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Силни ашомерци!

Ту би'Шват самеах!

По повод Новата година на дърветата, Ашомер Ацаир
България сме подготвили нова книжка за малки и
големи за празника! 
В забързаното си ежедневие често пропускаме да се
насладим на невероятната природа - заобикаляща
ни отвсякъде, обгръщаща съществуването ни.
Предстоящият празник ни отдава тази възможност - да
почетем природата, която ни заобикаля - да седнем
със семейството, близките и приятелите ни и да
отпразнуваме възраждането ѝ! 
Сред ашомерските дибри - нашите правила, има едно
специално: Ашомерецът е загрижен за природата
и я уважава. Той/тя я опознава, учи се как да живее в
едно с нея и я предпазва, поддържайки практики за
устойчиво развитие.
В духът на тази дибра Ви пожелаваме весел
празник, на който освен да се насладим на околната
среда, да намерим начин да я оценяваме и пазим!
И както се казва в популярната песен - "Бадемът
разцъфва".

Хазак ве'Емац!
Ту би'Шват  5782
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Този данък трябвало да се
плаща ежегодно и било
забранено да се дава част от
реколтата от предходната
година срещу следващата
година. Затова мъдрите
еврейски старейшини
определили празника Ту би
Шват като граница между
годините. 

По това време почти всички дъждове са преминали в Израел,
а плодовете, узрели след 15-ия Шеват, се считат за реколта на
новата година.

Еврейският празник Ту би Шват не се среща в Библията. Той е
споменат за първи път в Мишна, основният текст на Устната
Тора. В древни времена на 15-ти Шеват се отбелязвала
Новата година на дърветата. Както знаем, десятък от
реколтата се давал на служителите на Йерусалимския храм,
които нямали свои земи, както и на нуждаещи се хора. Този
обред се смятал за вид данък върху реколтата.

ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ
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Когато Храмът бил
разрушен и евреите
напуснаха Израел,
нямало нужда от десятък.
И еврейският празник Ту
би Шват започнал да се
счита за ден на
възпоменание на
благословената земя на
Израел в еврейските
общности по целия свят. 

Евреите се събрали, за да ядат от плодовете на Израел. Но в
средата на зимата е трудно да се получат пресни плодове, така
че било обичайно да се заменят със сушени плодове и сладко.

Денят Ту би-шват в еврейската традиция е празничен със свое
настроение и обичаи, макар да не е „пълен празник“, като
например, Песах или Сукот. По своята същност, той се явява
празник на Ерец Исраел – Земята на Израел.
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Празникът започва с вдигането на първата чаша.
Ние от Ашомер Ацаир  

вдигаме първата си чаша бяло вино, 
която ще символизира природата, 

която през есента изпада в хибернация. 
След тази хибернация, природата 

се разкрасява и дава на всички 
едни топли цветове и спиращи дъха гледки. 

Ашомерът Ви пожелава да сте в едно с природата, 
за да и се радвате максимално .

 Наздраве!!

ПЪРВАТА ЧАШАПЪРВАТА ЧАШАПЪРВАТА ЧАША
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Празникът продължава с вдигането на втората
чаша на Ту би Шват.

Вдигаме чаша бяло вино, 
този път смесено с малко червено. 

Вдигаме чашата си със светло розово вино, за да
отбележим разцвета на природата в края на

зимата и обновяването на живота.
С приключването на студните месеци започва и

топлата промяна, която няма как да не бъде
спомената и сравнена с Ашомерският огън, който е
в сърцата ни и с розовите циклами, които още през

зимата започват да цъфтят. 

ВТОРАТА ЧАШАВТОРАТА ЧАШАВТОРАТА ЧАША
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Празникът продължава с вдигането на третата
чаша на Ту би Шват - равно количество бяло и
червено вино. Вдигаме чашата с розово вино,
която символизира ожесточената борба между
топлина и студа през пролетта. Разнообразни

цветове покриват полетата и червената топлина
се смесва с белите облаци, чийто дъжд поглъща

земята. 
Посвещаваме тази чаша на цъфтежа,

новото начало и края на студения сезон. 

ТРЕТАТА ЧАШАТРЕТАТА ЧАШАТРЕТАТА ЧАША
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Обичаят завършва с вдигането на четвъртата чаша на
Ту би Шват пълна само с червено вино. Наситеният
червен цвят на виното символизира суровата лятна
жега, която затопля деня и осветява нивите. По това

време на годината много дървета започват своя
цъфтеж и плодороден период.

Посвещаваме четвъртата чаша на
пожарникарите, които се борят с горските

пожари, докато ние се ангажираме да опазим
нашите гори от такива.

ЧЕТВЪРТАТА ЧАШАЧЕТВЪРТАТА ЧАШАЧЕТВЪРТАТА ЧАША



НА ТОЗИ ДЕН Е ПРИЕТО ДА СЕ ЯДАТ
ПЛОДОВЕ В ОПРЕДЕЛЕН РЕД

 Пшеница חיטה

Ечемик 
שעורה

 Маслини זית

 Грозде גפן Тамар תמר

 Смокиня תאנה

 Нар רימון
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Интелигентност и материален успех

Шалом Баит

Да имаш праведни деца

 Намиране на сродна душа Добро здраве

търпение

За да предпази устата си от клюки.
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Ашкедия порахат 
Ве шемеш паз зорахат 

Ципорим мерош кол гаг 
Меварсот ет бо хакаг 

 
Ту би Шват игия 

Хаг ла иланот 
Ту би Шват игия 

Хаг ла иланот 
 

А арец мешаваат 
Игия ет латаат 

Кол ехад иках льо етз 
Ба итим нец чотец 

 
Ту би Шват игия.....

ПЕСЕН ЗА ТУ БИ ШВАТПЕСЕН ЗА ТУ БИ ШВАТПЕСЕН ЗА ТУ БИ ШВАТ

Ашкедия порахат
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РАЗЛИЧНИ ТРАДИЦИИРАЗЛИЧНИ ТРАДИЦИИРАЗЛИЧНИ ТРАДИЦИИ   
Традиционно на Ту би'Шват се ядат основно плодове и

зеленчуци, които растат на територията на Израел. Такива
например са: пшеница, ечемик, грозде, смокини, нар, фурми,

маслини. В наши дни много хора използват всякакви плодове.
Ето и една рецепта за ястие, която можете да приготвите за

вашата вечер на Ту би'Шват.

Изобилие от плодове и зеленчуци украсяват масата на
Ту би'Шват. По света има различни начини за отпразнуване на

празника. Някои празнуват, като си направят пикник под
дърветата или просто приготвят ястие с плодовете на сезона.

Еврейските училища често провеждат паради на открито;
учениците се обличат изцяло в бяло и правят кошници,

препълнени с плодове. В Израел хората се насърчават да
засаждат дървета в благодарност на Земята.
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2 големи яйца
 

2 1/2 чаши захар
 

1 чаша презрял банан, намачкан
(приблизително 3 малки банана)

 
щипка сол

 
Общо 2 чаши от вашия микс от сушени

плодове, ядки и шоколад*
 

1/2 чаена лъжичка сода за хляб
 

1 чаена лъжичка бакпулвер
 

2 чаени лъжички ванилия
 

2 1/3 чаши брашно
 

1 чаша разтопено масло

БАНАНОВ КЕКСБАНАНОВ КЕКСБАНАНОВ КЕКС
ЗА ТУ БИ ШВАТЗА ТУ БИ ШВАТЗА ТУ БИ ШВАТ

Нужни съставки
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В средна купа смесете заедно брашното,
бакпулвера, содата за хляб, солта и вашата смес от
сушени плодове, ядки и шоколад.
В голяма купа смесете захарта, намачкания банан,
ванилията, яйцата. Разбъркайте с  разтопеното
масло. 
 Смесете двете купи заедно и разбъркайте добре.
 Намажете формата за кекс и поръсете с брашно. 
 Изсипете тестото и печете на 180 С за около час
или докато клечката за зъби излезе чиста.

1.

2.

3.
4.
5.

Приготвяне

БАНАНОВ КЕКСБАНАНОВ КЕКСБАНАНОВ КЕКС
ЗА ТУ БИ ШВАТЗА ТУ БИ ШВАТЗА ТУ БИ ШВАТ

   



КРЪСТОСЛОВИЦАКРЪСТОСЛОВИЦАКРЪСТОСЛОВИЦА   
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НАМЕРЕТЕ 20-ТЕНАМЕРЕТЕ 20-ТЕНАМЕРЕТЕ 20-ТЕ      ДУМИДУМИДУМИ   
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ВРЕМЕ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕВРЕМЕ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕВРЕМЕ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ
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ТУ БИ ШВАТТУ БИ ШВАТТУ БИ ШВАТ
САМЕАХ!САМЕАХ!САМЕАХ!


