
 

 

  

  יה לכל החושיםחו –סדר ט"ו בשבט 

  רקע: 

שהיו ערבים של  . המקובלים נהגו לערוך ערבי "תיקון" 16-במאה ה סדר ט"ו הומצא על ידי המקובלים בצפת

לימוד, אכילה, שירה, והאמינו שבקיום ערבים כאלו הם פועלים למען תיקום העולם, העולם שנפגם לאחר 

  הבריאה. 

והוא אוסף של תיקונים לחגי ישראל של   1763בספר "חמדת ימים" שיצא לאור בשנת נמצא הסדר  תיאור 

וכך הפך מנהג המקובלים לחג של המשפחה  הפרק על ט"ו בשבט הועתק לספר "פרי עץ הדר" . חכמי צפת

מנהג אכילת הפירות, זכר לפירות ארץ ישראל ולקשר   והתפשט בכל קהילות ישראל ובמיוחד בקהילות ספרד.

   .ליושבים בארץוהיווה דרך לשמור על קשרים בין תפוצות ישראל אל הארץ, 

לנו ליקום: עשייה, יצירה, בריאה,  קשר קבלי אחר שיש הסדר מחולק לארבע "ספירות", כל ספירה מייצגת 

  הם.  יאצילות. בנוסף הסדר המסורתי מלא בהתייחסויות לעונות השנה והמעבר בינ

  , כמו בחג הפסח. ארבע הכוסות מסמלות את המעבר בין העונות.ייןהסדר עומד בסימן שתיית ארבע כוסות 

האכילה, אך סודם של פירות ארץ  -הפירות מסמלים את המימד הארצי, הגשמי והחומרי ביותר של עולמנו 

 ישראל  הוא בכך שהם מסמלים את ארבע ההוויות של עולמנו:  

 עולם הרוח  שאין בו מימד חומרי כלל, ולכן אין אף פרי המסמל ממד זה.   - עולם האצילות 

שאין בו קליפה כלל, אותו מסמלים פירות שאפשר לאכול אותם בשלמותם ולא ישאר מהם  -עולם הבריאה 

 כמו התאנים.   -   דבר

פירות אלה קליפתם בפנים. היסוד הרוחני הוא העיקר שבהם, והקליפה החרצן מסתתרת   -עולם היצירה 

 עמוק בפנימיותם כמו התמר הזית והשיזף.  

תוכם הרך והמתוק כמו הרימונים   -שקליפתם בחוץ ועלינו להתאמץ כדי לחשוף את רוחניותם   -עולם העשייה 

 כולו רק חומר, אך תוכו רצוף בדבש.והאגוזים. והחרוב שקליפתו קשה, כאילו 

היעדר בסיס הלכתי לסדר אפשרו לכל קהילה לעצב את מנהגי החג ולהרחיבם, כך נוצרו מגוון מנהגים, אתם  

  מוזמנים לייצר את מנהג התאומות שלכם. 

  

  



 

 

  

קריאה ושירה,  –דרך מזון ומשקה, ראייה ושמיעה   –הסדר הינו חוויה שנוגעת בכמה חושים: טעם וריח 

מגע הפרי והמרחב בו מתרחשת החוויה. חלק מהסיבה לחוויה רב חושית זו היתה לחדד את חיבור  –ישוש מ

  האדם לארצו בין אם הוא יושב בה ובין אם לא. 

  המוצעת שני חלקים: פעילות ל

  בתוך סדר ט"ו בשבט שישולבו " הדברים האהובים עלייצירת שקופיות "  .1
  משתתפים   3-5חברותות) בנות חמש קבוצות ( -חלוקת הכיתה לארבע  

חשבו על חוויות חושיות מחיי היומיום שלכם בהן הנכם מעוניינים לשתף את הכיתה התאומה. מאכל,  

שיר אהוב, ומקום בילוי. צרו שקופיות עם תמונות וסרטונים שימחישו את הבחירות שלכם. בהמשך 

  . והטעמים שלהםעם הכיתה התאומה ונלמד על החוויות  שיצרנו השקופיותנשתף את 

  סדר ט"ו בשבט  עריכת  .2
לשוני שמתבסס על העקרונות שהסברנו עליהם -סדר ט"ו בשבט דו ישבמצגת הנלווית לפעילות זו 

הנו מצומצם באופן יחסי מתוך  במצגת המצורפת לפעילות, תוכן הסדר בפתיח לפעילות. חשוב לציין ש

. במידה והסדר נערך בשפת האם  בשתי השפות במקבילהנחה שיתקיים בפורמט של למידה מרחוק 

של התלמידים בלבד ניתן להוסיף קטעי קריאה ושירים נוספים. אנו ממליצים לתכנן מראש שכל  

דות להתלבש אחת.ד מהתלמידים יקרא ו/או ישתתפו בתורם. מומלץ לבקש מהתלמידים והתלמי

  גם להכין מראש שולחן חג אישי. ,בחגיגיות ובמידה והתנאים לא מאפשרים התכנסות משותפת

  

  קיום הפעילות באופן סינכרוני: 

  Breakout roomsבמפגש של שתי הכיתות, מתחלקים לקבוצות תלמידים קטנות, ותוך שימוש ב

אש  שהוכנו מר" בים עליהדברים האהו "בשקופיות קצרה ושיתוף יערכו היכרות תלמידים ה

דיון על הדמיון והשוני בין החוויות והטעמים של התלמידים החיים בארצות  לקיים יש ובעקבותיהן 

. אחרי הפעילות  על ידי איש צוות)  ותונחה (חשוב שכל פעילות של קבוצה בחדר תלווה  שונות.

ניתן לאסוף את התובנות שעלו בקבוצות על   בה נחזור למליאהבחדרים, שיתוף השקופיות והדיון, 

בחגיגת ט"ו בשבט משותפת ועורכים יחד סדר  ממשיכים הדמיון והשוני בין התלמידים והתלמידות. 

   בשילוב השקופיות שיצרו התלמידים ביחד. ט"ו בשבט, 

 התלמידים מבעוד מועד.  של  "הדברים האהובים עלי"שקופיות ות קבלו את יש לוודא כי כל אנשי הצו

  

  



 

 

  

  סינכרוני: -קיום הפעילות באופן א

  את  מהכיתה התאומההמתאים לה. יש לוודא שקיבלתם  ו בשבט במועד"כל כיתה תקיים סדר ט

מאחר   . בתוך הסדר שקופיות הכיתה התאומהיש לשלב את   ." הדברים האהובים עלי"שקופיות 

נקיים  ניתן להרחיב ולהעשיר את הסדר וכמו כן להוסיף פעילויות. והסדר מתרחש רק בשפה אחת,  

דיון על הדמיון והשוני ביננו לבין הכיתה התאומה, בהתייחס לשקופיות שאנחנו שלחנו להם, ולאלה  

  שלחו אחד לשני תמונות והסרטונים מהסדר שלכם. קיבלנו מהם. ש

 ן:  נקודות לדיו

 מה היה דומה ומה היה שונה בבחירות של התלמידים והתלמידות? 

 האם היו במצגת דברים לא מוכרים בכלל?  

 האם חלק מהבחירות הפתיעו אתכם?  

 אילו שאלות נוספות מתעוררות בכם בצפייה במצגת? 

  לסיום מומלץ להכין שאלות לחברים ולחברות בכיתה התאומה בעקבות הצפייה במצגת.  

כמו כן מומלץ לשלוח תמונות מהסדר הכתתי   VoiceThreadאו ב   Flipgrid ניתן להקליט את השאלות ב

  לכיתה התאומה. 


