
ט״ו בשבט

Copyright Israeli-American Council 2019. All Rights Reserved

חוברת תוכן לשישי ישראלי ט״ו בשבט

SHISHI ISRAELI
שישי ישראלי

ט״ו בשבט
“ְוָהָיה ְכֵּעץ ָשׁתּול ַעל ַפְּלֵגי ָמִים ֲאֶשׁר ִפְּריֹו ִיֵתּן ְבִּעּתֹו ְוָעֵלהּו ֹלא ִיּבֹול ְוֹכל ֲאֶשׁר ַיֲעֶשׂה ַיְצִליַח”
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הטיול הקטן )לטיול יצאנו(

לטיול יצאנו 
כלנית מצאנו 

על גבעת הדשא במערב 
אל ההר עלינו 
את הים ראינו 

ומשם ירדנו בדהרה. 

צב זקן פגשנו בדרך 
בית ענקי החזיק על גב 

בתהלוכה נהדרת 
אלף נמלים נשאו חגב. 

בשלולית המים 
שמנו ת’רגלים 

על החוף ישבנו בתוך סירה 
בחלקת אספסת 

רצנו בתופסת 
כל הלטאות נבהלו נורא. 

באנו בשורה אל הכרם 
רוח סערה וענף נשבר 

שמה בין תילי חפרפרת 
אלף רקפות כל אחד ספר. 

אז מאוד עייפנו 
והביתה שבנו 

שמש כבר יורדת ומאוחר. 
רק בתוך הדשא 

כלנית לוחשת 
שובו בשלום 

 

Latiyul yatz’anu
 
Latiyul yatz’anu
kalanit matz’anu
al giv’at hadeshe bema’arav
el hahar alinu
et hayam ra’inu
umisham yaradnu bedeharah.

Tzav zaken pagashnu baderech
bayit anaki hech’zik al gav
betahaluchah nehederet
elef nemalim nas’u chagav.

Bish’lulit hamayim
samnu t’araglaim
al hachof yashavnu betoch sirah
bechel’kat aspeset
ratznu betofeset
kol haleta’ot niv’halu nora.

Banu beshurah el hakerem
ru’ach se’arah (ve)nish’bar anaf
shamah bein tilei chafarperet
elef rakafot kol echad asaf/safar.

Az me’od ayafnu
vehabaitah shavnu
shemesh kvar yoredet
ume’uchar.
Rak betoch hadeshe
kalanit locheshet
shuvu beshalom
nipagesh machar.



ט״ו בשבט

Copyright Israeli-American Council 2019. All Rights Reserved

סדר ט״ו בשבט
Setting the Seder Table

סעודת החג
את שולחנות ההסבה מסדרים בצורת חי”ת ופורסים מפות חגיגיות. על השולחנות: קעריות של ֵפּירות יבשים וטריים, ירק 

ופרחים, נרות בפמוטים או על אבנים צבעוניות, יין לבן ואדום וכוסיות יין מזכוכית לבנה שקופה. המהדרים יקשטו את החדר 
כולו בקישוטי חג ובתאורה הולמת.

“ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון; ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש” )דברים ח, ח(.

Seder Tu Be’shvat
Arrange the tables in the shape of a U and cover with holiday tablecloths. On the tables, place bowls 
of dried and fresh fruit, vegetables, and flowers, candles in candleholders or on colorful stones, white 
and red wines with clear wine glasses. Those who like, can decorate the whole room with holiday 
decorations and appropriate lighting, 
“A land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey” Deuteronomy, 8:8

✦✦✦ 

כוס ראשונה של יין לבן 
היין הלבן מסמל את עונת הסתיו ואת ראשית החורף. הכוס הראשונה מוקדשת להתחדשות עם ישראל בארץ 

ישראל, להגשמת החלום הציוני ולכבודה של כנסת ישראל:
“סברי מרנן, ברוך אתה מלך העולם אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו. ותתן לנו 

מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון, את יום ט”ו בשבט הזה, יום תפילה והודיה לברכת האדמה. כי בנו בחרת 
ואותנו קידשת מכל העמים ומועדי קודשיך בשמחה ובששון הנחלתנו. ברוך אתה מקדש ישראל והזמנים”

)מתוך הגדת צה”ל לט”ו בשבט(. 

הנוהגים לברך: ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן. 
חיטה -נתכבד כולנו בעוגה או מאפה דגן העשוי מקמח חיטה ונברך:

ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם בורא מיני מזונות
נתכבד בשקדים ובאגוזים
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First glass – white wine. 
The white wine symbolizes the fall season and the beginning of winter. The first glass is raised to honor 
the renewal of the people of Israel in the Land of Israel, the fulfillment of the Zionist dream, and the 
Israeli Knesset:
“Savri Maranan, blessed be you, the king of the world, who has chosen us of all nations and raised us 
over all languages and made us holy with his commandments. And gave us times for celebrations and 
happiness, this day of Tu Be’Shvat, a day of prayer and of thanks for the blessings of the soil. Because it 
is us you have chosen and it is us you made holy of all the nations, and you have given us the times and 
holidays for celebration and happiness. Blessed are you, making Israel and the times holy”.
(From the IDF Haggadah for Tu Be’Shvat).
For those who make the blessing: Blessed be you our God king of the world, creator of the fruit of the 
vine.
Wheat – we shall all be honored with a cake or pastry made of wheat flour, and make the blessing: 
Blessed be you, our God, king of the world, creator of all types of food.
We shall be served almonds and nuts. 

✦✦✦

כוס שניה של יין 
מיעוטה אדום ורובה לבן. ליין הלבן הוספנו מעט אודם. הכוס השנייה מוקדשת לעצי ארץ ישראל, לאילנות 

הפרי ולאילנות הסרק, לחורש הטבעי ולחורש הנטוע:
יין זה שאנו שותים מסמל את ֵפרות עולם היצירה, ֵפרות הדורשים פחות הגנה חיצונית אך יכולת ליצירה 

ממשית, שהרי עולם היצירה חייב ליצור חיים חדשים.

Second glass 
The second glass of wine is mostly white with a little red; we add some redness to the white wine. The 
second glass is dedicated to the trees of Eretz Israel, the fruit trees and the plain trees, the natural 
woods and the planted woods: 
This wine we drink symbolizes the fruit of the world of creation, fruit that require less outside protection 
but the ability for real creation, since the world of creation must create new life. 

Aa a symbol of the level of the world of creation, we shall eat fruit containing in them seeds, seeds that 
create life – olives and dates. 
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כוס שלישית של יין 
סמל לדרגת עולם היצירה, נאכל מן הֵפרות שבתוכם גרעיני זרע, גרעינים יוצרי חיים - זית ותמר

בכוס השלישית כמות היין האדום גדולה יותר כשם שעוצמת השמש באביב גדלה והולכת. הכוס השלישית 
להגנה על הטבע הארץ ישראלי, לשמירה על איכות החיים ואיכות הסביבה ולאהבה של החי והצומח.

Third glass 
In the third glass, there is even more red wine, just as the intensity of the sun increases in spring. The 
third glass is for the protection of nature in the land of Israel, for the protection of the quality of life and 
the environment, and for the love of living things and plants. 

✦✦✦

כוס רביעית של יין 
דמדומי החמה, בקיץ, כאדמומיותו של היין, בכוס הרביעית והאחרונה. הכוס הרביעית מוקדשת לשלום, 

לאהבת ישראל ולכבודה של ארץ ישראל, ומתת הטבע שהיא מעניקה לנו שמא נקלקל ולא יהא מי 
שיתקן.

במה נתברך: “יהי רצון שבעבור עריכת סדר זה, בזכותן של ארבע כוסות ובסגולתם של ֵפרות ארץ ישראל, נזכה להגשמת 
כל ערכינו, שכל אישה ואיש, שכל עץ ואילן יתנו את פריים המיוחד להם בקהילה ובטבע, לאהבה ולהנאה מאילנות ארץ 

ישראל  נתכבד בגפן, תאנה ורימון ונברך יחד: שתתחדש עלינו שנת אילן טובה ושופעת ברכה עד בלי די.

Last glass 
The dawning of the sun, in the summer, just like the redness of the wine in the fourth and final glass. The 
last glass is dedicated to peace, to the love of Israel and the respect for the land of Israel, and the gift of 
nature that it gives us, so that we do not spoil it beyond repair. 

And the blessing: 
“May God’s will be that for making this Seder, due to the four glasses of 
wine and the qualities of the fruit of Eretz Israel, we shall be blessed with 
fulfillment of all our values, that every woman and man, every tree and 
planting, shall give their unique fruit in the community and in nature, for 
the love and enjoyment of the trees in the land of Israel”.
We shall be served grapes, figs and pomegranate and bless together: Let 
the new year of the trees be good and fruitful and of endless blessings.
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השקדיה פורחת 

השקדיה פורחת 
ושמש פז זורחת, 

צפורים מראש כל גג 
מבשרות את בוא החג. 

ט”ו בשבט הגיע 
חג לאילנות. 

ט”ו בשבט הגיע 
חג לאילנות. 

הארץ משוועת 
הגיעה עת לטעת, 

כל אחד יקח לו עץ 
באתים נצא חוצץ. 

ט”ו בשבט הגיע...
 

Hashkediyah porachat
 
Hashkediyah porachat
Veshemesh paz zorachat,
Tziporim merosh kol gag
Mevasrot et bo hachag.

Tu bishvat higiya
Chag la’ilanot.
Tu bish’vat higiya
Chag la’ilanot.

Ha’aretz meshava’at
Higiyah et lata’at
Kol echad yikach lo etz
Be’atim nitzeh chotzetz.

Tu bishvat higiya

Hashemesh zorachat
Vecham me’od hayom.
Ani mekavah mezeg ha’avir

THE ALMOND TREE IS BLOOMING
TU BISHVAT HAS ARRIVED (HERE)

The almond tree is blooming
And the golden sun is shining,
Birds atop each roof
Announcing the arrival of the festival.

Tu bishvat has arrived
(it’s) the festival of trees.
Tu bishvat has arrived
(it’s) the festival of trees.

The land is crying out
The time of planting has arrived
Each person shall take a tree
We’ll stride out with spades.

Tu bishvat has arrived...

The sun is shining
And it’s very hot today
I hope the weather
Stays bright
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בארץ אהבתי

בארץ אהבתי השקד פורח 
בארץ אהבתי מחכים לאורח 

שבע עלמות שבע אמהות 
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...

BE’ERETZ AHAVATI
IN THE COUNTRY I LOVE
   
Be’eretz ahavati hashaked pore’ach 
Be’eretz ahavati mechakim le’ore’ach 
Sheva alamot, sheva ima’hot 
Sheva kalot basha’ar, sheva alamot 
Sheva kalot basha’ar, 
Sheva kalot basha’ar 

Be’eretz ahavati al tzari’ach degel 
El eretz ahavati yavo hole regel 
Besha’a tova besha’a brucha 
Hamashkicha kol tza’ar, besha’a tova 
Hamashkicha kol tza’ar, 
Hamashkicha kol tza’ar, 

Ach mi eney nesher lo veyir’enu 
Umi lev chacham lo veyakirenu 
Mi lo yit’e, mi lo yishge 
Mi yiftach lo hadelet   

Be’eretz ahavati.... 

In the country I love the Almond tree blooms
In the country I love we are waiting for a guest 
Seven maidens, seven mothers 
Seven brides at the gate, seven maidens 
Seven brides at the gate, 
Seven brides at the gate

In the country I love, a flag flies on a tower
In the country I love pilgrims will come 
In a good time, in a blessed hour 
That makes sorrow be forgotten 
In a blessed hour that makes sorrow forgotten 
In a blessed hour that makes sorrow forgotten

Who is the one with eagle eye sight, that will see it
Who is the one with the wise heart that will recognise it 
Who is the one that will not make a mistake 
Who is the one to open the door 

In the country I love
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קשת לילדים - ט”ו בשבט
Keshet for Children - Tu Be’Shvat

פעילויות לילדים: 
על אף שלא תמיד נוכל לצאת לנטיעות, בכל מקום ניתן לחגוג את ראש השנה לאילנות. את הפעילויות ניתן לעשות בשולחן 

נפרד, או בשולחנות האוכל בחיק המשפחה. 
1. יצירת עציץ בצנצנת: הילדים יכולים לקשט את הצנצנות בטושים לזכוכית ובמדבקות, ולשים אבנים קטנות או חלוקי נחל 

בתחתיתן. הורים וילדים יכולים למלא את הצנצנות באדמה ולזרוע זרעים ביחד. אם רוצים, אפשר גם להכין תוויות או 
שלטים עם סוג הזרע שבצנצנת.  

2. הכנת ראש דשא: בתחתית גרב ניילון, מניחים קצת זרעי דשא, ומעליהם אדמה )פעילות שכדאי לעשות בשניים(. 
קושרים והופכים את הגרב, ומקשטים בטושים ומדבקות ליצירת ה”ראש”. אפשר להכין ל”ראש” גם עציץ קטן. 

3. מכינים פרח משפחתי: כל אחד מבני המשפחה מצייר את צורת כף היד )הסגורה( שלו על נייר, ליצירת עלה. את כל 
העלים מדביקים יחד ליצירת פרח משפחתי ענק. 

4. הכנת קינוח מפירות: כל שולחן יקבל שיפודים ופירות יבשים, וההורים והילדים יחד יכינו שיפודי פירות שיוכלו לחלוק עם 
כל השולחן. 

Children’s activities:
Although we cannot always plant trees, we can celebrate Tu Bi’Shvat- the birthday of the trees- 
anywhere. These activities can be done at a separate table, or at the dining table as a family. 

1.  A plant in a jar: Kids can decorate a glass jar using glass markers and stickers, place some pebbles at the 
bottom, and with an adult, add soil and sow seeds. Families can even create paper labels for their plant. 

2. Make a chia pet: at the bottom of a small stocking, kids place some grass seeds, and then fill it up with 
soil (best done with a partner). On top of the soil, create a knot, turn the chia pet over and decorate it. 
Kids can also decorate a small pot for the chia pet to go in. 

3. Create a family flower: Each family member traces their closed palm on paper, to create a leaf. All the 
leaves can be glued together and decorated to make a huge family flower. 

4. Make a fruit dessert: Each table will get some dried fruit and skewers, and parents and kids together can 
make their own desserts and share them with their table. 
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איך זה להיות עץ? 
מילים: דתיה בן דור

ַפַעם ָשַאְלִתי ֵעץ -
“ֵעץ, ֵאיְך ֶזה ִלְהיות ֵעץ?”

“ַאָתה ָווָדאי ִמְתלוֵצץ”- אמר העץ.
“לא ולא”, אמרתי- “ְּברִצינּות ְגמוַרה,

זה טוב או רע?”
“רע?” ָתַמה העץ. “מדוע?”

“ולא ִאְכַּפת ְלָך שאתה ָתקּוַע ָכל ַהָשבּוַע?”
“אֵיֶנִני ָתקּוַע, אני ֲהֵרי ָנטּוַע”

“ולא ִמְתָחֵשק ְלָך לפעמים ָלֶלֶכת ְלָבֵקר ֲחֵבִרים
או ִלְראות מה נשמע ִבְמקומות ֲאֵחִרים?”

“ֵאין לי ָכל צוֶרְך ָלנּוד ְוָלנּוַע.
ִציפורים ְמַזְמרות לי ְבאוֶפן ָקבּוַע

ָפְרָפִרים לי נוְשִקים, ְמַלֶטֶפת הרוח
ּוְלֶנֶגד ֵעיַני- ָכל ַהאוֶפק ָפתּוַח.”

“ּוַבָלְיָלה ְכֶשכּולם ְיֵשִנים- אז מה?”
“בלילה אני ַמֲאִזין ַלְדָמָמה ושוֵמַע

ֵאיְך נוֶשֶמת ַהֲאָדָמה
ֵאיְך ֵפירות ַמְבשילים
ֵאיְך יורדים ַהְטָלִלים

ּוְבתוְך ֲעָנַפי ְיֵשִנים גוָזִלים ַוֲאִני שוֵמר ַעל ְשָנָתם.”
“אני אוהב אותך עץ” - אמרתי

ְוָהַלְכִתי ֶאל ַגִני
ְוָנַטְעִתי לי עץ מּול ָחלוִני.

Eikh Zeh Lihyot Etz 
[How does it feel being a tree]  
by Datia Ben Dor

Pa’am sha’alti etz – 
“Etz, eikh zeh lihyot etz?”
“Ata vadai mitlotzetz” – amar ha’etz.
“Lo va’lo,” amarti – “Bertzinut gemura,
Zeh tov o rah?”
“Ra? Tamah ha’etz. “Madu’ah?”
“Velo ekhpat lekha she’ata takuah kol 
ha’shavuah?”
“Eineni Takuah, ani harei natuah”
“Velo mitkhashek lekha lif’amim lalekhet 
levaker khaverim
O lir’ot ma nishma bimkomot akherim?”
“Ein li kol tzorekh lanood ve’lanuah,
Tziporim mezamrot li be’ofen kavuah
Parparim li noshkim, melatefet ha’ruakh
U’leneged einai – kol ha’ofek patuakh.”
U’balayla kshekulam yeshenim – az ma?”
“Balayla ani ma’azin ladmama ve’shome’ah
Eikh noshemet ha’adamah
Eikh perot mavshilim
Eikh yordim hatlalim
U’betokh anafai yeshenim gozalim ve’ani 
shomer al shnatam.”
“Ani ohev otkha etz” – amarti 
Ve’halakhti el gani
Ve’natati li etz mul khaloni.
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כך הולכים השותלים 

כך הולכים השותלים 
רון בלב ואת ביד 

מן העיר ומן הכפר 
מן העמק, מן ההר 

בט”ו בשבט 
בט”ו בשבט 

למה באתם, השותלים? 
נכה בקרקע ובצור 

וגומות סביב נחפור 
בהרים ובמישור 

בט”ו בשבט 
בט”ו בשבט 

מה יהא פה, השותלים? 
שתיל יבוא בכל גומה 

יער עד יפרוש צילו 
על ארצנו ערומה 

בט”ו בשבט 
בט”ו בשבט 

 

Kach holchim hashotlim                                                                                                                                        
 
ron balev ve’et bayad
min ha’ir umin hak’far, 
min ha’emek, min hahar
bet”u bish’vat, bet”u bish’vat.

Lamah batem, hashotlim?
nach hakarka uvatzar
regumot s’viv nech’far
baharim uvamishor
bet”u bish’vat, bet”u bish’vat.

Mah y’he po, hashotlim?
Sh’til yavo bechol gumah
ya’ar ad yif’ros tzilo
al artzeinu agumah
bet”u bish’vat, bet”u bish’vat.

THUS WALK THE PLANTERS

Thus walk the planters
song in the heart, spade in hand
from the city and from the village,
from the valley, from the mountain
on Tu Bishvat, on Tu Bishvat.

What has brought you planters here? 
We strike the soil and the harvest
dig the marshes all around
in the mountain and the plain
on Tu Bishvat, on Tu Bishvat.

What will be here, planter?
Seedling will come in each hole
uncover until it spreads its shade
over our sad land 
on Tu Bishvat, on Tu Bishvat.
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שירת העשבים

דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד

משלו
דע לך

שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת

משלו
ומשירת העשבים

נעשה ניגון
של רועה

כמה יפה
כמה יפה ונאה

כששומעים השירה
שלהם

טוב מאוד
להתפלל ביניהם
ובשמחה לעבוד

את השם
ומשירת העשבים

מתמלא הלב
ומשתוקק

וכשהלב
מן השירה מתמלא

ומשתוקק
אל ארץ ישראל

אור גדול
אזי נמשך והולך

מקדושתה של הארץ
עליו

ומשירת העשבים
נעשה ניגון

של הלב. 

Shirat Ha’asavim
 
Da lekha,
shekol ro’eih ve ro’eih
yeish lo nigun meyuchad mishelo.

Da lekha,
shekol eisev va’eisev
yeish lo shirah meyuchedet mishelo.
Umishirat ha’asavim
na’aseh nigun shel ro’eih.
Kamah yafeh, kama yafeh vena’eih
kesheshom’im hashirah shelahem.
Tov me’od lehitpaleil beineihem
uvesimchah la’avod et Hasheim.
Umishirat ha’asavim
mitmalei haleiv, umishtokeik.

Ukhshehaleiv, min hashirah mitmalei
umishtokeik el erets yisra’eil.
Or gadol azay nimshakh veholeikh
mikdushatah shel ha’arets alav.
Umishirat ha’asavim,
na’aseh nigun
shel haleiv.

The Song of the Grasses
by Naomi Shemer based on Rebbe Nachman

Know that each and every shepherd has his own tune.
Know that each and every grass has its own song.
And from the song of the grasses 
the tune of the shepherd is made
 
How beautiful, how beautiful and pleasant to hear their song.
It›s very good to pray among them and to serve Hashem in joy
And from the song of the grasses the heart is filled and yearns.
 
And when the the heart is filled by the song 
and yearns for the Land of Israel
a great light is drawn forth and goes from 
the Land›s holiness unto it.
And from the song of the grasses the tune of the heart is made..




