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  ו בשבט"ט

  ו בשבט"סדר ט
  

 
  
  

מבוא  
  
בכל תקופה הודגשו היבטים . ההיסטוריה היהודית גי ישראל התפתחו והשתנו לאורךח

גם , כמובן,  זה נמשךתהליך .לגמריים  חדשים מנהגותפתחהלעתים ו, החגל שאחרים 
  . היום
ו "ט התאריך . כללאינו מוזכר במקראו בשבט "ט.  במיוחדת בולטוז בשבט תופעהו "בט

שנת המס ביום הראשון האלא , חגושם הוא אינו , במשנהבשבט מוזכר בפעם הראשונה 
  ".  לאילןראש השנה" והוא מכונה  העץרותּפֵ מ נְִגֶּבהה

ו "כאשר המקובלים בצפת החלו לערוך סדר ט, 16־במאה ה קיבל פנים חדשותמועד זה 
חידוש ההתיישבות  עם ,19־במאה הו, בליל החג והמנהג התפשט גם לתפוצותבשבט 

  . ו בשבט"טלנטוע עצים ב המנהג נהגוה, היהודית בארץ
המציין את המאבק להגנה על למועד , "קוחג יר"ו בשבט ל"עשה טבשנים האחרונות נ

  . איכות הסביבה
ו בשבט חזר ונעשה נפוץ בארץ ובתפוצות בעשורים "גם המנהג לערוך סדר בט

  . מבנהו ואת מרכיביווביחידה זו נתמקד בו ונכיר את, האחרונים
  
  

מטרות היחידה  
  

 התלמידים ירכשו ידע כללי על מהות החג ומנהגיו. 
 ו בשבט"יכירו את המרכיבים הבסיסים של סדר טתלמידים ה . 
 מדרשים ושירים: ו בשבט"התלמידים ילמדו קטעים נבחרים מתוך הגדות של ט . 
  ושהם , כל הדורותהתלמידים יחשפו לרעיון שחגי ישראל התפתחו והשתנו לאורך

 .ממשיכים להתפתח ולהתחדש גם בימינו
  
 

  
  

 היחידהחלקי  
  

   משחק רביעיות– פתיחה
  ו בשבט"מרכיביו של סדר ט – 'חלק א
  ו בשבט"מדרש ושירים מתוך סדרי ט – 'חלק ב
   משימה אישית – סיום
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   משחק רביעיות–פתיחה 
  

  .י"באתר תל "רביעיותעל משחק ה" להכנת המשחק ראו בקובץ הסברים והוראות
  

  :קלפים לדוגמה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  ו בשבט"מרכיביו של סדר ט: 'חלק א
  
  2משימה ו" עורכים את שולחן החג"קטע הריאת ק .1.

  
מעגל  "בתכניתעל מנהגים אלו למדו התלמידים כבר . ממנהגי החגכמה בקטע זה מוזכרים 

   .בשנה שעברה" החגים
 15(זכר לתאריך החג , שונים פרות 15יש האוכלים . ו בשבט נהוג לאכול פרות"בט 

 נשתבחה בהם על פי ארץ ישראלש יש הנוהגים לאכול משבעת המינים). בחודש שבט
ודבש ) זית(שמן , רימון, תאנה, )ענבים(גפן , שעורה, חיטה: )'פסוק ח', פרק ח, דברים( תורהה
 . ואינו מוזכר בקטעפחות מנהג זה נפוץ ). תמר(
 יין לבן ויין אדום– כוסות יין ארבעו בשבט שותים "בסדר ט . 
 מדרשים ושירים , קטעי קריאהבהן שו בשבט קוראים מהגדות מיוחדות "בסדר ט

ו בשבט "נוסח ההגדות של ט). וכדומהארץ ישראל , ופרותעצים (בנושאים הקשורים לחג 
 ). במדריך זה5' וראו על כך גם בעמ(פסח ה של אינו קבוע כמו ההגד

  
ו בשבט אוכלים פרות יבשים או "מפנה את התלמידים לשאלה מדוע בט. 2משימה 
  . משומרים

 מיני 15קשה יותר למצוא ) בחורף(ו בשבט "התשובה היא שבתקופת ט,  על פי הקטע●
ואף יותר מכך , ץ ישראלסיבה זו נכונה באר). רוב הפרות מבשילים בקיץ(פרות שונים טריים 
  .בארצות קרות יותר

ו בשבט "ת הקפידו לחגוג את טויהודים בתפוצהוא של פרות יבשים ואכמנהג ל לףנוסמקור  ●
משום (ל פרות טריים "ומכיוון שבעבר לא היה אפשר לשלוח לחו,  ישראלבאכילת פרות מארץ

ל אכילת פרות יבשים שנים רבות ש. נשלחו אליהם פרות יבשים, )שהם היו נרקבים בדרך
גם על מי שחיו בארץ ישראל ויכלו לאכול , בחג הפכו את המנהג למקובל על כל היהודים

" מעגל החגים"הוזכרה בחוברת אך ,  זואינה מוזכרת בחוברתסיבה זו . (מפירותיה הטריים
 ).'לכיתה ב

  בשבטו "ט
  תאריך החג ושמותיו

  
  ו בשבט"ט
  

  ראש השנה לאילן
  

  חג האילנות
 

  ו בשבט"ט
  מצוות החג ומנהגיו

  
  נוטעים עצים

  
  ו בשבט"עורכים סדר ט
  

 מֵּפרות הארץ אוכלים
  )גם טריים וגם יבשים(
  

   ו בשבט"ט
  החג ) מקור(סיפור 

  
החג בתקופת מקור 

אז קבעו חכמים , המשנה
ראש הוא  ו בשבט"שט

  .השנה לאילן
  
  
 

  ו בשבט"ט
  החג שלי

  
ו בשבט אנחנו "בט

אוכלים פרות יבשים 
כמו אננס , מיוחדים
  ובננות 

http://www.tali.org.il/pirsoum_images/mishakreviotatar.pdf
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  סדר דומה אך שונה .2.
  
  3ו בשבט ומשימה "לסדר ט" מה נשתנה"קריאת הקטע 
  

  . ו בשבט"סדר טלסדר פסח בין השונה על ודומה על הבחלק זה נעמוד 
  . לשני הסדרים ואת ההבדלים ביניהםאת המשותף מרכזת לפניכם טבלה ה

  .ה כזאתטבלבעצמם בכיתות מתקדמות אפשר לבקש מהתלמידים לערוך 
  
  הבדלים  מרכיבים משותפים  

    "סדר"שניהם נקראים   שם הטקס
כלים מאכלים אובשני הסדרים   מזון 

  מיוחדים
  

ומרור ועוד מאכלים (בסדר פסח אוכלים מצות 
  ) סמליים

  ו בשבט אוכלים פרות"טסדר ב
 ארבע שותיםבשני הסדרים   יין

  כוסות יין 
  

, לבן(היין  באשר לסוג פסח אין הנחייהסדר ב
   )או ערבוב של השניים, אדום

כוס  ,יין לבןשל כוס ראשונה שותים ו "טסדר ב
כוס ,  יין אדוםה יין לבן ומיעוטהברו שהשנייה

ה יין אדום וכוס  יין אדום ומיעוטהרובששלישית 
   .יין אדוםשל רביעית 

נושא 
  ההגדה

ההגדה מתמקדת בשני הסדרים 
  בנושא מסוים

  

  , בסדר פסח מספרים על יציאת מצרים
הפרות , שבח האילנותבו בשבט מספרים "טסדר וב

  .וארץ ישראל

  
  
  תשלושה סוגי פרו .3.
  
 4משימה ו  משותפת של ההסבר על שלושת סוגי הפרותהקריא  

רו ישהגד קטגוריותו בשבט רבים אוכלים את הפרות לפי סדר מסוים ועל פי ה"בסדרי ט
  : מקובלים מצפתה
 אגוזים , כמו פרות הדר,  ורק החלק הפנימי שלהם נאכלותפרות שקליפותיהם נזרק

  .ושקדים
  תמרים וזיתיםכמו , וני שלהם נאכל ורק החלק החיצגרעיןשיש להם פרות .  
  ענביםתאנים וכמו , את כולםפרות שאוכלים . 
  

  .פני התלמידיםאותו ללא נציג , בשל מורכבותו של הפירוש הקבלי למנהג זה
  
  
  
  
  

פירוש , למשל, ה הזאתאפשר לשוחח על פירוש מודרני לחלוק בכיתות המתקדמות
  .)ראו בעמוד הבא( ש של האדםמצבים בחיי הרג ביטוי לפרותהרואה בסוגי ה
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  פירוש מודרני –שלושה סוגי פירות : העשרה

  
לפעמים אנו מרגישים שאנו , פרות שקליפותיהם נזרקותכמו ה

לאחרים ו, אנו מקימים מעין חומות מסביבנו. זקוקים להגנה מבחוץ
  .קשה להתקרב אלינו

. "בפנים"ים בולפעמים אנו מרגישים עצ, פרות בעלי גרעיןכמו 
 אך , ואחרים מתקרבים אלינו בקלותול נראה בסדרמבחוץ הכ
  .רגועמתוח ולא , קשה" משהו"בפנים יש 

  מבחוץ קשהשאין להם קליפה, פרות שאוכלים אותם במלואםכמו 
, רגעי חסד,  ברגעים מיוחדים,לפעמים, פניםקשה מבגרעין ולא 

נו להצד החיצוני שות שלנו והפנימי .אנו מרגישים פתוחים לעולם
   ."מאוזנים"רמוניה ואנו חשים רויים בהש

–קבל את הצדדים המגוונים שבחיי הרגש שלנו כדאי לנסות ל
 ולפעמים פניםקשה לנו בלפעמים , לפעמים אנו חשים צורך בהגנה

  . לרגעים של שלוות נפש ורוגעאנו זוכים 
  
  )ירושלים, י בית וגן"ספר תל הפירוש באדיבות בית(

  
  
  
  5דיון ומשימה  – יןארבע כוסות י .4.
  
 קריאת משפט המבוא : 

  .ארבע הכוסות מסמלות את השינויים החלים בטבע לאורך השנהשמשפט זה מבהיר 
 א
  רצוי להתחיל בחורף . לבקש מהתלמידים לתאר את השינויים בטבע על פי העונהאפשר

 . 5משימה לאחר כך לעבור ו, ולסיים בסתיו
כוסות וציינו שרבים מפרחי לאת תשומת לבם של התלמידים לפרחים שמתחת הסבו 

ובקיץ צבעם של פרחים רבים הוא , באביב פורחים פרחים ורודים רבים, החורף לבנים
  ). או צבעים אחריםאדום  ( יותרצבע חזק

 א
 גם מעשים–לא רק דיבורים "א שיחה בנוש "  

בחגים . החגים מעלים יש גם ביטויים מעשייםלרעיונות ולמסרים ש, על פי המסורת היהודית
וגם עושים מעשים , מזכירם את החג עצמו ואת מסריו בתפילות ובברכות שאומרים בימי החג

  :נזמין את התלמידים להדגים את הרעיון הזה. סמליים המסמלים אותם
  מה עושים בחג הסוכות כדי לזכור שבני

 ארבעים שנה במדבר וחיו ישראל נדדו
 מכניסים ,בה" גרים"בונים סוכה ו - ?בסוכות
ויש שאפילו ישנים , אוכלים בה, היטיםבה ר
  .בה
  מה עושים בחנוכה כדי לזכור את נס פך

על ) המכבים(השמן ואת ניצחון כוחות האור 
 מדליקים נרות -? )היוונים(כוחות החושך 

  .חנוכה
  את שמו כדי למחותמה עושים בפורים  
  

מרעישים ? ילהשל המן הרשע בעת קריאת המג
  .ברעשנים

  ת העבדות כדי לזכור אבפסח מה עושים
 אוכלים -? הקשה של בני ישראל במצרים

 .לחם עוני, מרור ומצה
 עושים כדי להזכיר את  מה – ו בשבט"ובט

שותים ארבע ? השנהעונות יופיין של ארבע 
 .צבעים שוניםכוסות יין ב
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  כל מיני הגדות .5.
 

 ה שלעוסקים בשבחהמדרשים ושירים ,  למצוא פסוקיםאפשרו בשבט "טהגדות ב 
 אחידשלה נוסח כמעט , הגדה של פסח שלא כמו ה.אילנותיה ופירותיה, ארץ ישראל

 ו בשבט"טלהגדת , )למעט הבדלים קטנים (בארץ הן בתפוצותהמשותף לכל היהודים 
 א .אין נוסח מגובש אחד וכל הגדה שונה מרעותה

  
  
  

  בשבט ו"טגדות לושירים מהמדרש : 'בחלק 
  

ובכל הגדה אפשר למצוא , ו בשבט"אין נוסח מגובש אחד של הגדת ט, כפי שמוסבר לעיל
  . קטעי קריאה ושירים אחרים

  . מדרש העוסק בעץ התמר, בחרנו להתמקד במדרש המופיע בחלק מההגדות
נו  ודלו ממנו דוגמאות כדי ללמד אותהיטב את הטבעהם הכירו , חכמינו חיו בחברה חקלאית

  . וערכיםלקחים 
  
  6 והשלמת משימההמדרש קריאת  .1.
  
 למה נמשלו ישראל לתמר: "המדרש?"  

שתי  והשמטנו לשון המדרש בחוברת שלהם פישטנו את בשל גילם הצעיר של התלמידים
  .מילים

  :דידקטינוסח המדרש בלי העיבוד 
  

ָרֵאל ְלָתָמר לּו ִיׂשְ ה ִנְמׁשְ   ? ָלּמָ
ָמָרה זֹו ֵאין בָּ  ֹסֶלתַמה ּתְ א, ּה ּפְ   :ֶאּלָ

ָמִרים ַלֲאִכיָלה ל ,ּתְ   , ִסיִבים ַלֲחָבִלים ,ֲחָריֹות ְלִסּכּוךְ  ,לּוָלִבים ְלַהּלֵ
ים ִלְכָבָרה ְפַעת ֶגַזע ַלּקֹורֹות, ַסְנִסּנִ ים ׁשִ ּתִ ֶהם ּבָ   .ְלָקרֹות ּבָ

ָרֵאל  ְך ִיׂשְ ֹסֶלת–ּכָ ֶהם ּפְ ֲעֵלי ִמְקָרא,  ֵאין ּבָ א ֵמֶהם ּבַ   , ֶאּלָ
ָנהֵמהֶ  ֲעֵלי ִמׁשְ ְלמּוד, ם ּבַ ֲעֵלי ּתַ ָדה, ֵמֶהם ּבַ ֲעֵלי ַאּגָ   .ֵמֶהם ּבַ

  )' אאא פסק"פרשה מ, מדרש בראשית רבה(

  
  

אפשר לשאול שאלות רטוריות . מדו על המסר המרכזי שבועִ , לאחר ביאור מילות המדרש
המטרה ? האם אפשר לעשות חבלים מתמרים? האם אפשר לאכול לולבים: מקדימות

 אם ,כל אחד מהם חשוב יש שימוש אחר ובעץ התמר לות אלו היא להבהיר שלכל חלקבשא
 יכול לתרום לחברה תרומה םכל אד, אדםהוכך גם בחברת בני . רק משתמשים בו כראוי

אין אדם . ו התפקיד הזהמהרק לגלות צריך ,  במילוי תפקיד שהוא טוב בובמיוחד, חשובה
  . שאין לו מה לתרום

  .6 ברור יותר נפנה את התלמידים למשימה מסר יהיההכדי ש
  
  

 

 



 6

  

  12- 7מות  והשלמת משיו בשבט"טה להגדשירים מתוך  .2.
  
 מקורות עד למקרא דרך המדרשים ומה, רבותמתקופות מקורות ו בשבט "טלהגדות ב 

  . ימינובני 
בחרנו להציג לתלמידים שירים בנושא נטיעת עצים , ו בשבט"מתוך שפע שירים לט

  , ך וגם שיר מודרני"שירים המבוססים על התנ:  מהמגוון התרבותי שלנוהמשקפים חלק
  .מתחדשים לאורך הדורותגם  אך ,שחגי ישראל נטועים עמוק במסורתראות  להכדי

   
  תלמידיםחוברת ל ב58' עמ" (במדבר נטע ארזאתן "השיר:( 

). ט"יפסוק , א"פרק מ( שיר זה מבוסס על פסוק מספר ישעיהו
מכריז שהוא בעצמו ידאג והוא ,  אלוהיםהדובר בפסוק הוא

  !  במדבר– להצמיח עצים באזורים הצחיחים בארץ ישראל
  : 7משימה 

זה אולי עניין של ? "יפה"האם השיר מתאר ארץ ישראל   .א
אבל בפסוק מתואר ,  יופי מיוחד במדבר צחיחיש כמובן. טעם

  . מדבר פורח וגם לו יופי מיוחד
זה מודגש עניין . בר מפליאצמיחת העצים במדבר הוא ד. נכון  .ב

 . באמירה שעצים במדבר הם בעצם מתנת האל
 גם אך ,ארץ ישראל היא ארץ מדברית בחלקה. לא נכון  .ג

 . יםצלמעתידים לצמוח עצים , אומר הפסוק, יחיםחבאזורים צ
   
 שמחה שבנטיעהאת האת נטיעת העצים ומתאר " כך הולכים השותלים "השיר .  

  ): שאלת הבנת הנקרא( 8שאלה 
  ,)בית הראשון בשיר(ת אֵ משתמשים בו השותלים שהכלי 

  .)בית השלישי בשיר (גומהוהבור ששותלים בו שתילים נקרא 
דבר ) מן העמק ומן ההר, מן העיר ומן הכפר(מכל הארץ באים השותלים בשיר : 9שאלה 

  . תושבי הארץמפעל משותף לכלהמעיד על כך שנטיעת העצים הוא 
 כלומר יער שיתקיים גם ,"יער עד"ין את רצון השותלים לנטוע השיר מצי: שאלת מחשבה
  . אלההדורות הזהו סימן לדאגה לעתידם של . בדורות הבאים

  
 אל הארץוכי תבוא"השיר  "  

  . ך"השיר מבוסס על פסוקים מן התנש מסייעת להבהיר 10שאלה 
   ).צל ושלווה, כמו פרות(מביאה ברכות נטיעת עצים שמדגישה  11שאלה 

  
בו את הרעיון שלומביעים , נופיהלעציה ול, שירים משקפים אהבה לארץ ישראלת שלושל כ

  .של חג הוא אהבת הארץ
 
 12משימה ו למעלה 61' קטע המידע בעמ קריאת  
מנהג ( ו בשבט חדש יחסית"מנהג טעוסקים ב לתלמידים הוצגו לתלמידים שירים החוברתב

שירים ו בשבט משלבים "טת ובחגיגשירים אלו מראים ש. )שהחל בתקופת החלוצים
כך  ("יםמודרניירים וש") כי תבואו אל הארץ ","אתן במדבר("ך "התנפסוקים מהמבוססים על 

מסורת ישראל מעוגנת בכתבים  – רעיון כללי יותרגם בכך מודגם "). הולכים השותלים
  . מתחדשתהיא גם תרבות  ו,עתיקים

  
  

   משימה אישית–סיום 
  

  שתאפשרפעילות ,  לפעילות מחוץ לכותלי הכיתהנזמין את התלמידים
   . הקרובהיותר את העצים שבסביבתםטוב להם להכיר 


