
  

 
 

 הבית לגיל הרך
www.meonot.org 

 2מתוך  1עמוד  
 

  |  vered@meonot.org  |  050-9993313ורד ונגרובר

 ,מנהלת יקרה
ידע כללי על  ונל היהיש ךירצלכן  ;תולא רק כמנהל כנשות חינוך,אנו נתפסות  ונלש תווצה יניעב

 מעון.ה לש תויוליעפהו הנשה חולמ קלח םהשהחגים 
תוכלי לסכם אותו  ;מידע שאספתי על החג ןאכריכזתי  ,תווצה לשו ונלש עדיה תא רישעהל ידכב

 במילים שלך ולהעביר בישיבת צוות. 
 גם תחושת חשיבות והערכה. משותף נותן לכולםהלימוד ה ,עדיה דבלמ
 
 :ןוטרס
 .טבשב ו"ט גח תורוקמ לע יללכ עקר םינתונה ,יתפסאש םידמחנ םינוטרס רפסמל רושיק ןאכ ףרוצמ
 שלי לצוות וגם להורים בסוף היום.במעון הקרנתי  ןושארה ןוטרסה תא
 
 

 טו בשבט
 :הנשה-שאר תכסמב הנושארה משנההוא ההמקור הראשון שבו מוזכר ט"ו בשבט 

ם" ִנים הֵׁ ָּ י ש  ֵׁ אש  ה רָּ עָּ  .ַאְרב ָּ
ִלים ְרגָּ ִכים ְולָּ לָּ נָּה ַלמ ְ ָּ ן רֹאש  ַהש   ִניסָּ ד ב ְ ֶאחָּ  .ב ְ

י רֵׁ ְ ִתש  ד ב ְ ֶאחָּ ְמעֹון אֹוְמִרים, ב ְ ִ י ש  ר ְוַרב ִ זָּ י ֶאְלעָּ ה. ַרב ִ מָּ הֵׁ ר ב ְ נָּה ְלַמְעש ַ ָּ ֱאלו ל רֹאש  ַהש   ד ב ֶ ֶאחָּ  .ב ְ
קֹות ה ְוַלְירָּ ִטי עָּ ין ְוַלי ֹוְבלֹות, ַלנ ְ ִמט ִ ְ ִנים ְוַלש   ָּ נָּה ַלש   ָּ י רֹאש  ַהש   רֵׁ ְ ִתש  ד ב ְ ֶאחָּ  .ב ְ

ל אֹוְמִרים,  ית ִהל ֵׁ אי. ב ֵׁ ַ מ  ַ ית ש  י בֵׁ ִדְברֵׁ ן, כ ְ ִאילָּ נָּה לָּ ָּ ט, רֹאש  ַהש   בָּ ְ ש  ד ב ִ ֶאחָּ ר ּבו  ב ְ ש ָּׁ ה עָּׁ ָּׁ ּ ֲחִמש   ".ּבַּ
 

במקרה זה ראש השנה  ,שלמרות שכל ראשי השנים האחרים חלים בראש חודש -י מפרש במקום "רש
 . לאילן חל באמצע החודש, בט"ו בשבט

 
שהפירות שאנו רואים על האילנות לאחר ט"ו בשבט הם פירות חדשים ראש השנה לאילנות מסמל 

, גיל האילן הוא שקובע את מצוות התלויות בארץלתאריך זה השלכות לחלק גדול מה של שנה זו.
מעמדו ואת התרומה הניתנת ממנו, ואת גיל העץ סופרים בהתאם למספר ימי ה"ט"ו בשבט" אותו 

 עבר. 
נטע רבעי ואוכלים את פירותיו  -עד שנתו השלישית העץ הינו טבל ואסור לאכול ממנו, בשנה רביעית

 קדושה, ומשנה חמישית נותנים ממנו תרומות ומעשרות בהתאם למחזור השמיטות.ב
 
ן במשנה , מלבד מה שמצוייום חגאיננו מוצאים התייחסות לט"ו בשבט כ גמראוב משנהב ,תנ"ךב

 הלכתי. -בהקשר חקלאי
 

הופיעו ניצנים ראשונים לשינוי  ,לספירה 500 תנש בסביבותבשנים שחלפו לאחר חתימת התלמוד, 
ביטוי הראשון מפורש לכך אנו מוצאים במקורות  .1של היום מתאריך אדמיניסטרטיבי ליום טוב מעמדו

לפיהן ביום זה נערכו תפילות מיוחדות ונאמרו פיוטים לברכת האילן ולהצלחת  גאוניםמתקופת ה
  .2היבול

                                                 

 http://www.haaretz.co.il/.premium-1683: 2825.גלעד, איילון מתוך 1

לפני שנת אלף לספירה. האחד  ארץ ישראל, משורר שחי ביהודה הלוי ברבי הלל מרבי תפילה ו שני פיוטיבגניזה הקהירית נמצא 2
 ."", והשני "ראש אמרתך אמת במללךדר נוזלי ישע תזיל להמוניפותח במילים: "א

 

http://www.meonot.org
http://www.meonot.org/
http://www.meonot.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlUbHI5ACkvgXqX1mcf-9styEMlFMZMXK
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%9C%D7%9C&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8_%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A2_%D7%AA%D7%96%D7%99%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99
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. עדות לכך ראינו  ציונו של ט"ו בשבט כיום חג יהודי אשכנז נשתמר אצל תקופת הראשונים בתחילת
שר על הציבור ביום חמישה ע תענית נפסק שאין לגזורובשולחן ערוך, שם  רבינו גרשום בפסיקתו של

 .בשבט, כמו שאר הימים שמוגדרים כימים המיוחדים לטובה לדורות
מנהג נוסף שהחל רווח הוא מנהג אכילת הפירות מארץ ישראל. מנהג זה מוזכר בחלק 

. המנהג הרווח היה לאכול מפירות מיובשים 3וכן ברישומים של מנהגי קהילות שונות החסידות מספרי
 וכן מיני שקדים ואגוזים. 4משבעת המינים

 
מנהג עריכת  -שהתגבש והתפשט בתפוצות  ,צפת ימכח ידי ילע 5מנהג נוסף חתפתה 17-מאה הב

להנחיל את אהבת  תהיהי גהנמה לש מטרתו ;ו בשבט תוך קריאת הגדה מיוחדת לחג"סדר ליל ט
 .6רז את הגאולהולז יהודי הגולההארץ ל

 
ראו בט"ו בשבט יום חג של  7עם השיבה לארץ ישראל, מחדשי היישוב בארץ ,02-בתחילת המאה ה

ארץ ישראל וסברו שראוי לקיים בו הלכה למעשה את מצוות הנטיעה בארץ. כך קיבל ט"ו בשבט את 
 .אופיו המיוחד והחגיגי: חג הנטיעות, נוסף על הפן ההלכתי

 החגיגי שיש בנטיעות אלו מובע בשיר העממי שנכתב בתקופה זו:דוגמה לרושם 
ר " הָּ ֶמק, ִמן הָּ עֵׁ ר, ִמן הָּ פָּ ִעיר ו ִמן ַהכ ְ י ָּד, ִמן הָּ ת ב ַ ב ְואֵׁ ל ֵׁ ֹוְתִלים: רֹן ב ַ ְך הֹוְלִכים ַהש   ט"ו   –כ ָּ ט! ב ְ בָּ ְ ש  ט"ו  ב ִ ב ְ

ט! בָּ ְ ש    . 8"...ב ִ
קום המדינה אימצה מערכת החינוך את מסורת זו, ומדי שנה יצאו תלמידי בתי הספר היסודיים עם 

 לטעת עץ בארץ, עם הזמן צומצמה פעילות הנטיעות.
 

ועוסקים בו בלימוד ובפועל בפעילות  אקולוגי יום ציוןהפך טו בשבט גם ל 21-המאה ה בתחילת
הכריזו על טו בשבט כחג  משרד החינוך יחד עם אקולוגית. גופים העוסקים בהגנה על החי והצומח

שמירת הטבע. וזאת בהשארת המדרש: "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, 
 .9אין מי שיתקן אחריך"

 
במקורות ובהיסטוריה על החג, מראה לנו באופן מרתק את ההתפתחות היסטורית של עיון הסטורי  :םוכיסל

עם ישראל. כיצד מקור פונקציונאלי לכאורה, תופס עומק ומתפתח במהלך השנים למהות שמתכתבת עם 
ההיסטוריה של העם היהודי. החל מקביעת מועד להבאת הביכורים בזמן שבית המקדש היה קיים; לאחר מכן, 

ילה לתבואה טובה, עם הירידה לגלות כיום געגועים לארץ ישראל, בשווינו לארץ כיום נטיעות והפרחת כיום תפ
 השממה, ועד ימינו אנו, בהם החג מקבל אופי של אחריותינו על שמירה על הטבע ומשאביו.

                                                 

יום טו בשבט ... ראש השנה לאילנות, ": "בספרו "עיבור השניםמחכמי מרוקו שהתיישב בצפת כתב  ,יששכר בן מרדכי אבן סוסאן' ר 3
לכן אין נופלים אפיים בתפילה ... והאשכנזים יצ"ו )ישמרם צורם וקונם( נוהגים להרבות בו במיני פירות אילנות לכבוד שמו של 

 .יום"

יבשים. בימינו, למרות שאנו יכולים  עקב כך שבעבר לא היו אמצעי קירור בעבר הדרך היחידה לאכול את הפירות היו כשהם היו 4
 לאכול מפירות הארץ הטריים עדיין רווח הנוהג של אכילת הפירות המיובשים.

 מנהג נוסף שהונהג על ידי חכמי אשכנז הוא לבקש ביום ט"ו שבט שיזכו באתרוג טוב ויפה, והתקינו תפילה מיוחדת לענין זה. 5

הקדוש, שראה מעשה של "העלאת ניצוצות" באכילה של פירות בליווי ברכת ״בורא תוקף גדול מעולם הקבלה של הארי  קיבלהחג  6
 תלמידיו הפיצו את המשנתו זו והיא התפשטה בקהילות השונות. , פרי הארץ״ בט״ו בשבט

ו בשבט כחג הנטיעות, הדבר גם בא לידי ביטוי נערכה נטיעה גדולה שסימנה את ראשיתו של ט" 1884במושבה יסוד המעלה בשנת  7
להנהיג בבתי הספר העבריים בארץ ישראל את היום הזה כיום המוקדש לטיול בטבע  1888-בהצעתו של הסופר הציוני זאב יעבץ ב

   .1908ובנטיעות המוסדיות שהחלו בשנת וללמידה על צמחי הארץ, 

 מילים: יצחק שנהר, לחן: ידידיה אדמון. 8

 .'קהלת רבא, ט מדרש 9
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-17
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-17
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%A1%D7%90%D7%9F

