
  

 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... 

  שנלמדת מכל אחד מהם. להוראה בעבודת ה' שבעת המיניםהתאימי בין 

 *בעולם הזה הרבה עבודה. איתי צריך לעשות אותי אוכלת הבהמה,  .א

 * הלבושים.אני רומזת שיש לזכך את לכן , מעלה שלי היו עשויים בעולם 1 מספרהבגדים של  .ב

 * .נהדר מפיקים טעםאני קצת מר, אבל אחרי שכותשים אותי  אומנם בגלות .ג

 * רומז לעבודה עם הנפש האלוקית שיש בכולם.כל אדם, אני מאכל בסיסי של  .ד

 * תכם להוסיף בשמחה כל הימים.אני מלמד אכשתטעמו ממני יעלה לכם חיוך על הפנים,  .ה

 * יש בתוכי מלא גרגירים, כך יש להרבות במצוות ובמעשים טובים. .ו

 * אחרי הגלות יתגלו לעתיד לבוא כל הסודות. ךלתי וצמחתי, היה שווה לחכות. כסוף סוף גד .ז



 

 דבס"

 מראשו ועד זנבו                   
נך נדרשת לגלות מילה אחת ולאחריה עליך לבצע ת על ט"ו בשבט. בכל חידה הית חידולפניך סדר

 -בהתאם להוראות - )הורדת האות האחרונה( 'קפד זנבו'או קפד ראשו' )הורדת האות הראשונה( לת 'פעו

 בהצלחה! .מבוקשתהכך שתתקבל המילה השניה 

 

1 

 ראשי תבות של שבט:

 שנשמע _____ טובות

 שוקפד רא

            טור, מערכת דברים 

ערוכים זה על יד זה או זה 

           _____אחר זה 

 )בלשון רבים(

 2
 _____ט"ו בשבט הוא 

 השנה לאילנות

 שוקפד רא

האור והלהבה המופיעים 

והנראים לעין בשעת בערתו 

                 _____ של חומר

3 

חרוץ, מתמיד, זריז וער 

 _____ בעבודתו

 השנה לאילנות

 זנבוקפד 

העץ שמקדים להוציא 

                 ______פרותיו הוא עץ ה

4 
החלק האחורי של כף 

 הרגל _______

 שוקפד רא

כינוי למנת מזון מצומצמת 

 חרובים  _____ ביותר

5 

אחד משבעת המינים 

שנשתבחה בהם ארץ 

 _______ישראל

 שוקפד רא

          כדי שלא, למען לא

______  

6 
  אבנים מסותתות לבנין. 

 )עמוס ה, יא( ______בתי 

 שוקפד רא

עץ פרי המשמש כמקור 

          חשוב לשמן משובח

______  

7 

משבחיה של ארץ ישראל. 

 ודבש _______ ארץ זבת

 שוקפד רא

שריר המזרים את הדם 

  _____ לכל תאי הגוף

8 

העץ ששימש בעיקר לבנין 

 בית המקדש

 _______  

 שוקפד רא

  _____ ודס

9 

 

נאסר על האדם הראשון 

                  לאכול מעץ

  _______ה 

 שוקפד רא

 _____זמן, מועד 

10 

העץ שנטע אברהם אבינו 

שבע לאחר שכרת בבאר 

 ברית עם אבימלך

_______  

 שוקפד רא

  _____ תוציא! -ציווי

 )שמות ג, ה(

( 

11 

בר, שם כללי לתבואות 

  _______ השדה

 שוקפד רא

         בית חינוך לתינוקות

_____  

 

12 

 חופש, דרור          

_______  

 שוקפד רא

המואביה שליקטה 

    שיבולים בשדה

_____  

 


