בס"ד ,שבט תשע"ז – פברואר 7102

המקור בתלמוד
אשי ָשנִ ים הֵׁ ם .בְ אֶ חָ ד בְ נִ יסָ ן רֹאש הַ ָשנָה ל ְַמלָכִ ים וְ ל ְָרגָלִ ים .בְ אֶ חָ ד בֶ אֱ לּול
ַארבָ עָ ה ָר ֵׁ
ְ
רֹאש הַ ָשנָה לְ מַ עְ ַשר בְ הֵׁ מָ הַ .רבִ י אֶ לְ עָ זָ ר וְ ַרבִ י ִש ְמעוֹן או ְֹמ ִרים ,בְ אֶ חָ ד בְ ִת ְש ֵׁרי .בְ אֶ חָ ד
בְ ִת ְש ֵׁרי רֹאש הַ ָשנָה ל ַָשנִ ים וְ ל ְַש ִמ ִטין וְ לַּיוֹבְ לוֹת ,לַנְ ִטיעָ ה וְ לַיְ ָרקוֹת .בְ אֶ חָ ד בִ ְשבָ ט רֹאׁש
הַ ָשנָה ל ִָאילָן ,כְ ִדבְ ֵׁרי בֵׁ ית ַשמַ אי .בֵּ ית ִהלֵּל או ְֹמ ִרים ,בַ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר בוֹ:
(מסכת ראש השנה ,פרק א ,משנה א)

המקור בתורה
" עַ ֵּשר ְתעַ ֵּשר אֵּ ת כָ ל ְתבּוַאת ז ְַרעֶ ָך הַ יֹצֵּ א הַ ָש ֶדה ָׁשנָה ָׁשנָה" (דברים י"ד כ"ב) .מכאן שהיה צריך לקבוע
את היום בשנה שבו מתמלאת שנת מעשרות חדשה לגידולים חקלאיים בארץ ישראל .חז"ל קבעו לפי בית
הלל :ט"ו בשבט כראש השנה לאילן (מס' ראש השנה א ,א).

מנהגי ט"ו בשבט
עם עליית המקובלים יוצאי ספרד ופורטוגל לארץ ישראל ,קיבל ט"ו בשבט את תיקונו בלוח המועדים
שלנו .האר"י הקדוש (רבי יצחק לוריא אשכנזי) ,עמד ותיקן 'יום אכילת פירות' מארץ ישראל .למידע
נוסף ,ראו בקישור של משרד החינוך – ד"ר יואל רפל:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/TuBishvat/seder/Mavo.htm

סדר ט"ו בשבט
הספר חמדת ימים עשה פרסום רב לתיקון זה ואף קבע את מתכונתו הדומה ל'סדר
ליל פסח' ,ונדפס בקונטרס נפרד בשם פרי עץ הדר .למידע נוסף – ראו ערך "ט"ו בשבט"
בויקיפדיה

ט"ו בשבט תר"ן  – 0981ט"ו בשבט תשע"ז 7102
היה זה הרב זאב יעבץ זצ"ל ,שנטע לראשונה עצים לפני  072שנים ביום ט"ו בשבט תר"ן –  0981בזכרון
יעקב .ברבות השנים ,המנהג הזה הפך לנחלת הרבים ובזכות קרן קיימת לישראל ,שאימצה וטיפחה את
המנהג היפה הזה – נשתלו עד היום למעלה מ 021-מיליון עצים בכל רחבי מדינת ישראל.

הרה"ג הרב דוד לאו שליט"א,
הרב הראשי לישראל – נוטע עץ
בכפר יעבץ ,ט"ו בשבט תשע"ד

עצרת ט"ו בשבט
בכפר יעבץ ,תשע"ד

הרב זאב יעבץ

לצפייה ולהורדה של החוברת
הנדירה במלואה "ראש השנה
לאילנות" מאת הרב זאב יעבץ,
הקליקו כאן

"הרב זאב יעבץ זצ"ל ,מראשי המייסדים של תנועת המזרח"י – מרכז רוחני ,היה מחלוצי המחדשים של
ט"ו בשבט כחג ארצישראלי מיוחד הקשור להתיישבות המחודשת של עם ישראל בארצו .כבר בתכנית
הלימודים ,שכתב בשנת תרמ"ח –  0111עבור בני המושבות החדשות בארץ ישראל ,הציע לציין מחדש
חגים שנחוגו בעבר לזכר מאורעות היסטוריים בעלי חשיבות לאומית( ."...מתוך ספרו של ד"ר אסף ידידיה
'לגדל תרבות עבריה :חייו ומשנתו של זאב יעבץ' – ירושלים ,מוסד ביאליק ,תשע"ו .הקליקו כאן למאמר המלא)

תפילת הנוטע
הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל הרב הראשי לישראל (בין השנים תרצ"ט – תשי"ג) ,חיבר
לראשונה את תפילת הנוטע המעניקה מימד רוחני לחוויה הישראלית של נטיעת העצים בט"ו
בשבט – ראש השנה לאילנות.
הַ עֲמֵׁ ק ָש ְר ֵׁשיהֶ ם וְ ג ֵָׁדל פְ אֵׁ ָרם,
ְת ִפילַת הַ ּנו ֵֹּטעַ
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל
ָאבִ ינּו ֶׁשבַ ָשמַ יִ ם,

ירּוש ַליִם
ָ
ב ֹונֵׁה ִצּיוֹן וִ
ּומכ ֹונֵׁן מַ לְ כּות יִ ְש ָראֵׁ ל,
ְ
הַ ְש ִקיפָ ה ִמ ְמעוֹן ָק ְד ֶשָך ִמן הַ ָשמַ יִ ם
ּובָ ֵׁרְך אֶ ת עַ ְמָך יִ ְש ָראֵׁ ל
וְ אֶ ת הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר נָתַ ָת לָנּו
כַאֲ ֶשר נ ְִשבַ עְ ָת לַאֲ בוֹתֵׁ ינּו.

הראשל"צ הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
זצ"ל – הרב הראשי לישראל ,שחיבר את
"תפילת הנוטע" ,נוטע עץ בכפר יעבץ
בט"ו בשבט תש"ב 0820

ַארצֶ ָך
ְרצֵׁ ה ה' ְ
וְ הַ ְשפַ ע עָ לֶיהָ ִמטּוב חַ ְס ֶדָך.
ֵׁתן טַ ל לִ בְ ָרכָה
וְ גִ ְשמֵׁ י ָרצוֹן הו ֵֹׁרד בְ עִ ָתם
לִ ְרווֹת הָ ֵׁרי יִ ְש ָראֵׁ ל וַ עֲמָ ֶקיהָ
ּולְ הַ ְשקוֹת בָ הֶ ם כָל צֶ מַ ח ,עֵׁ ץ ּונ ְִטיעוֹתֵׁ ינּו.

לְרצוֹן
לְ מַ עַ ן יִ פְ ְרחּו ָ
בְ תוְֹך ְשַאר עֲצֵׁ י יִ ְש ָראֵׁ ל
ָארה.
לִ בְ ָרכָה ּולְ ִתפְ ָ

וַ חֲ זֵׁ ק יְ ֵׁדי כָל ַאחֵׁ ינּו
ַאדמַ ת הַ ק ֶֹדש
הָ עֲמֵׁ לִ ים בַ עֲבו ַֹדת ְ
ּובְ הַ פְ ָרחַ ת ִש ְממָ תָ ּה.
בָ ֵׁרְך ה' חֵׁ ילָם
ּופֹעַ ל י ָָדם ִת ְרצֶ ה.
הַ ְש ִקיפָ ה ִמ ְמעוֹן ָק ְד ֶשָך ִמן הַ ָשמַ יִ ם
ּובָ ֵׁרְך אֶ ת עַ ְמָך אֶ ת יִ ְש ָראֵׁ ל
וְ אֶ ת הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר נָתַ ָת לָנּו
כַאֲ ֶשר נ ְִשבַ עְ ָת לַאֲ בוֹתֵׁ ינּו.
ָאמֵׁ ן.

את תפילת הנוטע בעברית ובאנגלית ניתן להוריד מהאתר שלנו ,כאן.

ברכת האילנות

ברכת האילנות ברחבת מערת ניקנור – הגן הבוטני ,האוניברסיטה העברית,
הר הצופים ירושלים ,במעמד הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר שליט"א
– הרב הראשי לירושלים

קברו של מנחם אוסישקין – יו"ר
קק"ל  ,0801-0820במתחם מערת
ניקנור

ט"ּו בִ ְׁשבָ ט ִהגִ יעַ – חַ ג הָ ִאילָנוֹת

נטיעה וירטואלית ביערות קק"ל

"על כן ,אני מזמין אתכם ואת בני משפחותיכם לקחת חלק בפעילות הענפה
שמקיימת קק"ל בט"ו בשבט .באמצעות האתר שלנו ניתן לבצע מכל מקום בעולם
נטיעה וירטואלית שבסוף התהליך הופכת לנטיעה ממשית ביערות קק"ל .אני מאמין
כי כל עץ שאתם נוטעים הוא חוליה נוספת בשרשרת הדורות של הגשמת החלום
הציוני ובנוסף מהווה תרומה משמעותית לשמירה על הסביבה של כולנו .בעיני ,אין
מעשה מספק מזה".
דני עטר – יו"ר דירקטוריון קק"ל

לקישור הקלק וטע – אתר הנטיעות הווירטואלי של קרן קיימת לישראל:
http://salkkl.kkl.org.il/haklek_veta/knisa_haklekveta.aspx
לתשומת לבכם :נטיעות ט"ו בשבט תתקיימנה השנה – תשע"ז ,ביום שישי י"ד בשבט .0..2.2.01

