
, ו בשבט הגיע"ט"
..."חג לאילנות

שירים  , תמונות, ערכת פעילויות
ו בשבט"וזיכרונות לכבוד ט

,  דבי להב, פולט גרינברג: הוכן על ידי
שמש-אביטל גרינולד ודפנה גולן



חג המוקדש  , ו בשבט הוא חג המסמל את התקרבות האביב"ט
.  לנטיעת עצים בדגש על  שמירה על הטבע והסביבה, לטבע

בשנות השישים נערכה הסברה גדולה להעלאת מודעות 
.שהובל דרך הילדים במערכות החינוך, לשמירה על פרחי הבר

הערכה מכילה מיגוון פעילויות והעלאת זכרונות הקשורים לטו  
-פירות וכמובן עצי, נטיעות, בשבט הקשורים לייעור הארץ

.  הארץ
לחדד  , אנו מקוות שהערכה תאפשר להם להעלות זכרונות

אנא קיימו את . שאלות ולאפשר שעות שיחה ופעילות נעימים
בהנאה ובגובה  , הפעילות בדרך של שיחה ויצירה הדדית

.    העיניים 



פורחתהשקדיה
דושמןישראל : מילים

רבינאמנשה : לחן
https://www.youtube.com/watch?v=f-

rccC3zFig

פורחתהשקדיה
,ושמש פז זורחת

מראש כל גגצפורים
.מבשרות את בוא החג

ו בשבט הגיע"ט
.חג לאילנות

ו בשבט הגיע"ט
.חג לאילנות

כך הולכים השותלים
רון בלב ואת ביד

מן העיר ומן הכפר
מן ההר, מן העמק

ו בשבט"בט
ו בשבט"בט

?השותלים, למה באתם
נכה בקרקע ובצור

וגומות סביב נחפור
בהרים ובמישור

ו בשבט"בט
ו בשבט"בט

?השותלים, מה יהא פה
שתיל יבוא בכל גומה

יער עד יפרוש צילו
על ארצנו ערומה

ו בשבט"בט
ו בשבט"בט

הארץ משוועת
,הגיעה עת לטעת

לו עץיקחכל אחד 
.באתים נצא חוצץ

...ו בשבט הגיע"ט

https://www.youtube.com/watch?v=f-rccC3zFig
https://www.youtube.com/watch?v=01YeL8iDRKk


ו בשבט"ט
למניין השנים ל"חזשקבעוראש השנההואו בשבט"ט

.ארץ ישראלבהאילןפירותשל

הכרחי , משנהכפי שהוא מכונה ב, ראש השנה לאילן

נטע  כגון, פירותהתלויות בגיל המצוותלקיום

.ומעשרותתרומותוביכורים,רביעי

ביום זה להרבות באכילת פירות העץ של ארץ נהוג

ויש הנוהגים  , שבעת המיניםבמיוחד מפירות, ישראל

בנוסף רבים נוהגים לציין  ". ו בשבט"סדר ט"לערוך בו 

.אותו בנטיעת עצים
האם נהגתם לחגוג את  ▪

?  ו בשבט בילדותכם"ט

?כיצד חגגתם

ו  "האם ערכתם סדר ט▪

?בשבט

האם השתתפתם  ▪

?ו בשבט"בנטיעות בט



בארץ אהבתי השקד פורח
לאה גולדברג: מילים

אמריליומוני : לחן
https://www.youtube.com/watch?v=7hkx1YE2fnU

בארץ אהבתי השקד פורח
בארץ אהבתי מחכים לאורח

אמהותשבע עלמות שבע 
.שבע כלות בשער

בארץ אהבתי על הצריח דגל
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל

בשעה טובה בשעה ברוכה
.המשכיחה כל צער

אך מי עיני נשר לו ויראנו
ומי לב חכם לו ויכירנו

מי לא יטעה מי לא ישגה
?מי יפתח לו הדלת

בארץ אהבתי על הצריח דגל
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל

בשעה טובה בשעה ברוכה
.המשכיחה כל צער

...אך מי עיני נשר לו

כי תבואו אל הארץ
לאה גולדברג: מילים

אמריליומוני : לחן
https://www.youtube.com/watch?v=UXhyYYezMUw

כי תבואו אל הארץ
,ונטעתם כל עץ תחילה

ונתן העץ פריו
.והארץ יבולה

עת לנטוע אילנות
עת לנטוע אילנות
עת לנטוע ולבנות

וישבתם איש תחת גפנו
,ותחת תאנתו

והייתם כעץ שתול
על פלגי מים

...עת לנטוע

אל ארצי
רחל: מילים

יהודה שרת: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=zONQ-c4lC6A

,לא שרתי לך ארצי
ולא פארתי שמך
בעלילות גבורה

.בשלל קרבות
רק עץ ידי נטעו

,חופי ירדן שוקטים
רק שביל כבשו רגלי

.על פני שדות

,אכן דלה מאוד
,האם, ידעתי זאת

אכן דלה מאוד
מנחת בתך

רק קול תרועת הגיל
,האוריגהביום 

רק בכי במסתרים
.עניךעלי 

https://www.youtube.com/watch?v=7hkx1YE2fnU
https://www.youtube.com/watch?v=UXhyYYezMUw
https://www.youtube.com/watch?v=zONQ-c4lC6A


הקופסא הכחולה
יהודה עצבה: כתב.     ל.ק.קופת ק

או יותר נכון המשיכו בגאולת האדמות  , התחילו, לפני למעלה ממאה שנה
כולנו כל , ואנחנו, הקרן הקיימת דאגה לגאול את האדמות. בארץ ישראל

היינו יושבים  , אני זוכר בשיעורי קבלת שבת ביום שישי. היישוב נרתם לזה
הייתה מעבירה את  סביב יחד עם המורה ושרים שירי אהבת הארץ והמורה

כל ילד היה חייב , הקופסה הזאת בין התלמידים והיה צריך לתרום חצי גרוש
חייב  -להביא חצי גרוש ואם לא היית מביא חצי גרוש המורה הייתה רושמת 

בדחילו ורחימו היינו תורמים את  , ומה. חצי גרוש לקרן הקיימת לישראל
: כולנו יחד, בתמימות, יותר נכון שרים בתפילה, הכסף ומתפללים

אספר לך הילדה
וגם לך הילד

איך בארץ ישראל
אדמה נגאלת

דונם פה ודונם שם
רגב אחר רגב                  

כך נבנה אדמת העם
מצפון עד נגב

על הקיר תלויה קופסה
זו קופסת התכלת

כל פרוטה בה נכנסה
אדמה גואלת

דונם פה ודונם שם
רגב אחר רגב

כך נבנה אדמת העם
מצפון עד נגב



הקופסא הכחולה
דונם פה ודונם שם

יהושע פרידמן: מילים
רבינאמשה : לחן

https://youtu.be/dscqIaLd8gA

דונם פה ודונם שם
רגב אחר רגב

כך נפדה אדמת העם
מצפון עד נגב

על הקיר תלויה קופסה
זאת קופסת התכלת
כל פרוטה שנכנסה

אדמה נגאלת

. קופסאות כחולות ישנות
-קופסה מגרמניה מ: משמאל לימין
..., מגטו ורשה, 1920

הקופסה הכחולה: ל מציג"קק
https://youtu.be/kdVTpl_oVBM

https://youtu.be/dscqIaLd8gA
https://youtu.be/kdVTpl_oVBM


שנה120ישראל חוגגת ליימת קרן קה

היא הגוף הירוק הגדול  , המים והקרקע, הוא בתחום הייעור" ל"קק"עיקר עשייתה של ה, היום
.במדינה התורם לאיכות הסביבה בישראל

החברות המייסדות בישראל-קרן קימת לישראל
https://youtu.be/PCwOPPb0qtY

https://youtu.be/lOJ0l44imPE

https://youtu.be/PCwOPPb0qtY


בחירת העץ של ישראל
"  העץ הלאומי"ל משיקה את תחרות "קק, לקרן קימת לישראל120-לרגל חגיגות ה

.  ומזמינה אתכם לבחור את העץ שלדעתכם מיצג את מדינת ישראל בצורה הטובה ביותר
אלת  , אלה ארץ ישראלית, ברוש, זית אלון התבור, דקל תמר: בחרו את העץ שלכם

.   תאנה ואקליפטוס, המסטיק
לחצו כאן לקישור לבחירת העץ הלאומי?  איזה עץ אתם בוחרים

אלה                                                             

אלון התבור

ברוש                                                                   

זית

דקלאקליפטוס                                                             

תאנה

https://salkkl.kkl.org.il/NationalTree/#/TreeList


...ביער, ביער
.ל מתחזקת את היערות ומספקת שירותים שונים"קק

:התבוננו בתמונות

.תארו את התמונה•

?האם אתם מרבים להיות ביער•

?איך אתם מרגישים ביער•

?מה אתם נוהג לעשות ביער•



...ביער, ביער

המגדל משמש את עובדי הקרן הקיימת לתצפית שריפות מצפה השריפות ביער להב



עץ השדה
נתן זך: מילים

שלום חנוך: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=p0V-M7h6DGE

כי האדם עץ השדה
כמו האדם גם העץ צומח

כמו העץ האדם נגדע
ואני לא יודע

איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה

כי האדם עץ השדה
כמו העץ הוא שואף למעלה
כמו האדם הוא נשרף באש

ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה

כמו עץ השדה

אהבתי וגם שנאתי
טעמתי מזה ומזה

קברו אותי בחלקה של עפר
מר לי בפה, ומר לי

כמו עץ השדה

על הדרך עץ עומד
איציק מאנגר: מילים

לסקובסקי.פ: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=fK30qcgkNww

,תשוחעל הדרך עץ עומד צמרתו 
.עזבוהו ציפוריו לאנחות הרוח
,אל דרום ומערב ואולי מזרחה

.רק הרוח תלטף צמרתו ששחה
,אמא, נא הקשיבי: "אל אימי אני אומר

.אף אני ציפור אהיה וכנף ארימה
,לא אנוד ממנו, ליאעופהאל העץ 

"ואנחמנואצייץ לו שיר עליז 

-טריטריים טרי 
טיטריטרי 

,הבן לי, בן יקיר", דימעהאז אימי מוחה 
".אל תעוף לבד בקור שמא תצטנן לי

,חבל על מאור עינייך, אימי, אל תבכי"-
".כך וכך אהיה ציפור ואפרוש כנפיים

,אוצרי לי, איציק"-, סחה אמא ובוכה
.לפחות קח בגד חם שתהיה בריא לי

,קשור צעיף על עורף, ערדליים שתנעל
".אויה לי ואללי כה קשה החורף

-טריטריים טרי 
טיטריטרי 

,תיתפרחחגופיה חמה תילבש אל נא 
.'או חלילה בין מתים תבוא להתארח
,כמה לי קשה עכשיו איך כנף ארימה

.מה קלה היא הציפור מה כבד לב אמא
,אז בעצב אחייך אמא אל עינייך

.לא נתנה אהבתך לי לפרוש כנפיים
,תשוחעל הדרך עץ עומד צמרתו 

.עזבוהו ציפוריו לאנחות הרוח

טריטריים טרי 
טיטריטרי 

https://www.youtube.com/watch?v=p0V-M7h6DGE
https://www.youtube.com/watch?v=fK30qcgkNww


גינה לי

:חומרים

עציצים ריקים-
צלחת או תחתית-
אדמה-
כף-
צמחים-
מים-

שתילה-גינון ביתי

:תהליך השתילה

ממלאים עציץ או עציצים באדמה1.

(לגזום מתחת לפרק)מכינים את הייחורים 2.

עושים חורים באדמה בעזרת האצבע או עיפרון3.

שמים את השתיל בחור ומהדקים4.

צלחת מתחת לעציץ/שמים תחתית5.

משקים עם מים6.

:צמחים מומלצים

..תבלינים, פרחי עונה, סוקולנטים, גרניום, ירקא, יהודי נודד, פוטוס

:  נושאים לשיחה

חקלאות/גינון/של פעילות עם צמחיםזכרונות•
מה הצרכים או התנאים לטיפול בצמח•
השוואה בין טיפול בצמח לטיפול בילדים•
, עלייה לארץ)לבין מעברים שעושים בחיים -הקבלה בין העברת צמח ממקום אחד לאחר•

..(מגורים, עבודה



?מי הנוטע 

ארתור רובינשטייןהפסנתרן 19861980נוטע עץ מהטהזוביןהמנצח 

?מה יחסכם אליהם, ספרו עליהם, זהו את האישים•

?במה הם עסקו•

.מצאו מכנה משותף בין הדמויות•



?מי הנוטע 

1983, נוטע עץ בנס הריםר'הנרי קיסינג 1949ו בשבט "טגוריון -דוד בןראש הממשלה 



אל גינת אגוז
מתוך שיר השירים: מילים

שרה לוי תנאי  : לחן
https://www.youtube.com/watch?v=FaM1iUhAWdU

אל גינת אגוז ירדתי
לראות באיבי הנחל

לראות הפרחה הגפן
.הנצו הרימונים

לכה דודי נצא השדה
נלינה בכפרים

נשכימה לכרמים
נראה אם פרחה הגפן

פיתח הסמדר הנצו רימונים
שם אתן את דודי לך

על ראש הברוש
לאה נאור: מילים

נורית הירש: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=LkwGlVztiuU

על ראש הברוש שבחצר
,שמחה והמולה

שם כל הציפורים בעיר
.הקימו מקהלה

הסולניתהעפרונית
,ניקתה את הגרון

זקפה מקור, שילבה כנף
.וגם פצחה ברון

שריק שרק, ציףציף 
ביל בלבולבולבולבול 
...להלהלה 

,וכל מי ששמע אמר
.אח איזו מקהלה

פתאום הפסיק את השירה
,פשוש אחד זעיר

אם אין מילים ואין תווים
.הוא לא מוכן לשיר

,"אנחנו לא רוצים מילים"
,רגזו הבולבולים

,גם ללא מילים, אנחנו"
"נורא מתבלבלים

...שריק שרק, ציףציף 

הסנוניות כתבו תווים
,על חוט ועל גדרות

תוכי אחד לימד אותן
.מילים נהדרות

ועפרוניםאלפי דרורים 
,פרצו מיד בשיר

ומקולות הבולבולים
.התבלבלה העיר

...שריק שרק, ציףציף 

,"די לכם לשיר, אוי די כבר"
,צעק פתאום הברוש

כבר מאוחר, לכו לישון"
"כואב לי כבר הראש

האופרטה היפה
-לא באה עד סופה 

מחר יצפצפו קונצרט
.על עץ הצפצפה

...שריק שרק, ציףציף 

https://www.youtube.com/watch?v=FaM1iUhAWdU
https://www.youtube.com/watch?v=LkwGlVztiuU


חורשת האקליפטוס
נעמי שמר: מילים ולחן

https://www.youtube.com/watch?v=awOALvb2scA

,כשאמא באה הנה יפה וצעירה
.אז אבא על גבעה בנה לה בית

חצי מאה עברה, חלפו האביבים
.ותלתלים הפכו שיבה בינתיים

,אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה
:וגם אותה התפאורההדומיהאותה 

הסירה, הגשר, חורשת האקליפטוס
.וריח המלוח על המים

,בשביל הנה יורדת עדת התינוקות
הם בירדן ישכשכו רגליים

גדלו הילדים וכבר למדו לשחות
.ובני הנעורים חותרים בשניים

עץ הרימון
יעקב אורלנד: מילים

ידידיה ארמון: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=8K6PWcQ93wk

עץ הרימון נתן ריחו
,בין ים המלח ליריחו

,גדודך מנדוד, חומתי, שב
.דודך מדוד, תמתי, שב

,אוצרות אופיר וצרי גלעד
.בת, רכב מצריים שללתי לך

אלף הזמר אתלה לך מגן
.מן היאור עד הירדן

,את כלולה מכל כלות
.כנדגלותאת דגולה 

שתיים עינייך כשתיים יונים
.וקול קולך פעמונים

,לך הזרים, לך התרועות
,לך כל שלטי הגיבורים

?מה לי חיל אלף ומה רבבה
.לבבי מת מאהבה

,שב החץ, שב אל הקשת
,שב הרימון אל ראש העץ

,לך ואלייך החיל יוחל
.כי רד הליל, בואי כלה

...אבל על חוף ירדן

מעבר לירדן רעמו התותחים
והשלום חזר בסוף הקיץ

וכל התינוקות היו לאנשים
ושוב על הגבעה הקימו בית

...אבל על חוף ירדן

https://www.youtube.com/watch?v=awOALvb2scA
https://www.youtube.com/watch?v=8K6PWcQ93wk


מפורסמים פורחים
?מי בתמונה •
?מה שמם של האנשים-
?                                                             באיזה תחום הם פעלו-
:לכולם שמות מהעולם הצומח•
....(עצים, פרחים)למה נוהגים לתת שמות פרטיים או משפחה שקשורים לטבע -
?  האם אתם יכולים  להוסיף שמות נוספים-
?גם בשפות אחרות, האם יש לכם דוגמאות למנהג זה-
?האם יש  לכם קרובים האו חברים נושאים שמות של פרחים ועצים-

יגאל אלוןשושנה דמארי



מפורסמים פורחים

סרט, נורית

דליה מזור

אילן רמון



הרקפת
רקפת
לוין קיפניס: מילים

https://youtu.be/qI-DPtIvv6Q

א לֶּ ת ְלפֶּ חַּ ע צֹומַּ לַּ סֶּ ת לַּ חַּ ִמתַּ
ת  פֶּ קֶּ תרַּ דֶּ ,ְמאֹודנְֶּחמֶּ
ש  מֶּ תְושֶּ רֶּ ְזהֶּ תמַּ קֶּ ת, נֹושֶּ רֶּ ,עֹוטֶּ

ר ָוֹרד ת ָלּה כֶּתֶּ רֶּ !עֹוטֶּ

ת פֶּ קֶּ ת, רַּ פֶּ קֶּ ת, רַּ פֶּ ְפצֶּ ,ִצּפֹור ְמצַּ
י ע ֵאלַּ גַּ ְך רֶּ !ָהִציִצי אַּ

ת רֶּ ע ִנְסתֶּ לַּ סֶּ ת בַּ רֶּ ת נְֶּהדֶּ פֶּ קֶּ ,רַּ
י ש ָכל חַּ ת ִמנֶּפֶּ רֶּ !ִנְסתֶּ

ע  בַּ ת שֶּ ,ָלׂשּוחַּ ָיְצָאה ִעם ָהרּוחַּ בַּ
ר ָבִהיר ֹבקֶּ :ָהָיה ָאז הַּ

ח מַּ ְך, ָכל צֶּ רֶּ דֶּ ת בַּ פֶּ ח אֹוסֶּ רַּ ,ָכל ּפֶּ
ר ָוִשיר מֶּ ְך זֶּ ּוִפיָה אַּ

ע בַּ ת שֶּ ת בַּ דֶּ ע יֹורֶּ בַּ ע ָוגֶּ לַּ ,ִמסֶּ
ָחזֶּה ל הֶּ ת ֵחן עַּ פֶּ קֶּ ..רַּ

ת פֶּ ת ְורּוחַּ לֹוטֶּ פֶּ ְפצֶּ ִצּפֹור ְמצַּ
ה זֶּ ר הַּ מֶּ זֶּ !ְוסֹוף ְכָבר לַּ

.במדרש'נזר שלמה'היא , הרקפת
והותאםי תמיר בן עמהמקור נכתב על ידי 

, שכאשר נבחר  שלמה המלך למלךמשום , הרקפת מכונה נזר שלמה
הוא שלח את עוזריו לשדה שיביאו לו את הכתר היפה ביותר מפרחי  

.  והם הביאו לו זר רקפותהבר
לאות  . את ראשההרקפת כאשר נחרב בית המקדש הראשון הרכינה 

-: הם אומרים לי. בתוך מרבדי רקפותכשאני הולך עם תלמידיי .  אבל 
מה יקרה עם הראש של  , כשיבנה בית המקדש השלישי, תגיד המדריך

?הרקפת

https://youtu.be/qI-DPtIvv6Q


תפוח חינני
משה דור: מילים

יוסף הדר: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=i8lQSVsCp6g

נד אילן
צמרתו ליטף הרוח

ונשק עליו

שם בגן
יפתי קטפה תפוח

וצחוקה שנהב

לו אני אילן היא רוח
ונשקה אף לי

עוד תקטוף אותי תפוח
חינני

הו מתי היום יפוח
ואשא קולי
לשוחיפתי רדי 

בגני

(פירות חמישה עשר)שלג על עירי 
נעמי שמר: מילים ולחן

https://www.youtube.com/watch?v=IX1O8IATUE0

.כל הלילה נח, שלג על עירי
.אל ארצות החום אהובי הלך

.והלילה קר, שלג על עירי
.מארצות החום לי יביא תמר

.והלילה הקר, שלג על עירי
.מארצות החום לי יביא תמר

.מתק החרוב, דבש התאנה
.ואורחת גמלים עמוסי כל טוב

.שמש לבבי, הנה שוב ישוב
.ומשם תפוח זהב יביא

.שמש לבבי, הנה שוב ישוב
.ומשם תפוח זהב יביא

.נח כמו טלית, שלג על עירי
.מה הבאת לי, מארצות החום

.שלג על פני, שלג על עירי
.ובתוך הפרי כל געגועי

.שלג על פני, שלג על עירי
.ובתוך הפרי כל געגועי

צדיק כתמר יפרח
מתוך תהילים: מילים

עממי: לחן
https://www.youtube.com/watch?v=GmSq

ICL2aAs

,צדיק כתמר יפרח
.כארז בלבנון ישגה

https://www.youtube.com/watch?v=i8lQSVsCp6g
https://www.youtube.com/watch?v=IX1O8IATUE0
https://www.youtube.com/watch?v=GmSqICL2aAs


עץ הזית

עץ הזית מסמל יותר מכל עץ אחר את שורשיותו  
. וחיבורו לארץ ישראל

ך ולא בכדי נמנה  "הזית מופיע אינספור פעמים בתנ
ארץ ישראל  נתברכההוא על שבעת המינים שבהם 

."ארץ זית שמן ודבש"



עץ הזית

חוסנו וכושר הישרדותו של עץ הזית יחד עם סימולו  
ותבוא אליו  "ככתוב בספר בראשית , בעץ השלום

באים , "היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה
לידי ביטוי גם בסמל עלי עץ זית בצידי המנורה וגם 

.עלה העוטף את נחרב-ל"בסמל צה

https://youtu.be/7tn1jWBACBsהזיתעץמדרש

בפנינומביאעמיבןתמירהדרךומורההמספר)
הגדלהזיתעץבמדרשהנוגעיםמסיפוריואחד

(הקטנטונתבארצנו

https://youtu.be/7tn1jWBACBs


עלי הזית כסמל שלום

"  ותבוא אל היונה והנה עלה זית בפיה"
(א-בראשית י)

נושאים לשיחה
?מי הדמויות בתמונה •
?מה מחזיקה היונה במקורה •
?היונה בסיפור של נוחתמה מסמל•
?איזה סמל שלום נוסף מופיע בתמונה•



עלי הזית כסמל השלום והעוצמה במדינת ישראל

:  נושאים לשיחה
?האם אתם מזהים את הסמלים•
.  נסו לתאר אותם•
?האם אתם הייתם בתנועת נוער•
ספרו על התקופה•



:נושאים לשיחה

תארו את הסמל

האם אתם מזהים את הסמל

במוזיאון גולני ( זית)העץ של גולני 



יונה עם עלה של זית
רוז תלמה-אליגון: מילים ולחן

https://youtu.be/p-jqyGVgzPA

ִית בַּ ֵיש ִלי ְתמּוָנה בַּ
ִית ל זַּ ה שֶּ ל יֹוָנה ִעם ָעלֶּ שֶּ

ָמה חַּ ל הַּ ְלגַּ יָה גַּ ֵמָעלֶּ
יָה ִּפְגֵעי ִמְלָחָמה ְגלֶּ ְלרַּ

ָשלֹום ל הַּ ּיֹוָנה שֶּ הַּ
ת רֶּ חֶּ ל ֻאָמה אַּ יָה שֶּ ל ָחְרבֹותֶּ עַּ

ת מֶּ ְתמּוָנה ֻמְשלֶּ
ת רֶּ ֲחלֹומֹות ְבתֹוְך ִמְסגֶּ

ִית ל זַּ ה שֶּ יֹוָנה ִעם ָעלֶּ
ְתמּוָנה ְצִאי ִמן הַּ

ת ָהֱאמּוָנה ָהִשיִבי אֶּ
ִיְך ָשלֹום ָיבֹוא ְבִעְקבֹותַּ הַּ שֶּ

ִית בַּ ֵיש ִלי ְתמּוָנה בַּ
ִית ל זַּ ה שֶּ ל יֹוָנה ִעם ָעלֶּ שֶּ

ה ְקשֶּ ְויְַּלִדי ִמְתבֹוֵנן ּומַּ
ִגיִדי ה, תַּ ּפֶּ ?ָמה ֵיש ָלּה בַּ

ָשלֹום ל הַּ ּיֹוָנה שֶּ הַּ
ת רֶּ שֶּ סֹוף ִמְלָחָמה ִהיא ְמבַּ

ת מֶּ יֹוָנה ֻמְשלֶּ
ת רֶּ ל ָשלֹום ְבתֹוְך ִמְסגֶּ שֶּ

ִית ל זַּ ה שֶּ יֹוָנה ִעם ָעלֶּ
ְתמּוָנה ְצִאי ִמן הַּ

ת ָהֱאמּוָנה ָהִשיִבי אֶּ
ִיְך ָשלֹום ָיבֹוא ְבִעְקבֹותַּ הַּ שֶּ

ִית בַּ ֵיש ִלי ְתמּוָנה בַּ
ִית ל זַּ ה שֶּ ל יֹוָנה ִעם ָעלֶּ שֶּ
ֲעֵרב ְשֵכם ְוהַּ ְזִכיָרה ִלי הַּ מַּ

ְברֹוש ֵיש עֹוֵרב ל הַּ חּוץ עַּ בַּ .שֶּ
ָשלֹום ל הַּ ּיֹוָנה שֶּ הַּ

ת רֶּ הֶּ ף ָמקֹום ֵאינֶָּנה ְממַּ ְלאַּ
תיֹוָנה  רֶּ ּיֶּ תַּ

ת רֶּ ְלעֹוָלם ֵאיָנּה ִנְשאֶּ

ִית ל זַּ ה שֶּ יֹוָנה ִעם ָעלֶּ
ְתמּוָנה ְצִאי ִמן הַּ

ת ָהֱאמּוָנה ָהִשיִבי אֶּ
ִיְך ָשלֹום ָיבֹוא ְבִעְקבֹותַּ הַּ שֶּ

ִית ל זַּ ה שֶּ יֹוָנה ִעם ָעלֶּ
ִית בַּ ְצִלי בַּ ְתלּוָיה אֶּ

https://youtu.be/p-jqyGVgzPA


עץ הזית באומנות
1889" עצי זית עם שמיים צהובים ושמש"

:נושאים לשיחה
באיזה  ? איפה מתרחשת התמונה•

?ארץ
איזה עונה של השנה מתוארת  •

?בציור
?מה מזג האוויר•
?איזה עצים אתם מזהים בתמונה•
?מה אתם רואה באופק•
, צבעים: תארו את התמונה•

אווירה
" רעשים"האם אתם שומעים •

?ברקע
האם הייתם רוצים להיות במקום  •

?  שמתאר התמונה
איזה רגש התמונה מעוררת  •

?בכם
?האם אתם אוהבים את התמונה•

הנחשב לאחד  ,הולנדיציירהיה(1853-1890)וינסנט ואן גוך
יצירותיו מתחלקות בעיקר  . מגדולי הציירים בתרבות המערבית

וצייר תמונות  הולנדהתקופה שבה פעל ב-לשתי תקופות 
וצייר תמונות עתירות  צרפתוהתקופה שבה פעל בדרום, קודרות

.בצבעים בהירים, אור



!צבעו להנאתכם



(Tapenade-טפנד ) ממרח זיתים 

מצרכים
גרם זיתים250•
כפית חרדל1/2יחידות פילה אנשובי או 4•
כוס שמן זית1/2•
שן שום•
טימיןקצת •

אופן הכנה
להוציא את הגרעין של הזיתים. 1
לקלף את השום. 2
לטחון את כל החומרים במעבד מזון או בעזרת  . 3

עד לקבלת ממרח מעט גושי, בלנדר מוט
(לאחסן בצנצנת סגורה היטב)

? מה עושים עם טפנד 
על בגט קלוי או , אפשר למרוח על פרוסת לחם

..כרוטב לפסטה



שאלון-סלט פירות 

זהו את הפירות•

:מיינו את הפירות לפי•
צבע-
משפחה-
גלעין/בעלי גרעין-
בעלי קליפה-

:שאלות מנחות לשיחה
?מאיזה פרי אפשר לסחוט מיץ-
?מאיזה פרי אפשר לקבל שמן -
?איזה פרי שייך לארבעת המינים -
?מאיזה פרי אפשר לעשות ריבה -
?איזה פרי אתם אוהבים -
?איזה פרי לא טעמתם  מעולם -



סלט פירות



תפוז



ענבים



תות



זית



לימון



אבוקדו



תפוח



קיוי



אצטרובל



משמש



אתרוג



אגס



שזיף



שקד



דובדבן



חטיפי שוקולד ופירות יבשים
מטבעות20-לקבלת כ

https://youtu.be/UPJc1sfvpRg

:מצרכים

גרם שוקולד מריר100
משמשים מיובשים3-4

חופן חמוציות
מעט פיסטוקים קלויים

:אופן הכנה
קוצצים את השוקולד ושמים בקערה1.
נמסשהכלסים במיקרוגל או על גבי סיר אדים כפול עד יממ2.
ליצירת מטבעות  שוקולד מניחים נייר אפייה על גבי מגש ובעזרת כפית יוצקים מעט3.

.מ"ס3-4בקוטר 
חותכים את המשמשים לקוביות קטנות וקוצצים את הפיסטוקים גס4.
חמוציות ופיסטוקים, מסדרים מעל כל מטבע שוקולד מעט משמשים5.
מקפיאים למשך כשעה להתייצבות מוחלטת ומגישים6.

או אגוזים שאוהבים ולשלב  /אפשר לגוון ולהשתמש בכל סוג של פירות יבשים ו* 
בין הסוגים השונים

https://youtu.be/UPJc1sfvpRg


א

אקליפטוס.... עץ שנטעו החלוצים לייבש ביצות -
אשור.... עץ בחג המולד -
את.... כלי לחפירות -
ב

בוטניקה.... מדע החוקר את הצמחים -
בננה.... פרי אהוב על הקופים -
בוסתן.... גינה של עצי פרי -
ג

גוגואים.... כינוי לגרעין המשמש בו משחקים ילדים -
גזר.... ירק אהוב על הארנבים -
גויאבה.... פרי  צהוב בעל ריח חזק -
ד

דלעת.... הכרכרה של סינדרלה -
דקל.... שם נרדף לעץ תמר -
דשא.... יותר ירוק אצל השכן -

ה
הדר.... אשכולית , תפוז, שם המשפחה של לימון-
הדס.... אחד מארבעת המינים -
הל.... תוספת לקפה שחור -
ן

וניל.... צמח תבלין הנותן טעם לגלידה ועוגות -
ורד.... כמו שושנה -

ז'עד ת' ו בשבט מא"ט

זיתים.... גם בצנצנת , שחורים או ירוקים-
זעתר.... תבלין שמוסיפים לבייגלה ירושלמי-

ח

חמנייה.... פרח המסתובב לכיוון השמש -
חיטה.... ממנה אופים לחם -
חקלאי.... עובד אדמה -

ט

ו בשבט"ט.... ראש השנה לאילנות -
טבק.... צמח שמעליו יוצרים סיגרים -
י

יער.... בו גדלים עצים -
יסמין.... פרח לבן ריחני במיוחד -
יערן.... מומחה  בטיפול  ביערות -
כ

כרם....                               איזור של עצי גפן -
כלנית.... ששרה שושנה דמארי , אדום, פרח מוגן-
כחול.... צבעה של קופת החיסכון של קקל            -
ל

לולב.... אחד מארבעה המינים -
לימון....   פרי הדר צהוב וחמוץ -
לילך....                  פרח סגול -



מ

משפך....     כלי עזר להשקיה בבית -
ממטרה.... משפריץ ומסתובב בשדות -
מלפפון....          אוהבים אותו חמוץ -
נ

נטיעות....       ו בשבט "מנהג בט-
רקיסנ....               מלך הביצות -
נענע.... צמח תבלין לתה ולסלט -

ס

סלק....           ירק אדום למרק בורשט -
סברס....                             פרי הצבר -
סויה....   צמח מקובל במטבח האסייתי -

ע  

עלים....                           נושרים בסתיו  -
עגבנייה.... פרי אדום המשמש להכנת קטשופ -
ענף....           חלק של העץ היוצא מהגזע -
פ

פרדס.... שדה של עצי הדר -
פלפל....      חריף או מתוק -
פרג....     מילוי לאוזן המן -

צ

צבר.... כינוי למי שנולד בארץ ישראל -
צמרת....           קצהו העליון של העץ -
צנובר....               פריו של עץ האורן -

ק

ל"קק.... הארגון האחראי על יערות ונטיעות בארץ -
קקטוס....               צמח מדברי עם הרבה קוצים -
....   עץ הגדל בדרום אמריקה ממנו מכינים משקה -
קקאו, קפה-
ר

לאילנותהשנהראש....          ו בשבט "שם נרדף לט-
רימון....           אחד משבעת המינים -
רקפת.... פרח חורפי הצומח בין הסלעים -

ש

שדה....           שטח אדמה לחקלאות -
שקדיה....              ו בשבט "פורחת בט-
שורש.... חלקו של הצמח הנמצא עמוק בתוך האדמה -

ת

תמר....            אחד משבעת המינים -
תרד.... המלח פופאיימקור הכוח של -
תפוח.... חווה פיתתה את אדם בעזרתו -

'עד ת' ו בשבט מא"ט



תפזורת עצים

אלון

ברוש

דקל

חרוב

זית

שקדיה

צפצפה

אורן

צאלון

ארז  

אקליפטוס

תאנה

מיאנונולאל
חהנאתמיבקמ
נהיינגפרלז
ולקדוינויי
שאטבורחשפת
קמשמסדארטנ
דסזראתובוו
ימשקנמרהספ
הפצפצעןבדה
קדבשננולאצ



תפזורת פירות

בננה

אפרסק

אפרסמון

דובדבן

זית

שקד

אשכולית

אבוקדו

תאנה

תפוח

תות שדה 
תפוז

מינומסרפאל
חהנאתמיבקמ
דקשידאהננב
וזקדושנואי
זופתבוחתפת
קמשמדכאפרנ
תיזרבלווסו
ימשקנירחקפ
הדשתותנבצה
קדבשנוקובא













פירות  , פרחים, עלים, תוסיפו בבקשה לעץ 
!להנאתכם ותנו שם לעץ שלכם 

...............................עץ 












