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כפי שהוא מכונה , "ראש השנה לאילנות"ו בשבט או "ט
ל  "איננו חג המופיע בתורה והמקור שלו הוא בדברי חז, במשנה

 .  במסכת ראש השנה

 

גם כאן נקבעה , בית שמאי ובית הללכמו ברוב מחלוקות "
 .  האחרונים להלכהדעתם של 

 ?נבחרה תקופה זו לראש השנה לאילנותמדוע : שאלה

והפרות מתחילים , רוב ימות הגשמיםעברו : התשובה 
 .להבשיל

 

ו בשבט היא תחילתה של השנה החקלאית  "ט 
 .האילןשל הטבעית 



 

 גלגולו של חג   
 ?האם טו בשבט הוא חג

 

אלא צוין , ו בשבט כמועד העומד בפני עצמו"מלכתחילה לא נקבע ט
בדיני  העץ ובפרט כתאריך לצורך יישום דינים והלכות הקשורים בפרי 

 . תרומות ומעשרות

לא נקבע יום מיוחד , למרות התייחסותו הנרחבת של המקרא לעץ כערך
 . לו

 

ו בשבט כחג הייתה דווקא על רקע "צמיחתו של ט -במסורת המאוחרת
היה זה חג שסימל את  . הניתוק הפיזי של עם ישראל מארץ ישראל

 .   לנופיה ולפירותיה, הגעגועים לארץ



 

יש שמשערים כי  . ו בשבט לחג אינו ברור"מועד הפיכתו של ט
 ויש המאחרים זאת עד למאה  , היה זה כבר בתקופת המשנה

לספירה שבה אנו נתקלים לראשונה בעדויות   -16ה 
 -ידי מקובלי צפת-היסטוריות לציון מועד זה על

  

בלוח  , היהדות  ותיקנו בקשו לחדש את פני , י”הארתלמידי 
 ו בשבט  ”את ט, החגים

 

 ”  אכילת פירות יום“כ

 להשתתפות האדם  סמל 

 .בשמחת האילנות

 





 .המדרשבבית ו בשבת מתכנסים "ערב ט

עטורים בענפי  , השולחנות מכוסים במפות לבנות, דולקיםהנרות 

 :ועל השולחנות . ומבושמים במי ורדים, וצמחיםפרחים , הדסים

 .יין אדום ויין לבן: משני סוגיםיין כדי 

 לאחר לימוד תורה 

 . רק מיין לבןכוס ראשונה מוזגים 

 .תמרים וענבים, זית, (עוגות)חיטה המסובים לפני מביאים 

 …על הפרי ועל היין ונהניםמברכים 



 

 .מן היין האדום ורוב הכוס מן היין הלבןקצת כוס שנייה מוזגים 

 .  אתרוג ותפוח, רימון, מביאים לפני המסובים תאנה

 

 .יין לבן וחציה יין אדוםחציה כוס שלישית מוזגים 

 .חרובים ואגסים, שקדים, מביאים אגוזים

 ואחר כך מרימים את , המסובים לומדים תורה

 , שנת ברכה, טובההכוס השלישית ושותים לשנה 

 .פרי ותנובה

 

 אדום מעורב במעט  יין  מוזגים כוס רביעית לבסוף 

 ..."ורוקדים ומזמרים, קינוחים לשולחןומביאים . יין לבן



 נעמי שמר/ שלג על עירי

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

 
  .והלילה הקר, שלג על עירי

  .תמרמארצות החום לי יביא 
  .והלילה הקר, שלג על עירי

  .מארצות החום לי יביא תמר
 

  .חרובמתק ה, התאנהדבש 
  .ואורחת גמלים עמוסי כל טוב

 

 
  .שמש לבבי, הנה שוב ישוב

  .יביאתפוח זהב ומשם 
  .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



 



 שבעת המינים

נתברכה   המיניםשבהםו בשבט משבעת "נהוג לאכול בט
 :ארץ ישראל שכתוב

 

ארץ זית שמן , גפן ותאנה ורמון, ארץ חטה ושעורה"•
 (.'דברים ח" )ודבש

 



 חיטה ושעורה  

 .  חשובים ביותר כמקור מזון לאדם•

 .  שלום ושלווה, שגשוג, מסמלים עושר•

 



 זית  

 ,  בעל חשיבות כלכלית רבה•

 המשמש למאכל  , בשל פריו

 .ולייצור שמן הזית

 מסמל שלום ושגשוג•



 רימון

 ,בשל יפיו וערכיו הסמליים•

 נפוץ השימוש בצורתו לעיטור  

 לבוש, מטבעות, מבנים

 יופי  , מסמל שפע ופריון•

 וחוכמה    

 

 



 תאנה

 ,  העץ בר הגדל ליד מעיינות•

 לאורך בקעת הירדן  

 .ובקעת ים המלח

 מסמלת שלווה ושפע•



 גפן

 מינים מבויתים של גפן קיימים•

 .  עוד משחר ימי האנושות 

 מסמלת חיים טובים וברכה•

 



 תמר

 .  התמר מאפיין את נאות המדבר•

 .כל חלקיו משמשים את האדם•

 מסמל ניצחון ורווחה•

 





-א אל ָתֹבאּו-ְוִכי"
ץ םא ָכ ,א ָהָארל -ּונְטַעְתל

א ..."ֵעץא ַמֲאָכ 
א 2,א יטויקראא 



 זך נתן/ ץ ַהָשֶדה ע  ּכִי ָהָאָדם 
דה    ּכִי הָאָדָם עֵץ הש ָ

מֹו ָהָאָדם ּגם  ָהֵעץ צֹוֵמח    ּכְּ
ע מֹו ָהֵעץ ָהָאָדם נִגדְּ   ּכְּ

 וא   נִי ֹלא יֹוֵדע  
יה   הְּ יֹפה א  ֵ  ֵאיֹפה ָהיִיִתי ואְּ

ה ָשד  מֹו ֵעץ ה   ּכְּ
דה    ּכִי הָאָדָם עֵץ הש ָ

להָ  עְּ מ  מֹו ָהֵעץ הּוא ׁשֹוֵאף לְּ  ּכְּ
מֹו ָהָאָדם הּוא נִשרף באש  ּכְּ

 וא   נִי ֹלא יֹוֵדע  
יה   הְּ יֹפה א  ֵ  ֵאיֹפה ָהיִיִתי ואְּ

מֹו  העֵ ּכְּ ָשד   ץ ה 
דה  עץֵ ּכִי הָאָדָם    הש ָ

מֹו   ץ הּוא צמא למיםָהעֵ ּכְּ

מֹו ָהָאָדם   צמאר א נִשאהּוּכְּ
 וא   נִי ֹלא יֹוֵדע  

יה   הְּ יֹפה א  ֵ  ֵאיֹפה ָהיִיִתי ואְּ
ה ָשד  מֹו ֵעץ ה   ּכְּ

ם  שנאתי ִתי וגְּ בְּ  ָאה 
ה ה ּוִמז  ִתי ִמז  מְּ  ָטע 

ל ָעָפר ָקּה ׁש  לְּ ח  רּו אֹוִתי בְּ  ָקבְּ
ר ליִ  ה, וָמ  פ  ר לִי ב   מ 

ה ָשד  מֹו ֵעץ ה   ּכְּ
ה ָשד  מֹו ֵעץ ה   ּכְּ



 כי האדם עץ השדה  

 .אנו מוצאים דמיון בין האדם לבין עץ השדה
 

 

 .חייב להיות קשור לשורשיו, בדומה לעץ, האדם

 

 .דע מאין באת ולאן אתה הולך



 נעמי שמר/  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

 
 
 
 

  וכשהלב
  מן השירה מתמלא

  ומשתוקק
  אל ארץ ישראל

  אור גדול
  אזי נמשך והולך

  מקדושתה של הארץ
  עליו

  ומשירת העשבים
  נעשה ניגון

  .של הלב

  כמה יפה
  כמה יפה ונאה

  כששומעים השירה
  שלהם

  טוב מאוד
  להתפלל ביניהם
  ובשמחה לעבוד

  את השם
  ומשירת העשבים

  מתמלא הלב
  ומשתוקק





 

התקיימו בפעם  (  1949בינואר  25) ט "בטבת תשד "בכ
האספה שבהקמתה נקראה , הראשונה הבחירות לכנסת

 .  המכוננת

 

,  לאילנותראש השנה , ( 1949בפברואר  14) ט "תשבשבט ו "בט
הישיבה  , היהודיתבבניין הסוכנות , בירושליםהתקיימה 

לירושלים  הנבחרים הגיעו רוב . הראשונה של האספה המכוננת
 .  עציםלטקס נטיעת ובדרכם עצרו בשער הגיא , מהשפלה

 

ובסביבתה היה שונים בירושלים נטיעת עצים באתרים טקס 
 .  הכנסתיום ההולדת של ממסורת  חגיגות מאז חלק 



יומיים לאחר מושב הפתיחה החליטה האספה המכוננת 
 ". כנסת"המחוקקים של מדינת ישראל ייקרא -כי בית

 

,  "כנסת הגדולה"בשמה של " כנסת"מקורו של השם 
שהתכנס  , המוסד העליון של ראשי ישראל וחכמיה

בירושלים לאחר שיבת היהודים מגלות בבל במאה 
 .  החמישית לפני הספירה 

 

כנסת הגדולה  " מספר חברי הכנסת נקבע לפי מס חברי 
 .  חכמים  120 –" 

 





 תודה על ההקשבה  


