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ראש השנה לאילןח
יום זה הוא הקובע לעניין מצוות הקשורות לאילן: מעשרות,  ט"ו בשבט נקבע כראש השנה לאילן. 
ערלה, נטע רבעי ושביעית. פירות שחנטו לפני ט"ו בשבט נחשבים כפירות השנה הקודמת, ופירות 
ט"ו  לפני  שחנטו  מפירות  מעשרים  אין  כן,  על  הבאה.  לשנה  משתייכים  בשבט  ט"ו  לאחר  שחנטו 
בשבט על הפירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט. לעניין ערלה, רק הפירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט בשנה 
הרביעית מאז שנטעו את העץ אינם אסורים באיסור ערלה. כמו כן, הפירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט 

בשנה החמישית לנטיעה אין חלים עליהם דיני נטע רבעי. 

לצמוח ולהצמיח – להיות "נר להאיר" 

– להניב  וגידול. תכליתו ותפקידו  "מהותו של אילן היא היותו בתנועה של צמיחה  על פי דברי הרבי, 
פירות, ופירות כאלה שבהם טמון הזרע והגרעין, שממנו יצמחו אילנות ופירות כמותם. וזו שלמותו של 
אילן – שהוא עושה פירות ופירי-פירות עד עולם. מזה מובן הנמשל לכל אחד ואחת מישראל: כל יהודי 
הוא 'נצר מטעיי' – נטיעתו של הקב"ה. גם בפירותיו יש זרע וגרעין, שמהם יצמחו אילנות ופירות כמוהו, 
היינו שהוא משפיע על כל הנמצאים בסביבתו שיתנהגו באופן המתאים, על-פי התורה ומצוותיה. גם אלה 

יהיו אילנות עושי פירות, בעלי זרע וגרעין, שמהם יצמחו אילנות ופירות עד סוף כל הדורות".

מדברי הרבי אנו רואים שתכונת הצמיחה והגידול של האילנות מחייבת כל יהודי להוסיף עוד ועוד 
בפעולות של הפצת אור התורה והמצוות בסביבתו. אין הוא רשאי להסתפק בפעולות שעשה עד כה, 

אלא עליו להימצא ללא הרף בתנועה של צמיחה והתחדשות.

כמחנכות הדואגות בכל יום לשתילים הרכים, משימתנו היא לדאוג לצמיחה האישית של כל שתיל 
ושתיל בגן. צמיחה רוחנית, חינוכית, רגשית וחברתית. עלינו להאהיב על הילדים את דרך המצוות כדי 

שישפיעו על בני משפחתם ויגדלו כיהודים המאירים את סביבתם באור של תורה ומצוות. 

"ברור אפוא שגדולה לאין-קץ זכותו של יהודי שזוכה לטפח, להשקות ולגדל את השתיל היקר במטעו 
של הקב"ה, ולהפוך אותו לעץ עושה פרי שמצמיח עוד ועוד שתילים חדשים, שמפארים את הגן היקר 

של הקב"ה"

מנהגי ט"ו בשבט
משבעת  ובמיוחד  ישראל,  ארץ  מפירות  בשבט  בט"ו  לאכול  נוהגים  הארץ  חביבות  את  להדגיש  כדי 

המינים. אין אומרים תחנון.  

מצוות  על  וכן  פרותיה,  ועל  ישראל  ארץ  של  מעלותיה  על  לשוחח  הזדמנות  הוא   בשבט  ט"ו  בגן, 
הקשורות לאילן ובנושאים סביבתיים הקשורים לאילן בפרט ולצומח בכלל.

ט"ו בשבט6
ראש השנה לאילן, שבעת המינים
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הצעות לפעילות בגן

מטרות:

הילדים יכירו את מהות היום.. 1

הילדים ילמדו על שבעת המינים שנשתבחה בהם ארצנו.. 2

הילדים יתאימו בין שבעת המינים לשימושיהם, ולמצוות שאפשר לעשות ִאתם.. 3

הילדים יכירו את הלכות קדימה בברכות.. 4

מושגים ודמויות: 

ט"ו בשבט	 

שבעת המינים	 

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

+4הכרת חלק מהאותיות בשמן 

זיהוי אות פותחת

יצירת חריזה למילות תפל

יצירת חריזה למילים חדשות

העשרת אוצר מילים: שמות עצם ופעלים 

זיהוי צליל פותח ושליפת מילים המתחילות בצליל המתבקש

 
מתמטיקה

 עד 10  עד 9מניה 

השוואת קבוצות על ידי מניה

השוואת קבוצות על ידי אומדן חזותי

 +4ספירה לאחור

הבנת המושגים עוקב וקודם

מוטוריקה עדינה

התנסות בחומרים שונים

הרכבת יצירה לפי דגם

מוטוריקה גסה

 נענוע הגוף ותנועה לפי מנגינה

קליעה למטרה
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4-36-5

הגננת תחזיק כתר של יום הולדת ותשיר: "חג לו שמח וזר לו פורח". הגננת תשאל: "מי חוגג היום יום 
הולדת?" הגננת תניח את הכתר על צמרת העץ )שבמרכז התוכן – עץ שיצרו ילדי הגן(. "לעץ יש חג 

היום – ראש השנה לאילנות!" 

הגננת תספר מה כתוב: "ראש השנה לאילן... בית הלל אומרים בחמישה עשר בו", בט"ו בשבט. הגננת 
מה  הולדת.  יום  האילנות  חוגגים  בשבט  בט"ו  בשבט.  ט"ו   – התאריך  את  ותראה  השנה  ללוח  תיגש 
הכוונה? בחודש חשוון התחלנו לבקש "ותן טל ומטר לברכה", ואכן ה' שמע את תפילותינו. מאז ירדו 
גשמי ברכה והשקו את השדות ואת העצים. כשעץ מקבל מים, שמש ואוויר, יחד עם תפילת האיכר, 

ה' שולח מלאך שאומר לעץ "ְגַדל". 

הגננת תתאר את תהליך הצמיחה של העץ: הנה עבר זמן מה, והעץ גדל ופרח. רצוי להביא ענף, פרח 
ופרי להמחשה. לכל עץ יש פרח מיוחד, עם ריח וצבע משלו. כשהפרח ייפול – ייראה הניצן! הניצן הוא 
התחלה של פרי )קוראים לזה: "חנטה"(. לאחר מכן מתחיל תהליך הבשלת הפרי. בתהליך ההבשלה 
משתנים צבע, טעם, ריח ורכות הפרי )לדוגמה: תפוז הוא ירוק עד שהופך לכתום. הטעם של פרי לא 

בשל יהיה מן הסתם מר. הפרי יהיה קשה(. 

העץ הראשון שפרחיו פורחים, בט"ו בשבט, הוא: עץ שקד, שקדייה!

הגננת תשאל: איזה פרי יגדל על עץ השקדייה? 

הילדים יענו: שקד!

הגננת תמשיך: נכון, אבל לפני כן יצמחו עליה פרחים לבנים וורודים שייראו מרחוק כמו זר של יום 
הולדת! לאחר שבחורף ובסתיו העצים היו עירומים, ללא עלים, היום הם מתחילים לפרוח מחדש. 
כאשר הפרחים מתחילים לבצבץ נולדים גם הפירות, ולכן חוגגים יום הולדת לעצים. עד ט"ו בשבט 

הבא העץ יהיה בן שנה, בט"ו בשבט שאחרי – בן שנתיים וכן הלאה.

אבל למה צריך לחגוג יום הולדת לעץ?

לכן   .4 בן  ה' מצווה אותנו בתורה הקדושה לאכול מפירות העץ רק מהשנה הרביעית שלו, כשהוא 
עצים שניטעו השנה )עד ט"ו באב( יחגגו יום הולדת ראשון בט"ו בשבט )לעניין מעשרות, ערלה וכו'(. 

רק את הפירות שיצמיחו העצים שניטעו לפני שלוש שנים נוכל לקטוף, לעשר ולאכול בשמחה!

שיחה: מהותו של ט"ו בשבט

4-36-5

הגננת תספר על כך שה' בירך אותנו בהמון פירות יפים, בריאים וטובים, אך יש שבעה פירות מיוחדים 
שגדלים בארץ ישראל. האם שמעתם פעם על שבעת המינים? 

הילדים יענו.

סיפור בהמחשה:
בית של שבעה מינים | כיסופית קבלן

א. בבניין קטן בן שבע קומות ושבעה חלונות קטנים
גרים להם בנחת שבעת המינים

בקומה הראשונה גרה חיטה
בעלת גרגרים זהובים.

מהשדה הגיעה וכעת עסוקה
בטחינת קמח ובהכנת מאפים

לחם ופיתה, עוגה, עוגייה

יחידה שנייה – שבעת המינים | סיפור בהמחשה – בית של שבעה מינים
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”

תמיד נמצאים בביתה
ומי האופה הטובה השמחה?

אכן, זוהי גברת חיטה.

ב. בקומה השנייה – השכנה שעורה 
וגם לה קנה וגרגרים. 

בשדה הפתוח אוהבת לנוע
יחד עם אחיותיה השעורים.

ומה היא עושה בשעות הפנויות?
מכינה היא בירה לשתות.

ג. בקומה השלישית גר גפן תירוש,
עמוס ענבים הוא ֵמֶרֶגל עד ראש.
מהכרם הוא בא עם הרבה חברים
ענבים ירוקים, לִעתים גם סגולים.

אותם מייבש ומכין צימוקים
וסוחט את היין לתוך בקבוקים.

ד. בקומה הרביעית גרה תאנה.
שמנמנה, עגלגלה, 

רכה וסגלגלה.
הגיעה מעץ עם עלים רחבים,

וכעת מכינה תאנים מיובשות ודבש דבלים.

ה. בקומה החמישית גר הרימון.
בתוכו יש גרגרים אדומים – המון.

הוא עגול ואדום, עם כתר על הראש,
מיץ רימונים ייתן לכל מי שידרוש.

הוא גם בריא וגם נחמד,
וממנו כל אחד ילמד:

כשם שיש לרימון המון גרגרים
כך עלינו להרבות במצוות ובמעשים טובים.

ו. בקומה השישית גר לו הזית.
הוא הגיע מעץ רחב, ששימש לו כבית.

עם אחיו הזיתים, ירוקים ועגולים,
שמן זית יפיקו לתיבול מאכלים.

הזית מחלק את השמן למי שמבקש,
ומהשמן במנורת המקדש הדליקו אש.

)ילדים שאוהבים מאכלים מלוחים יכולים לקבל זיתים מקופסת שימורים(

ז.  ובקומה השביעית, אין מה לומר,
גר לו אדון הדקל עם פריו – תמר.

צל במרפסת הכין לו ִמסכך
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דבש תמרים יכין – טעים הוא כל כך.
יש לו תמרים צהובים וחומים 

שביחד צומחים, על ענף הם תלויים.
ואם נחכה שיהיו מוכנים –

התמרים יבשילו ויהיו מתוקים-מתוקים.

***                    

אם שאלתם, ילדים, היכן אותו בניין,
נספר לכם כי הוא נמצא קרוב, ממש כאן!

בארץ ישראל הקדושה והמובטחת
אותה בירך ה' שתהיה כל כך מוצלחת!

הגננת יכולה להכין דגם של בניין עם חלונות. בכל קומה היא תזמין ילד שיפתח חלון, ומאחוריו תתגלה 
תמונה של אחד משבעת המינים ותוצרתו.

4-36-5

)דברים  מהחומש  תקריא  הגננת  בבניין?  גר  מי  בסיפור?  דיברנו  מי  על  הילדים:  את  תשאל  הגננת 
"כי ה' אלוקיך מביאך..." ותמשיך להסביר: ה' מביא את בני ישראל אל ארץ ישראל. הוא  ז'-ח'(:  ח', 
הילדים(:  עם  תמנה  )הגננת  מאוד  מיוחדים  מינים  ובשבעה  טובים,  וירקות  בפירות  אותה  מברך 
 חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. התורה מכנה את התמר 'דבש', כי הוא מתוק כמו דבש.
אתם יודעים, ילדים, שבחוץ לארץ אוהבים את היין של ארץ ישראל? אנשים מומחים ליין טעמו, בדקו 
והחליטו שאין עוד יין כזה משובח! הגננת תחזור על כל מין ומין ותשאל את הילדים היכן הוא גדל 

)כרם/שדה/עץ וכו'(  ומה מפיקים ממנו.

רצוי להביא את התוצרת בהמחשה:
Å .לחיטה: גרגרי חיטה, קמח
Å .לשעורה: גריסים, בירה שחורה
Å .לגפן: יין וצימוקים
Å .)לתאנה: תאנים ודבלים )לא אוכלים מחשש תולעים
Å .לרימון: רימון או מיץ רימונים
Å .לזית: שמן זית וקופסת זיתים
Å .לתמר: תמרים

אפשר לטעום ולברך לפי סדר הקדימה )מג"ע א"ש(.

שיחה בעקבות השיר – שבעת המינים

4-36-5

הילדים יכולים להתנסות בפריטת רימונים.. 1

את . 2 צהוב.  שמן  של  טיפות  ממנו  ולהפיק  לבן  דף  על  הזיתים  בפריכת  להתנסות  יכולים  הילדים 
השמן יראו בבירור על הדף, שיהפוך לשקוף.

הילדים יכולים להתנסות בהפיכת קמח ומים לבצק ולקלוע חלות ולחמניות. אפשר ִלצּפות במהלך . 3
התפיחה )לא חייבים לאפות בגן(.

הילדים יכולים ִלצּפות בצימוקים שהושרו במים ולראות שהם חוזרים לגודלם המקורי, בצורת הענב.. 4

פעילות – תוצרת שבעת המינים
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משחק מישוש:

הגננת תכניס לשקית בד אטומה פירות, והילד יזהה אותם – יבדיל בין תמר לזית וכו'. אפשר לערוך 
טבלת הבדלים או תעודת זהות לכל צמח: צבע, צורה, גודל, טעם. רצוי להיעזר במגדיר עצים.

משחק – זיהוי הפירות

6-5

פיתוח העשרה לשונית:

את  תשאל  הגננת  שלהם.  מהבית  המינים  שבעת  את  להוריד  כדי  ידיים  יפרשו  לאמפי  הגננת/דמות 
ולאיסוף  לקטיף  הקשורים  הבאים,  המושגים  את  ותסביר  ומין  מין  כל  של  הגידול  בית  מהו  הילדים 

התוצרת: 

Å חיטה ושעורה – קוצרים

Å גפן – בוצרים

Å תאנה – אֹורים

Å רימון – קוטפים

Å זית – מוסקים

Å תמר – גודדים

המין  את  להם  יתנו  והילדים  לעשות  רוצים  הם  מה  יגידו  הגננת/לאמפי  שבו  תרגיל  לערוך  אפשר 
המתאים )לדוג': אני רוצה לבצור – גפן, וכן הלאה(.

פעילות – קטיף

6-5

ציור של אנשים סוחבים פירות ענקיים בתקופת הגאולה

הגננת תשאל: מי האנשים האלה? מה הם מרימים? מדוע אדם 
אחד לא יכול להחזיק את האשכול לבדו? כמה בקבוקי יין אפשר 

להכין מאשכול כזה, לדעתכם? מהיכן הביאו אותו? 

הגננת תדגיש כי בקרוב ממש, כשיבוא המשיח ויהיו רק יצר טוב 
ומצוות, יחזרו הפירות המשובחים של ארץ ישראל להיות בגודל 
את  להזכיר  או  לספר  אפשר  הזה.  הענב  כמו  אותם,  בירך  שה' 

סיפור המרגלים ופירות הארץ שהביאו ִעמם. 

על כך אומרת הגמרא: "אמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה, 
שנאמר: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו'". ופירש רש"י: "כשתיתן ארץ 

ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר" )סנהדרין צ"ח, ע"ב(

מדרש תמונה

6-5

רכבת החודשים בשבעת המינים.

הגננת ַתראה לקבוצת הילדים את רכבת החודשים או את מעגל השנה )בחוברת יום יום יהודי, יחידת 
יום הולדת, או בחוברת אלול-תשרי, יחידת מהי שנה( ותשאל אותם מה סדר החודשים ואיזה חג יש 

פעילות בקבוצות
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בכל חודש.

 הילדים יקבלו חיתוכים של שבעת המינים וימיינו אותם לפי השימוש בהם במהלך השנה. יש מינים 
שיופיעו כמה פעמים, כמו תמר )בראש השנה הוא אחד מהסימנים ובסוכות יש לולב וסכך( או זית 

)בחנוכה מדליקים את החנוכייה עם שמן זית ובפסח אוכלים מאכלים עם שמן זית( ועוד.

4-36-5

הילדים יקשטו סלסלות )כמו של פטריות( עם מנקי מקטרות, חוטים צבעוניים או חומרים אחרים, 
ובתוכן ישימו ענבים, תאנים ורימונים משבעת המינים. אפשר להציג עלייה לרגל.

יצירה ופעילות

4-36-5

חומרים: 

מגוון חומרים בצבעים של שבעת המינים )צהוב, ירוק, סגול,  כתום, חום, אדום(.

הרעיון: 

הילדים ִיצרו את שבעת המינים מחצאי כדורי קלקר וִמביצי קלקר. אפשר להדביק ולמלא את השטח 
במגוון החומרים )קרפ, גואש, מדבקות ועוד(. את החיטה והשעורה אפשר להכין מפלסטלינה.

בגיל 4-3 כדאי להכין רק מין אחד, על בסיס אותו רעיון

טכניקות ליצירה

4-36-5

אביזרים: 

קרפים בצבעי שבעת המינים

הרעיון: 

חלק א': הגננת תחלק לילדים קרפים והילדים יחשבו איזה צבע מתאים לכל אחד משבעת המינים. 
לפרי  המתאים  בצבע  הקרפים  את  וינענעו  יקומו  והילדים  חיטה"  "ארץ  השיר  את  תשמיע  הגננת 

המוזכר בשיר. )מי שקיבל קרפ ירוק יקום בגפן ומי שקיבל קרפ סגול יקום בתאנה וכן הלאה(.

ותשאל:  סלסלה  להם  תגיש  היא  יקומו.  הצהוב  הקרפ  עם  והילדים  "חיטה!"  תאמר:  הגננת  ב':  חלק 
 "באיזה גודל גרגירי החיטה? "קטנים!" הילדים יחתכו את הקרפ לחתיכות קטנות וימלאו את הסלסלה.
ברימון – הילדים יגלגלו את רצועת הקרפ לעיגול גדול. הילדים ימלאו את הסלסלה בקרפים המעוצבים 

שלהם

לאחר מכן אפשר להכין עם החומרים יצירה קולקטיבית של כל הילדים ולתלות במרכז התוכן.

פעילות בתנועה

4-36-5

"ארץ חיטה ושעורה"	 

"והריקותי לכם ברכה"	 

שיר/ניגון
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6-5

דיני ברכות 3-4: נזכיר ונדגים מה ברכתם של מאכלים שונים.

דיני קדימה בברכות 5-6:

אם מונחים לפנינו אפרסק וגם תמר – נברך קודם כל על המובחר, על התמר.

בורא פרי הגפן קודם, ופוטר מברכה כל מיץ או משקה כי הוא חשוב יותר.

ברכת המוציא ראשונה, ופוטרת מברכה על כל מאכל בסעודה – כי החיטה 
היא הכי מובחרת!

)אין צורך ללמד מי קודם למי בשבעת המינים עצמם לפי הִקרבה למילה 
"ארץ"(

לספר ההלכה שלי: איור של לחם וצלחת עם אוכל עם הכיתוב:

כאשר מברכים המוציא בתחילת הסעודה – אין מברכים על המאכלים שבהמשך הסעודה.

המעשה הוא העיקר:

הילדים יתנסו במצוות המעשר )הנושא בהרחבה ביחידת כשרות בספרון הבית והמשפחה(.

לימוד הלכה ומנהג

4-3

4-3

הילדים יתאימו את המינים על ציר מ-1 עד 7, לפי הסדר בשיר.

הילדים ימנו על פי אומדן חזותי כמות של פירות ויתאימו לסלסלה שעליה כתוב המספר המתאים.

הילדים יצבעו מספר ענבים מתוך אשכול בהתאמה למספר שיצא בהטלת קובייה.

מרכז חשבוני 

6-5

ספירה מ-7 לאחור. בהקשר לשבעת המינים ילדים סופרים כבר עד 7. הילד יניח אצבע על התמר ויגיד 
"7"; יצביע על הזית ויגיד "6" וכן הלאה. 

פעילות זו היא תרגול של עוקב ושל קודם – הזית הוא הפרי השישי, לפניו הרימון הוא החמישי וכו'.

מרכז חשבוני 

4-3

שמות שבעת המינים עם התמונה שלהם. הילדים ימצאו תמונה עם מילה שמתחרזת ויתאימו בין . 1
הפרי לחרוז.

הילדים ימצאו את האות הפותחת של הפרי. ילד ששמו מתחיל באות זו ייקח אותו אליו.. 2

מרכז אורייני

6-5מרכז אורייני

צליל פותח לשבעת המינים. הילדים יכתבו או יצמידו צליל פותח לכל מין ויוסיפו רעיונות משלהם: 
חיטה מתחיל ב-חי, וגם חיריק מתחיל ב-חי. הגננת יכולה להוסיף את רעיונות הילדים.

80

עּוָדה,  ת ַהּסְ ְתִחּלַ ת "ַהּמוִֹציא" ּבִ ְרּכַ ר ְמָבְרִכים ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
עּוָדה. תוְֹך ַהּסְ ּבְ ֲאָכִלים ׁשֶ ֵאין ְמָבְרִכים ַעל ַהּמַ

עּוָדה, ת ַהּסְ ְתִחּלַ ת "ַהּמוִֹציא" ּבִ ְרּכַ ר ְמָבְרִכים ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
עּוָדה. תוְֹך ַהּסְ ּבְ ֲאָכִלים ׁשֶ  ֵאין ְמָבְרִכים ַעל ַהּמַ

ב"הב"ה



אביזרים ועזרי לימוד

בדיסק:

והריקותי לכם ברכה	 

אביזרים מופקים:

ציור מייעודי הגאולה: אנשים סוחבים פירות ענקיים 	 

משחק לוח זיכרון-בינגו בדיני ברכות )בהוצאת הרשת(	 

נספחים:

דגם בניין עם שבע קומות. בכל קומה יש חלון שאפשר לפתוח ומתחתיו תתגלה תמונה של כל אחד משבעת 	 
המינים ותוצרתו.

לספר ההלכה שלי )גודל A5(: דיני ברכות בתוך הסעודה	 
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נספחים
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1 בניין שבעת המינים



נספחים
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2 שבעת המינים לגזירה



נספחים
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3 דף הלכה ומנהג


