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  הילדים )ונכדים!( עםדפי צביעה של פירות ואילנות 

  להראות תמונות ולשחק משחקים עם תמונות של פירות ואילנות )משחק
להדגיש כמובן, פירות שבעת  (, וללמוד את השמות., "מלחמה", חידון הזיכרון
 אתרוג, ופירות הארץ. המינים,

 לאתרוג נאהלאומר תפילה להכין ו, לשיר שירי ט"ו בשבט. 

 )לשמוע שיעורים ולקרוא מאמרים על ט"ו בשבט )אפשר מספר התודעה 

  משבעת המינים, ריבת אתרוגים, פירות לתכנן סעודה משפחתית עם פירות
 הארץ, בירה שחורה, מיץ ענבים, יין... 

  ,לתכנן מנות וקישוטים מפירות: אבוקדו, זיתים, פירות יבשים, קומפוט 
 ות ועוד כיד הדמיון הטובה!קישוט עוגה עם פיר

 



 

 

                    
 
  .מתוקים צילך נאה אמת המים עוברת תחתיך ךפירותי ..?במה אברכך ...אילן ,אילן *

 פירותיך.....שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך. ...יהי רצון ...אלא

 ...ורימון ארץ זית שמן ודבש ...חיטה ושעורה וגפן ותאנהארץ  *

 נזכור תמיד שרק אם יש הכשר אנו אוכלים,  ,מתקיםלנו עוגות ומ כשמגישים *

 כך נוסיף כוחות לנשמתנו הקדושה,  ,כשר ומעושר אחרי ברכה בכוונה

  ,לא נתפנה לדברים אסורים שלא נטמא לנו את כל האברים

 ) לפי "רבי שמעון שמו"(.וכן נקפיד על הכשר המאכלים נזכה לחכמת ד' וטוהר החיים

 ...ז בלבנון ישגהכאר ...כתמר יפרח צדיק *

  .לכה תלושי העיסהמלכבוד שבת ה ..בנפה כהלכה ..קמח תנפי *

 . "זוהי חלה"תפרישי מן העיסה ותאמרי  ,תברכי בכוונה ,תני כסף לצדקה

  .זוהי מצווה כה גדולה להפריש חלה תרומה

 "(ואדיר אדירינ.) לפי " ..זוהילהוריד שפע וקדושה. ..כמו קרבן היא עולה ..יש ברכה בעיסה

 ...תו ועלהו לא יבולתן בעיאשר פריו י ...כעץ שתול על פלגי מיםה 'והי *

 ..!יצליח ...יעשה ...וכל אשר       

 תמיד ברכה ושמחה של מצווה ..של אמנו שרה ..הבאוהל *

 לא הסתלק ענן השכינה ונר דלוק שלה גם לא כבה,            

  .טעם גן עדן בכל עוגה ...יתה ברכהיה ...ובעיסה            

 "(דרור יקרא.) לפי " יתה תמיד צנועה.ילאור השכינה, אמא שרה ה ...במה זכתה

 שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו,  דע לך *

 דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו            

 ומשירת העשבים, נעשה ניגון של רועה.            

 ה כששומעים השירה שלהם,ונא ...כמה יפה

 ד את ד'הם ובשמחה לעבויטוב מאוד, להתפלל בינ 

 מתמלא הלב ומשתוקק ..ומשירת העשבים 

 ומשתוקק אל ארץ ישראל,  תהשירה מתמלאן וכשהלב מ 

 אור גדול אזי נמשך והולך מקדושתו של הארץ עליו

  ...נעשה ניגון של הלב  .ומשירת העשבים. 

 ה שלום.'ה דרכי נועם וכל נתיבותי'בה ותומכיה מאושר. דרכיהיא למחזיקים  עץ חיים *

 בס"ד



 

 בס"ד

 ממנהגי ט"ו בשבט

 פריחה רוחנית
 התבוננות בפלאי הפירות



 פעקלאך... מזכרות...פעקלאך... ...פעקלאך...מזכרות...פעקלאך...מזכרות...פעקלאך          בס"ד

 פעקלאך... מזכרות...פעקלאך... ...פעקלאך...מזכרות...פעקלאך...מזכרות...פעקלאך

 

 

 מאחורי הממתק

 מרוצה ושמח, מעבר למטרה שלנו בנתינת ממתק לילד שירגיש יקר, ואהוב,

 אפשרות והזדמנות להקנות לו מוסגים ומסרים חשובים וערכיים.יש לנו  

 כשם שאנו מקפידים לא לקנות ממתקים מסוימים בשביל התמונות הגסות

 וכדומה, כך עלינו לנתב את הילדים שלנו על ידי עטיפות ברוח נקיה עם

 סממנים יהודים בכל מיני הזדמנויות.

 עשר שנים ב"ה ויש לי אני מכינה פעקאלאך ומזכרות לנכדים שלי כמעט

 כל מיני ממתקים שמשמשים אותי הרבה.  למשל: צורת ה"אפרופו" או

 בצלופן עם מדביקה של 01"שפיצים" באים כמה פעמים בשנה,  באלול 

 בעל תוקיע, שוב בראש השנה, בפורים בתור כובע ליצן! )ונהפוכו( 

 על עוגת הר סיני בתור שופרות! 2ובשבועות 

 מעבירין.., וצדקה,...-באלול וראש השנה .ככב כל השנהגם כסף שוקולד מ

 , בפוריםכדמי חנוכה, בחנוכה כמובן לכפרות על כסףלפני יום כיפור 

 בפסח כסף "זכר למחצית השקל",מדביקה של עם או  מתנות לאביונים

 , בשבועותקמחא דפסחא-שר לפסח עם מדביקה של מצה עגולהכשוקולד 

 .טוב לי...זהב וכסף-וגם זהבגם כסף 

 כמו-כמו פאות, "קידס"-ביסליסוגי חטיפים,  3ה עושים שקית עם 'לחלק

 ים לקריאת שמע. זה מתאיםינצורת יד ששמים על העי-כיפות, ו"כפה"

 לחלק גם ב"קריאת שמע ליינען".

 

 

 אלול



 בס"ד

 סדר הכנת פעקאלע/מזכרת

הקדשה 0  

יקתתיקיה/שקית/נר 2  

פעילות, שירון, ברכון, ספור...דפי ציור, דפי  3  

י החג: נירות, שמן זית, חנוכיה, סביבון, דמי חנוכה ומאכלי חלב.סימנ  4 

מאפה: מלחם, אוזן המן,... 5  

פל גדול/קטן עטוף כמו סידור, תהילים, גמרא, מחזור...וו 6  

מקופלת )כמו עץ(*, , מחנותכסף, צורה משבלונה :שוקולד 7        

, כל סוגי הפירות/ממתק בצורת פרי עם סוכר/דבש/תמר סוכריה/ ג'לי/ 8    

  חטיף 9

 .הלשכל פעקאלע חייב להאכיל את כל המרכיבים הא כמובן, שאין הכוונה

 הרשימה מיועדת לתת רעיונות לגיוון ותוכנית מהיכן להתחיל להכין.

 ובכן, הדבר הראשון ולפעמים החשוב מכולם, זו היא ההקדשה/האיחול.

 טו בשבטהקדשה/איחול ל 0

 "טו בשבטלהכין פתקים או לקנות מדביקות של " אפשר

 .שמו של הילדשאתה כותב את  אישיאפשר שהאיחול יהיה יותר 

  עם שמות הילדים.טו בשבט מתאימה ללנסח ברכה אפשר 

  .לכל אחד בנפרדאחרון, לכתוב הקדשה אישית 
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 לשלמה חיקר נ"י
 תחזיק בתורה שהיא 

 עץ חיים
 ותצמח לתפארת

 המשפחה!
 וסבתה מאחלים סבא

 



 בס"ד
 

 2.תיקיה/שקית/נרטיק

יקתר תיקיה/שקית/נראחרי שהחלטת מה יהיה בפעקאלע תבח  

 שמתאים בגודל לחוברת/שירון... וכל הממתקים.

ירוק. למשל צבע  טו בשבטאפשר לתכנן שקית/נרתיק שקשור ל  

עץ, פירות..., עליםלהדביק אפשר   

 3. דפי ציור, דפי פעילות, שירון, ברכון, ספור...

טו בשבטת, גזירות וחידונים בנושא דפי ציור, תפזור  

ותאוהנות בציל ,זמןתקדיש  . לעשות ביחד עם הילד  

שאיך לחפ ,וללמד את הילד על הדרך פטנטים בציור  

לשני שהוא מצליח או מנצח. ניםפרגמ איך כמוכן, ,מילים בתפזורת  

קדימה :הזדמנות לחזק נושא הברכותסביב לטו בשבט יש   

תפילה על אתרוג נאה. .וכו' מצוות הקשורות בעץ ,בברכות  

 4. סימני החג: שבעת המינים, צורת עץ, עלים, פירות

שבעת המינים: *"דגלים": מקלות קרטיב צבעונים )7( עם שבעת המינים. 

ציורים או יצירה בגזירה והדבקה. ,תמונות עם למינציהאפשר לקחת   

בקבוקונים וכו' עם כמות סמלית של שבעת המינים.קיות, שלהכין *  

הפירות. ושאר פירות.  סדר חשיבות קלפים של שבעת המינים*  

 *הכין "פרות טיש" שכל ילד 

 מקבל צלחת עם קצת 

 מכל סוג של פירות.

בשירים כמובן ללוות  

תורה, ספורים ומוסר. בדברי   

 



 בס"ד

 

()המשך פעקאלע       

 5. מאפה: מלחם, עוגה...

גוזים טחוניםאעוגת טורט עם *טים אישים, 'שים במנגעוגת פירות יב*  

ננס משימורים, קיווי אעיני רימון, רלמעלה עם ג מצופה קצפת ומקושט

טעים ומרנין. ואפרסק  

*עץ מלחם: ילדים וגם מבוגרים ייהנו מאד להכין עץ מבצק, לאפות 

., )ארץ חיטה...(בסעודת טו בשבט עם טחינה וחומוס ולאכול אותו אחריכן  

.(עם תה צבוע בצק לבןקמח מלא או )כוסמין,  לבן ובצק חום בצק יש להכין  

מהשרש עד  רצועות ערוכות. מאלה עושים את גוף העץ 4מן הבצק החום יוצרים 

עושים מעין פיתה מהבצק הלבן :הענף  

דים,שקומקשטים עם חצאי זיתים,   

פירות.או חצאי דובדבנים כמו   

  

 תמרחו ביצה ושומשום

.מעלות 112-ב דקות 81-18 ולאפות  
 

                                               
"ענפים" את ה"שרשים" וה                                          

                                              אפשר לפצל לרצועות 
.יותר בעזרת סכין פשוט ותדק                                                        

 

 

 

 



 עץ משוקולד מקופלת              בס"ד    ב

 בתורר ומלג בע למזמן משמש אותי בפעקאלע ש שוקולד מקופלת

 לאחרונה הפכתי את המקופלת  של אש.תמונה ועליו  עץבול 

 "אדם עץ השדה"...ו"היא עץ חיים"לשבועות כגזע של עץ ל

 7-01לטו בשבט.  מוציאים את השוקולד מן העטיפה ועוטפים אותו בצלופן 

 קוטג' וגוזריםמכסה של   לוקחים בעזרת נייר דבק.

"x  .לפי הדוגמא ומעמידים אותו במכסה " 

 הצמרת מדביקים למעלה, ולמטה אפשר לצרף את 

 או יין עם מיץ ענבים לת פירות", פקק שלס"סל

 מכסהבכריות עגולות קטנות, אדומות סו

 ליד העץ.  כמוכן לעשות

 דשה ושורשים בתחתית העץ

 לגזור, לצבוע עיגול תחתית, תמונה לגזור

 או מפלסטלינה ירוקה וחומה.בריסול ירוק וחום 

 ים ירוקים!ט  י  ראיתי שמקשטים את ה"דשה" עם פ   

 

 "אתרוג נאה"

 את העץ הזה אפשר לעשות עם "אתרוגים" במקום תפוחים וסוכריות

 תצרפו תפילה על אתרוג נאה )ג'לי בינס(.  צהובות קצת מעורכות

 יחול לילד שיצמח לפרי נאה בעץ משפחתו עם תורה ומידות כמו אתרוג,או

 את האיחול אפשר לכתוב כמו שלמדנו על האתרוג שיש בו גם ריח וגם טעם.

 1- או להדפיס בהקדשה של טו בשבט.

 סלוטייפ

 אדם עץ השדה

-0- 



 

 

 

  עץ חיים היא

  

 אדם עץ השדה
 אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה אדם עץ השדה
 אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה
 אדם עץ השדה אדם עץ השדה
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 אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה



 

 אדם עץ השדה אדם עץ השדה אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה אדם עץ השדה אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה אדם עץ השדה
 אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה אדם עץ השדה
 אדם עץ השדה

 אדם עץ השדה אדם עץ השדה אדם עץ השדה
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 תחתיות דשה*

 .העץ שורשי עם

 לעץ יתתחתצבוע ל*אפשר 

 מכסה או עלולהדביק 

 כסה הקוטג'של מ בדופן הפנימי

 .פלסטלינהה במקום
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 תחתיות דשה*

 .העץ שורשי עם

דביק לה*אפשר 

 מתחת לעץ

בדופן הפנימי של 

 כסה הקוטג'מ

 .פלסטלינהה במקום
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 תפילה לאתרוג נאה
 
 
נ"י היקר לתלמדי  

 למדנו שהאתרוג
הוא המשובח שבמינים   

 יש לו גם ריח וגם טעם, 
וגם תורה גם מידות טובות  

 גדלת במשפחה עם שורשים 
  וחזקים עמוקים

 שמגיעים עד אברהם אבינו
לתפארת המשפחה יהי רצון שתגדל  
.כמו אתרוג נאה ,ועם ישראל  

 

 

 תפילה לאתרוג נאה
 

  

 תפילה לאתרוג נאה
 
 

נ"י היקרתלמדי ל  

 למדנו שהאתרוג
הוא המשובח שבמינים   

 יש לו גם ריח וגם טעם, 
וגם תורה גם מידות טובות  

 גדלת במשפחה עם שורשים 
  וחזקים עמוקים

 שמגיעים עד אברהם אבינו
לתפארת המשפחה יהי רצון שתגדל  
.כמו אתרוג נאה ,ועם ישראל  

 

 

 תפילה לאתרוג נאה
 

 
 

 תפילה לאתרוג נאה
 
 
נ"י היקר לתלמדי  

 למדנו שהאתרוג
הוא המשובח שבמינים   

 יש לו גם ריח וגם טעם, 
וגם תורה גם מידות טובות  

 גדלת במשפחה עם שורשים 
  וחזקים עמוקים

 שמגיעים עד אברהם אבינו
לתפארת המשפחה יהי רצון שתגדל  
.כמו אתרוג נאה ,ועם ישראל  

 

 

 תפילה לאתרוג נאה
 

  

 תפילה לאתרוג נאה
 
 

נ"י היקרתלמדי ל  

 למדנו שהאתרוג
הוא המשובח שבמינים   

 יש לו גם ריח וגם טעם, 
וגם תורה גם מידות טובות  

 גדלת במשפחה עם שורשים 
  וחזקים עמוקים

 שמגיעים עד אברהם אבינו
לתפארת המשפחה יהי רצון שתגדל  
.כמו אתרוג נאה ,ועם ישראל  

 

 

 תפילה לאתרוג נאה
 

 
 

 תפילה לאתרוג נאה
 
 
נ"י היקר לתלמדי  

 למדנו שהאתרוג
הוא המשובח שבמינים   

 יש לו גם ריח וגם טעם, 
וגם תורה גם מידות טובות  

 גדלת במשפחה עם שורשים 
  וחזקים עמוקים

 שמגיעים עד אברהם אבינו
לתפארת המשפחה יהי רצון שתגדל  
.כמו אתרוג נאה ,ועם ישראל  

 

 

 תפילה לאתרוג נאה
 

  

 תפילה לאתרוג נאה
 
 

נ"י היקרתלמדי ל  

 למדנו שהאתרוג
הוא המשובח שבמינים   

 יש לו גם ריח וגם טעם, 
וגם תורה גם מידות טובות  

 גדלת במשפחה עם שורשים 
  וחזקים עמוקים

 שמגיעים עד אברהם אבינו
לתפארת המשפחה יהי רצון שתגדל  
.כמו אתרוג נאה ,ועם ישראל  
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תפילה לט"ו בשבט
ונכון לומר ביום ט"ו בשבט  בשחרית פסוקים אלו  בט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, על כן טוב 
האתרוג,  על  בפרטות  שבט  ט"ו  ביום  לבקש  שצריך  ז"ל  אשכנז  חכמי  אצל  הוא  וידוע  זו.  ובקשה 

שיזדמן לישראל אתרוג טוב. )לשון חכמים חלק א' סימן ל"ו(

ִרי  ְפּ ה  ֹעֶשׂ ִרי  ְפּ ֵעץ  ֶזַרע  ַמְזִריַע  ב  ֵעֶשׂ א  ֶשׁ ֶדּ ָהָאֶרץ  א  ְדֵשׁ ַתּ ֱאֹלִקים  אֶמר  ַוֹיּ
ב ַמְזִריַע  א ֵעֶשׂ ֶשׁ ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן. ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ ְלִמינֹו ֲאֶשׁ

י טֹוב. ְרא ֱאֹלִקים ִכּ ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו ַוּיַ ִרי ֲאֶשׁ ה ְפּ ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ ֹעֶשׂ
                                                             )בראשית א, יא-יב(

ל ִאיָלנֹות ָהֶאְתרֹוג  ָבֵרְך ָכּ ְתּ ָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ים  ִרים ּוְנִקִיּ ם, ְויֹוִציאּו ֶאְתרֹוִגים טֹוִבים ָיִפים ּוְמֻהָדּ ִעָתּ רֹוֵתיֶהם ּבְ ְלהֹוִציא ֵפּ
ׁשּום  ָבֶהם  ְיִהי  ְוֹלא  ֵלִמים,  ְשׁ ְוִיְהיּו  ֲחָזִזית  ל  ָכּ ֶהם  ָבּ ַיֲעֶלה  ְוֹלא  מּום.  ל  ִמָכּ
ָכל  ְבּ ַאֵחינּו  ָרֵאל  ִיְשׂ ּוְלָכל  ָלנּו  ְמצּוִיים  ְוִיְהיּו  ֲעִקיַצת קֹוץ.  ַוֲאִפילּו  רֹון,  ִחָסּ
ַחג  ְבּ ַהּלּוָלב  ְנִטיָלה ִעם  ְנִטיָלה ִעם ִמְצַות  ֶהם ִמְצַות  ָבּ ם  ְלַקֵיּ ֵהם,  ֶשׁ ָמקֹום 
תֹוָרֶתָך ַעל  יָתנּו ְבּ ר ִצִוּ ֲאֶשׁ לֹום, ַכּ ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ֹבא ָעֵלינּו ְלַחִיּ ָיּ ּכֹות ֶשׁ ַהֻסּ
ִרי ֵעץ ָהָדר  ּיֹום ָהִראׁשֹון ְפּ ם ָלֶכם ַבּ ָך, )ויקרא כג, מ( ּוְלַקְחֶתּ ה ַעְבֶדּ ְיֵדי ֹמֶשׁ
ֱאֹלֵקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ִויִהי  ָנַחל.  ְוַעְרֵבי  ָעֹבת  ֵעץ  ַוֲעַנף  ָמִרים  ְתּ ת  ֹפּ ַכּ
ל ְנִטיַלת לּוָלב ַוֲהַדס  ם ִמְצָוה זֹו ֶשׁ ַעְזֵרנּו ּוְתַסְיֵענּו ְלַקֵיּ ַתּ ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשׁ
ים טֹוִבים  ְלַחִיּ ָעֵלינּו  ֹבא  ָיּ ֶשׁ ּכֹות  ַהֻסּ ַחג  ְבּ ּה  ְזַמָנּ ִבּ ִתְקָנּה  ְכּ ְוֶאְתרֹוג  ַוֲעָרָבה 

ִהְלָכתֹו. ר ְכּ ֵלם ְוָכֵשׁ ר ְוָנִקי ְוָשׁ לֹום, ְוַתְזִמין ָלנּו ֶאְתרֹוג ָיֶפה ּוְמֻהָדּ ּוְלָשׁ

ל ִמיֵני ָהִאיָלנֹות  ָבֵרְך ָכּ ְתּ ָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ ִויִהי ָרצֹון ִמְלּ
ּיֹוִציאּו  ֶשׁ ָפִנים  ַהְגּ ּוְתָבֵרְך ֶאת  ְוטֹוִבים,  ֵמִנים  ְשׁ ִרּבּוי,  ְבּ רֹוֵתיֶהם  ֵפּ ְויֹוִציאּו 
ָלֹרב  ֵמֶהם ָמצּוי  ַהּיֹוֵצא  ִין  ַהַיּ ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ְוטֹוִבים,  ֵמִנים  ְשׁ ה,  ַהְרֵבּ ֲעָנִבים 
תֹות ְוָיִמים  ָבּ ַשׁ ָלה ְבּ ם ּבֹו ִמְצַות ִקּדּוׁש ּוִמְצַות ַהְבָדּ ָרֵאל ְלַקֵיּ ָך ִיְשׂ ְלָכל ַעְמּ
ֱאֹכל  ֵלְך  ז(  ט,  )קהלת  תּוב  ָכּ ֶשׁ ִמְקָרא  ַאֵחינּו  ּוְבָכל  נּו  ָבּ ם  ְוִיְתַקֵיּ טֹוִבים 
יָך.  י ְכָבר ָרָצה ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעֶשׂ ֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך ִכּ ְמָחה ַלְחֶמָך ּוֲשׁ ִשׂ ְבּ
י ַיְעִרי ִעם  ִמי ָאַכְלִתּ ָשׂ ה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְבּ י ֲאֹחִתי ַכָלּ אִתי ְלַגִנּ )שיר ה, א( ָבּ
ְכרּו ּדֹוִדים. ִיְהיּו ְלָרצֹון  תּו ְוִשׁ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי ִאְכלּו ֵרִעים ְשׁ י ָשׁ ְבִשׁ ִדּ

י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ
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 בס"ד

 חייםָהִאיׁש ֶהָחֵפץ 

 ים,'ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִ               

 אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב:

 ע,ר ְלׁשֹוְנָך ֵמרָ ְנצֹ

 ר ִמְרָמה:בֵ ּוְשָפֶתיָך ִמדַ 

 ע ַוֲעֵשה טֹוב,סּור ֵמרָ 

                        :ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּוׁש ַבֵק 

 (תהילים ל"ד, י"ג)                                   

ל ֶאְתרֹוִגיםפ    ס ׁשֶ ְרד ֵ  

   ה'ָהיָ  ֹו בַפַעם ָהָי'ה ַפְרֵדס ֶאְתרֹוִגים ִעם ֶׁשֶלט ָיָׁשן ֶׁש 

 ַפְרֵדס". ַבַעל הַ  - "ָנא לֹא ָלַקַחת ֵפרֹות ְבִלי ְרׁשּות ָכתּוב

  סּוְוָהֲאָנִׁשים ִנְכנְ  ּוָצהרַהָגֵדר פְ  ָתהַאְך ָׁשִנים ְכָבר ָהיְ 

 ְבִלי בּוָׁשה ִלְקטֹף ֶאְתרֹוִגים. 

ֵזֶכר  –, ֵמִציץ ֵבין ָהֲעָשִבים ה ָתלּוי'עֹוד ָהיָ  ַעל ַהַבִית ִמְזַמן ִהְתָיֵאׁש, ַאְך ַהֶשֶלט ֶׁשל ַפַעםבַ 

כֹות.ַלָיִמים ַהּטֹוִבים ֶׁשַבַעל ַהַפְרֵדס ָהָי'ה מֹוֵכר ֶאת ֵפרֹוָתיו ִבְמִחיר ָהגּון ִלְפֵני ַחג הַ   סֻּ

, ְוִהְתבֹוֵנן ַחָָּהבֶֹקר ֶאָחד ָעַבר ְלַיד ַהַפְרֵדס ַאְבֵרְך ָצִעיר ְוָצנּוַע ְלַאַחר ְתִפַלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ֵנץ הַ 

ָלל. הּוא ַעְצמֹו נֹולַ  ּוִזים ּותֹו ָעַזר ְלַסָבא ֶׁשלֹו ְלַטֵפל ְבַפְרֵדס ַהַתפְכָפר ּוְבַיְלדד ִב ַבַפְרֵדס ַהְמחֻּ

ט ִליֶהח  ַהְִָּׁשַפְחִתי. ָכַאב לֹו ְמאֹד ְלַהִביט ְבַפְרֵדס ָהֶאְתרֹוִגים ֶהָעזּוב ָׁשִנים כֹה ַרבֹות, וְ 

 ְלַעְצמֹו ָלַקַחת ֶאת ָהִעְנָין ְלִטפּולֹו.

 

 

ר ִזיר ֶאת ַהַפְרֵדס ְלִתקּונֹו. ָכל בֶֹקר ַהְׁשֵכם, ְלַאחַ ָהַאְבֵרְך ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַבֵסֶתר ְלַהחֲ 

ֵבִׁשים, ָחַרׁש ֶאת ץ ֵעִצים יְ צַ . ִנֵכׁש ֲעָשִבים ְמיָֻּתִרים, קָ נֹוָסף ְתִפַלת ָוִתיִקין, ִתֵקן ַמֶשהּו

ִחֵזק ֶאת  - ּוְכֶׁשַהכֹל ָהָי'ה ְכָבר מּוָכן ,ֵבִׁשיםֵבָׁשה, ִהְׁשָקה ֶאת ָהֵעִצים ַהיְ ָהֲאָדָמה ַהיְ 

 ֶקף.ַהֶשֶלט ְוִתֵקן ֶאת ַהָגֵדר ְבאֶֹפן ֲאֶׁשר ִבֵשר ָלַרִבים ֶׁשַהֶשֶלט ַהָיָׁשן ְבתֹ

ים ִנים ְמִאירֹות ַבשּוק. ַבַעל ַהַפְרֵדס ָמַכר ֶאְתרֹוגִ פָ ַאְנֵׁשי ַהְכָפר ְב י ִהְבִחינּו ְׁשרֵ ְבחֶֹדׁש ִת 

ָבִחים ִבְמִחיר ָהגּון. ְכֶׁשִהְתַגָלה ַמֲעֵשה ַהַפְרֵדס, ִחְפשּו כָֻּלם ֶאת ַהָש  ִליַח ַהּטֹוב ְמׁשֻּ

 א.נֹות ֵאֶצל ַבַעל ַהַפְרֵדס ֶאְתרֹוִגים  ִבְמִחיר ָמלֵ ִליטּו כָֻּלם ִלְק ִזיר ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה ְוֶהח  ֶׁשֶהח  

ֵׁשי ַהְכָפר ַבַעל ַהַפְרֵדס לֹא ִהְקִפיד ַעל ְבֵני ַהְכָפר ְוָרָצה ָלֵתת ָלֶהם ֲהָנָחה ְגדֹוָלה, ַאְך ַאנְ 

גּו ל ַהִזְלזּול ְוַהֶגֶזל ֶׁשָנהֲ ִליטּו ֶפה ֶאָחד ְלַׁשֵלם ֶאת ְמלֹא ַהְִָּחיר ֶׁשל ָהֶאְתרֹוִגים ְלַכֵפר עַ ֶהח  

 ה ָׁשִנים.ְבַבַעל ַהַפְרֵדס זֶ 

כֹות ֲחִביָבה  תֵמאֹוָתּה ָׁשָנה ִנְהְיָתה ִמְצוַ   ַאְרַבַעת ַהִָּיִנים ֶׁשל סֻּ

 ֲעֵליֶהם ְבאֶֹפן ְמיָֻּחד. ּוָבאּו ְבָכל ָׁשָנה ִמְֶָּרַחִקים ִלְרכֹׁש ֶאְתרֹוג 

 ֵמאֹותֹו ַפְרֵדס.

ו ר פ  ס ִ ל ֵמה   ִנְמׁש 

ְזנַ  ,ר' ִיְשָרֵאל ֵמִאיר ַהכֵֹהן ַכַגן ָמָצא ֶאת ְׁשִמיַרת ַהָלׁשֹון, ִמְצָוה כֹה ְיָקָרה ַחת ֶׁשֲאִפלּו מֻּ

 ע.לֹא ָיְדעּו ָכל ָכְך ֵאיְך ִלְׁשמֹר ְלׁשֹוָנם ֵמרָ  ֲאָנִׁשים ׁשֹוְמֵרי תֹוָרה ּוִמְצֹוות

ר ּוְגָמָרא, ט ִהְלכֹות ְׁשִמיַרת ַהָלׁשֹון ִמָכל ִסְפֵרי ַהקֶֹדׁש. תֹוָרה, מּוסָ ָחַרׁש ְוִלקֵ  –ֶמה ָעָשה? 

ְהָי'ה ַנֲעָרץ ְׁשִמיַרת ַהָלׁשֹון ַוֲאִפלּו לֹא ָרַׁשם ֶאת ְׁשמֹו. ַאְך ַהֵסֶפר נִ ּו חייםץ פֵ ְוָכַתב ֵסֶפר חָ 

ִזיר ", ְוָכְך ֶהח  חייםץ פֵ "חָ ֵמִאיר ַבַעל הֶ ר' ִיְשָרֵאל ע"ש ֶׁשִהְתִחילּו ִלְקרֹא לְ  –ּוְמבָֻּקׁש 

 ּוָבה.ֶׁשִנְהְיָתה ִמְצַות ְׁשִמיַרת ַהָלׁשֹון ְלִמְצָוה ְיָקָרה ַוֲאה ,ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה חייםֶהָחֵפץ 

ָלה ַהְש                                                ֵלָמה.ִבְזכּותֹו ִנְזֶכה בעז"ה  ְלָקֵרב ֶאת ַהְגאֻּ
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