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בשנים האחרונות הפך ט"ו בשבט לחג אשר יותר ממקורו ההלכתי במשנה במסכת ראש השנה כראש 

 השנה לאילנות, לחגיגה של תקומתה ופריחתה של ארץ ומדינת ישראל. 
הרעיונות המובאים כאן הם כמובן רק חלקיים, ועל כל שליח ושליחה לחשוב מה מתאים לקהילה, בין 

 עושים שאתם מה כל על מכם לשמוע נשמח אנוקהילת בית הספר, תנועת הנוער, בית הכנסת ועוד. 
 .בקהילה אצלכם

 סדר ט"ו בשבט
ה. קיום סדר ט"ו בשבט בקהילה זו ט"ו בשבט זו הזדמנות מצויינת לדבר על ישראל, פירותיה וברכותי

הזדמנות טובה להדגיש את הקשר שלנו לארץ. ניתן למצוא בקלות באניטרנט דוגמאות שונות לסדר ט"ו 
בשבט, רובם סביב שתיית ארבעה כוסות יין, ואפשר גם לשנות או להכין סדר משלכם. כמה רעיונות 

 לשילוב בסדר אצלכם:

יוצא בשבת, ולכן קל יותר בבית כנסת לערוך סדר ט"ו השנה זכינו שט"ו בשבט  – זמן הסדר .1
בשבט. אפשר בששי בלילה לאחר סעודת שבת בבתים לערוך סדר בבית הכנסת או בבית של 
חבר הקהילה. אם התקציב מאפשר, אפשר לקיים את סעודת השבת לכל חברי הקהילה בשילוב 

ת תפילת המנחה ומשאירים הסדר. ניתן לערוך את הסדר גם בזמן סעודה שלישית. מקדימים א
זמן גדול בין מנחה לערבית לסדר. אפשר לחשוב גם על אופציית איחור הסדר למוצאי שבת או 

 ליום ראשון אם הדבר יגרום ליותר אנשים להגיע.
 ליום ששי ולהזמין הורים וסבים להשתתף. בבתי ספר, אפשר להקדים את הסדר 

קטעי וידאו, נגינה ועוד דברים שאחרת אסור אם הסדר מתקיים ביום חול, כמובן שיש לשלב 
 לעשותם בשבת.

הרבה פעמים אנו נוטים שרק הרב, מורה או מנהיג הקהילה מדבר  – תנו לאחרים לדבר .2
באירועים קהילתתים. כאן ההזדמנות לתת לאחרים גם לדבר. האם מישהו חדר לא מזמן 

שהו יש קרוב משפחה מביקור בארץ? תנו להם לשתף את הקהילה בחוויותיהם. האם למי
בארץ, ובמיוחד קרוב שמשרת בצה"ל? תנו להם לדבר על הרגשות שלהם. אפשר גם לחלק 

 ולבקש מאנשים אחרים להקריא אותם.  –פסוקים, מדרשים, שירי ארץ ישראל וכד'  –קריאות 

כלל גדול הוא שהילדים מביאים את ההורים, ולכן, ככל שנשתף את הילדים בסדר,  –ילדים  .3
יעו יותר הורים. עם קצת הכנה מראש, אפשר לבקש מכל שכבת גיל להכין הצגה, שיר וכד' כך יג

 ולפרסם מראש שהילדים יקחו חלק פעיל ומרכזי בסדר.

עיקר הסדר המסורתי מבוסס על שתיית יין. כאן המקום להתחשב בשני עניינים. האחד  –יין  .4
ים וסגורים מהבית, ושהיין יהיה הוא כשרות היין. מומלץ לבקש מאנשים להביא בקבוקים חדש

מבושל כדי להימנע ממצבים לא נעימים. השני הוא שתייה ונהיגה. אם מקיימים את הסדר 
ביום חול, או אפילו בשבת בצהריים או במקומות שידוע שהציבור נוהג גם בשבת, ראוי להדגיש 

 נבים.שאין לשתות ולנהוג, וכדאי לחשוב האם לאפשר יין בסדר או להסתפק במיץ ע



 איכות הסביבה ונטיעות
למרות שעיקר חגיגות ט"ו בשבט הן על פירות הארץ, זה אינו מניעה מלעסוק בתחומים השייכים 
לאיכות הסביבה בקהילה. ט"ו בשבט הוא זמן מצויין להכניס פרוייקטים כמו מיחזור, הקמת ועדה 

 כלה בתיקון העולם כולו ועוד. ירוקה שתעלה נושאים ורעיונות לשימור הסביבה, החל בנקיון מקומי ו
רעיון נוסף הוא לצאת ולטעת עצים, או לטפח גינה מקומית כקהילה. כמובן שיש להוסיף אוכל ליום 
עבודת כפיים שכזה, ובנוסף לכל שאר הדברים, אפשר להעמיד סלט פירות המורכב בין היתר מפירות 

 המרכזי בפיקניק. נחשבים כישראלים לצורך זה( כדבר  Jaffaארץ ישראל )תפוזי 

 ארץ ישראל שלי
פירות ארץ ישראל אינם מסתכמים רק בדברים הגדלים על עצים, אלא על כל תוצר ישראלי. אפשר 

טק, השקיה בטפטוף, שוקו בשקית -להקים תערוכת תמונות של דברים שהם תוצרת הארץ ממוצרי הי
 ועוד ועוד.

ניתן להוציא עלון שבועי/חודשי על ישראל שבו מכנסים דברי אקטואליה )בלי פוליטיקה(, היסטוריה, 
 דבר תורה קצר, מידע ותמונות. 

בדוא"ל השבועי שנשלח מהמוסד, אפשר לצרף כל פעם קישור לאתרי חדשות, דובר צה"ל, הסוכנות או 
 כל אתר אחר שמדבר ומצביע על יפיה וייחודה של הארץ.

 הולדת שמח לכנסת יום
ט"ו בשבט הוא גם היום שבה הכנסת חוגגת את יום הולדתה. במיוחד בתקופת בחירות, ניתן להשתמש 

הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. בתנועת  –בט"ו בשבט כמנוף לדבר על עולם הפוליטיקה של ישראל 
דמא. ייתכן -ולערוך בחירות נוער, לדוגמא, אפשר לקיים ערב שבה נציגים שונים ידברו על כל המפלגות

 ועל השליח לספק את המידע הרלוונטי לחניכים, ויש לעשות זאת בטוב טעם ומבלי להביע עמדה אישית.
רעיון נוסף הוא להכיר יותר לעומק את הדמויות השונות כמו הרצל, הראי"ה, בן גוריון, ויצמן, בגין, 

 רבין ועוד דרך סיפורים, חקירה והכנת תערוכה עליהם. 
משחק בניית הארץ: מחלקים קבוצה של תלמידים לקבוצות שונות, ולכל קבוצה נותנים תקציב. על 
הלוח רושמים רשימה של "מוצרים" חיוניים לצורך הקמת מדינה יהודית כמו מערכת בריאות, מערכת 

מובן חינוך, ביטחון, מים, ממשלה בתי כנסת, דגל, המנון וכו', וליד כל "מוצר" רושמים את ערכו. כ
שהתקציב שניתן לתלמידים אינו מספיק לקנות את כל המוצרים, ועל התלמידים לדון בחשיבות 

 הדברים ומה, לדעתם, ממש חיוני לצורך בניית מדינה יהודית חדשה.

 

 


