
טו בשבט
הודיה פדר-יוצרת

כתיבהסדנת



כל אחד מן הפירות של ארץ ישראל  

.מסמל חלק שיש בנו

סדנה עבור דרך החלקים השונים ב 

בפירות שהשתבחה בהם הארץ ונתבונן  

.על עצמינו דרכם



חיטה

ערימותוהלא : ל"הסבירו חז. 'חטיםבטנך ערמת '

ולמה  , יפות מהןאצטרוביליןשל פלפלים ושל 

אלא יכול אדם לחיות בלא ? לחיטיןנמשלו ישראל 

ואי אפשר לעולם לחיות  , אצטרוביליןפלפלים ובלא 

,  חטיםוכשם שאי אפשר לעולם ללא . חטיםבלא 

שיר השירים רבה  )כך אי אפשר לעולם בלא ישראל 

(.ז

שלשהכתבי 

דברים 

לא יכולה שאת 

להסתדר

.בלעדיהם



שעורה

וסר עוונך  ': שנאמר, הרואה שעורים בחלום סרו עוונותיו

לא עליתי  : זיראאמר רבי (. ז,וישעיהו )' וחטאתך תכופר

.(.נזברכות )מבבל עד שראיתי שעורים בחלום 

ולרוב  , ך כמאכל אדם ברמה נמוכה"שעורים מופיעות בתנ

השעורים מסמלים את החלק הגופני . כמאכל בהמה

מי שרואה את השעורים  . הרוחנימהמימדהמנותק , באדם

,  הכוונה שהוא רואה את העוונות שיוצאים ממנו, בחלום

".סרו עוונותיו"

כתבי  

שלשה  
חלומות

רוצה שאת 

.להגשים



גפן

ומאידך , (טו, תהילים קד" )יין ישמח לבב אנוש"

שאין לך דבר שמביא יללה על , עץ הדעת גפן היה"

מן היין  וישת'( על נח)שנאמר , האדם אלא יין

(.א"ברכות מ ע" )' וישכר

שהשמחה והעצבות , יין הוא משקה מופלא

אצל אדם  , במידה נכונה. משמשים בו בערבוביה

ואילו שתייה , הוא מהווה כלי ברכה–מאוזן ושלם 

.בכמות מופרזת יכולה להוביל לפי פחת

כתבי סיפור 

קצר 

ומצחיק 

. שקרה לך



תאנה

זהתאנה( ז"משלי מ")פריהיאכלהתאנהנוצר"

פרי שמבשיל לאט 

ואנחנו צריכות  זמןתהליכים שלוקחים המוןיש

.להיות סבלניות 

מה  

התהליך  

שאני עדיין  

?בתוכו



(זית)שמן 

ך היו מושכים מלכים בשמן "בתקופת התנ

?במה אני מלכה

שלושהכתבי 

דברים

שאת

טובה בהם 

במיוחד



דבש

צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא  "

(ג"משלי מ" )לנפש

מה הדברים  

?שמרגיעים אותי

מה הדברים  

שעוזרים לי  

?כשקשה



כתבי תיאור קצר של עצמך על פי שבעת  

לפני כל משפט כתבי את שם הפרי , המינים

.שאליו התייחסת



!זמן כתיבה... ששש



נראה את הדוגמה, לאחר שכתבנו

הארץ היא כמותי, אני כמו הארץ

החיטה שלי זו האהבה שלי למשפחתי

השעורה שלי היא חלומי לטוס ליוון

אני עושה מלא בושות, כשמגיעה העת של הגפן

בלימודיםלאטכמו התאנה אני מקווה להצליח לאט 

המלוכה שלי על פי הזית היא האליפות בכתיבה

וכשאני רוצה להמתיק את נפשי אני שמה מוזיקה ורוקדת

הצלילים של המוזיקה הם שירי הארץ היא אני



סבב שיתוף



:מתוךהמקורות

https://www.torala

nd.org.il/shvat15


