
ט"ו בשבט 
שמח!

ערכת סדר
DIY ט"ו בשבט

הפקנו עבורכם

ערכת פעילות מיוחדת

לכבוד ט"ו בשבט

רעיונות מדליקים. מקוריים ויצירתיים

מה בערכה?
כרטיסיות למקומות ישיבה

__________
חבקים למפיות

__________
משחק

__________
לימוד 

)יכול להיות בתוך הסדר או בנפרד(

__________
מוזמנים לשלב את המקורות. השירים. והדיבורים העמוקים 

יחד עם ההפעלות המגוונות שמופיעות כאן

בהצלחה! 

מה בערכה?



מצ"ב כרטיסיות ישיבה – לסידור ישיבה יצירתי בסדר

להניח על כל מושב כרטיס וכל משתתף יצטרף למצוא את מקומו בהתאם להגדרה	 

לחלק לכל משתתף כרטיס והוא יעניק את זה לאחד המשתתפים שנראה לו שעונה על 	 
ההגדרה.

העקיר – שתשבו בלב פתוח להתחיל בסדר!  
· מי ששואף להתחבר לאדמה	
· מי שמחובר לטבע	
· מי שמאחל לעצמו יותר מ 3 ילדים	
· מי שלא אוכל מחוץ לבית )ודואג לאכול בריא(	
· מי שיש לו עציץ שהחזיק יותר משנתיים	
· שמוכן להתנתק יותר מהפלאפון	
· מי שמתכנן לגלות עוד איזורים בישראל	
· מי שאוהב תפוח ירוק	
· מי שמעדיף חורף על קיץ	
· מי שמעדיף פרי על שוקולד	
· מי שטועם תמיד דברים חדשים	
· מי שנולד בחודש שבט	
· מי שעבד פעם בחקלאות	
· מי שאחד ההורים שלו עשה עליה לארץ	
· מי שאוהב שירי ארץ ישראל	
· מי שאוכל רימון לא רק בראש השנה	

 >> 
את השולחן נקשט בחבקים יצירתיים ומזמרים על המפיות/כוסות/בקבוקים :

· " הפרחים שרקו מין מזמור מחמיא לטבע"	
· "לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד"	
· "תן לשינוי לצמוח"	
· "כדאי ללמוד מן הפרחים לא לקמץ בחיוכים"	
· "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון..."	
· יָרה..." ליקוטי מוהרן	 זֶה בְִּחינַת פֶֶּרק ִשׁ אֹוֵמר, ֶשׁ ירה ֶשׁ "... כִּי כָּל ֵעֶשׂב וֵָעֶשׂב יֵש לֹו ִשׁ
· "מטעי עץ פרי על אדמת קדש - יפריחו תקות דור דורים." )מרן הראי"ה קוק , מגד ירחים, 	

שבט  תרע"ב ,  תרע"ד(
· "ראשי להניח בצל הזית ולשקוט 40 שנה"	
· "אני יודעת עוד רבה הדרך אך שורשיך כבר בתוך תוכי"	
· "וירחב בך השקט	
· "ותמיד תלך בשדות של אמת בשדות של שמחה ויופי"	
·  "למדני אלוהי	

מוזמנים להתיישב 

שיר בהשראה



 ברך והתפלל
 על סוד עלה קמל
 על נוגה פרי בשל

 על החירות הזאת
 לנשום לחוש לראות

לדעת לייחל להיכשל"  – לאה גולדברג
· "זרעי קיץ נישאים ברוח מעירים זכרונות, מעוררים ערגונות" )מאיר אריאל(	
· "במלכות השקיעה אפילו קוץ מפיק נגה" – זלדה	
· "טנא ירוק, פרח לבן, יין אדום, פת במלח זה מה שיש שב איתנו כאן" – נעמי שמר	

הזמנה להתבונן
את הקלפים ניתן להניח מתחת לכל כסא/כוס/צלחת – ולהזמין כל אחד בתורו לענות על 	 

שאלה )ניתן לשלב תוך כדי הסדר(

ניתן לעשות סבב בו כל אחד מרים קלף ועונה על השאלה	 

קלפי התבוננות:

· מה בתוכי צומח בלי סוף?	
· אם הייתי עץ, איזה עץ הייתי?	
· מה הייתי שמח לשתול בתוכי?	
· איפה השורשים שלי נטועים?	
· איך נראית הגינה בבית חלומותי?	
· פרי או ירק שלעולם לא אוכל	
· סיפור מצחיק שקרה לי בטיול/בטבע	
· "כי האדם עץ השדה" – במה אני עץ השדה?	
· אם היית יכול להוסיף עוד פרי לשבעת המינים, איזה פרי הייתי בוחר ולמה?	
· משהו מפתיע שאני יודע על הטבע/ על צמח מסויים	
· מה ה"דשן" שלי בחיים? )מה מפנק, נותן בוסט של כוח(	
· אם היית צריך לבחור פרי אחד ורק אותו מותר לאכול במשך שנה, איזה פרי היית בוחר?	
· האם לדעתך עגבניה זה פרי או ירק ומדוע?	
· מה הכישורים שצריך לדעתך כדי להיות חקלאי?	
· מה הכישורים שצריך לדעתך כדי להצליח לגדל צמים בבית?	
· השקיעה הכי יפה שראיתי בטבע – איפה ומה היה שם?	
· מה הכי מעניין אותך איך מגדלים?	
· אם היית עץ, באיזה איזור בארץ היית רוצה להישתל?	

הזמנה להתבונן



משחק הכתרים – רשימת מושגים

אךי שמחקים?
אפשרות ראשונה  כל המשתתפים חובשים כתרים עם מושג על הראש. במהלך הסדר בכל פעם 

נפנה לאחד המשתתפים ונזמין אותו לגלות מהו המושג שמסתתר על הכתר שלו )בהתאם להוראות 
המצ"ב(

אפשרות שנייה  המשחק המסורתי. כפי ההוראות המצ"ב 

אךי שמחקים?
)גוזרים את המושגים, מכינים כתר בגודל של ראש עם סיכת מהדק מחוברת(

המשתתף הראשון מניח את הכתר על הראש

משתתף אחר בוחר פתק מן הערימה ומחבר לסיכה שעל הכתר של המשתתף הראשון. הפתק 
מחובר כך שכולם רואים את מה שכתוב על גביו מלבד מי שהכתר לראשו.

על המשתתף הראשון, עם הכתר לראשו  - לזהות מה כתוב לו בפתק. הוא יוכל לשאול את שאר 
המשתתפים שאלות שהתשובות עליהן הן כן ולא בלבד.

)ניתן להגביל בזמן או במספר השאלות(

המשחק מסתיים כאשר נגמרו הפתקים או כשנגמר הזמן... 

בואו נשחק

· 	
השקדייה פורחת

· 	
ים השיבולים שמסביב

· 	
ואני ראיתי ברוש

· 	
ההר הירוק

· 	
השותלים

· 	
שורשים

· עלה	

· גזע	

· 	
אפונה וגזר

· ניצן	

· פריחה	

· אדמה	

· טיול	

· 	
חלב ודבש

· כינרת	

· 	

ארץ ישראל שלי יפה וגם 
פורחת

· פרפר	

· אננס	

· 	
סלט פירות

· 	
ספירולינה

· יין	
· סילאן	

· חרוב	



אחד המשתתפים יוצא החוצה

בזמן שהוא בחוץ, שאר המשתתפים מוציאים פתק באקראי מתוך בנק הפתקים שבקערה.

מזמינים את המשתתף שיצא החוצה – להכנס בחזרה לחדר.

האתגר שלו – לנחש את המושג שמופיע על גבי הפתק.

נניח והמושג הנבחר הוא "אננס". 

כל משתתף בתורו, יאמר מה הוא חושב או מרגיש על אותו המושג 

<< אין להשתמש במושג עצמו 

<< אין להגדיר את המושג )גודל/צבע/צורה(

לדוגמא:

· הוא מפתיע. לא ברור מאיזו משפחה הוא. ועוד יותר לא ברור למה הוא כל כך יקר. 	
· מישהו פה פעם בכלל ראה אותו בסביבה הטבעית שלו? 	
· הרושם הראשוני שלו הוא שהוא קוצני וחד, אבל הוא ממש מתוק מבפנים! 	

אפשר לשחק את המשחק כאשר  מחליפים את המילה הנבחרת )במקרה שלנו "אננס" ב"קומקום"(

· הקומקום שלי מפתיע. 	
· אני יכול להגיד על הקומקום שלי שלא ברור לי מאיזו משפחה הוא. 	
· הקומקום שלי ממש יקר.. באופן לא ברור כל כך.	
· עוד יותר לא ברור למה הוא כל כך יקר. 	
· לדעתי קומקום לגמרי שווה את המחיר.	
· מישהו פה פעם בכלל ראה בסביבה הטבעית שלו? 	
· הרושם הראשוני של הקומקום שלי הוא שהוא קוצני וחד, אבל הוא ממש מתוק מבפנים! 	

לאחר שהמשתתף שמע את כל המשפטים עליו לנסות לנחש מה כתוב בפתק.

לרשות המשתתף עומדים שלושה ניחושים בלבד.

במידה וצדק – הוא חוזר למשחק ומשתתף אחר יוצא

במידה וטעה – הוא יוצא לסבב נוסף

המשחק מסתיים כאשר הסתיימו הפתקים או הזמן 

 

משחק המושגים



 מה בתוכי 
צומח בלי סוף?

 אם הייתי עץ, 
איזה עץ הייתי?

מה הייתי שמח 
לשתול בתוכי?

איפה השורשים 
שלי נטועים?

 איך נראית הגינה 
בבית חלומותי?

 פרי או ירק 
שלעולם לא אוכל

 סיפור מצחיק שקרה 
לי בטיול/בטבע

 "כי האדם עץ השדה"-
במה אני עץ השדה?



 אם היית יכול להוסיף 
עוד פרי לשבעת המינים, 

איזה פרי הייתי בוחר ולמה?

 משהו מפתיע שאני יודע 
על הטבע/ על צמח מסויים

 מה ה"דשן" שלי בחיים? 
)מה מפנק, נותן בוסט של כוח(

 האם לדעתך עגבניה 
זה פרי או ירק ומדוע?

מה הכישורים שצריך 
לדעתך כדי להיות חקלאי?

 מה הכישורים שצריך 
לדעתך כדי להצליח 
לגדל צמחים בבית?

השקיעה הכי יפה 
שראיתי בטבע – 
איפה ומה היה שם?

 מה הכי מעניין 
אותך איך מגדלים?



 אם היית צריך לבחור פרי 
אחד ורק אותו מותר 

לאכול במשך שנה, איזה 
פרי היית בוחר?

 אם היית עץ, 
באיזה איזור בארץ 
היית רוצה להישתל?

חבקים

"הפרחים שרקו מין 
מזמור מחמיא לטבע"

"לו רק ניתן ואלמד 
את דרכו של עץ אחד"

"תן לשינוי לצמוח"

"כדאי ללמוד מן 
הפרחים לא לקמץ בחיוכים"



אוֹמֵר,  ֶׁ ירה ש ִׁ ּל עֵשֶׂב וָעֵשֶׂב יֵש לוֹ ש ָ ּי כ ִ "... כ
ירָה..."  ִׁ ִינַת פֶּרֶק ש זֶה בְּח ֶׁ ש

ליקוטי מוהרן

"מטעי עץ פרי על אדמת קדש - 
יפריחו תקות דור דורים." 

מרן הראי"ה קוק , מגד ירחים, שבט תרע"ב, תרע"ד

"ראשי להניח בצל 
הזית ולשקוט 40 שנה"

"אני יודעת עוד רבה הדרך 
אך שורשיך כבר בתוך תוכי"

"וירחב בך השקט"

"ותמיד תלך בשדות של אמת 
בשדות של שמחה ויופי"



 "למדני אלוהי ברך והתפלל על סוד עלה קמל
על נוגה פרי בשל על החירות הזאת 

לנשום לחוש לראות לדעת לייחל להיכשל"
לאה גולדברג

"זרעי קיץ נישאים ברוח מעירים 
זכרונות, מעוררים ערגונות"

)מאיר אריאל(

"במלכות השקיעה 
אפילו קוץ מפיק נגה"

זלדה

"טנא ירוק, פרח לבן, 
יין אדום, פת במלח זה מה 

שיש שב איתנו כאן"
נעמי שמר

"ארץ חיטה ושעורה 
וגפן ותאנה ורימון..."



השקדייה 
פורחת

ואני ראיתי 
ברוש

השותלים

ים השיבולים 
שמסביב

ההר 
הירוק

שורשים



עלה גזע

אפונה 
וגזר

ניצן

פריחה אדמה



טיול חלב 
ודבש

כינרת ארץ ישראל
שלי יפה

פרפר אננס



סלט 
פירות

ספירולינה

יין סילאן

חרוב


