ט"ו בשבט ,תשע"ו
ינואר6102 ,

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 הציונית ,כך המשיך להיות
מאז הקמתה של מדינת ישראל וכך זה גם בימינו אנו.
אין עדות טובה לחיבור בין הדת והמסורת היהודית לעבודת אדמתה של
ארץ ישראל מתפילת הנוטע המרגשת שחיבר הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
זצ"לָ" :אבִ ינּו שֶ ַב שָ מַ ִי ם  ,ב ו ֹ נֵה צִ ּי ו ֹן ִו יר ּושָ ַל ִי ם ּומְ כ ו ֹ נֵן מַ ְל כּות ִי ְש רָ אֵ ל ,

הַ ְש ִק יפָ ה מִ מְ ע ו ֹן קָ ְד שֶ ָך מִ ן הַ שָ מַ ִי ם ּו ָב רֵ ְך אֶ ת ַע מְ ָך ִי ְש רָ אֵ ל ְו אֶ ת הָ ֲא דָ מָ ה
ַאר ֶצ ָך ְו הַ ְש ַפ ע ָע ֶל יהָ
ֲא שֶ ר ָנ תַ תָ ָל נּו ַכ ֲא שֶ ר ִנ ְש ַב עְ תָ ַל ֲא ב ו ֹתֵ ינּו  .ר ֵצ ה ה ' ְ
מִ ּטּוב חַ ְס דֶ ָך  .תֵ ן טַ ל ִל בְ רָ ָכ ה ְו ִג ְש מֵ י רָ צ ו ֹן ה ו ֹרֵ ד בְ עִ תָ ם ִל ְר ו ו ֹת הָ רֵ י ִי ְש רָ אֵ ל
ַו ֲע מָ קֶ יהָ ּו ְל הַ ְש ק ו ֹת ָב הֶ ם ָכ ל ֶצ מַ ח ֵ ,ע ץ ּו ְנ ִט יע ו ֹתֵ ינּו".

כמי שהתחנך על עבודת האדמה מגיל צעיר ,אני גאה לעמוד היום בראשות
הקרן הקיימת לישראל ,גוף המיישם הלכה למעשה ל אורך כל ימות השנה
וביתר שאת בט"ו בשבט ,את ערכי אהבת האדמה ,עבודת האדמה
והשמירה עליה .זו בעיני הדרך 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 ולחיות ,כך ישראל זקוקה לשטחים מיוערים על מנת לשמור על
האוויר שלה .אין מדובר רק על עניין סימבולי ,בעידן בו רמת זיהום
האוויר נמצאת בעלייה מתמדת ואף גובה קורבנות רבים ,השטחים
המיוערים ה ם אלו המאזנים את המצב הזה .קק"ל ,שנטעה מעל ל 042 -
מיליון עצים לאורך השנים ,תמשיך לעשות זאת ולהיות חוד החנית בהגנה
על הסביבה ובשמירה על שטחים ירוקים למען כל אזרחי ישראל.
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 מע שה מספק מזה.
שלכם,
דניאל עטר
יו"ר דירקטוריון ק ק "ל

