
ו בשבט  "ט

שרית פולק



תאריך וחג חקלאי"ט ,  הלכתי בארץ ישראל-ו בשבט הוא 
.המצוין בלוח השנה העברי כראש השנה לאילנות

,  כולם נמנים עם גידולי ארץ ישראל, נהוג לאכול ביום זה משבעת המינים
או  " ו בשבט"סדר ליל ט"ויש הנוהגים לערוך בו 

".תיקון פרי עץ הדר"לקרוא בו את 

?מדוע מציינים את החג בתאריך זה-ו בשבט"ט
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.ו בשבט הוא המשנה"המקור הראשון שבו מוזכר ט

ם" ִנים הֵׁ י שָּ אשֵׁ ה רָּ עָּ בָּ .ַאְר
ִלים ְרגָּ ִכים ְולָּ ה ַלְמלָּ נָּ ן ֹראש ַהש ָּ ְבִניסָּ ד  .ְבֶאחָּ

ה מָּ ְבהֵׁ ְעַשר  ה ְלַמ נָּ ֶבֱאלּול ֹראש ַהש ָּ ד  חָּ עֹון אֹוְמִרים. ְבֶא ִבי ִשְמ ר ְוַר זָּ עָּ ִבי ֶאְל ,ַר
ד ְב  יֶאחָּ ִתְשרֵׁ ד .ְב ִנים  ְ  ֶאחָּ ה ַלש ָּ נָּ י ֹראש ַהש ָּ ִתְשרֵׁ ִמִטיןְב תְוַלש ְ ְבלֹו ת, ְוַלּיֹו קֹו ה ְוַלְירָּ עָּ .ַלְנִטּי

ט בָּ ִבְש ד  חָּ ן, ְבֶא ִאילָּ ה לָּ נָּ ת ַשַמאי, רֹאש ַהש ָּ י בֵׁ י  ְברֵׁ ל אֹוְמִרים. ְכִד ת ִהלֵׁ י ה , בֵׁ ר בֹובֲחִמש ָּ שָּ "עָּ .

ו בשבט"המקור של חג ט
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ו בשבט הוא נוסח אמירה של דברי תורה וברכות בשבח"סדר ליל ט
ת השדה ת ארץ ישראל. הארץ ותנוב מסורת אמירתו על פירו

פת במאה ה, בחמישה עשר בשבט 1-התגבשה על ידי חכמי צ 7 .
צות תפשט בתפו ת , המנהג ה נת להנחיל את אהב על מ

.  הארץ ליהודי הגולה ולזרז את הגאולה
תוך "גם כיום ישנם רבים החוגגים את ט ו בשבט בארוחה חגיגית 

ה  " סדר"ו" הגדה"השימוש בביטויים . קריאת הגדה מיוחדת לחג הם בהשאל
.ו בניסן"ליל הסדר הנערך מידי בשנה בליל ט-מ

םמנהגי
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באכילתוישנם המרבים גם , מרבים באכילת פירות
בפרט פירות יבשים , ארץ ישראלנשתבחהשבעת המינים בהם  ו

:  ואגוזים למיניהם
.ושקדיםחרובים , צימוקים, תמרים, תאנים-כגון

תפירואכילת
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ה ישראל טקס 1907ו בשבט "בט הנטיעותהתקיים במקוו
3הראשון בהשתתפות  0 .  תלמידי בתי ספר שונים0

נקלטה במושבות עבריות נוספותיוזמה  בשנת , זו  הכריזה 1908ו
ומאוחר יותר  , ו בשבט כחג הנטיעות"הסתדרות המורים על ט

לישראל את המועד אימצה  הקיימת  .הזההקרן 

חגיגת נטיעות בארץ ישראל
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,  ו בשבט גם ליום ציון אקולוגי"הפך ט21-בתחילת המאה ה
.בו הן בלימוד והן בפועל בפעילות אקולוגיתועוסקים 

כגון החברה להגנת הטבע , העוסקים בהגנה על החי והצומחגופים 
ו בשבט  "הכריזו על ט, ורשות שמורות הטבע יחד עם משרד החינוך

.הטבעכחג שמירת 

יום שמירת הטבע
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