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אשׁי ָשׁנִ ים ֵהם.
"א ְר ָ ּב ָעה ָר ֵ
ַ
ְב ֶּא ָחד ְ ּבנִ ָיסן רֹאׁש ַה ָשנָ ה לַ ְּמלָ כִ ים וְ לָ ְרגָ לִ ים.
ְב ֶּא ָחד ֶ ּב ֱאלּול רֹאׁש ַה ָ ּשׁנָ ה לְ ַמ ְע ַשׂר ְּב ֵה ָמה.
אֹומ ִריםְ ,ב ֶּא ָחד ְ ּב ִת ְש ֵׁרי.
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ַר ִבּי ִש ְׁמעֹון ְ
ְ ּב ֶא ָחד ְ ּב ִת ְש ֵׁרי רֹאׁש ַה ָ ּשׁנָ ה לַ ָ ּשׁנִ ים
יעה וְ לַ יְ ָרקֹות.
ּיֹובלֹות ,לַ ְּנ ִט ָ
וְ לַ ְ ּש ִׁמ ִּטין וְ לַ ְ

ְ ּב ֶא ָחד ִ ּב ְש ָׁבט ,רֹאׁש ַה ָ ּשׁנָ ה לָ ִאילָ ן,
אֹומ ִרים,
ְ ּכ ִד ְב ֵרי ֵבית ַש ַּׁמאיֵּ .בית ִה ֵּלל ְ
ַ ּב ֲח ִמ ָ ּׁשה ָע ָשׂר ּבֹו".
משנה ראש השנה א' ,א'
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פתיחה
ּותהֹמֹת,
ם-עיָ נֹת ְ
ל-א ֶרץ טֹובָ הֶ :א ֶרץ ,נַ ֲחלֵ י ָמיִ ֲ
יאָך ֶא ֶ
"כי ה' ֱאֹלקיָךְ ,מבִ ֲ
ִּ
ּות ֵאנָ ה וְ ִרּמֹון; ֶא ֶרץ-
ּושע ָֹרה ,וְ גֶ ֶפן ְ
ּוב ָהרֶ .א ֶרץ ִח ָּטה ְ ׂ
י ְֹצ ִאים ַ ּב ִ ּב ְק ָעה ָ
זֵ ית ֶש ֶׁמןְּ ,וד ָבׁש".
דברים ח' ,ז'-ח'
"כל הקודם בפסוק ארץ חטה ושעורה קודם לברכה וארץ בתרא הפסיק הענין וכל
הסמוך לו חשוב מהמאוחר ממנו לארץ קמא הלכך תמרים קודמים לענבים שזה שני
לארץ בתרא וזה ג' לארץ קמא" (שולחן ערוך אורח חיים רי"א).
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בגמרא מובא דיון בעניין אותו עיקרון הלכתי של סמיכות למילה ארץ:
"רב חסדא ורב המנונא הוו יתבי בסעודתא [ישבו בסעודה] .אייתו לקמייהו תמרי ורמוני
[הביאו לפניהם תמרים ורימונים] ,שקל רב המנונא בריך אתמרי ברישא [רב המנונא
בירך על התמרים בהתחלה] .אמר ליה רב חסדא :לא סבירא ליה מר להא דאמר רב יוסף
ואיתימא רבי יצחק :כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה? אמר ליה :זה שני ל"ארץ" ,וזה
חמישי ל"ארץ" .אמר ליה :מאן יהיב לן נגרי דפרזלא ונשמעינך [מי ייתן ויהיו לנו רגליים
חזקות שנוכל ללכת ולשמוע אותך תמיד]( ".ברכות מ"א ,ב')
בספרו 'עולת ראיה' מבאר הרב קוק את המהלך הרוחני שעומד מאחורי עיקרון הלכתי זה:
"כשם שהברכות עצמן מעירות את הלבבות לדעות ישרות [ ]...כן גם פרטיהן להלכותיהן
בנויים על פי דרכים מפולשים למדות טובות ויקרות ועיקרי תורה ואמונות ודעות []...
"והנה חיבת הארץ מחולקת לפי מעלת האנשים והכרתם ,כי יש שמחבב ארץ הקודש בשביל
סגולותיה היקרות [ ]...ויש מי שמחבב ארץ הקודש ומשתדל בישובה ובדירתה ,בשביל
שמכיר בה התכלית של המנוחה החומרית לכלל ישראל שהוא גם כן דבר טוב ונשגב []...
"על כן רמוז כאן בפסוק קירוב הברכות לארץ בשתי מערכות :חמשה מינים ,נגד ההשתוקקות
לארץ באופן העליון המעולה .והחלק השני ,זית שמן ודבש נגד המכירים את ההשלמה
הטבעית של כלל ישראל בארץ ,בהשלמתם הרוחנית הטבעית.
"ולמדנו מכאן :כמה גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק לישב ארץ הקודש אפילו
לשם התכלית החומרית של הכלל ,כי אצל הכלל יהפך תמיד כל עניין גשמי לרוחני
והתכלית העליונה בו תבוא על ידי חבור עם ד' בארץ ד' .על כן מי שיש לו קורבה יתירה
לארץ הקודש אפילו במדריגה הנמוכה ,יש בזה לחזקו ולאמצו ולהקדימו לברכה ממי
שמתאחר ומתרחק( "...עולת ראיה א' שע"ד).

מניחים על שולחן הסדר פירות משבעת המינים ,פירות העונה ומיני מזונות.
יש שנוהגים להניח גם פרי חדש ולברך עליו 'שהחיינו'.
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חיטה

"וַ ּיַ ֲאכִ ילֵ הּוֵ ,מ ֵחלֶ ב ִח ָּטה"...
תהילים פ"א ,י"ז

החיטה ,המופיעה בראש שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ
ישראל ,היא אחת מאבות המזון של האדם בעולם.
בגמרא במסכת ברכות מובא דיון לגבי ברכות הנהנין :בירך
על פירות האילן "בורא פרי האדמה" – יצא ,ועל פירות הארץ
"בורא פרי העץ" – לא יצא (ברכות ו' ,ב') .בהקשר לדיון
זה מובאת דעתו של רבי יהודה " -עץ הדעת חיטה היה":
"פשיטא [פשוט שאדם המברך "העץ" על פירות הארץ לא
יצא? שהרי אין פירות הארץ קרויים פרי העץ] .ומתרצים:
אמר רב נחמן בר יצחק לא נצרכה אלא לרבי יהודה שאמר
"חיטה מין אילן היא" ,דתניא אילן שאכל ממנו אדם הראשון,
רבי מאיר אומר גפן היה ,שאין לך דבר שמביא יללה
על האדם אלא יין ,שנאמר "וישת מן היין וישכר"; רבי
נחמיה אומר תאנה היתה ,שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו,
שנאמר ויתפרו עלה תאנה .ר' יהודה אומר חיטה היתה
שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם
דגן" (ברכות מ' ,א').
גמרא זו מדגישה לנו את חשיבותו של פרי החיטה ואת ערכו
הרב לאדם .פרי החיטה איננו עוד אחד מפירות הארץ .הוא
יסוד מרכזי בחיותו של האדם ובצמיחתו.
ּכּורי
החיטה מסמלת בתורה את חג הקציר – חג השבועות – "ּבִ ֵ
ְק ִציר ִח ִּטים" (שמות ל"ד ,כ"ב).
בחג זה גם מוקרב קרבן שתי הלחם המורכב בעיקר מחיטים.
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מדרש רבה על הפסוק בשיר השירים מדגיש את מעמדה החשוב
של החיטה וממשיל אליה את עם ישראל:

מדרש
ִּ
"ב ְטנֵ ְך ֲע ֵר ַמת ִח ִּטים" (שיר השירים ז' ,ג').
"וַ ֲהלוֹ א ׁ ֶשל ִא ְס ְטרוֹ ִבילִ ין יָפָ ה ִמ ׁ ּ ֶשל ִח ִּטים!?
ֶא ָ ּלא ֶאפְ ׁ ָשר לָ עוֹ לָ ם לִ ְהיוֹ ת ְ ּבלֹא ִא ְס ְטרוֹ ִבילִ ין,
וְ ִאי ֶאפְ ׁ ָשר לָ עוֹ לָ ם לִ ְהיוֹ ת ְ ּבלֹא ִח ִּטים!
"א ַמר ר' ִא ִידי:
ָ
ַמה ִח ָּטה זוֹ ְסדו ָּקה,
ָּכ ְך ִי ְׂש ָר ֵאל ְסדו ָּקה ִמילָ ָתן.
"ר' יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנַ נְ יָה ָא ַמר:
ַמה ִח ָּטה זוֹ סוֹ פֶ גֶ תָּ ,כ ְך ִי ְׂש ָר ֵאל סוֹ פְ גִ ין נִ כְ ֵס ֶיהן ׁ ֶשל ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ לָ םָ ,ה ָדא הוּא
ִדּ כְ ִתיב( :דברים ז' ,ט"ז) וְ ָאכַ לְ ָּת ֶאת ָּכל ָה ַע ִּמים וגו'ּ ,וכְ ִתיב( :ישעיה ס"א ,ו') ֵחיל ּגוֹ יִם
ּתֹאכֵ ל ּו ו ִּבכְ בוֹ ָדם ִּת ְתי ַָּמרוּ.
"א ַמר ר' ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ָ
ַמה ִח ִּטים ַה ָ ּלל ּו ְּפסֹלֶ ת ׁ ֶש ָ ּל ֶהם נִ ְמ ָדּ דוֹ ת ִע ָּמ ֶהם,
ָּכ ְך ִי ְׂש ָר ֵאל (דברים כ"ט ,י') ֵמח ֵֹטב ֵעצֶ ָיך ַעד ׁש ֵֹאב ֵמ ֶימיך"ָ
ָא ַמר ר' יִצְ ָחק:
ַמה ִח ִּטים ַה ָ ּללוְּּ ,כ ׁ ֶש ֵהן יוֹ צְ ִאין לְ זֶ ַרע ֵאינָ ן יוֹ צְ ִאין ֶא ָ ּלא ְ ּב ִמנְ יָן ּוכְ ׁ ֶש ִ ּנכְ נָ ִסין ֵמ ַה ּג ֶֹרן
נִ כְ נָ ִסין ְ ּב ִמנְ יָןּ ָ ,כ ְך ְ ּכ ׁ ֶש ּי ְָרד ּו ִי ְׂש ָר ֵאל לְ ִמצְ ַריִם י ְָרד ּו ְ ּב ִמנְ יָןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר (שם י' ,כ"ב)
ְ ּב ׁ ִש ְב ִעים נֶ פֶ ׁש י ְָרד ּו ֲאב ֶֹת ָ
יך ִמצְ ָרי ְָמהּ ,וכְ ׁ ֶש ָעל ּו ָעל ּו ְ ּב ִמנְ יָןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר (שמות י"ב ,ל"ז)
ְ ּכ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י( "...מדרש רבה שיר השירים פרשה ז').
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הידעת?
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ה
חיטה היא סוג במשפחת
ה
דג
ניי
ם,
וא
ח
ת
מי
סו
דו
ביו
ת המזון החשובים
תי תר לאדם .החיטה היא ה
גי
דול
ה
שני
ה
נפ
וץ
ביו
רס ולפני אורז.
תר בעולם ,אחרי
מקורות היסטוריים ר
בי
ם
מ
עי
די
ם
על
גי
דול
פועלו של האדם בעולם ,מהם מקורות ר החיטה עוד בראשית
בים
חלק מהדעות ,אף
המופיעים בתנ"ך .לפי
עץ הדעת – חיטה היה.
רוב החיטה בישראל
ג
דל
ה
ב
נג
ב,
א
ך
מר
לייצור קמ
בית החיטה המשמשת
בתנ" ח מיובאת מחוץ לארץ.
ב ך מופיעים אזכורים ר
בי
ם
ל
גי
דול
ה
ח
יט
ה
ארץ:
במקומות שונים
ו' ,בעפרה שבנחלת בנימין
(ש
ופ
טי
ם
י"
א,
ל"
ג),
ב
בי
ת שמש (שמ"א
י"ג) ,בירושלים (דה"
א
כ"
א,
כ')
בע
בר
ה
כ"ח) וכן בארם נהריים (בראשית ל' ,י" ירדן ,בגלעד (ש"ב י"ז,
ד).

גאווה
ישראלית

אהרון אהרונסון ,מראשי מחתרת ניל"י
(שהיה גם אגרונום ומומחה לחיטה) ,הוא
שמצא לראשונה את "אם החיטה" – שורשי
החיטה המקורית.

החיטה
במקדש

החיטה מופיעה גם בעבודת הקרבנות
במקדש :קרבן המנחה – קרבן נדבה המובא
כקרבן בפני עצמו או כתוספת לקרבן קיים
ומורכב בעיקר מחיטים.

בחנו את
עצמכם!

?

כמה פתגמים הקשורים לחיטה ולתוצריה תוכלו
למצוא? נסו למנות אותם.

לוקחים לחם העשוי מחיטה ,או עוגה או עוגייה ,ומברכים:
על הלחם מברך:

ּמֹוציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַה ִ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
על מאפה מחמשת מיני דגן ועל מיני מאפה מברך:

ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
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שעורה

"ּכִ י ָּתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן
אתם
לָ כֶ םְּ ,וק ַצ ְר ֶּתם ֶאת ְק ִצ ָירּה ,וַ ֲהבֵ ֶ
אׁשית ְק ִצ ְירכֶ ם ֶאל ַהּכ ֵֹהן.
ֶאת ע ֶֹמר ֵר ִ
וְ ֵהנִ יף ֶאת ָהע ֶֹמר לִ ְפנֵ י ה' לִ ְרצֹנְ כֶ ם,
יפּנּו ַהּכ ֵֹהן"
ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּׁש ָּבת יְ נִ ֶ
ויקרא כ"ג ,י'
קרבן העומר המוקרב "ממחרת השבת" מן השעורים מסמן
את ראשית ימי הקציר בארץ ישראל .העם כולו מחכה
להקרבת העומר על ידי הכהן הגדול לפני שמתחיל הקציר
הפרטי של כל אדם ואדם.
הבחירה בשעורים לקרבן המוקרב לה' מתמיהה ,שהרי
השעורים אינן מאכל אדם אלא מאכל בהמה ,והבחירה
הטבעית יותר היא להקריב את הקרבן המסמל את תחילת
ימי הקציר מן החיטים .חז"ל מתייחסים לשאלה זו ואומרים:
יֹוחנָ ן ָא ַמר לְ עֹולָ ם ַאל ְּת ִהי ִמ ְצוַ ת ָהע ֶֹמר ַקּלָ ה ְּב ֵעינֶ יָך
"ר' ָ
ֶׁש ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת ָהע ֶֹמר זָ כָ ה ַאבְ ָר ָהם לִ ַירׁש ֶאת ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען...
ֵריׁש לָ ִקיׁש ָא ַמר לְ עֹולָ ם ַאל ְּת ִהי ִמ ְצוַ ת ָהע ֶֹמר ַקּלָ ה ּבְ ֵעינֶ יָך
ֶׁש ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת ָהע ֶֹמר ָע ָׂשה ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ָׁשלֹום ּבֵ ין
עֹורים"
אֹומר ִּבזְ כּות ֶק ַמח ְׂש ִ
ִאיׁש לְ ִא ְׁשּתֹוֱ ,הוֵ י ֵ
(מדרש רבה ויקרא כ"ח ,ו').
ריש לקיש מתייחס במקור זה לקרבן סוטה שמוקרב אף
הוא מן השעורים.

מהי אם כן התכונה המיוחדת של השעורים?

המדרש ממשיך ומתאר את משמעותו המיוחדת של קרבן
העומר ואת סגולת השמירה שלו על עם ישראל:
"ּכְ ֶׁש ָּבא ָה ָמן ָה ָר ָׁשע לָ ַק ַחת ֶאת ָמ ְר ֳּדכַ י לְ ַה ְרּכִ יב אֹותֹו ַעל
ַהּסּוס וְ לִ ְקרֹא לְ ָפנָ יו ּכָ כָ ה יֵ ָע ֶׂשה לָ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַה ֶּמלֶ ְך ָח ֵפץ
ּומ ָצא
ִּב ָיקרֹו ,הּוא ָּבא לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש לְ ַח ֵּפׂש ֶאת ָמ ְר ֳּדכַ י ָ
עֹוס ִקים?
אֹותםּ :בַ ֶּמה ַא ֶּתם ְ
לֹומ ִדיםָׁ .ש ַאל ָ
ֶאת ַה ַּתלְ ִמ ִידים ְ
ָא ְמרּו לֹוְּ :ב ִמ ְצוַ ת ָהע ֶֹמרָ .א ַמר לָ ֶהםִ :מ ַּמה הּוא ִמּזָ ָהב אֹו
עֹורים ֶׁשּלָ כֶ ם נִ ְּצחּו
עֹוריםָ .א ַמרְׂ :ש ִ
ִמּכֶ ֶסף? ָא ְמרּו לֹוִ :מ ְּׂש ִ
ֶאת ּכָ ל ַהּכֶ ֶסף וְ ַהּזָ ָהב ֶׁשּנָ ַת ִּתי לַ ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש".
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בספר 'אור חדש' מבאר המהר"ל את דברי המדרש ומסביר
כי קרבן העומר מסמל את ההודאה לה' על הנהגתו את
העולם בדרך הטבע.

הי

דעת?

ה ,הי א מין תר בו תי
המ כונ ה ב ק יצ ור שע ור
ת,
הווה ,יחד עם החיטה,
שע ור ה תר בו תי ת הדגניים .השעורה מ
מסוג שעורה שבמשפח
מקור עיקרי לפחמימות.
בהם הארץ ,ומוזכרת
בעת המינים שהתברכה
ורה נִ ְמנֵ ית עם ש
אחת מחמשת מיני דגן.
השע רבות במקורות .היא גם
פעמים
גריסים וגריסי פנינה ,וכן
יני השעורה בעיקר בצורת
רע
ת השעורה להכנת בירה.
בישראל נאכלים ג ת לדייסה .כמו כן משמש
מכינים מהם תערובו

גאווה
ישראלית

השעורה
במקדש

הבירה הראשונה בישראל:
בשנת תרצ"ד ,במיזם משותף של משפחת
רוטשילד ,חברת פיק"א וחברה בנקאית
מפריס ,הוקמה מבשלת בירה בראשון
לציון בסמוך ליקב .המותג העיקרי
שייצרה המבשלה הוא "נשר" ,הלוא היא
בירה נשר המוכרת עד היום.
השעורה במקדש:
קרבן העומר הובא בט"ז בניסן מראשית
הקציר של השעורים ,והקרבתו פתחה
את עונת הקציר .קרבן נוסף שהובא
משעורים הוא מנחת הסוטה.
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את הפיוט הבא חיבר הבן איש חי לכבוד ט"ו בשבט:
ָאז יְ ַרּנֵ ן ֵעץ ַהיְ ָע ִרים
יָ ִעיר זְ ִמירֹות וְ ִׁש ִירים

לִ ְפנֵ י ֵאל ַא ִּדיר ַא ִּד ִירים
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש

ּוׁשמֹו יִ ְת ַק ָּדׁש
צּורנּו ְ
יִ ְת ָּפ ַאר ֵאל ַחי ֵ
ָּברּוְך ֵאל ׁשֹוכֵ ן ֲע ָרבֹות
ּוב ָרא ִאילָ נֹות טֹובֹות
ָ

ּבֹורא נְ ָפׁשֹות ַרּבֹות
ַה ֵ
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש

ּוׁשמֹו יִ ְת ַק ָּדׁש
צּורנּו ְ
יִ ְת ָּפ ַאר ֵאל ַחי ֵ
ָרם ֵאל ִּב ְׁש ֵמי ְמעֹונִ ים
יח ִעּנְ ֵבי גְ ָפנִ ים
ַמ ְצ ִמ ַ

ָּברּוְך ְמ ָב ֵרְך ַה ָּׁשנִ ים
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש

ּוׁשמֹו יִ ְת ַק ָּדׁש
צּורנּו ְ
יִ ְת ָּפ ַאר ֵאל ַחי ֵ
אּורים
ּכַ ְּבדּו ֵאל ָּב ִ
ּות ָמ ִרים
יתים ְ
ּוב ָרא זֵ ִ
ָ

ִהגְ ִּדיל ֲענָ ִפים ּוזְ ִמ ִירים
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש

ּוׁשמֹו יִ ְת ַק ָּדׁש
צּורנּו ְ
יִ ְת ָּפ ַאר ֵאל ַחי ֵ
יִ ְת ָּב ַרְך ַחי ָּדר ְמעֹונָ ה
נֹודה לֹו ְּב ִׁשיר ְּורנָ נָ ה
ֶ

יח ְּפ ִרי ְּת ֵאנָ ה
ַמ ְצ ִמ ַ
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש

ּוׁשמֹו יִ ְת ַק ָּדׁש
צּורנּו ְ
יִ ְת ָּפ ַאר ֵאל ַחי ֵ
ַהּלְ לּו ֵאל ַחי ִּבזְ ִמירֹות
ּומינֵ י ֵפרֹות
ִרּמֹונִ ים ִ

ַה ַּמגְ ִּדיל ַעל ֵמי נְ ָהרֹות
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש

ּוׁשמֹו יִ ְת ַק ָּדׁש
צּורנּו ְ
יִ ְת ָּפ ַאר ֵאל ַחי ֵ
ׁשֹובבֹות
ִחזְ קּו לְ ָבבֹות ֵ
ּכֹה נִ זְ ּכֶ ה לְ ָׁשנִ ים ַרּבֹות

ִׂש ְמחּו ָּבנִ ים ִעם ָה ָאבֹות
ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש

ּוׁשמֹו יִ ְת ַק ָּדׁש
צּורנּו ְ
יִ ְת ָּפ ַאר ֵאל ַחי ֵ
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בחנו את
עצמכם!

לחובבי
אתגרים:

?

מהו המקור הראשון בתנ"ך לכל פרי מפירות
שבעת המינים? באיזה עניין הוזכר הפרי
לראשונה?

מי מהפירות מוזכר פעמים רבות יותר בתנ"ך?
נסו לצטט פסוק נוסף על כל אחד מהפירות.

אוכלים מאפה מקמח שעורה .יש שנוהגים לשתות בירה שעשויה משעורה .ברכתה של הבירה
"שהכול נהיה בדברו" ,ולכן יש לברך עליה לאחר אכילת הפירות.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֶׁש ַהּכֹל נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹו:

משימה

מוזמנים להצטרף לתחרות קצרה – מי מכיר עצי פרי בארץ
ישראל? שלוש ,ארבע ו ...כִ תבו כמה שיותר עצי פרי הגדלים
בארץ.
נסו לחשוב :באילו מקומות הם גדלים? באיזו עונה הפירות
מבשילים? אילו עצי פרי גדלים באזורכם?
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זית

"וַ ָּתבֹא ֵאלָ יו ַהּיֹונָ ה לְ ֵעת ֶע ֶרב וְ ִהּנֵ ה
יה וַ ּיֵ ַדע נ ַֹח ּכִ י-
ֲעלֵ ה-זַ יִ ת ָט ָרף ְּב ִפ ָ
ַקּלּו ַה ַּמיִ ם ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ" בראשית ח' ,י"א
את הזית אנו פוגשים כבר בספר בראשית בפרשת נח .נח
משלח את היונה מהתיבה "לראות הקלו המים מעל פני
האדמה" .לאחר ששולחה בפעם השנייה חוזרת היונה ועלה
זית בפיה .עלה זית זה מבשר את גאולת האדמה שאחרי
המבול ,את חזרתה של הארץ לפריחה ואת הברית העתידה
להירקם מחדש בין הקב"ה לבין האדם השוכן בארץ.
מדרש רבה מנסה לברר :מהיכן הביאה היונה את אותו
עלה זית בפיה לאחר המבול הקשה על הארץ?
אֹורה
"ּ...כָ ְך ָא ַמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַהּזַ יִ ת ַהּזֶ ה ֵה ִביא ָ
ימי נֹח ָה ָדא הּוא ִּדכְ ִתיב (בראשית ח' ,י"א) וַ ָּתבֹא
לָ עֹולָ ם ּבִ ֵ
ּומ ֵהיכָ ן
יהֵ ...
ֵאלָ יו ַהּיֹונָ ה לְ ֵעת ֶע ֶרב וְ ִהּנֵ ה ֲעלֵ ה זַ יִ ת ָט ָרף ּבְ ִפ ָ
יאּתּו.
יאּתּו? ר' ַא ָּבא ַּבר ּכַ ֲהנָ א ָא ַמר ֵמ ַהר ַה ִּמ ְׁש ָחה ֱה ִב ַ
ֱה ִב ַ
יאּתּו ָה ָדא ְּד ִאּנּון
ׁשּושי ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֱה ִב ַ
ר' לֵ וִ י ָא ַמר ִמ ִּׁש ְב ֵ
ָא ְמ ֵרי ַא ְר ָעא ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא לְ ַקת ְּבמֹוי ְּד ַמּבּולָ א[ ...ארץ
ישראל לא לקתה במי המבול]" (ויקרא רבה ל"א ,י').
בספרו 'נתיבות שלום' ממשיך רבי נח ברזובסקי ומבאר
עניין זה:
"וזהו ג"כ הבי' שאחז"ל (ב"ר לג ו) שהיה המבול בכל
העולם מלבד בארץ ישראל בה לא היה המבול ,משום
שא"י היא ג"כ בבחינת כל טנופת לא יטנפוך ,שלגודל
קדושתה של ארץ ישראל אין הטומאה יכולה לשלוט
בה ולא נדבקה מהטומאה הכללית של דור המבול
וכיוון שכך לא היה צורך במבול שירד בא"י( "...נתיבות
שלום פרשת נח).
"ּכְ ֶׁש ָהיָ ה נ ַֹח ּבַ ֵּתבָ הַ ,מה ּכְ ִתיב ָׁשם וַ יְ ַשּׁלַ ח ֶאת ָהע ֵֹרב וַ יֵ ֵצא
יָ צֹוא (בראשית ח' ,ז') וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִׁשּלַ ח ֶאת ַהּיֹונָ ה וַ ָּתבֹא
ֵאלָ יו ַהּיֹונָ ה וגו' (שם שם י"א)ָ .א ַמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
אֹורה לָ עֹולָ םַ ,אף ַא ֶּתם ֶׁשּנִ ְמ ַׁשלְ ֶּתם
יאה ָ
ָמה ַהּיֹונָ ה ֵה ִב ָ
ּכַ ּיֹונָ ה ָה ִביאּו ֶׁש ֶמן זַ יִ ת וְ ַה ְדלִ יקּו לְ ָפנַ י ֶאת ַהּנֵ ר"...
(מדרש תנחומא שמות ,פרשת תצווה סימן ה')
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אותו הזית המסמל את החזרה לחיים לאחר המבול ,את
הברית החדשה שיוצר הקב"ה עם עולמו ,הוא הזית שדרכו
מבקש הקב"ה להאיר את העולם" :הדליקו לפנַ י נר"

מפרי הארץ
פעם יצא הרב מרדכי אליהו זצ"ל לסיור בחו"ל ,ודיבר בחשיבותה של ארץ-ישראל.
במהלך הסעודה הביאו לרב זיתים יפים וגדולים .אמר אחד האנשים לרב" :כבודו יטעם
את הזיתים הללו ,הם גדלים כאן .גם כאן יש פירות טובים ,לא רק בארץ-ישראל".
הזיתים נראו יפים במיוחד ,אבל הרב לא טעם מהם ,והסביר" :אם משתמשים בזיתים
הללו כדי להמעיט בכבודה של ארץ-ישראל ,לא אוכל מהם".
כשראה הרב שכולם טעמו מהזיתים ושיבחו את טעמם ,לקח את הקופסה וראה
שכתוב עליה "מיוצר בקיבוץ יבנה" .הבין הרב שאיש מלבדו לא שם לב שהזיתים
הללו מיוצרים בארץ-ישראל .אמר להם" :אם הזיתים הללו טעימים כל כך ,גם אני
אטעם מהם".
האיש שדיבר בשבח הזיתים נראה כמנצח .הנה ,גם הרב אוכל מהזיתים של חו"ל!
טעם הרב מן הזיתים ואמר" :הם באמת משובחים מאוד .לא יכול להיות שזיתים
כאלה גדלים בחו"ל .אני בטוח שהם מארץ-ישראל" .אמר לו האיש" :כבוד הרב,
גם בחו"ל גדלים דברים טעימים".
כל הציבור האזין בסקרנות לשיחה.
ביקש הרב מן האיש שיתבונן בקופסה ויגיד לו היכן מיוצרים הזיתים הללו .האיש
הסתכל ואמר" :קיבוץ יבנה .ארץ-ישראל" .אמר לו הרב" :אם אתה אוהב כל כך
זיתים טעימים ,בוא לארץ-ישראל .היא מגדלת בשבילך את כל הפירות הטעימים.
ממש בשבילך ולמענך .בוא ,הארץ מחכה לך!"
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הידעת?

הזיתיים הגדל בר
עץ ירוק-עד ממשפחת
זַ ִית ֵאירֹו ִפּי הוא
בארצות הים התיכון.
רץ ישראל ובדרום סוריה.
א במזרח התיכון ,בא
הו
לסביבה בהתערבות
מקורו של עץ הזית ורבת (נשתל והותאם
על פי מחקרים הוא ת
אדם) לפני אלפי שנים.
בני

גאווה
ישראלית

שמן
הזית
במקדש
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יבולו של הזית בארץ משתנה ונע בין
 10ל 50-אלף טון פרי לשנה ,מתוך יבול
עולמי של  15מיליון טון .זוהי כמות גדולה
מאוד ביחס לגודלה של מדינת ישראל.
בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית
בשטח גידולם של עצי הזית :מ222,000-
דונמים ל 268,500-ויותר.

שמן הזית ידוע בחשיבותו ההיסטורית,
הרוחנית והבריאותית .שמן הזית שימש
"ׁש ֶמן זַ יִ ת זָ ְך
להדלקת המנורה בבית המקדשֶ :
ּכָ ִתית לַ ָּמאֹור" (שמות כ"ז ,כ') .הוא היה רכיב
מרכזי בשמן המשחה ששימש למשיחת כוהנים
גדולים ומלכים וכן למשיחתם של כלי המקדש .שמן
הזית נוסף לחלק מן המנחות שהוקרבו במקדש.

בחנו את
עצמכם!
בציר -
קציר -
דיש -

?

רגע של לשון :שייכו את הפעולות החקלאיות
הבאות לפרי המתאים:
מסיק -
ארייה -
גדיד -

קטיף -
לוקחים זית ,שנשתבחה בו ארץ ישראל ,ומברכים לפני אכילתו
(יש לכוון בברכה גם על שאר פירות העץ):
ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץ:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
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תמר

"א ֶרץ
ֶ
זֵ ית ֶׁש ֶמן
ְּוד ָבׁש"
דברים ח' ,ח'
המושג דבש בתנ"ך ובמקורות מיוחס בדרך כלל לדבש
המופק מתמרים (סילאן) .מכאן שפסוקים רבים המזכירים
את הדבש בכתובים מתייחסים לתמר.

"וַ יַ ֲּאכִ ילֵ הּו ֵמ ֵחלֶ ב ִח ָטּה
ּיעָך"
ּומּצּור ְד ַּבׁש ַא ְש ִׂב ֶ
ִ
תהילים פ"א ,י"ז
את המתיקות הטמונה בפרי זה אפשר לפגוש במשמעות
נוספת – עץ התמר משמש במקורות פעמים רבות כסמל
לנווה מדבר – עץ פרי בתוך הצחיחות המדברית.

"וַ ּיִ ְסעּו ִמ ָּמ ָרה וַ ּיָ בֹאּו ֵאילִ ָמה
ּוב ֵאילִ ם ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ֵעינֹת ַמיִ ם
ְ
נּוׁ-שם"
וְ ִׁש ְב ִעים ְּת ָמ ִרים--וַ ּיַ ֲח ָ
במדבר ל"ג ,ט'
את המתיקות והשפע שמביא ִאתו פרי זה הן בפירותיו והן
וצלו מתארים חז"ל במדרש .הם ממשילים
בענפיו ,גזעו ִ
את עם ישראל לעץ התמר:
"מה תמרה זו אין בה פסולת אלא תמרים לאכילה ,לולבים
להלל ,חריות לסכוך ,סיבין לחבלים ,סנסנים לכברה ,שפעת
קורות לקרות בהן את הבית ,כך הם ישראל אין בהם פסולת
אלא מהם בעלי מקרא מהם בעלי משנה מהם בעלי גמרא
מהם בעלי אגדה" (ילקוט שמעוני צ"ב).
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ועל פירותיה...
"עולים חדשים היינו בבית מזמיל ,בירושלים .כל השכונה של עולים חדשים הייתה,
אבל אנו חדשים ממש היינו .יום קודם הגענו מטבריה .לטבריה שלחה אותנו
הגבירה בלה מן הסוכנות במשאית מחיפה ,תכף כשירדנו מן האונייה "ארצה"
בחשכה .לבד עמדנו .איש מקרובינו לא המתין שם .לא הדוד נינו מירושלים ,ולא
הדוד זכי מרחובות ,וגם לא חכם בנימין .המברק ששלחה אמא ממילאנו לא הגיע.
זוכר אני אותה שעה .אמא עומדת ליד המשאית ודמעות בעיניה ,תינוק בוכה על
ידה הימנית ,על כתפה תינוקת רדומה ,כמה זאטוטים לבושי סודרים של צמר
וחבושים בכובעים עם מצחייה ממילאנו מתרוצצים לרגליה בחשכה ומושכים
בשמלתה ,ואבא מרגיע אותה בפסוקים בשבח ארץ ישראל .בנמל ראה אבא חייל
של חיל הים במדים מבהיקים ובסמלים מצוחצחים .נרגש כולו הצביע עליו אבא
בגאווה ואמר לנו :הנה חייל ,חייל של ארץ ישראל .אבא קרב לחייל ושאל אותו ,גאה
בעברית שדיבר בה במצרים בשבתות :השלום לך חייל? החייל הביט בו בתימהון
והמשיך בדרכו .אבא קרא לעומתו ,הצלח במעשיך ,חייל .ה' עימך גיבור החיל! ...
אותו לילה שהיינו בטבריה בא לבקר אותנו זקן אחד .זקנו לבן היה ועיניו טובות
והוא לבוש בגד חום ארוך עם פסים לבנים רחבים ,ספק קפוטה ספק חלוק .הזקן
אמר לנו שביתו סמוך לכינרת ,ליד בית הכנסת הישן של חסידי בויאן ,בצד החומה
הישנה .אמרו לו שבאים עולים חדשים ממצרים ומרומניה .הביא איתו תמרים לחים,
צימוקים וגם בקבוק של יין .כשראה אותנו ,הילדים ,חילק לנו תמרים .ביקש שנאחז
את התמרים ביד ימין ונברך בקול :ברוך אתה ה' ,אלוקינו מלך העולם ,בורא פרי
העץ .הקשיב הזקן לכל ברכה כשהוא עוצם את עיניו ועונה בכוונה גדולה :אמן.
אחר כך ביקש מאיתנו שנברך ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה על התמרים.
ליד טבריה גדלו התמרים ,מן העונה החדשה הם ,ועוד הוסיף ואמר שנכוון בברכת
שהחיינו גם על מצוות יישוב ארץ ישראל שאנחנו זוכים לקיים היום...
בירכנו ברכה אחרונה ,ברכת מעיין שלוש על פירות שבעת המינים שנשתבחה
בהם הארץ ,ואמר לנו הזקן שעל פירות ארץ ישראל הנוסח בברכה מיוחד הוא
 לא כמות שמברכים בחוצה לארץ :על הארץ ועל הפירות אלא :על הארץ ועלפירותיה( "...תיאום כוונות ,הרב חיים סבתו)21-23 ,
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ך למשפחת עצי הדקל.
תמר מצוי הוא עץ השיי
עיקר באזורים חמים.
הוא עץ תרבות הגדל ב
מר בארץ ישראל
הת קיו משמשים את האדם.
כל חל

הידעת?

בחנו את
עצמכם!

גאווה
ישראלית

?

מה הגובה שלי?
אם היו מתבקשים שבעת המינים
להסתדר מהר לפי גובהם ,מה
היה הסדר מהנמוך לגבוה?

לחובבי
אתגרים:

מטע התמרים הגדול בישראל
נמצא בקיבוץ טירת צבי
שבעמק בית שאן.
גם בעמק הערבה יש מטעי
תמרים גדולים .כיום גדלים
רוב התמרים מסוג מג׳הול
לייצוא בבקעת הירדן ,בשטח
של כ 20-אלף דונם .תמרים
אלו ידועים באיכותם.

מהו הגובה הממוצע (פחות
או יותר) של כל אחד מפירות
שבעת המינים?
אוכלים תמר לח או יבש
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משימה

בארץ קרויים יישובים רבים בשמות הקשורים לעצי פרי ובהם
שבעת המינים .נסו למנות כמה שיותר יישובים ששמם קשור
לפירות שבעת המינים .הצלחתם בקלות? חפשו שמות יישובים
שבהם עצי פרי שאינם משבעת המינים.
צריכים עזרה? סרקו את הקוד בתחתית העמוד ותקבלו את
רשימת היישובים בישראל.

סרקו אותי
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גפן

"אשתך
כגפן פוריה"
תהילים קכ"ח ,ג'
אחד התיאורים המרכזיים של אשכול הגפן הארץ-ישראלי
הוא זה המופיע בפרשת 'שלח' מפי המרגלים.
הקב"ה מבקש משנים-עשר המרגלים לתור את הארץ ,ובין
השארּ" :ולְ ַק ְח ֶּתם ִמ ְּפ ִרי ָה ָא ֶרץ" (במדבר י"ג ,כ').
המפגש עם הארץ ,עם סגולותיה ועושרה עובר קודם כול
דרך פירות הארץ.
ּכּורי ֲענָ ִבים"
באותו פסוק מצוין בפנינו כי " ַהּיָ ִמים יְ ֵמי ִּב ֵ
(שם ,שם).
ואכן המרגלים באים לתור את הארץ ופוגשים את עושרה
הרב המצוין בעיקר בתיאור פירותיה .באופן מיוחד מודגש
מֹורה וְ ֶא ְׁשּכֹול
הגפן" :וַ ּיָ בֹאּו ַעד נַ ַחל ֶא ְׁשּכֹל וַ ּיִ כְ ְרתּו ִמ ָּׁשם זְ ָ
ֲענָ בִ ים ֶא ָחד וַ ּיִ ָּׂש ֻאהּו בַ ּמֹוט ּבִ ְׁשנָ יִ ם ...לַ ָּמקֹום ַההּוא ָק ָרא נַ ַחל
ֶא ְׁשּכֹול ַעל אֹדֹות ָה ֶא ְׁשּכֹול ֲא ֶׁשר ּכָ ְרתּו ִמ ָּׁשם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל".
המרגלים חוזרים לבני ישראל ,מציגים את פירותיה
המשובחים של הארץ ומציינים" :וְ גַ ם זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁש ִהוא
וְ זֶ ה ִּפ ְריָ ּה" ,אך דיבת הארץ שמובאת גם היא בסיפור חטא
המרגלים מרחיקה את עם ישראל מארצו לשנים רבות
במדבר.
רבות מדובר בחטא קשה זה ,שתיקונו לפי חלק מהדעות
בחז"ל הוא אכילת פירות ארץ ישראל ודיבור בשבח הארץ
בזה היום – ט"ו בשבט ,ואולי באופן מיוחד בפרי הגפן
המוזכר רבות כל כך בפרשה זו והפך סמל לשפע של
ארצנו הקדושה.
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"ארץ תאני וענבי"
ההתבוננות בגדולתה המיוחדת של ארץ ישראל הוא תיקונו של חטא המרגלים.
הרב צבי יהודה זצ"ל נהג לפרש את הביטוי "ארץ תאני וענבי" שבפזמון של
מוצאי שבת שכתב הרב זצ"ל (עולת ראיה ב ,עמ' ריב) ולומר כי גרגירי הענבים
המחוברים לאשכול מבטאים את החיבור של הפרט לכלל .גם ביין היוצא מן
הענבים יש תכונה מיוחדת של חיבור .אדם ששותה יין חדש אינו מברך הטוב
והמטיב ,ואילו שניים ששותים מברכים הטוב והמטיב (שו"ע או"ח קעה ,ד) ,בגלל
השמחה המשותפת שנוצרת בעת שתיית היין .היין משמח ,ובמצב של שמחה
שוכחים את כל הכעסים ומתאחדים .זהו עניינו של היין – לחבר ולאחד את הכול.
לעומתו ,לתאנה יש טבע שונה .בתאנה כל פרי גדל לעצמו ,ולא זו בלבד ,אלא
שגם אי אפשר לאסוף את כל התאנים בזמן אחד .יש תאנים שמבשילות בבוקר,
יש שמבשילות רק בערב ויש שלמחרת ,כל תאנה מבשילה בזמן שלה ,בפרטיות
(מתוך במדבר רבה י"ב ,ט').
הסביר הרב צבי-יהודה כי הרב זצ"ל רצה לומר במילים "ארץ תאני וענבי" בפזמון
שכתב שבארץ ישראל כל אחד הוא מיוחד ,לכל אחד יש תפקיד מיוחד ועבודת
ה' הייחודית לו .כשם שפרצופיהם אינם שווים כך גם דעותיהם שונות (ברכות נ"ח
ע"א) ,ולכל אחד יש הנפש והנשמה המיוחדות לו ,כוחות שונים ומעלות אחרות,
ואין אחד דומה לחברו .כך הוא בדמיון לתאנים שגדלות כל אחת בזמנה ובפני
עצמה .עם זאת עם ישראל הוא עם אחד ,וכל אחד מישראל יוצר גוון במכלול
השלם .עבודת ד' צריכה להיות עבודה של אומה שעובדת את ריבונו של עולם,
ובה כל אחד מוסיף איזה גוון לעבודת ה' .ישנם שישים ריבוא של אורות ונשמות
ונרות המאירים בגוונים שונים ומיוחדים ,וביחד יוצאת מהם הארה גדולה של
הופעת רצון ה' בעולם על ידי ישראל.
זהו עניינה של ארץ ישראל שהיא מכילה הכול ,את הפרטיות ואת הכלליות ,את
השמים ואת הארץ.
(עפ"י שיחות הרב צבי יהודה)
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הידעת?

טפס ממשפחת
מ
קיצור גפן ,היא מין של צמח רי מאכל ,כפרי
ב
והוא משמש כפ
גפן היין ,או הגפן הוא ענב,
פרי
הגפניים .קים ולהכנת יין.
ם הקשורים רק
מיובש לצימו
יי
עמה לשפה העברית שלל ביטו ת סוף העונה הם
ִ
א
הגפן הביאה רים נקראים שריגים ,ורק לקר לקטעים שביניהם
צעי
ת
בה :ענפיה ה כים לזמורות .הזמורות מחולקו בים נקרא בציר
ענ
פ
מתעצמים והו או שריגים ובני שריגים .קטיף ת כרם ,בדומה
צ
ת הגפנים נקרא
ניצנים ומהם י ט כל הקיץ .חלק
והוא נמשך כמע
לזיתים.

גאווה
ישראלית

בישראל פעילים כיום למעלה
מ 280 -יקבים .היקבים
הישראלים מובילים בתחרויות
יין עולמיות וזכו בפרסים רבים.

 8יינות של יקב פסגות זכו בכוכבי זהב
בתחרות אתר היין 1001degustations.com

יקב אדיר הגלילי זכה בגביע האזורי על היין אדיר
שיראז כרם בן זמרה ,עבור היין הטוב ביותר באסיה לזני עמק
הרון .באותו דירוג זכה גם במדליית זהב נוספת על היין אדיר פלאטו
קברנה סוביניון.

יינות יקב יער יתיר זכו  5שנים ברציפות בציונים של
 93–90נקודות בטעימת מגזין  Wine Advocateשל רוברט פרקר.

יקב רמת הגולן זכה בפרס Wine Star

בקטגוריית "היקב הטוב ביותר בעולם החדש" של מגזין Wine
.Enthusiast
בבחירתו גבר היקב על יקבים גדולים ומרשימים מארצות כמו
אוסטרליה ,קנדה וניו זילנד.
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יעלה יעלה – ר' ישראל נג'ארה
ּבֹואי לְ גַ ּנִ י
יַ ֲעלָ ה יַ ֲעלָ ה ִ

ֵהנֵ ץ ִרּמֹון ָּפ ְר ָחה ּגַ ְפנִ י

דֹודי יָ ִחיׁש ְצ ָע ָדיו
יָ בֹוא ִ
דּודיו
ִאם יְ ִד ִידי ָא ְרכּו נְ ָ

וְ יֹאכַ ל ֶאת ְּפ ִרי ְמגָ ָדיו
ֵאיְך יְ ִח ָידה ֵא ֵׁשב ַעל ּכַ נִ י

הּובה
ׁשּובי ֵאלַ יַ ,א ְּת ַּבת ֲא ָ
ִ
תּובה
ִהּנֵ ה ִע ִּמי זֹאת אֹות ּכְ ָ

ׁשּובה
ׁשּובי ַא ְּת ,וַ ֲאנִ י ָא ָ
ִ
ּכִ י ְּבתֹוכֵ ְך ֶא ֵּתן ִמ ְׁשּכָ נִ י

ית
ּדֹודי ,נַ ְפ ִׁשי ָּפ ִד ָ
ֵר ִעיִ ,
ית
ַע ָּתה לִ י ֵבין ַע ִּמים זֵ ִר ָ

ית
אֹותי ָקנִ ָ
ּולְ ַבת ֵמ ָאז ִ
ֹאמר ּכִ י ֲא ַה ְב ָּתנִ י
וְ ֵאיְך ּת ַ

יתיְך
ֲאיֻ ָּמ ִתי ,לְ טֹוב זֵ ִר ִ
ּכִ י ַא ֲה ַבת עֹולָ ם ֲא ַה ְב ִּתיְך

יתיְך
וְ לִ ְת ִהּלָ ה ּולְ טֹוב ָׂש ִר ִ
יבְך ַעל ּדּוכָ נִ י
אֹוׁש ֵ
ַעל ּכֵ ן ִ

לּו יְ ִהי כִ ְד ָב ְרָך ,יְ ִד ִידי
דּודי
ּולְ תֹוְך ִצּיֹון נְ ֵחה גְ ִ

דּודי
ַע ָּתה ַמ ֵהר ֶּת ְאסֹף נְ ִ
וְ ָׁשם ַא ְק ִריב לָ ְך ֶאת ָק ְר ָּבנִ י

ִחזְ ִקי ַר ְעיָ ה ִחּכֵ ְך ּכְ יֵ ין טֹוב
ּולְ ִס ַיריִ ְך ֶאכְ רֹות וְ ֶא ְחטֹב

ּכִ י ִציץ יִ ְׁש ִעי ַר ֲענָ ן וְ ָרטֹב
וְ ִחיׁש ֶא ְׁשלַ ח לָ ְך ֶאת ְסגָ נִ י

בחנו את
עצמכם!
לחובבי
אתגרים:

?

פירות שבעת המינים משמשים אותנו לסוגי
מאכל ומשקה שונים :ריבות ,קמח ,תבשילים,
משקאות וכד' .נסו למנות אותם.
איזה פרי (חוץ מהגפן) משמש להכנת יין?
היכן הכינו יין זה לראשונה?

אוכלים מפרי הגפן – ענבים או צימוקים.
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תאנה

ֹאמר לָ ֶהם ַה ְּת ֵאנָ ה
"וַ ּת ֶ
ֶה ֳח ַדלְ ִּתי ֶאת ָמ ְת ִקי
ּטֹובה
נּוב ִתי ַה ָ
וְ ֶאת ְּת ָ
נּוע ַעל ָה ֵע ִצים?"
וְ ָהלַ כְ ִּתי לָ ַ
שופטים ט' ,י"א
במשל יותם שבספר שופטים מתאר יותם את חיפושם
"הלֹוְך ָהלְ כּו ָה ֵע ִצים
של העצים אחר מלך שימלוך עליהםָ :
יהם ֶמלֶ ְך( "...שופטים ט' ,ח').
לִ ְמׁש ַֹח ֲעלֵ ֶ
העצים פונים לעץ הזית ,לעץ התאנה ולגפן ,אך הללו
מסרבים .תשובתם של העצים השונים דומה – והרי יש
לנו תפקיד בעולם ,אנו משמחים לבב אנוש ,נותנים פרי,
נּוע
מכבדים את האדם ואת בורא העולם ,מדוע נלך "לָ ַ
ַעל ָה ֵע ִצים"?
מהו אם כן תפקידה המיוחד של התאנה?
מה בא עץ זה ללמד בעולמנו?
עץ התאנה צומח בר לאורך השנה כולה במקומות שונים
בארץ ישראל ,בדרך כלל ליד מקורות מים .פרי התאנה
אינו גדל בעונה קבועה כמו פירות אחרים ,וכל תאנה
מבשילה בתקופה אחרת .על עץ התאנה אמר שלמה
המלך בספר משלי" :נ ֵֹצר ְּת ֵאנָ ה יֹאכַ ל ִּפ ְריָ ּה" (משלי כ"ז,
י"ח) – כיוון שפירות התאנה גדלים אחד אחד ,ההזמנה
היא לקטוף ולנצור כל פרי ברגע שהוא מבשיל.
בשל תכונה זו של עץ התאנה ,ממשילים חז"ל את תורת
ישראל לעץ זה:
"'נ ֵֹצר ְּת ֵאנָ ה יֹאכַ ל ִּפ ְריָ ּה'  -למה נמשלה תורה בתאנה?
שרב האילנות ,הזית ,הגפן והתמרה ,נלקטין כאחת ,והתאנה
נלקטת מעט-מעט.
כך התורה ,היום לומד מעט ולמחר הרבה ,לפי שאינה
מתלמדת לא בשנה ולא בשנתים" (במדבר רבה כ"א).
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הידעת?

ְ
ּת ֵאנָ ה – עץ מ
מ
ש
פ
ח
ת
ה
תו
–3
 10מטרים .זהו אחד מש תיים .העץ נשי
ר,
ו
הו
א
ע
ש
וי
ה
עץ גדל בר ליד מעיינות ל בעת המינים שנשתבחה ב להגיע לגובה
ה
או
ם
ק
רך בקעת הירדן ובקע ארץ ישראל.
טיף תאנים נ
ק
ר
א
ֲ
א
ת
ִ
ר
י
ָ
ּ
י
ם
ה.
בט
המלח.
של "ו בשבט עם שאר הפירו תאנה מיובש
ת,
ש
או
ת
ה
תאנים מיובשות נקרא ת היבשים ,נקראת גם נהוג לאכול
ג
ם ְ ּדבֵ לָ ה ,ו ְ ּדבֵ לֹות או ְ ּדבֵ ּגְ רֹו ֶג ֶרת .גוש
לִ ים ברבים.

מה פירוש
"ה ְּת ֵאנָ ה
ַ
יה"?
ָחנְ ָטה ַפּגֶ ָ

חנטה היא ראשית התפתחות הפרי ,אז הוא קטן וקשה .פגה הוא
השם לתאנה ירוקה קטנה וקשה שטרם הבשילה ,ולכן תינוקות
"הנִ ָּצּנִ ים נִ ְראּו ָב ָא ֶרץֵ ,עת ַהזָ ִּמיר
שטרם הבשילו נקראים פגיםַ .
ּיה ,וְ ַהגְ ָּפנִ ים
ּיע ,וְ קֹול ַהּתֹור נִ ְש ַׁמע ְב ַּא ְר ֵצנּוַ .ה ְת ֵּאנָ ה ָחנְ ָטה ַפגֶ ָ
ִהגִ ַ
קּומי ַר ְעיָ ִתי יָ ָפ ִתי ּולְ כִ י לָ ְך" (שיר השירים ב' ,י"ג) –
ְס ָמ ַדר נָ ְתנּו ֵר ַיחִ .
פסוק זה בא לתאר את מועד תחילת האביב ואת ראשית הלבלוב.
עץ התאנה גדל בכל רחבי הארץ ,בכל סוגי הקרקעות .הוא צומח
לרוב צמוד למקורות מים ,כגון בארות או נחלים ,וגדל באקלים
של קיץ חם ויבש וחורף קריר ולח (אקלים ים-תיכוני).

בחנו את
עצמכם!

?

"אביב" ו"קיץ" הן מילים המתארות את עונות
השנה ,אך בה בעת גם מתארות תהליך
בהבשלת הפירות.
אביב – פרי טרם הבשלתו ,קיץ – פרי בשל.
איזה פרי הוא מקור השם קיץ?
אוכלים תאנים טריות או מיובשות.
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רימון

"רימון מצא;
תוכו אכל ,קליפתו זרק"
מסכת חגיגה ט"ו ע"ב
פרי הרימון נמשל פעמים רבות לתרי"ג מצוות המופיעות
בתורה .מעניין שדווקא גרעיני הרימון הם אלה שתופסים את
מרכז תשומת הלב במקורות .גם במובן הגשמי ,פרי הרימון
הוא פרי שנאכל תוכו ,אך קליפתו אינה נאכלת.
הביטוי "תוכו אכל קליפתו זרק" מדמה תכונה נפשית –
היכולת לקבל את התוכן ,את המהות ,ללא הצד החיצוני,
ללא הקליפה .מלמד אותנו רבי מאיר:
"ורבי מאיר היכי גמר תורה מפומיה ד'אחר'[ ....רבי
מאיר למד תורה מפיו של 'אחר'– אלישע בן אבויה].
"אל ּגִ ּנַת ֱאגֹוז יָ ַר ְד ִּתי
דרש רבא :מאי דכתיב (שיר השירים ו' ,י"א) ֶ
לִ ְראֹות ּבְ ִאּבֵ י ַהּנָ ַחל וגו'" למה נמשלו תלמידי חכמים לאגוז?
לומר לך :מה אגוז זה ,אף על פי שמלוכלך בטיט ובצואה –
אין מה שבתוכו נמאס ,אף תלמיד חכם ,אף על פי שסרח
– אין תורתו נמאסת".
רבי מאיר רימון מצא ,תוכו אכל ,קליפתו זרק!
בגמרא מובא דיון בין חכמים לבין רבי מאיר באשר ליחס
אל תלמיד חכם שסרח ואל תורתו .חכמים טוענים" :אם
דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ,ואם לאו
אל יבקשו תורה מפיהו" .לעומתם פועל רבי מאיר על פי
המשל המדמה את תלמידי החכמים לאגוז ,ולפי משל זה:
"תלמיד חכם אף על פי שסרח אין תורתו נמאסת" .מסקנת
הגמרא :רבי מאיר יכול היה ללמוד תורה ממי שאינו מלאך ה'.
בחילוקי הדעות טוען רבה בר שילא כי רבי מאיר "רימון
מצא ,תוכו אכל ,קליפתו זרק".
מהי אם כן תכונתו המיוחדת של הרימון?
"'ּכְ ֶפלַ ח ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְך' – אמר ר' שמעון בן לקיש :אל תקרי
'רקתך' אלא 'ריקתך' ,שאפילו ריקנים שבך מלאים מצוות
כרימון" (עירובין י"ט).
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נראה שמהרימון ,המלא גרעינים כמצוות ומדגיש את הזכויות
של עם ישראל ,אנו למדים על ההבדל בין פנים לחוץ ועל
היכולת לגלות את העולם הפנימי ולוותר על הקליפה.

אבני ארץ ישראל
בהיותו דר בז'יטומיר הגיע שד"ר (שליח דרבנן – כינוי לשליח מארץ הקודש
לגלות) מארץ ישראל לרבי אברהם דב ומאו וריטש (ה'בת עין') והתאכסן אצלם.
במהלך השהות שיבח השד"ר הרבה את ארץ ישראל ועורר ברבי אברהם דב
כיסופים לעלות ולחונן את עפר ארץ הקודש .בין הדברים שסיפר השד"ר הוא
שהאבנים בארץ ישראל מבהיקות כמרגליות ,והעפר זורח כספירים.
לשמע הדברים החליט בעל הבת עין שהוא עולה לארץ הקודש ,ואכן קיים החלטתו.
לאחר זמן מה ,פגש ברחובות צפת את אותו שד"ר שהתארח אצלו ,ואמר
לו" :למה רימיתני וסיפרת לי שהאבנים בארץ ישראל זוהרות כמו יהלומים,
ולא סיפרת לי האמת – שהאבנים והעפר כאן הם כמו בחוץ לארץ"?
השיב לו השד"ר" :אמת דיברתי ,אך לא כל אחד זוכה לראות זאת!"
מאותו יום הסתגר בעל הבת עין בביתו לתקופה ארוכה,
ונפשו עגומה על שלא זכה לחזות במה שאמר לו המשולח.
כעבור זמן יצא הרב מביתו וערך סעודה גדולה לחסידיו ,ובה גולל בפניהם את
סיפור המעשה ,והכריז שהוא עורך את הסעודה כי באותו יום התבונן מחלון ביתו
וזכה לראות את אבני ארץ ישראל זורחות כמרגליות.

הידעת?

ה
רימון הוא עץ נמוך
או
שי
ח
ה
מ
ת
נש
א
לגובה
מסורגים
נוקשי (אלכסוניים זה לזה) ,מאורכים ומ של כ 3-מטרים .עליו
ם,
ב
האבי מחודדים ודוקרניים .בחורף משיר הרי ריקים ,וקצות ענפיו
ב
מ
הוא שב ומלבלב ,ופורח בתחילת ה ון את עליו ,בתחילת
קיץ.
הרימ
ון גדל במקומות ר
בי
ם
ב
א
ר
ץ,
מ
ה
צ
פון עד הדרום.
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גאווה
ישראלית
בחנו את
עצמכם!

היבול הישראלי עומד היום על מעל ל 65-אלף
טון רימונים בשנה ,מתוכם  14אלף טון שיאכל
הצרכן המקומי .רוב הרימונים 25 ,אלף טון,
נשלחים לייצוא שהולך ומתגבר .לשגשוג הזה
אחראיים גם יחד חקלאים ומדענים.

?

שיר השירים משובץ באזכורים רבים לפירות
שבעת המינים בהטיות וצורות שונות.
אילו מפירות שבעת המינים אינו מוזכר בשיר
השירים? צטטו את הפסוקים ובדקו.

אוכלים רימון
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משימה

נקודה טובה
על פי חלק מהדעות ,ט"ו בשבט זהו זמן שבו ישנה הזדמנות
לתיקון חטא המרגלים.
לפניכם כמה שורות קצרות .נסו להתבונן בעין טובה על ארצנו
ולציין לעצמכם ארבעה דברים טובים במיוחד שאתם מזהים
בארץ ,בקהילה שלכם ,במשפחתכם ובעצמכם.
שימו לב :עין טובה אין פירושה זיוף ,אלא גילוי עמוק.
שתפו זה את זה במחשבות הטובות על הארץ ועל הקהילה
והוסיפו ביחד נקודות של טוב.
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ברכות

על פירות שבעת המינים ישנו חיוב בברכה אחרונה ,חיוב זה
נלמד מן הפסוק בספר דברים:

יאָך ֶאל ֶא ֶרץ טֹובָ ה
ֹלקיָך ְמבִ ֲ
"ּכִ י ה' ֱא ֶ
ּותהֹמֹת י ְֹצ ִאים
ֶא ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִ ם ֲעיָ נֹת ְ
ּוׂשע ָֹרה
ּבַ ּבִ ְק ָעה ּובָ ָהר ֶא ֶרץ ִח ָּטה ְ
ּות ֵאנָ ה וְ ִרּמֹון ֶא ֶרץ זֵ ית ֶׁש ֶמן
וְ גֶ ֶפן ְ
ְּודבָ ׁש".
בהמשך להבטחה זו מופיע הציווי:

ּוׂשבַ ְע ָּת ּובֵ ַרכְ ָּת
"וְ ָאכַ לְ ָּת ָ
ֹלקיָך
ֶאת ה' ֱא ֶ
ַעל ָה ָא ֶרץ ַהּטֹובָ ה ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ ְך"
דברים ח' ,ז'-י'
מפסוק זה למדים אנו על החיוב בברכת המזון ובברכה על
פירות שבעת המינים ,כפי שמבאר ספר החינוך:
"לברך את השם יתברך אחר שיאכל האדם וישבע מלחם ,או
משבעת המינין הנזכרים בכתוב (דברים ח' ח') כשהוא זן מהן,
ולחם סתם נקרא פת העשוי מחטה ושעורה ,ובכלל החטה
הכוסמת ,ובכלל השעורה שבולת שועל ושיפון.
ת וְ ָש ָׂב ְע ָ ּ
ת
ועל כלל שבעת המינין הזנין נאמר (שם י') "וְ ָאכַ לְ ָ ּ
ּטֹובה ֲא ֶשׁר נָ ַתן לָ ְך"...
ֹלהיָך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ָ
ת ֶאת ה' ֱא ֶ
ּוב ַרכְ ָ ּ
ֵ
"משורשי המצווה [ ]...שענין הברכה שאנו אומרים לפניו איננו
רק הזכרה לעורר נפשנו בדברי פינו ,כי הוא המבורך ומבורך
יכלול כל הטובות ,ומתוך ההתעוררות הטוב הזה בנפשנו ויחוד
מחשבתנו להודות אליו שכל הטובות כלולות בו והוא המלך
עליהם לשלחם על כל אשר יחפוץ ,אנו זוכים במעשה הטוב
הזה להמשיך עלינו מברכותיו".
(ספר החינוך פרשת עקב ת"ל)
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ברכה מעין שלוש
לבני אשכנז (עפ"י נוסח ספרד)

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ָּברּוְך ַא ָּתה ייֱ ,א ֵ
על חמשת מיני דגן:

על היין:

על פירות משבעת המינים:

ַעל ַה ִמ ְחיָ ה וְ ַעל
ַהּכַ לְ ּכָ לָ ה

ַעל ַהּגֶ ֶפן וְ ַעל
ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן

ַעל ָה ֵעץ וְ ַעל
ְּפ ִרי ָה ֵעץ

בֹותינּו
ית וְ ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
טֹובה ְּור ָח ָבה ֶׁש ָר ִצ ָ
נּובת ַה ָּׂש ֶדה וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
וְ ַעל ְּת ַ
ֹלהינּו ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך וְ ַעל
ּטּובּהַ .ר ֵחם (נָ א) יי ֱא ֵ
לֶ ֱאכֹל ִמ ִּפ ְריָ ּה וְ לִ ְׂשּב ַֹע ִמ ָ
ּובנֵ ה
בֹודָך .וְ ַעל ִמזְ ְּב ֶחָך .וְ ַעל ֵהיכָ לֶ ָךְ .
רּוׁשלַ יִ ם ִע ֶירָך וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ
יְ ָ
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו .וְ ַה ֲעלֵ נּו לְ תֹוכָ ּה .וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּב ִבנְ יָ נָ ּה
יְ ָ
ּוב ָט ֳה ָרה.
יה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְ
ּטּובּה ּונְ ָב ֶרכְ ָך ָעלֶ ָ
וְ נֹאכַ ל ִמ ִּפ ְרּיָ ּה וְ נִ ְׂש ַּבע ִמ ָ
יצנּו ְּביֹום ַה ַּש ָּׁבת ַהּזֶ ה;
בשבת מוסיףְּ :ור ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵ
נֹודה לְ ָך ַעל ָה ָא ֶרץ
ּומ ִטיב לַ ּכֹל וְ ֶ
ּכִ י ַא ָּתה יי טֹוב ֵ
על חמשת מיני דגן:

על היין:

על פירות משבעת המינים:

וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה.
ָּברּוְך ַא ָּתה יי,
ַעל ָה ָא ֶרץ
וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה
וְ ַעל ַהּכַ לְ ּכָ לָ ה

וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן

וְ ַעל ַה ֵּפרֹות

ָּברּוְך ַא ָּתה יי,
ַעל ָה ָא ֶרץ
וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן

ָּברּוְך ַא ָּתה יי,
ַעל ָה ָא ֶרץ
וְ ַעל ַה ֵּפרֹות

(בא''י גַ ְפנָ ּה)

(בא''י גַ ְפנָ ּה)

יה)
רֹות ָ
(בא''י ֵּפ ֶ

יה)
רֹות ָ
(בא''י ֵּפ ֶ
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ברכה מעין שלוש
עפ"י נוסח עדות המזרח

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ָּברּוְך ַא ָּתה ייֱ ,א ֵ
על חמשת מיני דגן:

על היין:

על פירות משבעת המינים:

ַעל ַה ִמ ְחיָ ה וְ ַעל
ַהּכַ לְ ּכָ לָ ה

ַעל ַהּגֶ ֶפן וְ ַעל
ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן

ַעל ָה ֵעץ וְ ַעל
ְּפ ִרי ָה ֵעץ

ית
טֹובה ְּור ָח ָבה ֶׁש ָר ִצ ָ
נּובת ַה ָּׂש ֶדה וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
וְ ַעל ְּת ַ
ּטּובּהַ .ר ֵחם
בֹותינּו לֶ ֱאכֹל ִמ ִּפ ְריָ ּה וְ לִ ְׂשּב ַֹע ִמ ָ
וְ ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
רּוׁשלַ יִ ם ִע ָירְך
ֹלהינּו ָעלֵ ינּו וְ ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ָּמְך וְ ַעל יְ ָ
יי ֱא ֵ
ּובנֵ ה
בֹודְך .וְ ַעל ִמזְ ָּב ָחְך .וְ ַעל ֵהיכָ לָ ְךְ .
וְ ַעל ַהר ִצּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ָ
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו .וְ ַה ֲעלֵ נּו לְ תֹוכָ ּה.
יְ ָ
ּוב ָט ֳה ָרה.
יה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְ
וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּב ִבנְ יָ נָ ּה ּונְ ָב ְרכָ ְך ָעלֶ ָ
יצנּו ְּביֹום ַה ַּש ָּׁבת ַהּזֶ ה;
בשבת מוסיףְּ :ור ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵ

ֹלהינּו) ַעל ָה ָא ֶרץ
נֹודה לְ ָך (יי ֱא ֵ
ּומ ִטיב לַ ּכֹל וְ ֶ
ּכִ י ַא ָּתה טֹוב ֵ
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על חמשת מיני דגן:

על היין:

על פירות משבעת המינים:

וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה.
ָּברּוְך ַא ָּתה יי,
ַעל ָה ָא ֶרץ
וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה
וְ ַעל ַהּכַ לְ ּכָ לָ ה

וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן

וְ ַעל ַה ֵּפרֹות

ָּברּוְך ַא ָּתה יי,
ַעל ָה ָא ֶרץ
וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן

ָּברּוְך ַא ָּתה יי,
ַעל ָה ָא ֶרץ
וְ ַעל ַה ֵּפרֹות

(בא''י גַ ְפנָ ּה)

(בא''י גַ ְפנָ ּה)

יה)
רֹות ָ
(בא''י ֵּפ ֶ

יה)
רֹות ָ
(בא''י ֵּפ ֶ

על פירות האילן חוץ מז' מינים ופירות האדמה
וירקות ועל כל המשקין ועל דבר שאין גידולו מן
הארץ מברכין אחר אכילתן "בורא נפשות":

להינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
ּבֹורא נְ ָפׁשֹות ַרּבֹות וְ ֶח ְסרֹונָ ן ַעל ּכָ ל
ֵ
את לְ ַה ֲחיֹות ָּב ֶהם נֶ ֶפׁש ּכָ ל ָחי.
ַמה ֶׁש ָּב ָר ָ
ָּברּוְך ַחי ָהעֹולָ ִמים:

משימה

נוטעים יחד
ט"ו בשבט הוא גם אחד מראשי השנים והזדמנות
טובה להתחלות חדשות.
נצלו את הישיבה המשותפת שלכם בתור קהילה,
ונסו לחשוב על שתי החלטות קהילתיות שהייתם
רוצים לקבל לכבוד שנת פירות האילן החדשה
הבאה עלינו לטובה.
מומלץ לכוון את ההחלטה לחיבור לטבע ,לבריאה
ולהודאה לריבונו של עולם על טוב הארץ.
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התורה מכנה את הארץ:

"א ֶרץ זָ ַבת
ֶ
בׁש" שמות ג' ,ח'
ָחלָ ב ְּוד ָ
הרב צבי יהודה היה אומר שיש באמירה זו חידוש מיוחד של התורה ,שהרי
חז"ל אומרים שהחלב נוצר על ידי דם שנעכר ,ומתפרק בגוף הבהמה (נידה
ט' ע"א) ,ואם כן עולה השאלה כיצד מותר לאכול חלב ,הרי דם אסור
באכילה?! זהו החידוש ,שלמרות מקורו של החלב התורה התירה אותו
באכילה .כך גם בדבש.
דבש הרי יוצא מן הטמא ,מן הדבורה שהיא טמאה ואסורה באכילה ,ויש כלל
בהלכה שכל היוצא מן הטמא טמא (בכורות ה' ע"ב) .אמנם כוונת הפסוק
היא לדבש תמרים ,אך מכיוון שהמילה 'דבש' נשמעת לנו כדבש דבורים,
יש כאן מסר שהתורה רוצה ללמד אותנו :הדבש שיוצא מן הדבורה ,אף על
פי שהוא דבר היוצא מן הטמא ,הוא טהור.
הרצי"ה היה אומר שזהו שבחה של ארץ ישראל ,שיש לה כוח המהפך,
לקחת את המציאות ולהפוך אותה לטובה ,מדם לחלב.
כאן הדם הוא רמז לדין ,והחלב לרחמים (פרדס רימונים שער ח פ"ו).
כלומר ארץ ישראל מסוגלת לרומם את הדברים הטמאים; את הדברים
שנמצאים במצב השלילי ביותר היא מתקנת ומרוממת.
(עפ"י שיחות הרצי"ה במדבר ,עמ' .)199–196
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אתגר הארץ הטובה

ת אתם יודעים על הארץ?

כמה באמ

האתגר שלפניכם הוא אתגר אישי וקבוצתי גם יחד .כל אחד מן המשתתפים משחק
מהמכשיר הנייד האישי שלו ,ממחשב נייד או מטאבלט (דרוש חיבור לאינטרנט) ,אך
כל אחד הוא גם חלק מקבוצה ומשפיע על מצב הניקוד הכללי.

הוראות המשחק:

1

כדי להתחבר למשחק סרקו
את הקוד בתחתית העמוד או
הקלידו בדפדפן את הכתובת:

2

3

בחרו את צבע הקבוצה שאתם
משויכים אליה לפי חלוקת
המנחה.

4

game.toraland.org.il

הכניסו את קוד המשחק
המוקרן על המסך הראשי
בחדר והזינו את שמכם
הפרטי.

המתינו לתחילת המשחק.

סרקו אותי
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שימו לב:
השאלו
ת והתשובות המל
או
ת
יו
פי
עו
על
מסך ה
צג המכשיר
משחק הראשי .על
שלכם תופיע הש
אל
ה
ע
ם
ה
ת
שו
ובספר
בו
ת
ה בלבד – ללא פי
המסומנות בצבע
רו
ט
ה
ת
שו
בו
ת
ע
תשובה
צמן .כ
במכשירכם ,שימו לב שהיא מתאימ אשר אתם בוחרים
הראשי.
ה לת
שובה שעל המסך
אם עני
תם תשובה נכונה,
תר
או
ז
א
ת
על
ה
מ
סך ה
הראשי תוכ
אישי שלכם .במסך
לו לראות את הני
ק
וד
ה
ק
בו
צ
תי
העונים
ה
מ
שוקלל לפי אחוז
נכונה בכל קבוצה.
גם למהי
רות יש חשיבות :ב
מ
קר
ה
של
שו
וי
ון
שחב
בין ה
ריה ענו מהר יותר
א
ת
קבוצות – הקבוצה
ה
ת
ש
וב
ה
ה
נכונה תדו
רג במקום הראשון.
זכר
ו! בשקלול הסופי
ל
ת
ש
וב
ה
נכ
ונ
ה
מהירה
יש עדיפו
אך שגויה ,לכן אם
ת על פני תשובה
אי
נכ
ם
ב
טו
חי
ם
מ
הי הת
לפני שתחליטו.
שובה ,חשבו היטב

בהצלחה!
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תשובות לבחנו את עצמכם! ?

אכל את העוגה והשאירה שלמה",
לחיטה ולתוצריה" :
"אם ֵאין ֶק ַמח ֵאין
1 .1עמ'  :9פתגמים הקשורים עורים" (ענה שלא מן העניין)ִ ,
"טענו בחיטים והודה לו בש
צרּו".
"הּז ְֹר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִרּנָ ה יִ ְק ֹ
"ּבזֵ ַעת ַא ֶּפיָך ּתֹאכַ ל לֶ ֶחם"ַ ,
ּתֹורה"ְ ,
ָ
נים והמקור הראשון לכל פרי:
רים בתנ"ך לפירות שבעת המי
2 .2עמ'  :13אזכו
ְב ִעים ְּת ָמ ִרים" (שמות ט"ו ,כ"ז)
 12פעמים" ,וְ ָׁשםֵ ...עינֹת ַמיִ ם וְ ִׁש
תמר –
ּוׂשע ָֹרה" (דברים ח' ,ח')
"א ֶרץ ִח ָּטה ְ
חיטה –  30פעמיםֶ ,
ּתכֵ לֶ ת וְ ַא ְרּגָ ָמן" (שמות כ"ח ,ל"ג)
ית ַעל ׁשּולָ יוִ ,רּמֹנֵ י ְ
רימון –  32פעמים " ,וְ ָע ִׂש ָ
ַה ִּפ ְׁש ָּתה ּגִ ְבעֹל" (שמות ט' ,ל"א)
 34פעמיםּ" ,כִ י ַה ְּׂשע ָֹרה ָא ִביב ,וְ
שעורה –
יה" (בראשית ח' ,י"א)
עמים" ,וְ ִהּנֵ ה ֲעלֵ ה-זַ יִ ת ָט ָרף ְּב ִפ ָ
פ
זית – 38
ּפרּו ֲעלֵ ה ְת ֵאנָ ה" (בראשית ג' ,ז')
תאנה –  39פעמים" ,וַ ּיִ ְת ְ
הּנֵ ה-גֶ ֶפן לְ ָפנָ י" (בראשית מ' ,ט')
לֹומי וְ ִ
"ּב ֲח ִ
גפן –  55פעמיםַ ,
לות החקלאיות הקשורות אליהן:
3 .3עמ'  :17פירות והפעו
ושעורים ,למסוק זיתים ,לגדוד
ים ,לארות תאנים ,לקצור חיטים
לבצור ענב
ספים) ,לדוש חיטים (להפריד את
לקטוף רימונים (ופירות אילן נו
תמרים,
החיטה מהגרעין).
רות על פי הגובה (גובה ממוצע):
4 .4עמ'  :20סדר הפי
חיטה ,שעורה 150–60 :ס"מ
גפן :עד  2מ'
זית 3–2 :מ'
רימון 3 :מ'
תאנה :עד  10מ'
תמר 20 :מ' ואף יותר!
– המצאה ישראלית שנרשמה
פרי הרימון משמש להכנת יין
5 .5עמ' :25
לם במושב כרם בין זמרה בגליל.
לראשונה בעו
אור הבשלתו של פרי התאנה.
עמ'  :27מקור המילה קיץ בתי
6 .6
שירים .הזית רמוז במילה 'שמן'.
השעורה אינה מוזכרת בשיר ה
7 .7עמ' :30
דוגמאות:
"ה ְּת ֵאנָ ה ָחנְ ָטה
ת-הּכְ ָר ִמים"ַ ,
"ׂש ֻמנִ י נ ֵֹט ָרה ֶא ַ
ּתּורק ְׁש ֶמָך"" ,נַ זְ ּכִ ָירה ד ֶֹדיָך ִמּיַ יִ ן"ָ ,
"ׁש ֶמן ַ
ּ...פ ְר ֵּדס ִרּמֹונִים ִעם ְּפ ִרי ְמגָ ִדים",
ֶ
ֵתְך"ּ"ְ ,ד ַבׁש וְ ָחלָ ב ַּת ַחת לְ ׁשֹונֵ ְך"ַ " ,
יה"ּ" ,כְ ֶפלַ ח ָה ִרּמֹון ַר ָּק
"איׁש ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו",
ָ
ּגֶ
ַפ
יח"ִ ,
ח ִּטים"" ,וְ ַהּגְ ָפנִ ים ְס ָמ ַדר נָ ְתנּו ֵר ַ
ִ
ת
מ
ַ
ר
ֵ
"ּב ְטנֵ ְך ֲע
ִ
...א ֱעלֶ ה ְב ָת ָמר ,א ֲֹחזָ ה ְּב ַסנְ ִסּנָ יו".
ָפ ְר ָחה ַהּגֶ ֶפןֵ ,הנֵ צּו ָה ִרּמֹנִ ים"ֶ " ,
...ה
" ֲ
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עיצוב והפקה:

החוברת שלפניכם תיקח אתכם למסע
בעקבות פירות הארץ הטובה.
לפירות ארץ ישראל ישנה קדושה מיוחדת
וטעם מיוחד ,אך מעל הכל יש להם משמעות.
עם ישראל וארצו קשורים בקשר עמוק ובלתי
ניתק ,פירות הארץ מבטאים תכונות רבות בעם
ישראל ,ואת החיבור הטבעי בין העם ,לתורה
ולארץ.
אתם מוזמנים להצטרף לסדר ט"ו בשבט
ארץ ישראלי מקורי ,ערכו את השולחן עם
פירות הארץ הטובה ,שבו עם חברים או בני
משפחה ובואו לטעום ממתיקות הפירות ,ללמוד
על משמעותם ולבחון את עצמכם :כמה אתם
באמת מכירים את הארץ שלנו ,הארץ הטובה.

