
ט"ּו ִּבְשָבט ַּבִּכיָתה 
ַהחֹוֶשֶבת ְוַהְּפִעיָלה ה ָנ ָש

ת י ִד ּו ה ְי

ט ָב ְש ִּב ּו  " ט

ה ם  ע ל ת

ֵשם ְוֵשם ִמְשָּפָחה:
חגים
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ְשַתִים22

ִעיָלה יָתה ַהחֹוֶשֶבת ְוַהּפְ ּכִ ְשָבט ּבַ ט"ּו ּבִ
ָמה ָלַמְדִתי?

ֵאיְך ָלַמְדִתי?ְמיּוָמנּויֹות

ְלִמיָדהָלשֹון
ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב

ֹלא
ָלַמְדִתי ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת?ַעמּוד

ָמה זֹוְכִרים ַעל ט"ּו ִּבְשָבט?

ָמה זֹוְכִרים ַעל ט"ּו ִּבְשָבט?3

ָמה ַמְזִּכיִרים ַהִמיִלים ְוַהִציּוִרים?5-4
ֵסֶדר ט"ּו ִּבְשָבט

ֵאיְך ָחְגגּו ֶאת ֹראש ַהָשָנה ָלִאיָלן ְלאֹוֶרך ַקו ַהְזַמן?6

ֵאיְך ַנְחגֹוג ֶאת ֵסֶדר ט"ּו ִּבְשָבט ַּבִּכיָתה ֶשָלנּו?7

ֵאילּו ֵּפירֹות נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹול ְּבֵסֶדר ט"ּו ִּבְשָבט, ְוָלָמה?8

ְלִפי ֵאיֶזה ֵסֶדר ְמָבְרִכים ַעל ַהֵּפירֹות?9
ָמה לֹוְמִדים ֵמחֹוִני ַהְמַעֵגל ַעל ִקיּום ַהְסִביָבה?

ֵאיְך ָּפַעל חֹוִני ְּכֵדי ֶשֵיֵרד ֶגֶשם, ּוָמה הּוא ָלַמד?11-10

ָמה ָלַמד חֹוִני ֵמַהְנִטיָעה ֶשל ַהָזֵקן?12

ָמה ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְלִקיּום ָהעֹוָלם?13

ָמה ִנְזּכֹור ֵמַהִסיּפּור ַעל חֹוִני ַהְמַעֵגל?15-14

ָמה ְמַסְּפִרים ַהשֹוָרִשים ַעל חֹוִני ְוַהְסִביָבה?17-16
ֵאיְך ּפֹוֲעִלים ְלַהָצַלת ָהֵעִצים ַּבְסִביָבה?

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהתֹוָרה ּוֵמֲחָכִמים ַעל ְשִמיַרת ָהֵעִצים ַּבְסִביָבה?21-18

ָמה ַהְּבָעָיה ַּבְסִביָבה, ּוָמה ָהְיָתה ַהְּבָעָיה ַּבְסִביָבה ֶשל ָסְבָתא ִּפְרִחָיה?23-22

ֵאיְך ָּפֲעָלה ַהִּכיָתה ֶשל ִּפְרִחָיה ְּכֵדי ִלְפתֹור ֶאת ַהְּבָעָיה?25-24

ָמה ָלְמָדה ַהִּכיָתה ֵמַהִסיּפּור ַעל ַגן ַהַּפֲעמֹון ּוָמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹוד ִמֶמנּו?26

ָמה ְמַסֵּפר ַהַּפֲעמֹון ֶשְּבַגן ַהַּפֲעמֹון?27

ָמה ָהיּו ַהְּבָעיֹות ַּבֲחֵדָרה ֶּבָעָבר ּוַבהֹוֶוה, ְוֵאיְך ָּפֲעלּו ְּכֵדי ִלְפתֹור אֹוָתן?29-28

ָמה ְמַסְּפִרים ַהשֹוָרִשים ַעל ַהָצַלת ָהֵעִצים?31-30
ֵאיְך ּפֹוֲעִלים ְלִתיקּון עֹוָלם ִּביִריד ַהְסִביָבה ְוַהֶחְבָרה?

ָמה ַהְּבָעָיה ְּבֶקֶשר ַלחֹוָמִרים ֶשַּבְסִביָבה?33-32

ָמה ַהְּפעּוָלה ַהַמְתִאיָמה ְלִפְתרֹון ַהְּבָעָיה ַּבְסִביָבה, ְוָלָמה?34

ֵאיְך ָּפֲעלּו ַהְיָלִדים ִּביִריד ַהְסִביָבה ְוַהֶחְבָרה ְּכֵדי ִלְשמֹור ַעל ַהחֹוָמִרים ַּבְסִביָבה?35

ַמהּו ֵסֶמל ַהֶחְבָרה ְלִשימּור ַהְסִביָבה ֶשֵהִקימּו ְּבִיְׂשָרֵאל?36

ֵאיְך ּפֹוֲעלֹות ַהֲחָברֹות ְלִשימּור ַהְסִביָבה ְּבִיְׂשָרֵאל ּוַבְסִביָבה ֶשלך?37

ֵאילּו ְּבָעיֹות ִגילּו ָסר ְוָתר ְּבַּכדּור ָהָאֶרץ?39-38

ֲאִני, ַאְת ְוַאָתה ִנְשמֹור ַעל ַהְסִביָבה40-41

ָמה ִליְמדּו ֲחָכִמים ַעל ַהֶקֶשר ֵּבין ְלִמיָדה ְלַמֲעִׂשים?42

ֵאיְך ִנְפַעל ְּכֵדי ִלְשמֹור ַעל ַהְסִביָבה?43

ָמה ְמַסְּפִרים ַהשֹוָרִשים ַעל ִתיקּון עֹוָלם ּוְשִמיַרת ַהְסִביָבה?45-44
ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ָמה ֶשָלַמְדנּו ַעל ט"ּו ִּבְשָבט?

ָמֵהן ַהִמיִלים ַהֲחָדשֹות ֶשָלַמְדִתי ַעל ט"ּו ִּבְשָבט ּוְשִמיַרת ַהְסִביָבה?47-46

ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ָמה ֶשָלַמְדנּו ַעל ְשִמיַרת ַהְסִביָבה?48

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים. א



ִרימֹון

ִחיָטה

ְתֵאָנה

ֶגֶפן

ַזִית

ְׂשעֹוָרה

ְדַבש-ָתָמר

ִשְבַעת ַהִמיִנים

ְנִטיַעת ֵעִצים

3

ְסִביָבה
ִעְבִרית

א
דֹוְקטֹור ֶצַמח ַחי

ד

ֵאיְך שֹוְמִרים ַעל 
ַמְחזֹור ַהְצִמיָחה

ד

ֲאִני 
ֵעץ ָּבֲאָדָמה

ד

ְסעּוַדת ט"ּו 
ִּבְשָבט

ד

ָמה זֹוְכִרים
ַעל ט"ּו ִּבְשָבט?

ה

ַאָּבא ֶשל ְיהּוָדה אֹוֵהב 
ָירֹוק

ד

ָמה ֹנאַכל ְּבט"ו 
ִּבְשָבט?

ד

ְמַחְּפִשים ֶאת ֵעץ ַהַחִיים

ד

ָשלֹוש
ְשָבט? ָמה זֹוְכִרים ַעל ט"ּו ּבִ

ְשָבט? ָמה זֹוְכִרים ַעל ט"ּו ּבִ
ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלַתְקִליטֹור, ּוְלָהִאיר ָמה זֹוְכִרים ַעל ט"ּו ִּבְשָבט ְלִפי ַהִשיר.

אֵיְך זֹוכְִרים, אֵיְך זֹוכְִרים  1
וְלֹוְמִדים ּבְַהצְלָָחה  2

ְדבִָרים ֲחשּובִים  3
ִמָשנָה לְָשנָה?  4

ּבַָתא ֶשל ט"ּו ּבְִשבָט ּבְַתלְִקיט ַהָשנָה  5
יֵש ְדבִָרים ֶשַמזְּכִיִרים  6

ֶאת ִשבְעַת ַהִמינִים  7
ּונְטִיעַת עֵצִים,  8

ֶאת ַמְחזֹור ַהַמיִם  9
ּוַמְחזֹור ַהצְִמיָחה,  10
וְֶאת עֵץ ַהַחיִים,  11
ּוִמצְוֹות לְָאכְלָה,  12

לְעָבְָדה ּולְָׁשְמָרה.  13

ּכְָך זֹוכְִרים, ּכְָך זֹוכְִרים  14
וְלֹוְמִדים ּבְַהצְלָָחה  15

ְדבִָרים ֲחשּובִים  16
ִמָשנָה לְָשנָה.  17

ב
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ּבִי
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מ

ּפְז
ֹון

מ
ּפְז

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים, 
ִרים ְמַדּבְ
ְוכֹוְתִבים

ג
ָמה עֹוד זֹוְכִרים ַעל ט"ּו ִּבְשָבט?
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ָמה זֹוְכִרים ַעל
ט״ּו ִּבְשָבט?



ע4 ַאְרַבּ
ְשָבט? ָמה זֹוְכִרים ַעל ט"ּו ּבִ

יִרים ַהִמיִלים ְוַהִציּוִרים? ָמה ַמְזּכִ
ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ַהֶשַטח ֶשל ַהִמיִלים ֵמַהשֹוָרִשים:ב

א.כ.ל  - ְּבָצהֹוב, ע.ב.ד - ְּבָירֹוק, ְוש.מ.ר - ְּבָכחֹול.

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהַטְבָלה.

אֹוכֶל ָאכַלְִתי

ֶהֱאכִילָה

תֹאכַל

נֹאכַל

תֹאכְלִי

ָאכְלּואֹוכֵל

אֹוכְלִים

אֹוכֶלֶת
תֹאכַלְנָה

ֶהֱאכִילָה

ַמֲאכָלִים
ָשַמְרִתי

ְשִמיָרה

יְִשמֹור

ָשְמָרה יְִשמֹור

מֹור
ָש

מֹור
ִתְש

ֶאְשמֹור

ָשמֹור

ִתְשמֹוְרנָה

יְִשְמרּו

ְמִרי
ִתְש

מֹור
ֶאְש

יְִשְמרּו
ְשְמרּו
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ַתעֲבֹוְדנָה
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עָבְַדִתי

עָבְַדנּו
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לְעָבְָדה

עֲבֹוָדה יַעַבְדּו
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ָשַמְרִתי
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ע

ַהֶקֶשר ֵּבין ַהִמיִלים ֶשֵהַאְרִתי ַלִציּור ֶשִקיַּבְלִתיַהִציּור ֶשִקיַּבְלִתי ַהשֹוֶרש

א.כ.ל

ע.ב.ד

ג

1

2

3

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים 
ִרים ּוְמַדּבְ ָמה ַהֶקֶשר ֵּבין ַהִמיִלים ֶשֵהַאְרת ְוַהִציּוִרים ֶשִקיַּבְלת, ְלֵבין ט"ּו ִּבְשָבט?ד

ַהְסבִיבָה שֶּבַצִיּור

ָמה ַהֶקֶשר?

ֵאיְך שֹוְמִרים ַעל 
ַמְחזֹור ַהְצִמיָחה

ד

ֲאִני  
ֵעץ ָּבֲאָדָמה

ד

ְסעּוַדת ט"ּו 
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ֲאִני זֹוֵכר
ְסִביָבה
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ִעְבִרית
ְסִביָבה 
ִעְבִרית

א
ִמיִלים ְמיּוָחדֹות ַלנֹוֵׂשא

ְלָׁשְמָרּהְלָעְבָדּה ְלָאְכָלה

ִמיִלים ֶשל ִמְבֶנה



5 ָחֵמש
ְשָבט? ָמה זֹוְכִרים ַעל ט"ּו ּבִ

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְלַיד ָּכל ִציּור ֶאת ִמְסַּפר ַהְשֵאָלה אֹו ַהְשֵאלֹות ַהַמְתִאימֹות ִמְּפִעילּות      . ו

ְלֵאיזֹו ִמְצָוה ָקשּור ָּכל ִציּור: ְלָאְכָלה, ְלָעְבָדה, או ְלָׁשְמָרה.

ּכְַרּפַס ּוָמרֹור וְעּוגַת ְתָמִרים. א. 
ּפֵירֹות ֵמַאְרּבַעַת ַהִמינִים ֶשל ֶאֶרץ יְִׂשָראֵל. ב. 
ּפֵירֹות ִמִשבְעַת ַהִמינִים ֶשל ֶאֶרץ יְִׂשָראֵל. ג. 

ד. 

ט"ּו ּבְִשבָט נְִקּבָע לְפִי ַהגְָשִמים ּבְֶאֶרץ יְִׂשָראֵל. א. 
ּבְלִי גֶֶשם, ֹלא יִצְְמחּו עֵצִים ּופֵירֹות.  ב. 

ּבְט"ּו ּבְִשבָט ַמְתִחילִים לְִהְתּפַלֵל לְגֶֶשם. ג. 
ד.

אֹוכְלִים ּפֵירֹות יְבִֵשים. א. 
נֹוטְעִים עֵצִים. ב. 

עֹוִׂשים סֵֶדר ט"ּו ּבְִשבָט. ג. 
ד.

ּבְט"ּו ּבְִשבָט אָסּור לְִקטֹוף ִמּפֵירֹות ָהעֵצִים. א. 
ּבְט"ּו ּבְִשבָט זֹוכְִרים ֶשצִָריְך לְִשמֹור עַל ָהעֵצִים וְַהסְבִיבָה.  ב. 

ּבְט"ּו ּבְִשבָט ה' ּבָָרא ֶאת ָהעֵצִים וְַהסְבִיבָה. ג. 
ד.

ֵאילּו ּפֵירֹות אֹוכְלִים ּבְט"ּו ּבְִשבָט?  

ָמה ַהֶקֶשר ּבֵין ַהגֶֶשם לְט"ּו ּבְִשבָט? 

ָמה עֹוִׂשים ּבְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ּובְַקִהילָה ֶשלּך ּבְט"ּו ּבְִשבָט?

ָמה ַהֶקֶשר ּבֵין ָהעֵצִים, ַהסְבִיבָה וְט"ּו ּבְִשבָט?

1

2

3

4

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ְלַיד ַהְתשּובֹות ַהְנכֹונֹות ַלְשֵאלֹות ַהָּבאֹות, ּוְלהֹוִסיף ְתשּוָבה ִמֶשלך. ה

ה

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים, 
ִרים ְמַדּבְ
ְוכֹוְתִבים ז

ג
ֲאִני זֹוֶכֶרת

ַאָּבא ֶשל ְיהּוָדה אֹוֵהב 
ָירֹוק

ד
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ֲהָקַמת
ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל

ִהֵלל ַהָזֵקן
)ַהֵמָאה ַה-1(

ֵשש
ְשָבט  ֵסֶדר ט"ּו ּבִ

ֵאיְך ָחְגגּו ֶאת ֹראש ַהָשָנה ָלִאיָלן ְלאֹוֶרְך ַקו ַהְזַמן?

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ְּבִמְשָנה א, ְּבֶפֶרק א, ְּבַמֶסֶכת ֹראש ַהָשָנה:ב
ְּבֵאיֶזה ַתֲאִריְך, ּוְלִפי ִמי ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים ֶאת ֹראש ַהָשָנה ָלִאיָלן? - ְּבָירֹוק.

ַאְרּבָעָה ָראֵשי ָשנִים ֵהם:
ֹראש ַהָשנָה לְִמלָכִים וְלְִרגָלִים; ּבְֶאָחד ּבְנִיסָן  -  

ֹראש ַהָשנָה לְַמעְֵׂשר ּבְֵהָמה; ּבְֶאָחד ּבֶאֱלּול  -  
ֹראש ַהָשנָה לְָשנִים וְלְִשִמיטִין ּולְיֹובְלֹות, ּבְֶאָחד ּבְִתְשֵרי  -  

לִנְטִיעָה וְלִיָרקֹות;     
ֹראש ַהָשנָה לָאִילָן, ּכְִדבְֵרי ּבֵית ַשַמאי. ּבְֶאָחד ּבְִשבָט  -  
ּבֵית ִהלֵל אֹוְמִרים: ּבֲַחִמיָשה עָָׂשר ּבֹו.      

ַמֶסֶכת ֹראש ַהָשָנה, ֶּפֶרק א, ִמְשָנה א

לְפִי ַהזְַמן ֶשּבֹו ַמְתִחילִים לֶָרֶדת ַהגְָשִמים ּבְיְִׂשָראֵל.  .1
לְפִי ַהזְַמן ֶשּבֹו יְָרדּו רֹוב ַהגְָשִמים ֶשל ַהָשנָה ּבְיְִׂשָראֵל.  .2

לְפִי ָמה ָקבְעּו ֲחכִָמים ָמַתי יְִהיֶה ֹראש ַהָשנָה לִָאילָן?

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ְלַיד ַהְתשּוָבה ַהְנכֹוָנה ַלְשֵאָלה: ג

ָחשּוב
ָלַדַעת ד

1.  ֲחָכִמים ָקְבעּו ֶשט"ּו ִּבְשָבט הּוא ֹראש ַהָשָנה ָלִאיָלן,
  ִּכי ָאז ְּכָבר ָיְרדּו רֹוב ַהְגָשִמים ּוַמְתִחיָלה ָשָנה ֲחָדָשה

  ֶשל ִמְצוֹות ַהְקשּורֹות ְּבֵפירֹות ָהֵעץ.
2.  ַּבֵמָאה ַהֵשש ֶעְׂשֵרה, ִהְתִחילּו ֲחָכִמים ִּבְצַפת ַלְחגֹוג ְּבט"ּו ִּבְשָבט

  ֵסֶדר ְמיּוָחד, ֶשּבֹו ָשתּו ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַיִין, ָאְכלּו ֵּפירֹות,
  ָקְראּו ְּפסּוִקים ְוִסיְּפרּו ִסיּפּוִרים ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
3.  ָהֲאָנִשים ֶשִהִגיעּו ְלִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהְמִדיָנה,

  הֹוִסיפּו ְלט"ּו ִּבְשָבט ִמְנָהג ֶשל ְנִטיַעת ֵעִצים ָּבָאֶרץ. 

ג

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ֹראש ַהָשָנה

ָראֵשי ָשִנים

http://www.talam.org Google

לּוַח
חֹוֶדש ְשָבט

www.talam.org

http://www.talam.org Google

ְמֵאיֹפה ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים 
ַעל ט״ּו ִּבְשָבט?

www.talam.org

http://www.talam.org Google

ָלָמה ִמְצַות ְתרּומֹות
ּוַמֲעׂשרֹות ִהיא ִמְצָוה 

ֲחשּוָבה?
www.talam.org

ְסִביָבה
ִעְבִרית

א
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ְסִביָבה
ִעְבִרית

א

חֹוֶרף

ָאִביבַקִיץ

ַעמּוִדים 5, 9, 13, 17ְסָתיו

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ֵסֶדר

עֹוָנה

עֹונֹות

ֶשַבע
ְשָבט  ֵסֶדר ט"ּו ּבִ

יָתה ֶשָלנּו? ּכִ ְשָבט ּבַ ֵאיְך ַנְחגֹוג ֶאת ֵסֶדר ט"ּו ּבִ

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ַעמּוִדים: 5, 9 ,17,13 ְּבֵסֶדר ט"ּו ִּבְשָבט,
ְוִלְכתֹוב ְלַיד ָּכל ּכֹוס ֶאת ֵשם ָהעֹוָנה ְוָהַרְעיֹון ַהַמְתִאים, ִמתֹוְך ַהִציּוִרים ֶשַּבַצד.

1. ְּבֵאיזֹו עֹוָנה חֹוְגִגים ֶאת ט"ּו ִּבְשָבט ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?
2. ָמה ַהֶקֶשר ֵּבין ַאְרַּבע ָהעֹונֹות ְלט"ּו ִּבְשָבט?

3. ָלָמה ָהעֹונֹות ֲחשּובֹות ְלִקיּום ַמְחזֹוֵרי ַהַמִים ְוַהְצִמיָחה ָּבעֹוָלם?

ב

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים, 
ִרים ְמַדּבְ
ְוכֹוְתִבים ג

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִשְבַעת ַהִמיִנים

ַמְחזֹור ַהַמִים ּוְתִפיָלה ִלְגָשִמים

ְשִמיַרת ַהְסִביָבה ַלדֹורֹות ַהָּבִאים

ַמְחזֹור ַהְצִמיָחה ּוְנִטיַעת ָהֵעִצים

א

ב

ג

ד

1

3

2

4

ָמה ַהֶקֶשר?

ית ִע י ִב ְר ס  ֹו ּכ

ִשית י ִל ְש ס  ֹו ּכ

ָיה ִנ ְש ס  ֹו ּכ

ָנה שֹו א ִר ּכֹוס 

ָמה
ֶמֶזג ָהֲאִויר 
ְּביְׂשָרֵאל?

http://www.talam.org Google

ט״ּו ִּבְשָבט
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

www.talam.org


