
 

  

 נמשל משל

  גרעין

  עשבים רעים ומזיקים

 תורה 

 מעשים טובים 

 קראי את מכתבו של הרבי והשלימי את הטבלה.

 דבס"

 ט בחמישה עשר בש              

 נותהשנה לאילראש                        
 

 מסכת ראש השנה, פרק א', משנה א'

 ב"ה ערב ט"ו בשבט, ה'תשכ"ה    

 ילדים יקרים שיחיו,       

 קבלתי בשמחה את הציורים שלכם עם מכתב המורה והגננת שלכם...

 שמור עליו מעשבים רעים             כשנוטעים גרעין או שתיל רך, צריך ל...

 וכל מיני מזיקים, ולהספיק לו מים וכולי, עד אשר יגדל ויהיה לאילן    

 נושא פירות טובים. והוא הדבר בכל ילד וילדה, אשר אמר השם  

 יתברך על ידי נביאו שהם "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר". והנה  

 א יתברך נטע בתוככם נשמה קדושה, חלק אלוקה ממעל  הבור 

 ממש, ועליכם לשמור "גרעין" אלוקי זה מעשבים רעים ומזיקים, 

 זאת אומרת מחברים בלתי הגונים, ולהספיק לו מים חיים, ואין 

 מים אלא תורה, תורת חיים ומצוותיה שחיים הם לעושיהם, ואזי  

  יתן ויחזור ויתן לכם השם יתברך ברכתו שתצליחו להיות "אילנות" 

                    נושאי פירות טובים ומשובחים, לשמחת הוריכם ומוריכם  

 ולגאון ולתפארת עמנו, עם בני ישראל... 
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 דבס"

 תפזורת ט"ו בשבט                     
          נות לשאלה במילים מבולבלות. ו הפתרועני על השאלות הבאות. רמז: ליד כל שאלה מופיע הפתרון א

                                                                ת. רום בצורה הנכונה ולאתר אותם בתפזעליך לסדר את המילי

  המילים יכולות להופיע בכל כיוון: מלמעלה למטה, מימין לשמאל ובאלכסון.

 

        , שאול ישב תחתיו ברמה )שמואל א כב ו(. )בראשית כא לג(טע אותו בבאר שבע נאברהם  .א

 )לאש(_____ ל העץ? __מהו שמו ש

מלאך ה' התגלה  )שמואל ב פרק יח(,אבשלום בנו של דוד המלך מצא את מותו בענפי העץ הזה  .ב

 (אה)ל______ _ מהו שמו של העץ? ים ו יא(.)שופטלגדעון תחת עץ זה בעפרה 

       . )מלכים א פרק ה(שלמה המלך ביקש מחירם מלך צור עץ זה לבנית בית המקדש הראשון  .ג

 )רזא(______ _? מהו שמו של העץ

 )בראשית יב ו(,מורה  _______שמות מקומות שהמילה הראשונה בהם דומה לשמו של עץ זה הם:  .ד

 )נאול( _______מהו שמו של עץ זה?  )שמואל א יג(.תבור  _______

נאמר עליו במדרש שיש בו ריח ואין  )ויקרא כג מ(.מארבעת המינים. מכונה בתורה "ענף עץ עבות"  .ה

בה פרשה ל, ר)ויקרא ראל יש בהם בני אדם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה בו טעם, כך יש

 )סהד( _______מהו שמו של צמח זה?  פסקה יב(.

    אה? מהו שמו של העץ? תה אות. מהו שמה של הנבישם נביאה ושם של עץ המתחילים באו .ו

 )לדק( _______, העץ: )רדוהב( _______הנביאה: 

 )ריוחי( _______מהו שמה של עיר התמרים?  .ז

)מיתו(  _______מהו שמו של בעל משל העצים, שאמר: "הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך"?  .ח

 )שופטים פרק ט(

 אהנת() _______לבוש הקשור לאישה הראשונה בעולם.  .ט

)מרתו(  _______מהו שם השיח המדברי אשר מתחתיו ישב אליהו הנביא כשברח מפני איזבל?  .י

 )בכתיב מלא( )מלכים א פרק יט פסוק ד(

 )בראשית ל לז( ()ולז _______שם נוסף לעץ השקד הוא  .יא

 )חתופ( _______פרי המוזכר במגילת שיר השירים  .יב


