
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מנהג סדר ט'ו בשבט התחיל
כשבני ישראל גרו בארצות אחרות, 

חוקות, הם כל כך התגעגעו לארץ ר
ישראל ולפירות שגדלים בה ורצו 

לזכור אותם. כיוון שלא היו להם פירות 
טריים ויפים כמו שיש לנו הם אכלו 

 פירות יבשים.
 

 



 
 
 

                           
 ארבעת הכוסות

 השנה  מתחלקת  לארבע עונות
 ארבע תקופות בשנה

 כארבע הכוסות שלפנינו

 .הסתיוהתקופה הראשונה היא תקופת              

   
 )מוזגים כוס יין לבן(                         

 
 כוס ראשונה 

 ת ליחסים שבין אדם וחברוכוס  האילנות המוקדש
 שנאמר" ואהבת לרעך כמוך".

 
 נזכיר בהרמת כוס זו את

 
 הפירות שזורקים את קליפתם העבה ואוכלים את תוכנם.

 למשל אגוזים, שקדים ופירות הדר.
 

 )קערה עם אגוזים(
עם ישראל כמו האגוזים, אם מוציאים אחד  –ערמת אגוזים 

ישראל כשאחד מהערימה כולם מתרגשים וזזים. ככה עם 
 נפגע כולם מתרגשים ודואגים לו.

 
נברך על הפירות שיתנו כוח ושפע לכל בני האדם ויחזרו 

 ויגדלו כל שנה מחדש. 
 ברוך אתה ה' אלוהינו בורא פרי העץ.

 
 אוכלים פלחי תפוזים ו. או אגוזים.

 



 .החורףהתקופה השניה  היא תקופת 

 
 )מוזגים כוס שרובה יין לבן ומעט יין אדום(

 
 כוס שניה

כוס החורף , כוס  חג האילנות המוקדשת המוקדשת לשוני 
 בין בני האדם ולסבלנות  לשונות.

 
 נזכיר בהרמת כוס זו את

 
 פירות שאוכלים את עיקרם וזורקים את הגרעין.ה

 למשל: תמרים, ותפוחים, אפרסקים ושזיפים.
 

עם ישראל דומה לעץ התמר. מגזע עץ התמר אפשר לבנות 
פים אפשר לכסות גגות ואפשר גם לאכול את בתים, מהענ

הפירות וכל כולו עשוי ליצירה בדיוק כמו עם ישראל. יש 
אנשים שיודעים ללמוד ויש שיודעים לעבוד ויש שיודעים 

 מלאכות שונות ושום דבר אינו מתבזבז.
 

 למה דומה איש חכם מאוד שעושה מעט?
ותו. לעץ שענפיו רבים ושורשיו מעטים. כל רוח קלה תפיל א

אבל איש שמעשיו טובים ורבים מחכמתו דומה לעץ שיש לו 
שורשים חזקים ורוח חזקה לא תפיל אותו. כמו שאומרים 

 "שתול על פלגי מים".
 

נברך על הפירות ונמשיך לנטוע הרבה עצים שבעוד הרבה 
שנים יהיו גם לילדנו פירות טעימים "כי תבואו אל הארץ 

 ונטעתם כל עץ תחילה".
 

 אוכלים תמרים ותפוחים.    
 

 



 .האביבהתקופה השלישית  היא תקופת 

 
 )מוזגים כוס שחציה יין לבן וחציה יין אדום(

 
 כוס שלישית

 כוס האביב , כוס המוקדשת לכבוד הדדי.
 

 נזכיר בהרמת כוס זו את
 

 פירות שאוכלים בהם הכל.ה
 למשל: תאנים, ענבים, אפרסמון וחרובים.

 
 

אנה. כי בתאנה אין שום חלק ספר התורה דומה לת
שזורקים. אוכלים את כולה, אותו הדבר ספר התורה כולו 

 חשוב ואין פסול בו.
 

כשברא אלוהים את האדם אמר לו תראה את כל הטבע 
היפה שהכנתי בשבילך. תזהר שלא לקלקל אותו כי לא 
יהיה מי שיתקן לכן חשוב לא לקטוף, לא ללכלך, להרוס 

 ולזהם את הסביבה שלנו.
 

נברך על הפירות שימשיכו להיות מתוקים וטעימים. לא 
נשקה אותם במים מזוהמים. נשמור על האדמה מחומרים 
 מסוכנים ועל האוויר מגזים רעילים נשמור על העולם שלנו.

 
 אוכלים דבלים וצימוק

 
 

 
 
 

 



 

 .הקיץהתקופה הרביעית  היא תקופת 

 
 )מוזגים כוס יין אדום(

 
 כוס רביעית

 
הקיץ , כוס  להקמת מדינת ישראל, כוס זו מוקדשת  כוס

לשלום, לאהבת ארץ ישראל ולמדינת ישראל.כוס זו 
שהיא אחת המידות הטובות שבין  -מתקדשת בדרך ארץ

 אדם לחברו ובין אדם לארצו.
 

 נזכיר בהרמת כוס זו את
יום ההולדת לכנסת ישראל שנטע בט'ו בשבט בשנת 

 תש"ט  בירושלים הבירה.
 

 הזית
 

 סמל המדינה הוא המנורה העטורה 
 משני צדיה בענפי הזית.

 
 למה נמשלו בני ישראל לעץ הזית?

"מה זית, אין עליו נושרים לא  בימות החמה ולא בימות 
 הגשמים, אף ישראל, אין להם בטלה."

 
 
 
 
 
 
 

                           


