


למדני, אלהי, ברך והתפלל
על סוד עלה קמל, על נֹגה פרי בשל,

על החרות הזֹאת: לראות, לחוש, לנשֹם,
לדעת, ליחל, להכשל.
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למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך עם בֹקר ועם ליל,

לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום.
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תפילה
לאה גולדברג

פתיחה



עץ אחד

1

מהווה בית לעשרות ציפורים.

בולם רעשים בצורה משמעותית.

מסייע להפחתת הטמפרטורה בסביבתו, 
עד לארבע מעלות.

מונע מידבור ומונע סחף.



דניאלה ספקטור

כל הדברים היפים באמת 
מתגלים בזמנם האיטי,

הבלתי מתחשב
האוהב

הפועם בקצבו של הלב
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עץ אחד
עץ אחד יכול לספוג בשנה 20 ק”ג אבק.

עץ אחד בולע תרחיפים המכילים מתכות רעילות. 

עץ אחד עוצר את אפקט החממה.
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כמה עצים נטעה קק”ל מאז 
תחילת מפעל הייעור ועד עכשיו?

רמז: מפעל הייעור החל
בתחילת המאה ה-20.

תשובה: יותר מ-240 מיליון.

4

חידה



כל אחד מוזמן לספר על 
דבר שהיה רוצה להצמיח 

בתוך עצמו או בקבוצה 
בשנה הקרובה.

ערכו סבב
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6

הננו מוכנים ומזומנים למצוות 
כוס ראשונה של סדר ט”ו בשבט.

נרים כוס יין לבן, המסמל את הסתיו 
ואת הפריחה הלבנה של החצבים.

ברוך אתה ה’ אלוהינו בורא פרי הגפן!

נאזין לברכת הכוס הראשונה.



7

דוד בן גוריון

עץ בן שבעים שנכרת - לא יוכל לבוא 
במקומו שום מבנה מועיל חדש. אין תמורה 

ִלעץ עתיק... אקליפטוס עבות, שקמה ישנה, 
חורש אלונים - הם שורשי האדם.

בניין תוכל להקים כאן או שם, ולעץ בן מאה 
אין תמורה...



בן כמה העץ הזקן בעולם?
תשובה: בן כמעט 10,000 שנה!

קוראים לו “מתושלח” והוא עץ אשוחית 
שגדל בשוודיה.

חידה
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9

נתן זך, על פי ספר דברים, כ’, 19

כי האדם עץ השדה 
כמו האדם גם העץ צומח 

כמו העץ האדם נגדע 
ואני לא יודע 

איפה הייתי ואיפה אהיה 
כמו עץ השדה
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ארגנו כמה חברים והציגו 
יחד פסל קבוצתי של עץ.

על הקבוצה לנחש -
איזה סוג עץ פיסלתם?



11

הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות 
כוס שנייה של סדר ט”ו בשבט.

נרים כוס יין ורדרד, המסמל את 
הפריחה החורפית של הרקפות.

נאזין לברכת הכוס השנייה 
ונאכל פרי מעולם העשייה.



מה גובהו של העץ 
הגבוה בעולם?

תשובה: 115 מטר, כמו הקומה 
ה-30 במגדל העגול של עזריאלי. 

זהו עץ סקוויה, שגדל בפארק 
רדווד שבארצות הברית.

חידה
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13

כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא 
דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מעטין, 

והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו... 
אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא 
דומה? לאילן שענפיו מעטין ושורשיו מרובין, 
שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות 

בו, אין מזיזות אותו ממקומו...
מסכת אבות , פרק ג’ משנה כ”ב
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קטיף התאנים נקרא גדיד.
תשובה:

לא נכון, קטיף התאנים נקרא ארייה,
קטיף תמרים נקרא גדיד

וקטיף זיתים נקרא מסיק.

אמת או שקר?



15

ספרו משהו 
על השורשים 

שלכם כיחידים 
)לדוגמה, משהו 

על המשפחה 
שלכם( או 

על השורשים 
שלכם כקבוצה.



תשובה: חורש, חורשה.

חידה
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הוא סבך עצים, שיחים, 
עשבים ומטפסים 

שצמחו באופן טבעי,
היא עצים נטועים בידי 

האדם.
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הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות 
כוס שלישית של סדר ט”ו בשבט.

נרים כוס יין ורוד, לכבוד פריחת 
האביב וסיום העונה הקרה.

נאזין לברכת הכוס השלישית 
ונאכל פרי מעולם היצירה.



18

עץ אחד
מנקה, מסנן ומטהר 100,000 מ”ק אוויר מזוהם.

מייצר 700 ק”ג חמצן וקולט 20 טון פחמן דו-חמצני. 

מוסיף הרבה שמחה, ירק וחיים לנוף העירוני.



הוא עולם של 
שורש וצמרת

והיא תוצרת הכוורת 
)או שיח ריחני(.

תשובה: יער, יערה.

חידה
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ספרו על עץ 
מיוחד שאתם 

מכירים.



21

ציינו לגבי חמישה 
חברים בקבוצה –
אם הם היו פרי, 

איזה פרי היו ומדוע?



22

יש באלון איזה סיכוי לשיבה טובה.
יש בו תקווה.

יש בו נעורים חדשים עם הלבלוב, 
כל שנה, כל שנה.

לא יוכלו לו האש והגזם,
הקוצץ והמברא,

הוא את כולם כבר ראה,
ועוד יראה

אמנון להב
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הוא קבוצת ענבים, 
היא פרי עץ הדר.
תשובה: אשכול, אשכולית.

חידה



24

הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות
כוס רביעית ואחרונה של סדר ט”ו בשבט.

נרים כוס יין אדום, לכבוד הקיץ 
החם המלהיט את השדות והיערות.

נאזין לברכת הכוס הרביעית 
ונאכל פרי מעולם הבריאה.
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העץ קולט פחמן דו-חמצני 
ופולט חנקן לאוויר.

תשובה: לא נכון! העץ פולט חמצן, 
בגלל זה לחורשת עצים קוראים 

גם “ריאה ירוקה”.

אמת או שקר?
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הראו לקבוצה את 
תמונת השקדייה 
הפורחת והקדישו 

אותה למשהו 
שקרה לכם יחד 

השנה או שהייתם 
רוצים שיקרה.
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כל אחד יחיה על פי דרכו ועל פי רוחו, וכל 
ענף ישא את פריו, אבל על כל הענפים 

להתחבר לגזע אחד ועל ידי מערכת הגידים 
המאוחדת יגיעו גם לשורשים העמוקים...

חיים נחמן ביאליק
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יער יתיר נמצא בגליל.
תשובה: לא נכון! יער יתיר נמצא סמוך

לבאר שבע והוא היער הגדול ביותר במזה”ת, 
שניטע בידי האדם.

אמת או שקר?
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נצטרף אל עולם הבריאה:
נצא לטעת ולברוא עתיד ירוק למעננו 

ולמען הדורות הבאים!



יהי רצון שכל אחד מחברי 
הקבוצה ושכל עץ ועץ ילבלבו 

ויצמחו ויניבו את פריים המיוחד -
בקבוצה, בבית ובקהילה.

שתתחדש עלינו שנת אילן 
מבורכת וטובה.

ברכת סיום
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