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ּתוֹ  ְוָהָיה" ּבַׁ ׁשַׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַׁ ָחְדׁשֹו, ּוִמּדֵּ י ֹחֶדׁש ּבְ  "ִמּדֵּ
And it shall come to pass that from one New Moon to another, 

and from one Sabbath to another 

 )ישעיהו פרק סו פסוק כג(
 

 לעדֹות ישראללוח דינים ומנהגים 
 

 6112 בפברואר 8 – 6112 בינואר 11
.חלקים 13דקות,  3, 02שעה ב ,(9.1.11) מוצאי שבת המולד:  

 כל הלילה.( 03.1.11) שבט ד, י"מוצאי שבתעד  (13.1.11) חמישי ד' שבטמליל  קידוש לבנה:
 .02:22שעה  (11.1.11) ' בחודשזממוצאי שבת  זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:

 )לפי פסקי הרב עובדיה יוסף אפשר לברך בצאת השבת אחרי תפילת ערבית(
 

 (11.1.12) וע"תש שבט בחודש 'ה, זמני הדלקת נרות ביום שישי

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל החגצאת  הדלקת נרות
 61:22 מדריד 22:61 מלבורן 61:66 ניו יורק 61:61 ירושלים 61:22 ירושלים
 63:20 מרבייה 63:26 יוהנסבורג 61:63 לוס אנג'לס 61:63 אביבתל  61:61 תל אביב

 61:63 טורונטו 60:22 בואנוס איירס 61:12 פריס 61:60 באר שבע 61:22 באר שבע
 62:21 וורשה 61:26 מוסקבה 61:16 לונדון 61:60 חיפה 61:22 חיפה
   61:66 רומא 61:21 אמסטרדם 61:26 אילת 61:62 אילת

 (61.6.61) שבט' ו, בא תשבת פרש
 .בשלחקוראים לשלושה בפרשת  במנחה רים בירמיהו מו, יג: "הדבר אשר דבר ה'".ימפט

 

 (66.1.12) שבט בחודש בי"זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל החגצאת  הדלקת נרות

 61:12 מדריד 22:66 מלבורן 61:26 ניו יורק 61:22 ירושלים 61:23 ירושלים
 63:61 מרבייה 63:22 יוהנסבורג 61:22 לוס אנג'לס 61:22 אביבתל  61:22 תל אביב

 61:21 טורונטו 60:61 בואנוס איירס 61:22 פריס 61:21 באר שבע 61:21 באר שבע
 62:11 וורשה 61:62 מוסקבה 61:22 לונדון 61:21 חיפה 61:21 חיפה
   61:26 רומא 61:61 אמסטרדם 61:21 אילת 61:63 אילת

 (32.6.61) שבט גי", )שבת שירה(בשלח שבת פרשת 
"ודבורה אשה נביאה" עד "ארבעים  שירת הים, ולומר את השירה פסוק בפסוק עם החזן. מפטירים בשופטים ד': נוהגים לעמוד בשעת קריאת

 .יתרובפרשת  לשלושה קוראים במנחה שנה".
 

 , חמשה עשר בשבט, ראש השנה לאילנות. (6.61..3) יום ב', ט"ו בשבט
 תחנון )וכן במנחה שלפניו( אבל אומרים "למנצח... יענך". אומריםאין 

ת יבשים ת. בפירומיני פירו 32יש המהדרין לטעום  , כדי לזכור את ראש השנה לאילנות.ארץ ישראלאכול מפירות האילן שנשתבחה בהן נוהגים ל
 תיקון ט"ו בשבט הנקרא: "פרי עץ הדר".יש הלומדים  ר מוסמך.ק הכשמיובאים מחו"ל יש לבדו יש להיזהר מחרקים. בפירות

 

 (62.1.12) שבטבחודש  י"טזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל החגצאת  הדלקת נרות

 61:13 מדריד 22:21 מלבורן 61:20 ניו יורק 61:23 ירושלים 61:62 ירושלים
 63:22 מרבייה 63:61 יוהנסבורג 61:16 לוס אנג'לס 61:12 אביבתל  61:12 תל אביב

 61:11 טורונטו 60:66 בואנוס איירס 61:66 פריס 61:16 באר שבע 61:16 באר שבע
 61:62 וורשה 61:23 מוסקבה 61:62 לונדון 61:16 חיפה 61:16 חיפה
   61:12 רומא 61:12 אמסטרדם 61:12 אילת 61:22 אילת

 (23.6.61) שבט 'כ, יתרושבת פרשת 
עשרת הדברות.  ביאור הלכה תצ"ד[. ונוהגים לעמוד בשעת קריאת –את עשרת הדברות קוראים בטעם התחתון,]ויש הקוראים בטעם העליון 

 ו: "כי ילד יולד לנו" עד "תעשה זאת".-ה טבאל", ומוסיפים פרק ט, מפטירים בישעיהו ו: "בשנת מות המלך עוזיהו" עד "בן
 .משפטיםבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 

 (1.6.12) שבטבחודש  וכ"זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל החגצאת  הדלקת נרות

 63:21 מדריד 22:26 מלבורן 61:13 ניו יורק 61:12 ירושלים 61:26 ירושלים
 63:66 מרבייה 63:62 יוהנסבורג 61:13 לוס אנג'לס 61:11 אביבתל  61:11 תל אביב

 61:21 טורונטו 60:21 בואנוס איירס 61:21 פריס 61:11 באר שבע 61:10 באר שבע
 61:26 וורשה 61:26 מוסקבה 61:21 לונדון 61:11 חיפה 61:10 חיפה
   61:10 רומא 61:26 אמסטרדם 61:13 אילת 61:12 אילת

 

 בס"ד

 איחוד בתי הכנסת בישראל
Union of Synagogues in Israel 

www.unisyn.org.il 

 

 הארגון העולמי של בתי הכנסת
 והקהילות האורתודוקסיות

World Organization of Orthodox 

Synagogues and Communities  

http://www.unisyn.org.il/
http://www.unisyn.org.il/
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 שבת מברכין – (1.3.61) שבט ז, כ"משפטיםשבת פרשת 
חודש אדר ראשון שחל ביום ג' וביום  כו עד "ורחמתים".מברכים-היה" עד "מאין יושב" ומוסיפים פרק לג, כה מפטירים בירמיהו לד, ח "הדבר אשר

 . אין אומרים "אב הרחמים".(12.0.11 – 9.0.11) ד'

 חלקים 67-דקות ו 74, בבוקר 8( בשעה 8.3.3361) יום שני: 'א רדאמולד חודש 

 אומרים "צדקתך צדק" . .תרומהבפרשת לשלושה קוראים  במנחה
 

 במנחה אין אומרים תחנון. טן., יום כיפור קאדר א' ערב ראש חודש ,(8.3.3361) בשבט, כ"ט שנייום 
 תפילת ראש חודש. –ראש חודש אדר ראשון  (,6.3.61יום שלישי, ל' בשבט )

 

 בברכת חודש טוב ומבורך
 Eliezer Sheffer  אליעזר שפר

 

 
יעקב, לא שיער שהמנהג  בזכרון 0981 –ט"ו בשבט תר"ן שנים ביום  621זצ"ל נטע, לראשונה, עצים לפני  זאב יעבץכאשר הרב 

 222-נשתלו כ –שאימצה וטיפחה את  המנהג היפה הזה  קרן קיימת לישראלהזה יהיה ברבות השנים לנחלת רבים ובזכות 
 מיליון עצים בכל רחבי מדינת ישראל.

המעניקה מימד רוחני  תפילת הנוטעהרב הראשי לישראל שחיבר לראשונה את  בן ציון מאיר חי עוזיאלהיה זה הראשון לציון הרב 
.ראש השנה לאילנות –לנטיעת העצים בט"ו בשבט 

 

  

ִפיַלת ַהּנוֵֹטעַ  מתוך  תְּ
 זצ"ל בן ציון מאיר חי עוזיאלהרב 

 , ֶשַבָשַמִיםָאִבינּו 
 ּבֹוֵנה ִצּיֹון ִוירּוָשַלִים

 ּוְמכֹוֵנן ַמְלכּות ִיְשָרֵאל, 
 ַהְשִקיָפה ִמְםעֹון ָקְדֶשָך ִמן ַהָשַמִים

 ּוָבֵרְך ֶאת ַעְםָך ִיְשָרֵאל
 ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָת ָלנּו

 ַכֲאֶשר ִנְשַּבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו.
  

 ַאְרֶצָךְרֵצה ה' 
 ְוַהְשַפע ָעֶליָה ִמּטּוב ַחְסֶדָך.

 ֵתן ַטל ִלְבָרָכה
 ְוִגְשֵמי ָרצֹון הֹוֵרד ְּבִעָתם

 ִלְרוֹות ָהֵרי ִיְשָרֵאל ַוֲעָמֶקיהָ 
 ּוְלַהְשקֹות ָּבֶהם ָכל ֶצַמח, 

 ֵעץ ּוְנִטיעֹוֵתינּו
הרב עוזיאל זצ"ל ביום הקמת היישוב על האדמה שנרכשה 

כפר יעבץ ושנקרא כיום  0821בשנת תרצ"ב  על ידי קק"ל
 הרב עוזיאל נוטע עץ 

 ומתפלל לראשונה את 
תפילת הנוטע ""

 

 

 
הראשל"צ הרה"ג הרב 

שלמה משה עמאר 
  –שליט"א 

 הרב הראשי לירושלים
 בברכת האילנות

 
הרב הראשי לישראל הרה"ג 

הרב דוד לאו שליט"א נוטע עץ 
 זית בחצר ביהכנ"ס בכפר יעבץ
בשנת תשע"ד לאחר שהוענקה 
לו תעודת הוקרה ורישום בספר 

 הזהב של קק"ל 

ִפיַלת ַהּנוֵֹטעַ   תְּ
 שליט"א שאר ישוב כהןהרב 

 
 ִרבוֹן ָכל ָהעוָֹלִמים
 ֲאדֹון ָכל ַהַםֲעִשים

 ָּבֵרְך ָעֵלינּו
 ֶאת ָכל ְנִטיעֹוֵתינּו
 ּוְרֵצה ָנא ְתִפָלֵתנּו

 ּוְבָרָכהָלִשים ָשלֹום טֹוָבה 
 ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה

 ּוְתַזֵכנּו ַיְחָדיו
 ִעם ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל

 ִלְנֹטַע ֵעִצים ַעל ַאְדַמת ִיְשָרֵאל
 ִלְראֹות ִּבְצִמיַחת ָהִאיָלנֹות
 ְוֵלָהנֹות ָּבֶהם ֶאת ַהְּבִרּיֹות.

 ָּברּוְך ַאָתה שֹוֵמַע ְתִפָלה
  ָאֵמן. ֵכן ְיִהי ָרצֹון.

 

 כאןהקלק  21.6.2261ו "ביערות קרן קיימת לישראל בט"ו בשבט תשע"ו ביום שני ט"ו בשבט תשע עציםלנטיעת 

 בישראל איחוד בתי הכנסת
Union of Synagogues in Israel 

לוח דינים ומנהגים "מדי חודש 

לוח העל גם בחדשו" מבוסס 

דינים ומנהגים השנתי בהוצאת 

 "היכל שלמה"
 

http://salkkl.kkl.org.il/haklek_veta/knisa_haklekveta.aspx
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 ט"ו בשבט, תשע"ו
 1102ינואר, 

 
 

 ברכה לט"ו בשבט
 

ט"ו בשבט הוא חג המגלם בתוכו את מכלול החלקים המרכיבים את זהותנו כעם 
ומדינה. הוא משלב בצורה ההרמונית ביותר בין הדת והמסורת היהודית לציונות, בין 
העם היהודי לאדמת ארץ ישראל ובין האדם לטבע. כך היה משחר ימיה של התנועה 

 שראל וכך זה גם בימינו אנו. הציונית, כך המשיך להיות מאז הקמתה של מדינת י
 

אין עדות טובה לחיבור בין הדת והמסורת היהודית לעבודת אדמתה של ארץ ישראל 
 "ָאִבינּומתפילת הנוטע המרגשת שחיבר הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל: 

כוֵֹנן ִצּיוֹן בוֵֹנה, ֶשַבָשַמִים כּות ִוירּוָשַלִים ּומְּ ָרֵאל ַמלְּ ִקי, ִישְּ עוֹן ָפהַהשְּ ֶשָך ִממְּ  ִמן ָקדְּ
ָך ֶאת ַהָשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעמְּ ָרֵאל וְּ ָת  ָלנּו ַכֲאֶשר ָנַתָת  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ִישְּ ַבעְּ  .ַלֲאבוֵֹתינּו ִנשְּ

ַפע' ה רֵצה ַהשְּ ֶצָך  וְּ ֶדָך ִמּטּוב ָעֶליהָ  ַארְּ ֵמי ַטל ֵתן .ַחסְּ ִגשְּ ָרָכה וְּ ִעָתם  הוֵֹרד ָרצוֹן ִלבְּ בְּ
ווֹת ָרֵאל ָהֵרי ִלרְּ קוֹת ִישְּ ַהשְּ ִטיעוֵֹתינּו".  ֵעץ, ֶצַמח ָכל ָבֶהם ַוֲעָמֶקיָה ּולְּ  ּונְּ

 
כמי שהתחנך על עבודת האדמה מגיל צעיר, אני גאה לעמוד היום בראשות הקרן 
הקיימת לישראל, גוף המיישם הלכה למעשה לאורך כל ימות השנה וביתר שאת בט"ו 

כי אהבת האדמה, עבודת האדמה והשמירה עליה. זו בעיני הדרך בשבט, את ער
האידיאלית להגשים את הציונות ולחבר אליה את כל הקבוצות והזרמים שמרכיבים 

 את מדינת ישראל והעם היהודי. 
 

יערות ארצנו הם הריאות הירקות של כולנו. כפי שהאדם זקוק לריאות על מנת לנשום 
ים מיוערים על מנת לשמור על האוויר שלה. אין ולחיות, כך ישראל זקוקה לשטח

מדובר רק על עניין סימבולי, בעידן בו רמת זיהום האוויר נמצאת בעלייה מתמדת ואף 
גובה קורבנות רבים, השטחים המיוערים הם אלו המאזנים את המצב הזה. קק"ל, 

החנית מיליון עצים לאורך השנים, תמשיך לעשות זאת ולהיות חוד  222-שנטעה מעל ל
 בהגנה על הסביבה ובשמירה על שטחים ירוקים למען כל אזרחי ישראל. 

 
אני מזמין אתכם ואת בני משפחותיכם לקחת חלק בפעילות הענפה שמקיימת  ,על כן

קק"ל בט"ו בשבט. באמצעות האתר שלנו ניתן לבצע מכל מקום בעולם נטיעה 
"ל. אני מאמין כי כל וירטואלית שבסוף התהליך הופכת לנטיעה ממשית ביערות קק

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. 
  

 שלכם,
 
 

 דניאל עטר
 "לקיו"ר דירקטוריון ק

 


