. ָהָיה ּבָ ִהְתגֹוֵרר ּבִ ִהְלָכִתית ְמַעְנֶיֶנת ֵמָאָדם ׁשֶ
רֹות: ֵדי ֵלָהנֹות ֵמאֹוָתם ּפֵ ה ָיִמים ּכְ ּמָ ם ּכַ ֵאר ׁשַ ָ עֹות ּוְלִהּשׁ ה ׁשָ ּמָ ֹוֵאל ָרָצה ָלֶלֶכת ּכַ ְוָהָאָדם ַהּשׁ

6. שו"ת תורה לשמה לבן איש חי סימן תיח
ִביל ֲאִכיָלה  ׁשְ עֹות ּבִ קֹום ְלָמקֹום ַמֲהָלְך ֵאיֶזה ׁשָ ת ֲחִסידּות1 ָלֶלֶכת ִמּמָ ּדַ ְקּפּוק ִמּמִ ֶזה ֵאיֶזה ּפִ ֵאָלה: ... ִאם ֵיׁש ּבְ ַהְשׁ

ל מֹוָתרֹות ַהּגּוף... ַוֲהָנָאה ׁשֶ
ה: ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ָמָרא "ָאַמר ַרּבָ ְגּ ינּו ּבַ ן ַמּצִ ּכֵ ׁש, ׁשֶ ְקּפּוק ַוֲחׁשָ ֶזה ּפִ ים, ֵאין ּבְ ת ֲחִסיּדִ ם ְלִפי ִמּדַ ׁשּוַבת ָהַרב: ּגַ ּתְ

ָרֵאל ֶלֱאֹכל  ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ינֹוַסר2..." )ערובין ל(... ּבִ רֹות ּגִ י יֹוָחָנן ֶלֱאֹכל ִמּפֵ ר ָהִיינּו הֹוְלִכים ִעם ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ַמִים,  ם ׁשָ ָנְתָך ְלׁשֵ ּוָ ֹוֵאל ּכַ ה ַהּשׁ ם ַאּתָ ּגַ ַמִים... ָלֵכן, ֵמַאַחר ׁשֶ ם ׁשָ ם ְלׁשֵ ָנּתָ ּה ְוַכּוָ ּלָ תּוִקים ַוֲחׁשּוִבים ׁשֶ רֹות ַהּמְ ִמּפֵ

ְמָחה... ׂשִ ָרֵאל ּוְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָה ַהּטֹוִבים - ֵלְך ֱאֹכל ּבְ ִביל ִחּבּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ּבִ

ביאור:
בטלה עולמית - אלא קיימים ָלֶנַצח.  .1

9. תלמוד בבלי מסכת מנחות דף נג עמוד ב
ִית? ָרֵאל ַלּזָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ִמים - ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְוֹלא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ ִרים, ֹלא ּבִ ִית, ֵאין ָעָליו נֹוׁשְ ... ַמה ּזַ
א. עֹוָלם ַהּבָ ה ְוֹלא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָלה עֹוָלִמית1, ֹלא ּבָ ּטָ ָרֵאל, ֵאין ָלֶהם ּבַ ַאף ִיׂשְ

3. דברים פרק ח

)ז( ִּכי ה' ֱא-ֹלקיָך ְמִביֲאָך ֶאל 
ֶאֶרץ טֹוָבהא ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת 

ּוְתהֹמֹת1 יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר:
)ח( ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה 

ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן2 ּוְדָבׁש3:
)ט( ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת 

ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה4 
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל
ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶׁשת.

ָרֵאל: ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵפרֹות ׁשֶ יר ַמהּו ַהְמֻיָחד ּבְ ה סֹוֵפר ַמְסּבִ י ֹמׁשֶ ַרּבִ

ָרֵאל: ֶאֶרץ ִיׂשְ ֹוָרה ּבְ ִכיָנה ַהּשׁ ְ ּנֹוַבַעת ֵמַהּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ֵיׁש ְקֻדׁשַ ֵפרֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּבְ יר ּכִ י יֹוֵאל ִסיְרִקיׁש ַמְסּבִ ַרּבִ

רֹות ֵסֶדר ֲאִכיַלת ַהּפֵ
ן ָיִין. ן 'ְמזֹונֹות', ּוְלַאַחר ִמּכֵ ְרָכתֹו 'ַהּמֹוִציא', ְלַאַחר ִמּכֵ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יִמים ֶלֱאֹכל ּכָ ַמְקּדִ  .1

רֹות ָהֵעץ ָהֲאֵחִרים. יִנים קֹוְדִמים ְלָכל ּפֵ ְבַעת ַהּמִ ִ ּשׁ נֹוֲהִגים ׁשֶ  .2
ֵאָנה,  ֶפן קֹוֶדֶמת ַלּתְ ן ַהּגֶ ָרָכה, ְוַעל ּכֵ ָמִרים( ֹקֵדם ַלּבְ ֶמן ּוְדָבׁש" )ְדָבׁש – ּתְ עֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ סּוק "ֶאֶרץ ִחּטָ ּפָ ל ַהּקֵֹדם ּבַ ּכָ  .3

ָמר. ִית - ַלּתָ ֵאָנה ָלִרּמֹון ְוַהּזַ ַהּתְ
ד בּו ִמּיָ ִית ְוָהִרּמֹון ִנְכּתְ ַהּזַ יָון ׁשֶ ֵאָנה ְוִרּמֹון, ִמּכֵ ָמר קֹוְדִמים ְלֶגֶפן ּתְ ִית ְוַהּתָ ן, ַהּזַ דֹוָלה יֹוֵתר. ַעל ּכֵ יבּותֹו ּגְ סּוק, ֲחׁשִ ּפָ ה "ֶאֶרץ" ּבַ ּלָ רֹוב ַלּמִ ל ַהּקָ ּכָ  .4 

ה "ֶאֶרץ" ָהִראׁשֹוָנה. ּלָ ים ֵמַהּמִ י ִמּלִ ּתֵ ִרחּוק ׁשְ ֵאָנה ְוָהִרּמֹון מֹוִפיִעים ּבְ ֶפן, ַהּתְ ה. ְוִאּלּו ַהּגֶ ִנּיָ ְ ה "ֶאֶרץ" ַהּשׁ ּלָ ְלַאַחר ַהּמִ
ִרי ָהֲאָדָמה ְמֹאד ָחִביב ָעָליו, ֵיׁש ְלָבֵרְך ָעָליו ֹקֶדם ִלְפִרי ָהֵעץ.  ִאם ּפְ רֹות ָהֵעץ קֹוְדִמים ְלֵפרֹות ָהֲאָדָמה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ּפֵ  .5

)הרב יהודה הלוי עמיחי(

10. בראשית רבה פרשה מא
ָמר? ָרֵאל ַלּתָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ל2, ָמִרים ַלֲאִכיָלה, לּוָלִבים ְלַהּלֵ א: ּתְ ֹסֶלת1, ֶאּלָ ּה ּפְ ָמָרה זֹו, ֵאין ּבָ ַמה ּתְ
ָחִרּיֹות3 ְלִסיּכּוְך...

ָנה5, ֲעֵלי ִמׁשְ ֲעֵלי ִמְקָרא4, ֵמֶהם ּבַ א: ֵמֶהם ּבַ ֹסֶלת, ֶאּלָ ֶהם ּפְ ָרֵאל - ֵאין ּבָ ְך ֵהם ִיׂשְ ּכָ
ֲעֵלי ְצָדקֹות6. ֲעֵלי ִמְצֹות, ֵמֶהם ּבַ ָדה, ֵמֶהם ּבַ ֲעֵלי ַאּגָ ֵמֶהם ּבַ

ביאור:
אין בה פסולת - אין חלק רע ומשתמשים בכל ֵחֶלק.  .1

להלל - להודות לה' בחג הסוכות.   .2
חריות - ֲעָנִפים.  .3

ְכָתב. ּבִ בעלי מקרא - בקיאים בתורה ׁשֶ  .4
בעלי משנה - בקיאים בהלכה.  .5

ים צדקה וחסד. בעלי צדקות - עֹוׂשִ  .6

11. על פי מדרש ילקוט שמעוני יהושע ב
ֵאָנה?  ָלה תֹוָרה ַלּתְ ְרָיּה' -  ָלָמה ִנְמׁשְ ֵאָנה ֹיאַכל ּפִ 'ֹנֵצר ּתְ

ֶהם ְקִליּפֹות. ים, ִרּמֹוִנים ֵיׁש ּבָ ֶהם ַחְרַצּנִ ֹסֶלת - ֲעָנִבים ֵיׁש ּבָ ֶהם ּפְ רֹות ֵיׁש ּבָ ל ּפֵ ּכָ
ֵלמּוָתּה. ׁשְ ר ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ּבִ ּה ָיָפה ֶלֱאֹכל ְוֶאְפׁשָ ּלָ ֵאָנה - ּכֻ ֲאָבל ּתְ

ל ַהֲחָלִקים טֹוִבים ָלָאָדם ּומֹוִעיִלים לֹו. ְך ִדְבֵרי תֹוָרה - ָכּ  ּכָ

ֵתְך'? ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ מה למדו חכמים מהפסוק 'ּכְ   .1
איזה ֵעֶרְך חשוב ַקָּים בעם ישראל, אותו המשילו חכמים באגוז?  .2

ִית, ובמה הם דומים לתמר? במה דומה עם ישראל ַלּזַ  .3

למה נמשלה התורה דווקא לתאנה?  .4
באלו תופעות בצומח ובטבע מוצאים רמז  .5 

למידת הענווה?

ביאור:
שתשביח - שתתן פירות משובחים יותר.  .1

ָמם של ישראל. להודיע ישראל בעולם - לפרסם את ׁשְ  .2

מקור אתגרי:
13. שמות רבה פרשה מד

ֶפן?  ָרֵאל ַלּגֶ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ
ים? יַח1, ַמה ֵהם עֹוׂשִ ּבִ ׁשְ ּתַ ים ׁשֶ ׁשִ ָעֶליָה ְמַבּקְ ּבְ ׁשֶ ֶפן, ּכְ א ַמה ּגֶ ֶאּלָ

ַחת. ּבָ ָמקֹום ַאֵחר, ְוִהיא ַמׁשְ קֹוָמּה ְוׁשֹוְתִלים אֹוָתּה ּבְ עֹוְקִרים אֹוָתּה ִמּמְ
עֹוָלם2,  ָרֵאל ּבָ "ה ְלהֹוִדיַע ִיׂשְ ּבָ ׁש ַהּקָ ּקֵ ּבִ יָון ׁשֶ ָרֵאל: ּכֵ ְך ִיׂשְ ּכָ

ם.  ר, ְוִהְתִחילּו ַמְצִליִחים ׁשָ ְדּבָ ְצַרִים ֶוֱהִביָאם ַלּמִ ה? ֲעָקָרם ִמּמִ ֶמה ָעׂשָ
עֹוָלם. ם ּבָ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָיָצא ָלֶהם ׁשֵ ִקּבְ

ָבט  ׁשְ ר' - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ה ָעׂשָ ָ רֹות 'ֲחִמּשׁ ּפֵ
ָבט, ׁשְ ְקָרא ַהּיֹום - ֵסֶדר ט"ּו ּבִ ּקּון' ְמיּוָחד, ַהִנּ ָנה, ִהְנִהיגּו ' ּתִ ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְצָפת ִלְפֵני ּכְ ר ָחיּו ּבִ י ִיְצָחק לּוְרָיא(, ֲאׁשֶ ם ָהֲאִר"י )ַרּבִ ָלה ּוְבֹראׁשָ ַחְכֵמי ַהַקּבָ

ָנה ְמֹבֶרֶכת ָלִאיָלן. ִלים ְלׁשָ ּלְ ָרֵאל, לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ּוִמְתּפַ ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ רֹות ׁשֶ ּבֹו אֹוְכִלים ִמּפֵ
ר'. ה ָעׂשָ ָ רֹות ֲחִמּשׁ ּנּוי: 'ּפֵ ּכִ ָבט ּבַ ׁשְ ט"ּו ּבִ רֹות ּבְ ּנּו ֶאת ִמְנַהג ֲאִכיַלת ַהּפֵ ּגֹוָלה ּכִ ַהְּיהּוִדים ּבַ

ֲאִכיַלת קּו ּבַ ּפְ ָרֵאל, ָלֵכן ִהְסּתַ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות ְטִרִּיים ִמּפֵ יג ּפֵ ְתקּוָפה זֹו, ְולֹא ָיְכלּו ְלַהּשִׂ ֶלֶגת ּבִ ָהְיָתה ָקָרה ּוֻמׁשְ ה, ׁשֶ ֵאירֹוּפָ ים ִמן ַהְּיהּוִדים ָחיּו ּבְ ַרּבִ
ָרֵאל. ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ִנׁשְ ים ׁשֶ רֹות ְיֵבׁשִ ּפֵ

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה". ְרָיּה ְוִלׂשְ ָרֵאל, ֶלֱאֹכל ִמּפִ ָקרֹוב ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ַלֲעלֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ים ָנֲהגּו לֹוַמר: "ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְיהּוִדים ַרּבִ

? ֲהָיַדְעּתָ

ָבט, ְוֵהִביא ִאּתֹו ִרּמֹון,  יֵמי ֹחֶדׁש ׁשְ חּוץ ָלָאֶרץ ּבִ ָרֵאל ּבְ ַעם ִהְתָאֵרַח ְיהּוִדי ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּפַ
ָרֵאל.  רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ְפִרי ִמּפֵ ּלֹו ּבִ ָאְרִחים ׁשֶ ַח ֶאת ַהּמְ ּמֵ ֵדי ְלׂשַ ּכְ

ַתח ֶאת ָהִרּמֹון,  ִית ּפָ ְלָחן ּוַבַעל ַהּבַ ֻ ִביב ַלּשׁ ִית ִמּסָ ֵני ַהּבַ בּו ּבְ ָבט, ָיׁשְ ׁשְ יַע ט"ּו ּבִ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ִרי  ת "ּבֹוֵרא ּפְ ְרּכַ ְרכּו ַיַחד ּבִ ם ּבֵ ִית, ְוֻכּלָ ֵני ַהּבַ ִוים, ָנַתן ְלָכל ּבְ ק אֹותֹו ַלֲחָלִקים ׁשָ ִחּלֵ

ִרי ָחָדׁש ֶזה.  ֶהֱחָינּו' ַעל ּפְ ת 'ׁשֶ ָהֵעץ" ּוִבְרּכַ
רֹות  אֹוְכִלים ּפֵ מֹו ׁשֶ ִרי, ִהְתִחילּו ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִרּמֹון ּכְ ירּו ֶאת ַהּפְ ּלֹא ִהּכִ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ִרים ָזְרקּו, ְוֶאת ַהֵחֶלק ַהִחיצֹוִני ָאְכלּו!...  ְרּגְ ֲאֵחִרים: ֶאת ַהּגַ
ָרֵאל הּוא,  ִרי ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּפְ ִרי ּכִ רּו ֶנֶגד ַהּפְ ִפיֶהם, ֲאָבל ֹלא ִדּבְ ר ּבְ ַעם ַהּמַ ּטַ ם ּבַ ּלָ יׁשּו ּכֻ ִהְרּגִ

ר. רּום ַהּמַ יכּו ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּקְ ְוִהְמׁשִ
יִחים ֶאת  ר, ּוַמּנִ רּום ַהּמַ ים אֹוְכִלים ֶאת ַהּקְ ָהֲאָנׁשִ ִית ְוָרָאה ׁשֶ ְלֶפַתע, ִנְכַנס ָהאֹוֵרַח ַלּבַ

ד -  ּצַ ִרים ּבַ ְרּגְ ַהּגַ

ֶרְך ֲאִכיַלת ָהִרּמֹון, ֵיׁש ֶלֱאֹכל  ָאַמר ָלֶהם: "ֹלא ָכְך ּדֶ
ִרים".  ְרּגְ ְוָקא ֶאת ַהּגַ ּדַ

ִרי ָאנּו נֹוֲהִגים ִלְזֹרק ָכל ּפְ ירּו לֹו: "ּבְ ִהְסּבִ
ָאר, ְוָלֵכן ָנַהְגנּו  ְ ִרים ְואֹוְכִלים ֶאת ַהּשׁ ְרּגְ ֶאת ַהּגַ

ְך".  ם ּבֹו ּכָ ּגַ
ם  ֲאַכְלּתֶ ֶזה ׁשֶ ָרֵאל: "ּבְ ָאַמר ָהאֹוֵרַח ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ה ָרָעה  יד ִמּלָ ִלי ְלַהּגִ ָרה, ּבְ ה ַהּמָ ִלּפָ ֶאת ַהּקְ
ם  ַאּתֶ ם ׁשֶ ַעל ָהָאֶרץ )ּוֵפרֹוֶתיָה(, הֹוַכְחּתֶ

מֹו  ָרֵאל, ּכְ ְמֵלִאים ַאֲהָבה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ִרים". ְרּגְ ה ּגַ ַהְרּבֵ ָהִרּמֹון ָמֵלא ּבְ ׁשֶ

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

5. על פי ב"ח אורח חיים סימן רח
ָרָכה ַאַחת  סֹוף 'ּבְ ים ּבְ ׁשִ ל ה', ְוָלֵכן ָאַנְחנּו ְמַבּקְ ִכיָנה ׁשֶ ְ ת ַהּשׁ ַ דּוּשׁ ה ִמְקּ ָ ִלים ְקדּוּשׁ ָרֵאל ְמַקּבְ רֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפֵ

ע ִמּטּוָבּה'... ּבַ ְרָיּה ְוִנׂשְ ָרֵאל - 'ְוֹנאַכל ִמּפִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ֶלֱאכֹול ִמּפֵ ְזּכֶ ּנִ ְחָיה'( ׁשֶ ֹלׁש )'ַעל ַהּמִ ֵמֵעין ׁשָ

ביאור:
פקפוק ממידת חסידות - האם זה   .1

דבר שלא ראוי לאדם שמדקדק 
מאד במצוות ובהתנהגות שלו 

)למרות שברור שאין בזה עבירה(. 
מפירות גינוסר - מפירות שגדלים   .2

בגליל במקום שנקרא גינוסר )כנרת(.

ְנָהִגים ֶלֱאכֹול  ָרֵאל, ְוַהּמִ ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּפֵ יבּוָתם ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַעל ֲחׁשִ ּדִ
ָרֵאל. ב ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵ ָחְזרּו ְלַיּשׁ הּוִדים ׁשֶ יעּו ַעל ַהּיְ ּפִ יֹום ֶזה, ִהׁשְ ירֹות ָהָאֶרץ ּבְ ִמּפֵ
ָנה,  ִרים ׁשָ ֵמָאה ְוֶעׂשְ בֹות ַהַחְקָלִאּיֹות ָהִראׁשֹונֹות, ִלְפֵני ּכְ ר הּוְקמּו ַהּמֹוׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ִטיעֹות, ַחג ַהּנְ ָבט ּכְ ׁשְ ְנִהיִגים ֶאת יֹום ט"ּו ּבִ ָקְבעּו ַהּמַ
ִחים אֹוָתּה. ִבים ֶאת ָהָאֶרץ ּוְמַפּתְ ְ ים ְוָכְך ְמַיּשׁ ּבֹו ׁשֹוְתִלים ֵעִצים ַרּבִ ׁשֶ

ִטיָעה ִטיעֹות - ִמְצַוות ַהְנּ ַחג ַהּנְ
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כפר דרום ת"ו - אשקלון

מכון
התורה
והארץ

ט"ו בשבט
לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים
אל עמי בשיתוף מכון התורה והארץ

אל עמי
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מערכת: הרב מאיר אסולין, הרב שלום למפרט, הרב ש"י גלמן, הרב גבי קדוש ן ריכוז התכנית: שלומית שרפי ן יוצא לאור בשיתוף:

ביאור:
לבשר ודם - לבני אדם.  .1

ולהדבק בשכינה - )אי אפשר(   .2
להתקרב אל ה'. 

לא נתעסק... במטע תחילה -   .3
ָבט - ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָהה' עסק בנטיעה. ׁשְ ט"ּו ּבִ

ָרֵאל? ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנה' ַהֶזּה? ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול ּבֹו ִמּפֵ ל 'ֹראׁש ַהּשָׁ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ָנה ָלִאיָלנֹות'. ַמה ַהּמַ ָבט הּוא 'ֹראׁש ַהׁשָּ ׁשְ  ט"ּו ּבִ
ִטיעֹות'? 'ּנְ ַהִאם ֵיׁש ִמְצָווה ְמיּוֶחֶדת ּבַ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ּבְ ל ְנִטיַעת ֵעִצים ַוֲאִכיַלת ּפֵ ָמעּויֹות ְמיּוָחדֹות ׁשֶ ם ַעל ַמׁשְ ָבט ּוִמְנָהָגיו, ְוִנְלָמד ָגּ ׁשְ ָדף ֶזה ִנְלַמד ַעל ִהְלכֹות ט"ּו ּבִ ּבְ

ָנה ָלִאיָלנֹות ָ ֹראׁש ַהּשׁ
ק: ֲאִריְך ַהְמֻדּיָ ָנה ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ַעל ַהּתַ ׁשְ ּמִ ָנה ָלִאיָלן. ּבַ ָ ִנים, ּוֵביֵניֶהם, ֶאת ֹראׁש ַהּשׁ י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ֶנת ַאְרּבָ ָנה ְמַצּיֶ ׁשְ ַהּמִ

מי הוא 'הנוטע הראשון', ומה לומד מכך רבי יהודה? )מקור 15( אלו מצוות נלמדות בפסוק במקור 15?1.   .2

15. מדרש רבה ויקרא פרשה כה פסקה ג
ר ָוָדם1,  ר לֹו ְלָבׂשָ ן ִסימֹון: ְוִכי ֶאְפׁשָ י ְיהּוָדה ּבֶ קּון' )דברים יג( - ָאַמר ַרּבִ ֵלכּו... ּובֹו ִתְדּבָ 'ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ּתֵ

ִכיָנה2?  ְ ּשׁ ק ּבַ ּבֵ ַמִים ּוְלִהּדָ ָ ר ָוָדם ַלֲעלֹות ַלּשׁ ר ְלָבׂשָ "ה? ְוִכי ֶאְפׁשָ ּבָ ַלֲהֹלְך ַאֲחֵרי ַהּקָ
ָרֵאל,  ם ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַאּתֶ ׁשֶ ם, ּכְ ה3... ַאף ַאּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ "ה ֶאּלָ ּבָ ק ַהּקָ ל עֹוָלם ֹלא ִנְתַעּסֵ תֹו ׁשֶ ִרּיָ ִחיַלת ּבְ א ִמּתְ ֶאּלָ

ל ֵעץ ַמֲאָכל'. ם ּכָ ה... - ']ְו[ִכי ָתבֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ קּו ֶאּלָ ֹלא ִתְתַעּסְ

16. על פי הספר תקופת חיבת ציון
ם, ֵ ע, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ מֹוִנים ֶאְתרֹוִגים, ּוֵמָאה ִרּמֹוִנים. ְועֹוד ִנּטַ ַבע ֵמאֹות ּוׁשְ ן יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיָלנֹות: ׁשְ ּגַ ָנַטְענּו ּבַ

ְנִטיעֹות, ֵקנּו הּוא ּבִ ית ִעּסֻ ים טֹוִבים. ָלֵכן, ֵראׁשִ ֹלא ֶזה, ֵאין ָלֶהם ַחּיִ ֶדה, ְוֶזה ּבְ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ה ִמיֵני ְנִטיעֹות..., ּכִ ּמָ ּכַ
ֵעֶדן'... ן ּבְ ע ה' ֱאֹלִקים ּגַ ּטַ תּוב: 'ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ם הּוא ָעׂשָ י ֵכן הֹוָרה ָלנּו ַהּבֹוֵרא, ְוָכְך ּגַ ּכִ

1. משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה א 
ִנים ֵהם... י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ַאְרּבָ

אי. ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ָנה ָלִאיָלן, ּכְ ָ ָבט - ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ּבְ
ר ּבֹוא. ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ל אֹוְמִרים, ּבַ ית ִהּלֵ ּבֵ

"ה: ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ דֹוֶמה ְלַמֲעׂשָ ָעֵלינּו ִלְנֹהג ּבְ ְך ׁשֶ ֲחָכֵמינּו לֹוְמִדים ִמּכָ

ביאור:
ויצאו - ְוָיְרדּו כבר.  .1

ועלה השרף באילנות -   .2
ָרף הוא חומר דביק  ַהּשָׂ

המופיע בעצים.
חונטים - מתחילים   .3

ִלְפֹרַח ּוְלִהָּוֵצר.

1א. פירוש קהתי )הרב פנחס קהתי(
ָנה  ָ ְבעּו ֹראׁש ַהּשׁ ּקָ ַעם ׁשֶ בית הלל אומרים בחמישה עשר בו - ַהּטַ א. 

ָנה,  ָ ֵמי ַהּשׁ ׁשְ ָמָרא: 'הֹוִאיל ְוָיְצאּו1 רֹב ּגִ ּגְ ָבט ְמֹבָאר ּבַ ׁשְ ָלִאיָלן ּבִ
ה'. רֹות חֹוְנִטים3 ֵמַעּתָ ִאיָלנֹות2, ְוִנְמְצאּו ַהּפֵ ָרף ּבָ ְוָעָלה ַהּשָׂ

ָנה ָלִאיָלן.  ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ל, ׁשֶ ית ִהּלֵ ַדַעת ּבֵ ַהֲהָלָכה ִנְפְסָקה ּכְ

ָנה ָלִאיָלנֹות?  ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ָלכֹות ְלָכְך ׁשֶ ָמֵהן ַהַהׁשְ
ְך(  ֶהְמׁשֵ ר ָעִני ּבַ ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ר ָעִני. )ְראּו ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ ִני אֹו ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ָנה זֹו, ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשֵ ׁשָ ָנה ָלִאיָלנֹות עֹוֵזר ָלנּו ָלַדַעת ִאם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים, ּבְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ א. 

ִנְפָרד  רֹות ּבְ ִריְך ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשְ ּצָ ָנה. ַהֲהָלָכה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ָ ְמחּו ַהּשׁ ּצָ ָעְבָרה ִעם ֵאּלּו ׁשֶ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ִהְתִחילּו ִלְצֹמַח ּבַ רֹות ׁשֶ ב ּפֵ ּלֹא ְנַעְרּבֵ ֵדי ׁשֶ ָנה ָלִאיָלנֹות ִנְצַרְך ּכְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ב. 
ָחְנטּו  רֹות ׁשֶ ר ַהּקֹוֶדֶמת; ּפֵ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ִרי( ַעד ט"ּו ּבִ ת ְיִציַרת ַהּפְ ִחּלַ ָחְנטּו )ּתְ רֹות ׁשֶ י ָהָלָכה זֹו: ּפֵ רֹות ְמֻאָחִרים. ַעל ּפִ ִמים, ּוְבִנְפָרד ִמּפֵ רֹות ֻמְקּדָ ִמּפֵ

ָאה. ר ַהּבָ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ְלַאַחר ט"ּו ּבִ
ַהּתֹוָרה ָאְסָרה ָעֵלינּו ֶלֱאֹכל יָון ׁשֶ יל ָהֵעץ'. ָלָמה ֶזה ָחׁשּוב? ֶזה ָחׁשּוב ִמּכֵ ָנה ָלִאיָלנֹות עֹוֵזר ָלנּו ָלַדַעת ֶאת 'ּגִ ָ נֹוָסף, ֹראׁש ַהׁשּ ּבְ  ג. 

ָנה  ן ׁשָ ֵרי, ִיְהֶיה ּבֵֶ ׁשְ ֹחֶדׁש ּתִ ַתְלנּו ּבְ ָ ּשׁ ָבט: ֵעץ ׁשֶ ׁשְ ע ְלִפי ט"ּו ּבִ ל ָהֵעץ ִנְקּבַ יל' ׁשֶ ִנים. 'ַהּגִ ֹלׁש ׁשָ ּלֹא ָמְלאּו לֹו ׁשָ רֹות 'ָעְרָלה' - ֵעץ ׁשֶ ּפֵ
ָנה ָהְרִביִעית. ָ יַע ַלּשׁ ַעם ָהְרִביִעית, ָהֵעץ ַיּגִ ּפַ ָבט ַיֲעֹבר ּבַ ר ֹחֶדׁש ׁשְ ָבט, ְוַכֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ׁשְ ָבר ּבְ  ּכְ

ָכל ָמקֹום.( ר ּבְ ית ֻמּתָ ְלַבד, ּוַבֲחִמיׁשִ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ר ֶלֱאֹכל ּבִ ָנה ָהְרִביִעית - ֻמּתָ ָ ּשׁ )ַבּ

ָבִרים ָהֵאּלּו: קֹור ְלָכל ַהּדְ ָאה ִהיא ַהּמָ ָמָרא ַהּבָ ַהּגְ

לעילוי נשמת
זוהרה בת ז'ווהרה

בן גיגי ז"ל

לעילוי נשמת
שמעון בר אסתר

בן גיגי ז"ל
נלב"ע י' שבט תשנ"ח

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ְנִטיָעה ָהִראׁשֹוָנה. ד ָהַרב קּוק ּבַ ּבֵ רֹון, ִנְתּכַ ָ ּשׁ ר ּבַ רֹון( ֲאׁשֶ ָ יֵאל )הֹוד ַהּשׁ ַמְגּדִ ִעים ּבְ ֲחִגיַגת ַמּטָ ּבַ

יד-ֵאׁש. ַלּפִ ָמעֹות, ּוָפָניו ָהיּו ּכְ ׁש ְמֹאד, ֵעיָניו ָזְלגּו ּדְ ם ְוָהַלְך ִלְנֹטַע, ִהְתַרּגֵ ּקָ ׁשֶ ּכְ
ִרְגֵבי-ָהֲאָדָמה,  ל ּבְ ר, ֵסַרב ְלַקְחּתֹו, ְוִהְתּכֹוֵפף ּוְבָיָדיו ִטּפֵ ְעּדֵ יׁשּו לֹו ֶאת ַהּמַ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ְרָעַדת-ֹקֶדׁש. ּלֹו ָנתּון ּבִ ּכֻ ׁשֶ ּכְ

ְך? ל-ּכָ ׁש ּכָ ֹאל ֶאת ָהַרב ַמּדּוַע הּוא ִמְתַרּגֵ ה ְלַעְצמֹו ִלׁשְ ַאַחד ַהְמֹקָרִבים ִהְרׁשָ
ה ַחְקָלִאית ְרִגיָלה,  ֻעּלָ ָרֵאל, ֵאין זֹו ְסָתם ּפְ ֶאֶרץ-ִיׂשְ ִרי ּבְ יב ְוָאַמר:"ְנִטיַעת ּפְ ְוָהַרב ֵהׁשִ

ה". ִחּלָ ע ָהָאֶרץ ּתְ ַמּטַ ק ּבְ ַאף הּוא ִהְתַעּסֵ "ה, ׁשֶ ּבָ ל ַהּקָ ִמיּדֹוָתיו ׁשֶ קּות ּבְ ּבְ זֹוִהי ִהְתּדַ
)מתוך ספר מועדי הראי"ה(

ת ׁשֶ ְתַחּדֶ ָרֵאל ַהּמִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְנִטיעֹות ּבְ
ְקָוה, ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְועֹוד. ַתח-ּתִ ה, ּפֶ ּנָ גֹון ֹראׁש-ּפִ בֹות ַרּבֹות ּכְ ָרֵאל, הּוְקמּו מֹוׁשָ ָרֵאל ֵהֵחל ַלֲחֹזר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

יֶהם: בּו ְיהּוִדים ַמֲאִמיִנים ְועֹוְבֵדי ה'. ְוָכְך ֵהם ְמָתֲאִרים ֶאת ַמֲעׂשֵ ְ ּה ִהְתַיּשׁ ֵעֶמק ַהחּוָלה, ּבָ ֲעָלה ּבְ בֹות ָהִראׁשֹונֹות ָהְיָתה ְיסּוד ַהּמַ ַאַחת ַהּמֹוׁשָ

ים ֲחָזִקים.  ַעל ׁשָֹרׁשִ ַזע ָחָזק ּבַ ַתח, ָהָיה ֵעץ ָיֹרק ִעם ּגֶ ּפֶ ׁש ּבַ ִניָסה ַלמּוֵזיאֹון, ַמּמָ ּכְ ּבַ
ֲחנֹות  ּתַ ָרֵאל ִעם ַאְרצֹו. ּבַ ל ַעם ִיׂשְ י ְוַהְמֻיָחד ׁשֶ ְרׁשִ ָ ר ַהּשׁ ׁשֶ א ֶאת ַהּקֶ א ְלַבּטֵ ָהֵעץ ּבָ
ר  ֲאׁשֶ ים ׁשֹוִנים – רֹוִאים אֹותֹו ּכַ ַלּבִ ׁשְ ה ּבִ מּוֵזיאֹון, רֹוִאים ֶאת ָהֵעץ ַהּזֶ ֹונֹות ּבַ ַהּשׁ

ֹונֹות? ֲחנֹות ַהּשׁ ּתַ ׁש ּבַ ִלי ֵפרֹות. ַמה ּיֵ ם ּבְ ים, ְורֹוִאים אֹותֹו ּגַ ה ׁשָֹרׁשִ הּוא ַמּכֶ
ַתֲחָנה זֹו  ל ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ּבְ ֲחָנה ׁשֶ ֲחָנה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ַהּתַ ַהּתַ

ָאֶרץ ַהּזֹאת, ָקנּו ֶאת  ים ּבָ י ָהָאבֹות ִהּכּו ׁשָֹרׁשִ ים, ּכִ ה ׁשָֹרׁשִ רֹוִאים ֶאת ָהֵעץ ַמּכֶ
בּוָאה ְוָנְטעּו ִאיָלנֹות.  ֵארֹות ַמִים, ְוַאף ָזְרעּו ּתְ ָלה, ָחְפרּו ּבְ ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ

ֲחָנה ַהּזֹאת רֹוִאים  ּתַ רֹות ָיִפים. ּבַ ָהֵעץ ּפֹוֵרַח ְונֹוֵתן ּפֵ ה רֹוִאים ׁשֶ ִנּיָ ְ ֲחָנה ַהּשׁ ּתַ ּבַ
ְצוֹות  ל ַהּמִ ם ֶאת ּכָ קּוָפה זֹו, ָהָעם ִקּיֵ ּתְ ׁש ָהִראׁשֹון. ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶאת ָהָאֶרץ ִבְזָמן ּבֵ

ה, ְועֹוד. ִמּטָ ּכּוִרים, ׁשְ רֹות, ּבִ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ֶאֶרץ – ּתְ לּויֹות ּבְ ַהּתְ
ָבֶבל  לּות ּבְ קּוַפת ַהּגָ ִלי ֵפרֹות – ְוזֹו ִהיא ּתְ ית רֹוִאים ֶאת ָהֵעץ ּבְ ִליׁשִ ְ ֲחָנה ַהּשׁ ּתַ ּבַ

ָנה. ל-70 ׁשָ
ִני. ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֲחָנה ׁשֶ רֹות – ְוזֹו ִהיא ַהּתַ ֲחָנה ָהְרִביִעית ׁשּוב ָהֵעץ נֹוֵתן ּפֵ ּתַ ּבַ
ֲחָנה  ן. זֹו ִהיא ַהּתַ ָ יַח ְוָעּשׁ ֹחר, ָמֵלא ּפִ ּלֹו ׁשָ ׁש, ְועֹוֵמד ּכֻ ית ָהֵעץ ִמְתַיּבֵ ֲחָנה ַהֲחִמיׁשִ ּתַ ּבַ

ֶניָה. ּה ָהָאֶרץ ָהְיָתה, ָלרֹב ׁשֹוְמָמה ִמּבָ ָנה, ּבָ ָ ִים ַהּשׁ ת ַאְלּפַ ה ּבַ לּות ָהֲאֻרּכָ ל ַהּגָ ׁשֶ
ם אֹוְמִרים ְיָלִדים? רֹות? ַמה ַאּתֶ ַהִאם ֵעץ ֶזה ָיֹכל ָלֵתת ּפֵ

ָבר ִעם  ה ּכְ ִהְתִחּלָ ה ָלָאֶרץ ׁשֶ ית, ָהֲעִלּיָ ִליׁשִ ְ יַבת ִצּיֹון ַהּשׁ ית ִהיא ׁשִ ִ ּשׁ ִ ֲחָנה ַהּשׁ ַהּתַ
יָכה ַעד ָיֵמינּו. ָר"א, ּוַמְמׁשִ "ן ְוַתְלִמיֵדי ַהּגְ מֹו ָהַרְמּבַ ֲחָכִמים ּוְגּדֹוֵלי ַהּדֹור ּכְ

רֹות  ֲחָזָרה ֶאת ִצְבעֹו ְלָיֹרק, ְונֹוֵתן ּפֵ ה ּבַ ּנֶ ים! הּוא ְמׁשַ ַתֲחָנה זֹו ָהֵעץ חֹוֵזר ְלַחּיִ ּבְ
ם ֶאת  ִבים ְלַקּיֵ ֵבי ָהָאֶרץ ׁשָ ְתקּוָפה זֹו, ּתֹוׁשָ ִתים! ּבִ ת ַהּמֵ ִחּיַ מֹו ּתְ ׁש ּכְ ַעִין ָיָפה, ַמּמָ ּבְ

ֶאֶרץ.  לּויֹות ּבְ ְצוֹות ַהּתְ ַהּמִ
לּויֹות  ְצוֹות ַהּתְ ִמים ֶאת ַהּמִ ּמּוֵזיאֹון, ָראּו ֵכיַצד ְמַקּיְ ָהְיָתה ּבַ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ּקֹוָמה ַהּשׁ ּבַ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶאֶרץ, ְוָראּו ֵכיַצד ַהַחְקָלאּות ּפֹוַרַחת ּבְ ּבַ
ִלים  ּלְ ֲאַנְחנּו ִמְתּפַ
ֶעְזַרת ה' ָהֵעץ  ּבְ ׁשֶ

רֹות,  יְך ָלֵתת ּפֵ ַיְמׁשִ
ם  יְך ְלַקּיֵ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
לּויֹות  ְצוֹות ַהּתְ ֶאת ַהּמִ

ה  ְזּכֶ ּנִ ָאֶרץ, ְוׁשֶ ּבָ
ר ׂשֵ ְמֵהָרה ְלִהְתּבַ  ּבִ

יַח  ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעל ּבִ
ׁש! ְקּדָ ית ַהּמִ ּוִבְנַין ּבֵ

ביאור:
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כשרצה ללכת.
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הרי תורה - יש בך   .5

חוכמת התורה.

ר ָעִני ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ
רֹות.  בּוָאה ּוִמן ַהּפֵ ים ְלַהְפִריׁש ִמן ַהּתְ רֹות, אֹוָתם ָאנּו ְמֻצּוִ ה סּוֵגי ַמַעׂשְ ּמָ ָנם ּכַ ֶיׁשְ

ָנה.  ָכל ׁשָ ים ּבְ ר מּוְפָרׁשִ ֲעׂשֵ רּוָמה ְוַהּמַ ן ְלֵלִוי. ַהּתְ ר ִראׁשֹון ִנּתָ ֶנת ְלֹכֵהן, ּוַמֲעׂשֵ רּוָמה ְגדֹוָלה ִנּתֶ ּתְ  •
ית  ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָנה ָהְרִביִעית ּוַבּשָׁ ּשָׁ ה, ּבַ ִנּיָ ְ ָנה ַהּשׁ ָשׁ ָנה ָהִראׁשֹוָנה, ּבַ ָשׁ ים ּבַ ִני ַמְפִריׁשִ ר ׁשֵ ָלִים. ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ ָעִלים ּבִ ֱאָכל ַעל ְיֵדי ַהּבְ ר ַהּנֶ ִני הּוא ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ  •

ָכל ָמקֹום. רּוָטה ְואֹוְכִלים אֹותֹו ּבְ ִני ַעל ּפְ ר ׁשֵ יֹום ּפֹוִדים ַמֲעׁשֵ ִנים א, ב, ד, ה(. ּכַ ׁשָ ִקיצּור - ּבְ ה )ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ְלַאַחר ׁשְ
ה. ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ִנים ג, ו( ְלַאַחר ׁשְ ׁשָ ית )ּבְ ּשִׁ ִ ָנה ַהּשׁ ית ּוַבּשָׁ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ר ֶזה ּבַ ים ַמֲעׂשֵ ים. ַמְפִריׁשִ ּנֹוְתִנים ַלֲעִנּיִ ר ׁשֶ ר ָעִני הּוא ַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ  •

2. תלמוד בבלי ראש השנה דף טו עמוד ב
ָאה. ָנה ַהּבָ ר ַלׁשָ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ָעְבָרה, ַאַחר ֲחִמּשׁ ָנה ׁשֶ ָ ר ַלּשׁ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ירֹוָתיו ֹקֶדם ֲחִמּשׁ ָחְנטּו ּפֵ ִאיָלן ׁשֶ

מה המיוחד בחודש שבט שמסמל תחילת 'שנה'? )מקור 1א (  .1
ּט"ּו בשבט הוא 'ראש השנה' לאילנות: מדוע חשוב לדעת ׁשֶ  .2

א. לצורך הפרשת מעשרות?
ב. לצורך מצות עורלה?

ְנִטיָעה: "ה ָעַסק ּבִ ּבָ י ַהּקָ ָאֶרץ ֲחׁשּוָבה ְמֹאד. ִמן ַהּתֹוָרה ָלַמְדנּו ּכִ ִטיָעה ּבָ ַהּנְ

14. ספר בראשית פרק ב פסוק ח

ע ה' ֱאֹלִקים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר. ּטַ ַוּיִ

מּוֵזאֹון ְמֻיָחד... ּבֹואּו ְנַסֵּיר ּבְ
ָבר לֹא ַקָּים. ַהּמּוֵזיאֹון ִנְקָרא "מּוֵזיאֹון ַהּתֹוָרה ְוָהָאֶרץ",  ּכְ ר ָלֶכם ַעל מּוֵזיאֹון ְמֻיָחד, מּוֵזיאֹון ׁשֶ א ְנַסּפֵ ֶקַטע ַהּבָ מּוֵזיאֹון? ּבַ ר ּבְ ּקֵ לֹום ְיָלִדים, ִמי ָלַאֲחרֹוָנה ּבִ ׁשָ

ם מּוֵזיאֹון ֶזה ָחַרב. ּוֵבי ּגּוׁש ָקִטיף, ּגַ ן ִיּשׁ ֻחְרּבַ גּוׁש ָקִטיף. ְלַצֲעֵרנּו ָהַרב, ּבְ ּבְ רֹום ׁשֶ ַפר-ּדָ ּוב ּכְ ִּיּשׁ הּוא ָהָיה ּבַ
ׁשּוָבה. ּמּוֵזיאֹון ְוֵנַדע ֶאת ַהּתְ ַמּדּוַע ָהָיה מּוֵזיאֹון ֶזה ְמֻיָחד? ּבֹואּו ְנַסֵּיר ּבַ

חידות לט"ו בשבט
רֹות. ין ַהּפֵ ָרָכה ּבֵ ם ָהִראׁשֹון ַלּבְ יק, ְוהּוא ּגַ ּדִ ילּו ֶאת ַהּצַ ֵאָליו ִהְמׁשִ  .1 

ל, ּוָמַתי הּוא ִראׁשֹון?( ׁשָ ִרי, ַמהּו ַהּמָ )ַמהּו ַהּפְ
ָרֵאל. בֹוד ְלָכל ֶאָחד ִמִּיׂשְ ִלים ֶאת ַהּכָ ירֹוָתיו ְמַסּמְ ל, ּפֵ אּו ְלַרּגֵ ֶאת ָהָאֶרץ ּבָ ׁשֶ ר ּכְ ּתֹוָרה הּוא ִנְזּכַ ּבַ  .2 

ָרֵאל?( ל ֶאת ּכֹל ִיׂשְ ִרי, ְוֵכיַצד הּוא ְמַסּמֵ )ַמהּו ַהּפְ

את התשובות יש לשלוח אל:
מכון התורה והארץ

ת.ד. 1033, אשקלון, מיקוד 78109
Machon@toraland.org.il :דוא"ל

- פרסים יוגרלו בין הפותרים נכונה -

ל: ָמׁשָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָרָצה ְלָבֵרְך ֶאת ַרב ַנְחָמן ֲחֵברֹו ְוִהׁשְ ר ַעל ֶהָחָכם ַרב ִיְצָחק ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
ר, ְוָהָיה ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא,  ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ל... ְלָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ

יו.  ְחּתָ ִים1 עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ רֹוָתיו ְמתּוִקין ְוִצּלֹו ָנֶאה, ְוַאּמַ ּפֵ ּוָמָצא ִאיָלן ׁשֶ
ׁש ֵליֵלְך2, ָאַמר:  ּקֵ ּבִ ִצּלֹו, ּוְכׁשֶ ב ּבְ יָמיו, ְוָיׁשַ ָתה ִמּמֵ רֹוָתיו, ְוׁשָ ָאַכל ִמּפֵ

הּו ֵפרֹוֶתיָך ְמתּוִקין, ֲהֵרי ֵפרֹוֶתיָך ְמתּוִקין!  ּיְ ה ֲאָבֶרְכָך? ִאם אֹוַמר ְלָך ׁשֶ ּמָ ִאיָלן, ִאיָלן, ּבַ
ָך ָנֶאה!  ָך ָנֶאה3? ֲהֵרי ִצּלְ ֵהא ִצּלְ ּיְ ׁשֶ

יָך! ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ יָך? ֲהֵרי ַאּמַ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ ֵהא ַאּמַ ּתְ ׁשֶ
ָך4 ִיְהיּו ְכמֹוְתָך!  ּנֹוְטִעין ִמּמְ ל ְנִטיעֹות ׁשֶ ּכָ א, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֶאּלָ

ָבִנים, ֲהֵרי ָבִנים!  ר! ִאם ּבְ ר, ֲהֵרי ֹעׁשֶ ֹעׁשֶ ּתֹוָרה, ֲהֵרי תֹוָרה5! ִאם ּבְ ה ֲאָבֶרְכָך? ִאם ּבַ ּמָ ה, ּבַ ַאף ַאּתָ
מֹוְתָך. הּו ֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ּכְ ּיְ א, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֶאּלָ
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רוצה להיות שותף בחיזוק הזהות היהודית ולא יודע איך?

המפגש בין דתיים לחילונים חשוב לך?

אל עמי – משהו חדש ממשיך
אל עצמי: העצמת החינוך היהודי בחטיבות ותיכונים 

ממלכתיים.

קהילה לומדת: חוגי לימוד ושיעורים.

 לגדול ולגדל: פעילויות לטיפוח והעצמת המשפחה

וחינוך ילדים.

לומדים ביחד: קבוצות משותפות ללימוד בנושאים מגוונים.

סמינרים ושבתות עיון: העצמת הקהילות בסופי שבוע.

מרכז לחינוך יהודי: תכנית העשרה שבועית ביהדות 

לתלמידי היסודי.

 עולים למעלה: תכניות יהדות לעולים חדשים,

לחיבור וחיזוק זיקתם למורשת ישראל.

 אל עמי מדור לדור: לימוד שבועי משותף

של הורים וילדים.

בתי מדרש למורים, ימי עיון והרצאות.

אל עמי במספרים

115 ערים וישובים • 40,000 

תלמידים • 103 בתי ספר • 140 

מרצים, מדריכים ומתנדבים • 

750 משתתפים בחוגי לימוד 

קבועים • 2,800 לומדים בכנסים 

וימי עיון • 7,500 הורים וילדים 

בבתי מדרש בכל שבוע.
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במסגרת הקבועה בעמוד האחרון של 
היוצא לאור להוסיף אחרי הכתובת  של 

מכון התורה והארץ גם את הפרטים הבאים 
שלהם: אתר האינטרנט:  

 דוא"ל
ומתחת ללוגו של אל עמי להוסיף גם את 

הלוגו שלהם, יש לך אותו כבר 
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פרשת בשלח, שבט תשע"ג

אל עמי
אל עמי - אל עצמי )ע"ר(

צ
ת | מורשת | אחדות ו נ ו ת | צי זהו

כפר דרום ת"ו - אשקלון

מכון
התורה
והארץ

ט"ו בשבט
לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים
אל עמי בשיתוף מכון התורה והארץ

מערכת: הרב מאיר אסולין, הרב שלום למפרט, הרב ש"י גלמן, הרב גבי קדוש ן ריכוז התכנית: שלומית שרפי ן יוצא לאור:

ביאור:
לבשר ודם - לבני אדם.  .1

ולהדבק בשכינה - )אי אפשר(   .2
להתקרב אל ה'. 

לא נתעסק... במטע תחילה -   .3
ָבט - ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָהה' עסק בנטיעה. ׁשְ ט"ּו ּבִ

ָרֵאל? ירֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנה' ַהֶזּה? ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול ּבֹו ִמּפֵ ל 'ֹראׁש ַהּשָׁ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ָנה ָלִאיָלנֹות'. ַמה ַהּמַ ָבט הּוא 'ֹראׁש ַהׁשָּ ׁשְ  ט"ּו ּבִ
ִטיעֹות'? 'ּנְ ַהִאם ֵיׁש ִמְצָווה ְמיּוֶחֶדת ּבַ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ירֹות ּבְ ל ְנִטיַעת ֵעִצים ַוֲאִכיַלת ּפֵ ָמעּויֹות ְמיּוָחדֹות ׁשֶ ם ַעל ַמׁשְ ָבט ּוִמְנָהָגיו, ְוִנְלָמד ָגּ ׁשְ ָדף ֶזה ִנְלַמד ַעל ִהְלכֹות ט"ּו ּבִ ּבְ

ָנה ָלִאיָלנֹות ָ ֹראׁש ַהּשׁ
ק: ֲאִריְך ַהְמֻדּיָ ָנה ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ַעל ַהּתַ ׁשְ ּמִ ָנה ָלִאיָלן. ּבַ ָ ִנים, ּוֵביֵניֶהם, ֶאת ֹראׁש ַהּשׁ י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ֶנת ַאְרּבָ ָנה ְמַצּיֶ ׁשְ ַהּמִ

מי הוא 'הנוטע הראשון', ומה לומד מכך רבי יהודה? )מקור 15( אלו מצוות נלמדות בפסוק במקור 15?1.   .2

15. מדרש רבה ויקרא פרשה כה פסקה ג
ר ָוָדם1,  ר לֹו ְלָבׂשָ ן ִסימֹון: ְוִכי ֶאְפׁשָ י ְיהּוָדה ּבֶ קּון' )דברים יג( - ָאַמר ַרּבִ ֵלכּו... ּובֹו ִתְדּבָ 'ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ּתֵ

ִכיָנה2?  ְ ּשׁ ק ּבַ ּבֵ ַמִים ּוְלִהּדָ ָ ר ָוָדם ַלֲעלֹות ַלּשׁ ר ְלָבׂשָ "ה? ְוִכי ֶאְפׁשָ ּבָ ַלֲהֹלְך ַאֲחֵרי ַהּקָ
ָרֵאל,  ם ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַאּתֶ ׁשֶ ם, ּכְ ה3... ַאף ַאּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ "ה ֶאּלָ ּבָ ק ַהּקָ ל עֹוָלם ֹלא ִנְתַעּסֵ תֹו ׁשֶ ִרּיָ ִחיַלת ּבְ א ִמּתְ ֶאּלָ

ל ֵעץ ַמֲאָכל'. ם ּכָ ה... - ']ְו[ִכי ָתבֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ ִחּלָ ע ּתְ ַמּטָ א ּבְ קּו ֶאּלָ ֹלא ִתְתַעּסְ

16. על פי הספר תקופת חיבת ציון
ם, ֵ ע, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ מֹוִנים ֶאְתרֹוִגים, ּוֵמָאה ִרּמֹוִנים. ְועֹוד ִנּטַ ַבע ֵמאֹות ּוׁשְ ן יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיָלנֹות: ׁשְ ּגַ ָנַטְענּו ּבַ

ְנִטיעֹות, ֵקנּו הּוא ּבִ ית ִעּסֻ ים טֹוִבים. ָלֵכן, ֵראׁשִ ֹלא ֶזה, ֵאין ָלֶהם ַחּיִ ֶדה, ְוֶזה ּבְ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ה ִמיֵני ְנִטיעֹות..., ּכִ ּמָ ּכַ
ֵעֶדן'... ן ּבְ ע ה' ֱאֹלִקים ּגַ ּטַ תּוב: 'ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ם הּוא ָעׂשָ י ֵכן הֹוָרה ָלנּו ַהּבֹוֵרא, ְוָכְך ּגַ ּכִ

1. משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה א 
ִנים ֵהם... י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ַאְרּבָ

אי. ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ָנה ָלִאיָלן, ּכְ ָ ָבט - ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ּבְ
ר ּבֹוא. ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ל אֹוְמִרים, ּבַ ית ִהּלֵ ּבֵ

"ה: ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ דֹוֶמה ְלַמֲעׂשָ ָעֵלינּו ִלְנֹהג ּבְ ְך ׁשֶ ֲחָכֵמינּו לֹוְמִדים ִמּכָ

ביאור:
ויצאו - ְוָיְרדּו כבר.  .1

ועלה השרף באילנות -   .2
ָרף הוא חומר דביק  ַהּשָׂ

המופיע בעצים.
חונטים - מתחילים   .3

ִלְפֹרַח ּוְלִהָּוֵצר.

1א. פירוש קהתי )הרב פנחס קהתי(
ָנה  ָ ְבעּו ֹראׁש ַהּשׁ ּקָ ַעם ׁשֶ בית הלל אומרים בחמישה עשר בו - ַהּטַ א. 

ָנה,  ָ ֵמי ַהּשׁ ׁשְ ָמָרא: 'הֹוִאיל ְוָיְצאּו1 רֹב ּגִ ּגְ ָבט ְמֹבָאר ּבַ ׁשְ ָלִאיָלן ּבִ
ה'. רֹות חֹוְנִטים3 ֵמַעּתָ ִאיָלנֹות2, ְוִנְמְצאּו ַהּפֵ ָרף ּבָ ְוָעָלה ַהּשָׂ

ָנה ָלִאיָלן.  ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ל, ׁשֶ ית ִהּלֵ ַדַעת ּבֵ ַהֲהָלָכה ִנְפְסָקה ּכְ

ָנה ָלִאיָלנֹות?  ָ ָבט הּוא ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ּט"ּו ּבִ ָלכֹות ְלָכְך ׁשֶ ָמֵהן ַהַהׁשְ
ְך(  ֶהְמׁשֵ ר ָעִני ּבַ ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ר ָעִני. )ְראּו ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ ִני אֹו ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ָנה זֹו, ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשֵ ׁשָ ָנה ָלִאיָלנֹות עֹוֵזר ָלנּו ָלַדַעת ִאם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים, ּבְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ א. 

ִנְפָרד  רֹות ּבְ ִריְך ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשְ ּצָ ָנה. ַהֲהָלָכה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ָ ְמחּו ַהּשׁ ּצָ ָעְבָרה ִעם ֵאּלּו ׁשֶ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ִהְתִחילּו ִלְצֹמַח ּבַ רֹות ׁשֶ ב ּפֵ ּלֹא ְנַעְרּבֵ ֵדי ׁשֶ ָנה ָלִאיָלנֹות ִנְצַרְך ּכְ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ב. 
ָחְנטּו  רֹות ׁשֶ ר ַהּקֹוֶדֶמת; ּפֵ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ִרי( ַעד ט"ּו ּבִ ת ְיִציַרת ַהּפְ ִחּלַ ָחְנטּו )ּתְ רֹות ׁשֶ י ָהָלָכה זֹו: ּפֵ רֹות ְמֻאָחִרים. ַעל ּפִ ִמים, ּוְבִנְפָרד ִמּפֵ רֹות ֻמְקּדָ ִמּפֵ

ָאה. ר ַהּבָ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ִכים ִלׁשְ ּיָ ָבט ׁשַ ׁשְ ְלַאַחר ט"ּו ּבִ
ַהּתֹוָרה ָאְסָרה ָעֵלינּו ֶלֱאֹכל יָון ׁשֶ יל ָהֵעץ'. ָלָמה ֶזה ָחׁשּוב? ֶזה ָחׁשּוב ִמּכֵ ָנה ָלִאיָלנֹות עֹוֵזר ָלנּו ָלַדַעת ֶאת 'ּגִ ָ נֹוָסף, ֹראׁש ַהׁשּ ּבְ  ג. 

ָנה  ן ׁשָ ֵרי, ִיְהֶיה ּבֵֶ ׁשְ ֹחֶדׁש ּתִ ַתְלנּו ּבְ ָ ּשׁ ָבט: ֵעץ ׁשֶ ׁשְ ע ְלִפי ט"ּו ּבִ ל ָהֵעץ ִנְקּבַ יל' ׁשֶ ִנים. 'ַהּגִ ֹלׁש ׁשָ ּלֹא ָמְלאּו לֹו ׁשָ רֹות 'ָעְרָלה' - ֵעץ ׁשֶ ּפֵ
ָנה ָהְרִביִעית. ָ יַע ַלּשׁ ַעם ָהְרִביִעית, ָהֵעץ ַיּגִ ּפַ ָבט ַיֲעֹבר ּבַ ר ֹחֶדׁש ׁשְ ָבט, ְוַכֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ׁשְ ָבר ּבְ  ּכְ

ָכל ָמקֹום.( ר ּבְ ית ֻמּתָ ְלַבד, ּוַבֲחִמיׁשִ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ר ֶלֱאֹכל ּבִ ָנה ָהְרִביִעית - ֻמּתָ ָ ּשׁ )ַבּ

ָבִרים ָהֵאּלּו: קֹור ְלָכל ַהּדְ ָאה ִהיא ַהּמָ ָמָרא ַהּבָ ַהּגְ

לעילוי נשמת
זוהרה בת ז'ווהרה

בן גיגי ז"ל

לעילוי נשמת
שמעון בר אסתר

בן גיגי ז"ל
נלב"ע י' שבט תשנ"ח

ָהָיה ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ְנִטיָעה ָהִראׁשֹוָנה. ד ָהַרב קּוק ּבַ ּבֵ רֹון, ִנְתּכַ ָ ּשׁ ר ּבַ רֹון( ֲאׁשֶ ָ יֵאל )הֹוד ַהּשׁ ַמְגּדִ ִעים ּבְ ֲחִגיַגת ַמּטָ ּבַ

יד-ֵאׁש. ַלּפִ ָמעֹות, ּוָפָניו ָהיּו ּכְ ׁש ְמֹאד, ֵעיָניו ָזְלגּו ּדְ ם ְוָהַלְך ִלְנֹטַע, ִהְתַרּגֵ ּקָ ׁשֶ ּכְ
ִרְגֵבי-ָהֲאָדָמה,  ל ּבְ ר, ֵסַרב ְלַקְחּתֹו, ְוִהְתּכֹוֵפף ּוְבָיָדיו ִטּפֵ ְעּדֵ יׁשּו לֹו ֶאת ַהּמַ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ְרָעַדת-ֹקֶדׁש. ּלֹו ָנתּון ּבִ ּכֻ ׁשֶ ּכְ

ְך? ל-ּכָ ׁש ּכָ ֹאל ֶאת ָהַרב ַמּדּוַע הּוא ִמְתַרּגֵ ה ְלַעְצמֹו ִלׁשְ ַאַחד ַהְמֹקָרִבים ִהְרׁשָ
ה ַחְקָלִאית ְרִגיָלה,  ֻעּלָ ָרֵאל, ֵאין זֹו ְסָתם ּפְ ֶאֶרץ-ִיׂשְ ִרי ּבְ יב ְוָאַמר:"ְנִטיַעת ּפְ ְוָהַרב ֵהׁשִ

ה". ִחּלָ ע ָהָאֶרץ ּתְ ַמּטַ ק ּבְ ַאף הּוא ִהְתַעּסֵ "ה, ׁשֶ ּבָ ל ַהּקָ ִמיּדֹוָתיו ׁשֶ קּות ּבְ ּבְ זֹוִהי ִהְתּדַ
)מתוך ספר מועדי הראי"ה(

ת ׁשֶ ְתַחּדֶ ָרֵאל ַהּמִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְנִטיעֹות ּבְ
ְקָוה, ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְועֹוד. ַתח-ּתִ ה, ּפֶ ּנָ גֹון ֹראׁש-ּפִ בֹות ַרּבֹות ּכְ ָרֵאל, הּוְקמּו מֹוׁשָ ָרֵאל ֵהֵחל ַלֲחֹזר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

יֶהם: בּו ְיהּוִדים ַמֲאִמיִנים ְועֹוְבֵדי ה'. ְוָכְך ֵהם ְמָתֲאִרים ֶאת ַמֲעׂשֵ ְ ּה ִהְתַיּשׁ ֵעֶמק ַהחּוָלה, ּבָ ֲעָלה ּבְ בֹות ָהִראׁשֹונֹות ָהְיָתה ְיסּוד ַהּמַ ַאַחת ַהּמֹוׁשָ

ים ֲחָזִקים.  ַעל ׁשָֹרׁשִ ַזע ָחָזק ּבַ ַתח, ָהָיה ֵעץ ָיֹרק ִעם ּגֶ ּפֶ ׁש ּבַ ִניָסה ַלמּוֵזיאֹון, ַמּמָ ּכְ ּבַ
ֲחנֹות  ּתַ ָרֵאל ִעם ַאְרצֹו. ּבַ ל ַעם ִיׂשְ י ְוַהְמֻיָחד ׁשֶ ְרׁשִ ָ ר ַהּשׁ ׁשֶ א ֶאת ַהּקֶ א ְלַבּטֵ ָהֵעץ ּבָ
ר  ֲאׁשֶ ים ׁשֹוִנים – רֹוִאים אֹותֹו ּכַ ַלּבִ ׁשְ ה ּבִ מּוֵזיאֹון, רֹוִאים ֶאת ָהֵעץ ַהּזֶ ֹונֹות ּבַ ַהּשׁ

ֹונֹות? ֲחנֹות ַהּשׁ ּתַ ׁש ּבַ ִלי ֵפרֹות. ַמה ּיֵ ם ּבְ ים, ְורֹוִאים אֹותֹו ּגַ ה ׁשָֹרׁשִ הּוא ַמּכֶ
ַתֲחָנה זֹו  ל ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ּבְ ֲחָנה ׁשֶ ֲחָנה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ַהּתַ ַהּתַ

ָאֶרץ ַהּזֹאת, ָקנּו ֶאת  ים ּבָ י ָהָאבֹות ִהּכּו ׁשָֹרׁשִ ים, ּכִ ה ׁשָֹרׁשִ רֹוִאים ֶאת ָהֵעץ ַמּכֶ
בּוָאה ְוָנְטעּו ִאיָלנֹות.  ֵארֹות ַמִים, ְוַאף ָזְרעּו ּתְ ָלה, ָחְפרּו ּבְ ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ

ֲחָנה ַהּזֹאת רֹוִאים  ּתַ רֹות ָיִפים. ּבַ ָהֵעץ ּפֹוֵרַח ְונֹוֵתן ּפֵ ה רֹוִאים ׁשֶ ִנּיָ ְ ֲחָנה ַהּשׁ ּתַ ּבַ
ְצוֹות  ל ַהּמִ ם ֶאת ּכָ קּוָפה זֹו, ָהָעם ִקּיֵ ּתְ ׁש ָהִראׁשֹון. ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶאת ָהָאֶרץ ִבְזָמן ּבֵ

ה, ְועֹוד. ִמּטָ ּכּוִרים, ׁשְ רֹות, ּבִ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ֶאֶרץ – ּתְ לּויֹות ּבְ ַהּתְ
ָבֶבל  לּות ּבְ קּוַפת ַהּגָ ִלי ֵפרֹות – ְוזֹו ִהיא ּתְ ית רֹוִאים ֶאת ָהֵעץ ּבְ ִליׁשִ ְ ֲחָנה ַהּשׁ ּתַ ּבַ

ָנה. ל-70 ׁשָ
ִני. ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֲחָנה ׁשֶ רֹות – ְוזֹו ִהיא ַהּתַ ֲחָנה ָהְרִביִעית ׁשּוב ָהֵעץ נֹוֵתן ּפֵ ּתַ ּבַ
ֲחָנה  ן. זֹו ִהיא ַהּתַ ָ יַח ְוָעּשׁ ֹחר, ָמֵלא ּפִ ּלֹו ׁשָ ׁש, ְועֹוֵמד ּכֻ ית ָהֵעץ ִמְתַיּבֵ ֲחָנה ַהֲחִמיׁשִ ּתַ ּבַ

ֶניָה. ּה ָהָאֶרץ ָהְיָתה, ָלרֹב ׁשֹוְמָמה ִמּבָ ָנה, ּבָ ָ ִים ַהּשׁ ת ַאְלּפַ ה ּבַ לּות ָהֲאֻרּכָ ל ַהּגָ ׁשֶ
ם אֹוְמִרים ְיָלִדים? רֹות? ַמה ַאּתֶ ַהִאם ֵעץ ֶזה ָיֹכל ָלֵתת ּפֵ

ָבר ִעם  ה ּכְ ִהְתִחּלָ ה ָלָאֶרץ ׁשֶ ית, ָהֲעִלּיָ ִליׁשִ ְ יַבת ִצּיֹון ַהּשׁ ית ִהיא ׁשִ ִ ּשׁ ִ ֲחָנה ַהּשׁ ַהּתַ
יָכה ַעד ָיֵמינּו. ָר"א, ּוַמְמׁשִ "ן ְוַתְלִמיֵדי ַהּגְ מֹו ָהַרְמּבַ ֲחָכִמים ּוְגּדֹוֵלי ַהּדֹור ּכְ

רֹות  ֲחָזָרה ֶאת ִצְבעֹו ְלָיֹרק, ְונֹוֵתן ּפֵ ה ּבַ ּנֶ ים! הּוא ְמׁשַ ַתֲחָנה זֹו ָהֵעץ חֹוֵזר ְלַחּיִ ּבְ
ם ֶאת  ִבים ְלַקּיֵ ֵבי ָהָאֶרץ ׁשָ ְתקּוָפה זֹו, ּתֹוׁשָ ִתים! ּבִ ת ַהּמֵ ִחּיַ מֹו ּתְ ׁש ּכְ ַעִין ָיָפה, ַמּמָ ּבְ

ֶאֶרץ.  לּויֹות ּבְ ְצוֹות ַהּתְ ַהּמִ
לּויֹות  ְצוֹות ַהּתְ ִמים ֶאת ַהּמִ ּמּוֵזיאֹון, ָראּו ֵכיַצד ְמַקּיְ ָהְיָתה ּבַ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ּקֹוָמה ַהּשׁ ּבַ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶאֶרץ, ְוָראּו ֵכיַצד ַהַחְקָלאּות ּפֹוַרַחת ּבְ ּבַ
ִלים  ּלְ ֲאַנְחנּו ִמְתּפַ
ֶעְזַרת ה' ָהֵעץ  ּבְ ׁשֶ

רֹות,  יְך ָלֵתת ּפֵ ַיְמׁשִ
ם  יְך ְלַקּיֵ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
לּויֹות  ְצוֹות ַהּתְ ֶאת ַהּמִ

ה  ְזּכֶ ּנִ ָאֶרץ, ְוׁשֶ ּבָ
ר ׂשֵ ְמֵהָרה ְלִהְתּבַ  ּבִ

יַח  ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעל ּבִ
ׁש! ְקּדָ ית ַהּמִ ּוִבְנַין ּבֵ

ביאור:
ָעָלה  אמת המים - ּתְ  .1

ְלהֹוָבַלת ָמִים.
וכשביקש לילך -    .2

כשרצה ללכת.
ָעָנֶפיָך יהיו  צלך נאה - ׁשֶ  .3

ים ויפים. ַרּבִ
נטיעות שנוטעין ממך -    .4

ָך. השתילים שיצאו ִמּמְ
הרי תורה - יש בך   .5

חוכמת התורה.

ר ָעִני ִני ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַהְרָחָבה ְלִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ
רֹות.  בּוָאה ּוִמן ַהּפֵ ים ְלַהְפִריׁש ִמן ַהּתְ רֹות, אֹוָתם ָאנּו ְמֻצּוִ ה סּוֵגי ַמַעׂשְ ּמָ ָנם ּכַ ֶיׁשְ

ָנה.  ָכל ׁשָ ים ּבְ ר מּוְפָרׁשִ ֲעׂשֵ רּוָמה ְוַהּמַ ן ְלֵלִוי. ַהּתְ ר ִראׁשֹון ִנּתָ ֶנת ְלֹכֵהן, ּוַמֲעׂשֵ רּוָמה ְגדֹוָלה ִנּתֶ ּתְ  •
ית  ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָנה ָהְרִביִעית ּוַבּשָׁ ּשָׁ ה, ּבַ ִנּיָ ְ ָנה ַהּשׁ ָשׁ ָנה ָהִראׁשֹוָנה, ּבַ ָשׁ ים ּבַ ִני ַמְפִריׁשִ ר ׁשֵ ָלִים. ַמֲעׂשֵ ירּוׁשָ ָעִלים ּבִ ֱאָכל ַעל ְיֵדי ַהּבְ ר ַהּנֶ ִני הּוא ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ  •

ָכל ָמקֹום. רּוָטה ְואֹוְכִלים אֹותֹו ּבְ ִני ַעל ּפְ ר ׁשֵ יֹום ּפֹוִדים ַמֲעׁשֵ ִנים א, ב, ד, ה(. ּכַ ׁשָ ִקיצּור - ּבְ ה )ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ְלַאַחר ׁשְ
ה. ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ִנים ג, ו( ְלַאַחר ׁשְ ׁשָ ית )ּבְ ּשִׁ ִ ָנה ַהּשׁ ית ּוַבּשָׁ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ר ֶזה ּבַ ים ַמֲעׂשֵ ים. ַמְפִריׁשִ ּנֹוְתִנים ַלֲעִנּיִ ר ׁשֶ ר ָעִני הּוא ַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ  •

2. תלמוד בבלי ראש השנה דף טו עמוד ב
ָאה. ָנה ַהּבָ ר ַלׁשָ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ָעְבָרה, ַאַחר ֲחִמּשׁ ָנה ׁשֶ ָ ר ַלּשׁ ָבט - ִמְתַעּשֵׂ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ירֹוָתיו ֹקֶדם ֲחִמּשׁ ָחְנטּו ּפֵ ִאיָלן ׁשֶ

מה המיוחד בחודש שבט שמסמל תחילת 'שנה'? )מקור 1א (  .1
ּט"ּו בשבט הוא 'ראש השנה' לאילנות: מדוע חשוב לדעת ׁשֶ  .2

א. לצורך הפרשת מעשרות?
ב. לצורך מצות עורלה?

ְנִטיָעה: "ה ָעַסק ּבִ ּבָ י ַהּקָ ָאֶרץ ֲחׁשּוָבה ְמֹאד. ִמן ַהּתֹוָרה ָלַמְדנּו ּכִ ִטיָעה ּבָ ַהּנְ

14. ספר בראשית פרק ב פסוק ח

ע ה' ֱאֹלִקים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר. ּטַ ַוּיִ

מּוֵזאֹון ְמֻיָחד... ּבֹואּו ְנַסֵּיר ּבְ
ָבר לֹא ַקָּים. ַהּמּוֵזיאֹון ִנְקָרא "מּוֵזיאֹון ַהּתֹוָרה ְוָהָאֶרץ",  ּכְ ר ָלֶכם ַעל מּוֵזיאֹון ְמֻיָחד, מּוֵזיאֹון ׁשֶ א ְנַסּפֵ ֶקַטע ַהּבָ מּוֵזיאֹון? ּבַ ר ּבְ ּקֵ לֹום ְיָלִדים, ִמי ָלַאֲחרֹוָנה ּבִ ׁשָ

ם מּוֵזיאֹון ֶזה ָחַרב. ּוֵבי ּגּוׁש ָקִטיף, ּגַ ן ִיּשׁ ֻחְרּבַ גּוׁש ָקִטיף. ְלַצֲעֵרנּו ָהַרב, ּבְ ּבְ רֹום ׁשֶ ַפר-ּדָ ּוב ּכְ ִּיּשׁ הּוא ָהָיה ּבַ
ׁשּוָבה. ּמּוֵזיאֹון ְוֵנַדע ֶאת ַהּתְ ַמּדּוַע ָהָיה מּוֵזיאֹון ֶזה ְמֻיָחד? ּבֹואּו ְנַסֵּיר ּבַ

חידות לט"ו בשבט
רֹות. ין ַהּפֵ ָרָכה ּבֵ ם ָהִראׁשֹון ַלּבְ יק, ְוהּוא ּגַ ּדִ ילּו ֶאת ַהּצַ ֵאָליו ִהְמׁשִ  .1 

ל, ּוָמַתי הּוא ִראׁשֹון?( ׁשָ ִרי, ַמהּו ַהּמָ )ַמהּו ַהּפְ
ָרֵאל. בֹוד ְלָכל ֶאָחד ִמִּיׂשְ ִלים ֶאת ַהּכָ ירֹוָתיו ְמַסּמְ ל, ּפֵ אּו ְלַרּגֵ ֶאת ָהָאֶרץ ּבָ ׁשֶ ר ּכְ ּתֹוָרה הּוא ִנְזּכַ ּבַ  .2 

ָרֵאל?( ל ֶאת ּכֹל ִיׂשְ ִרי, ְוֵכיַצד הּוא ְמַסּמֵ )ַמהּו ַהּפְ

את התשובות יש לשלוח אל:
מכון התורה והארץ

ת.ד. 1033, אשקלון, מיקוד 78109
Machon@toraland.org.il :דוא"ל

- פרסים יוגרלו בין הפותרים נכונה -

ל: ָמׁשָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָרָצה ְלָבֵרְך ֶאת ַרב ַנְחָמן ֲחֵברֹו ְוִהׁשְ ר ַעל ֶהָחָכם ַרב ִיְצָחק ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
ר, ְוָהָיה ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא,  ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ל... ְלָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ

יו.  ְחּתָ ִים1 עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ רֹוָתיו ְמתּוִקין ְוִצּלֹו ָנֶאה, ְוַאּמַ ּפֵ ּוָמָצא ִאיָלן ׁשֶ
ׁש ֵליֵלְך2, ָאַמר:  ּקֵ ּבִ ִצּלֹו, ּוְכׁשֶ ב ּבְ יָמיו, ְוָיׁשַ ָתה ִמּמֵ רֹוָתיו, ְוׁשָ ָאַכל ִמּפֵ

הּו ֵפרֹוֶתיָך ְמתּוִקין, ֲהֵרי ֵפרֹוֶתיָך ְמתּוִקין!  ּיְ ה ֲאָבֶרְכָך? ִאם אֹוַמר ְלָך ׁשֶ ּמָ ִאיָלן, ִאיָלן, ּבַ
ָך ָנֶאה!  ָך ָנֶאה3? ֲהֵרי ִצּלְ ֵהא ִצּלְ ּיְ ׁשֶ

יָך! ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ יָך? ֲהֵרי ַאּמַ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ ֵהא ַאּמַ ּתְ ׁשֶ
ָך4 ִיְהיּו ְכמֹוְתָך!  ּנֹוְטִעין ִמּמְ ל ְנִטיעֹות ׁשֶ ּכָ א, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֶאּלָ

ָבִנים, ֲהֵרי ָבִנים!  ר! ִאם ּבְ ר, ֲהֵרי ֹעׁשֶ ֹעׁשֶ ּתֹוָרה, ֲהֵרי תֹוָרה5! ִאם ּבְ ה ֲאָבֶרְכָך? ִאם ּבַ ּמָ ה, ּבַ ַאף ַאּתָ
מֹוְתָך. הּו ֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ּכְ ּיְ א, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֶאּלָ

)תלמוד בבלי מסכת תענית דף ה עמוד ב(
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בשיתוף

לכל מאן דבעי!
לאחרונה הפנו את תשומת לבי לאזהרתו של הראשון לציון הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א בדבר הימצאות שאריות חומרי הדברה בירקות עלים. אכן כמי 

שמכיר את הנושא מקרוב, יודע אני שקיימת בשוק בעיה חמורה של ריסוס לא מבוקר, ולצערי, אף בעיות כשרות שונות.
יחד עם זאת, הריני להודיע, בשער בת רבים, כי חברת "עלי קטיף - חסל"ט" (כולל מותגיה, כגון: ביכורי קטיף, ירוק מן הטבע) המופעלות ע"י מגורשי כפר 
דרום, שהייתה החברה הראשונה שפיתחה שיטת גידול מיוחדת ונקייה מחרקים, עושה כל מאמץ להתמודד עם בעיית החרקים באמצעים אגרו- טכניים 
ואחרים עוד לפני שלב ההדברה ובכך מצמצמת את השימוש בחומרים אלו למינימום ההכרחי. בשונה מאותם גידולי ירקות עלים אחרים, המרוססים ללא 
וברמה  מחרקים  נקיים  עלים  ירקות  שמבטיח  צמוד  מעבדתי  פיקוח  לה  ויש  מחמירים  בינלאומיים  בתקנים  עומדת  קטיף",  עלי   – "חסל"ט  חברת  פיקוח,  
בריאותית ניאותה וראויה לאכילה ואף לשיווק בחו"ל. [יש לציין שבחו"ל ההקפדה על הימצאות שאריות הדברה במזון, מאד מדוקדקת, ומהווה תנאי הכרחי 

לאישור רישיון יצוא].

מבחינתי, כשרות המוצר כוללת גם את מצבו הבריאותי, בבחינת "חמירא סכנתא מאיסורא". 

לאור כל זאת הריני להודיע שמצווה לכתחילה להשתמש בירקות עלים אלו של חברת "חסל"ט עלי קטיף" ומותגיה, ולהעדיפם על פני ירקות עלים, כאלו 
המצווים בשוק, שאינם מפוקחים וממותגים, המרוססים באופן חפשי וללא פיקוח של מעבדה.

בברכה התורה והארץ"יאכלו ענווים וישבעו" 
הרב יגאל קמינצקי

הרב יגאל קמינצקי
רב גוש קטיף תובב"א

ראש הישיבה הגבוהה 'כיסופים', ניצן

בס"ד

ליצירת קשר, השתתפות בפעילות ותרומות:

elami@elami-elatzmi.co.il • www.elami-elatzmi.co.il • 04-9978164

רוצה להיות שותף בחיזוק הזהות היהודית ולא יודע איך?

המפגש בין דתיים לחילונים חשוב לך?

אל עמי – משהו חדש ממשיך
אל עצמי: העצמת החינוך היהודי בחטיבות ותיכונים 

ממלכתיים.

קהילה לומדת: חוגי לימוד ושיעורים.

 לגדול ולגדל: פעילויות לטיפוח והעצמת המשפחה

וחינוך ילדים.

לומדים ביחד: קבוצות משותפות ללימוד בנושאים מגוונים.

סמינרים ושבתות עיון: העצמת הקהילות בסופי שבוע.

מרכז לחינוך יהודי: תכנית העשרה שבועית ביהדות 

לתלמידי היסודי.

 עולים למעלה: תכניות יהדות לעולים חדשים,

לחיבור וחיזוק זיקתם למורשת ישראל.

 אל עמי מדור לדור: לימוד שבועי משותף

של הורים וילדים.

בתי מדרש למורים, ימי עיון והרצאות.

אל עמי במספרים

115 ערים וישובים • 40,000 

תלמידים • 103 בתי ספר • 140 

מרצים, מדריכים ומתנדבים • 

750 משתתפים בחוגי לימוד 

קבועים • 2,800 לומדים בכנסים 

וימי עיון • 7,500 הורים וילדים 

בבתי מדרש בכל שבוע.

אל עמי
אל עמי - אל עצמי )ע"ר(
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