Welcome to Educators Meetup

Tu BiShvat 2021
ט"ו בשבט תשפ"א

Tu BiShvat Meetup Agenda - 60 min:
“Tu BiShvat Hegiah” – the educational potential of “Tu BiShvat is coming” - (Zohar)
Tu BiShvat campaign, how to plant a tree in Israel by own link & EZ account - (Daniel)
Tu BiShvat materials (online and box) - (Rafi)
How to do a Seder Tu BiShvat , Tu BiShvat Musical songs, and some more online
materials English/Hebrew - (Zohar)

Q & A and closing - (Daniel, Rafi & Zohar)

“Tu BiShvat Hegiah”
the educational potential of
“Tu BiShvat is coming”
Zohar Vloski - Israel Emissary
Keren Kayemet Le’Israel
Jewish National Fund

ַן־בּעֵ ֶדן ִמ ֶקּ ֶדם
ְ ֹלהים גּ
ִ ֱוַיִּ טַּ ע יְהוָה א
)שׁר יָצָ ר (בראשית פרק ב פסוק ח
ֶ ֲָשׂם ָשׁם אֶ ת־הָ אָ ָדם א
ֶ ַויּ
And the Lord God planted a garden eastward, in Eden;
and there He put the man whom He had formed.
(Genesis - Bereshith - Chapter 2:8)

There are many other stories, which relate
to the importance of planting trees and
examples of this are scattered throughout
the Bible,
Among them are the planting of the
vineyard at the end of the flood by Noah,
the planting of Eshel by Abraham when he
arrived in Beersheba and also with the entry
of the Bnai-Israel into the Homeland, when
they were commanded to plant "every
edible tree" and preserve the trees even in
times of calamity.

 המתייחסים,קיימים סיפורים נוספים רבים
לחשיבות של נטיעת עצים ודוגמאות לכך
,פזורות במקרא
,ביניהן נטיעת הכרם בתום המבול על ידי נח
נטיעת אשל על ידי אברהם בהגיעו לבאר
שבע וכן עם כניסתם של בני ישראל אל
 כאשר הם מצווים לטעת ”כל עץ,הארץ
מאכל“ ולשמור על העצים גם בעתות של
פורענות

The Israel Nation has many holidays,
rallies, days of remembrance and also some
Rosh Hashanah.
The oldest source available to us
regarding the origin of Tu BiShvat,
As a date only and not yet as a holiday,
it is the first Mishnah in the Rosh Hashanah
Tractate:

 ימי זיכרון, עצרות,לעם ישראל חגים רבים
.וגם כמה ראשי שנים
המקור העתיק ביותר העומד לרשותנו
,לגבי מוצאו של ט“ו בשבט
 הוא המשנה,כתאריך בלבד ועדיין לא כחג
:הראשונה במסכת ראש השנה

There are four new heads of the years:
The first of Nisan is the new year for kings and
for festivals.
The first of Elul is the new year for the tithe of
beasts..
The first of Tishri is the new year for years, for
shmitta and jubilee years, for planting and for
[tithe of] vegetables.
The first of Shevat is the new year for trees,
according to the words of Beit Shammai.
Beit Hillel says: on the fifteenth of that month.

:ארבעת ראשי שנים הם
.באחד בניסן – ראש השנה למלכים ולרגלים
.באחד אלול – ראש השנה למעשר בהמה
באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין
. לנטיעה ולירקות,וליובלות
 כדברי בית,באחד בשבט ראש השנה לאילן
.שמאי
בית הלל אומרים בחמישה עשר בו וההלכה
 שחמישה עשר בשבט הוא ראש,כבית הלל
.השנה לאילן
()ראש השנה פ“א מ“א

The sub-intention was to set a date in the
כוונת המשנה הייתה לקבוע תאריך בלוח
 ולא,לשנה החקלאית של פירות האילן
calendar for the agricultural year of the tree fruit,
and not to set a holiday.
.לקבוע חג
During the Temple period, Bnai-Israel made
בתקופת המקדש העלו בני ישראל תרומות
donations and tithes to the priests and borrowers,
 שהיו מעין מס,ומעשרות לכוהנים וללווים
which were a kind of tax levied on it and therefore
שחויבו בו ועל כן היה צורך לקבוע מתי
it was necessary to determine when the tax year
.מתחילה ומסתיימת שנת המס
begins and ends.
 שתאריך זה נבחר,הגמרא מלמדת אותנו
The Gemara teaches us that this date was
 שבו מתחילים,משום היותו היום הממוצע
chosen because it is the average day on which
.לעלות באילן מי השנה החדשה
start to count of the new year begins to rise.

As early as the 16th century, first in the Ashkenazi
communities and then in the Sephardic communities, the
custom of eating fruit on Tu BiShvat and recounting the
praise of the Land of Israel and its fruits as an
expression of longing for it spread.
The sages of Kabbalah are responsible for formulating
the day as a holiday with its own special customs.
The sages of Kabbalah amended the "Tikkun Lil Tu
BiShvat", which details the order of eating 30 kinds
of fruit, with blessings, prayers and study.
One of the prominent customs in this amendment is the
order of drinking four glasses of wine between the
various chapters of eating the fruit. The color of the wine
gradually changes from glass to glass, from white to red.

בתחילה בקהילות אשכנז, 16-כבר במאה ה
 פשט המנהג לאכול,ולאחר מכן בקהילות ספרד
פירות בט“ו בשבט ולספר בשבחה של ארץ
.ישראל ופירותיה כביטוי לגעגועים אליה
,לגיבושו של היום כחג עם מנהגים המיוחדים לו
.אחראים חכמי הקבלה
,“חכמי הקבלה תיקנו ”תיקון ליל ט“ו בשבט
 מיני30 שבו פרטים על סדר אכילתם של
. תפילות ולימוד, תוך ברכות,פירות
אחד המנהגים הבולטים בתיקון זה הוא סדר
שתיית ארבע כוסות יין בין הפרקים השונים של
 צבעו של היין משתנה בהדרגה.אכילת הפירות
. מן הלבן אל האדום,מכוס לכוס

Today, it is difficult to imagine Tu BiShvat
without the custom of planting trees in
Israel, which is seen by many as
customary for generations.
But, in fact, it is a custom that belongs to
one of the last incarnations of the holiday.
The beginning of the custom is probably
on Tu BiShvat of 1890 in the school in
Zikhron-Yaacov

 קשה לדמיין את ט“ו בשבט,כיום
,ללא מנהג הנטיעות בישראל
שמצטייר בעיני רבים כמקובל מדורי
 מדובר במנהג, למעשה, אולם.דורות
השייך לאחד מגלגוליו האחרונים של
.החג
, ככל הנראה,ראשית המנהג היא
)1890) בט“ו בשבט של שנת תר“ן
בבית הספר בזיכרון יעקב

Tu BiShvat being a popular holiday,
, חג יהודי,היותו של ט"ו בשבט חג עממי
as a Jewish holiday, a Zionist holiday, and an
 נותנת הזדמנות, וחג ישראלי,חג ציוני
Israeli holiday, gives great educational opportunity
,חינוכית נהדרת לכולם לקרב לבבות
to connect hearts, to teach Hebrew and to
.ללמד עברית ולחבר לישראל
connect with Israel.
 אפשר לציין או לחוג את ט“ו בשבט,כיום
Today, it is possible to sign or celebrate Tu BiShvat  בבית הספר ובקהילה על ידי שילוב,בבית
at home, at school and in the community by
,של מנהגים מהעבר ומנהגים חדשים
combining past customs and new customs and to
.ולממש נטיעת עצים בישראל
realize plant a tree in Israel.
חג ט"ו בשבט הפך להיות חג אהוב
Tu BiShvat has become a beloved and accepted
ומקובל על כל קבוצות האוכלוסייה בעם
holiday for all population groups in the people of
.ישראל
Israel.
!חג שמח
Happy holiday!

Tu BiShvat campaign
how to plant a tree in Israel
by own link & EZ account
Daniel Friedman
Director, Community Engagement, Israel Advocacy and Education
Jewish National Fund

Tu BiShvat materials
(online and box)
Rafi Glazer
Israel Programs Admissions Director, Israel Advocacy and Education
Jewish National Fund

How to do a Seder Tu BiShvat,
Tu BiShvat Musical songs,
and some more online materials Hebrew/English
Zohar Vloski - Israel Emissary
Keren Kayemet Le’Israel
Jewish National Fund

The Tu BiShvat Seder includes a number
of different layers of symbolism:

סדר ט“ו בשבט כולל מספר רבדים
:שונים של סמליות
ל-ג-שלושת העולמות – ד

The Three Worlds - D-C-L

D - Four Seasons (and Cups)
C - three worlds

L - For thirty types of fruit

) ארבע עונות (וכוסות- ד
 שלושה עולמות- ג
ל – שלושים סוגי פירות

D - Four Seasons (and Cups)
The four glasses of wine symbolize the
seasons and the impact on the plant
world and the trees.

1. White wine symbolizes autumn.
2. A white wine with a little red
symbolizes winter.
3. Half white and half red wine
symbolizes spring.
4. Red wine symbolizes summer.

) ארבע עונות (וכוסות- ד
ארבע כוסות היין בסדר מסמלות את
עונות השנה ואת השפעתן על עולם
.הצומח ועל העצים
. יין לבן מסמל את הסתיו.1
 יין לבן עם מעט אדום מסמל את.2
.החורף
 יין חצי לבן וחצי אדום מסמל את.3
.האביב
. יין אדום מסמל את הקיץ.4

C - three worlds
Three worlds are represented by the different fruits
that appear in order.
1. The world of creation - fruits that are eaten
whole, including the peel, such as figs,
strawberries, grapes.
2. The world of creation - fruits whose peel and
wrapper are eaten and the stone is sown, like
olives, dates, apricots, plums.
3. The world of making - fruits in which we eat
and their peel is thrown away, such as
pomegranates, almonds and nuts, oranges and
citrus fruits.

 שלושה עולמות- ג
שלושה עולמות מיוצגים על ידי הפירות השונים
.המופיעים בסדר
 פירות הנאכלים-  עולם הבריאה.1
, כמו תאנים, כולל הקליפה,בשלמותם
. ענבים,תותים
 פירות שקליפתם ועטיפתם-  עולם היצירה.2
, תמרים, כמו זיתים,נאכלת והגלעין נזרע
. שזיפים,משמשים
 עולם העשייה – פירות שתוכם נאכל.3
 שקדים, כמו רימונים,וקליפתם נזרקת
. תפוזים ופירות הדר,ואגוזים

L - For thirty types of fruit

ל – שלושים סוגי פירות

While in our order eat fewer types of fruit,
but according to the traditional custom that appears
in the book "Tree of Life" by the Kabbalist Rabbi
Chaim Vital, recommended for eating thirty kinds of
fruit - Ten of each sex, to symbolize the three
The worlds.
There is also a regular order for eating the fruit and
it is customary
Go ahead and eat the fruits of the seven species
Before any other fruit.

,אמנם בסדר שלנו אוכלים פחות סוגי פירות
אך לפי המנהג המסורתי שמופיע בספר
,”עץ החיים“ של המקובל רבי חיים ויטאל
– מומלץ על אכילת שלושים מיני פירות
 כדי לסמל את שלושת,עשרה מכל מין
.העולמות
יש גם סדר קבוע לאכילת הפירות ונהוג
להקדים ולאכול מפירות שבעת המינים
.לפני כל פרי אחר

Tu BiShvat Seder

Plant A Tree in Israel

Celebrate Tu BiShvat with JNF
Ask Herzl Database

•
•

•
•
•
•

JNF – KKL Materials In English:
Tu BiShvat Seder (guidebook for educators included)
Tu BiShvat Sing-along in English - Rock your Tu BiShvat this year by singing along to
classic Israeli songs. This song-book displays 12 songs, complete with music, artist
recording, lyrics, and Karaoke! each in its original Hebrew, with English translation
and transliteration.
Activities, music & E-Learning materials
Online games Fun Games on Israel and Zionism
Trees of Israel – trees in the land of the Bible
Treasure-HIT smartphone game

JNF – KKL materials in Hebrew:
•
•
•
•
•
•
•

Tu BiShvat Seder outdoor (in circle)
Tu BiShvat Seder online (instructions included)
Shiron Tu BiShvat
Karaoke Tu BiShvat
Tu BiShvat Haggadah book
Tu BiShvat Activities – by grades
Treasure-HIT smartphone game

Q & A and closing
Daniel, Rafi & Zohar

