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 בתלמודהמקור 
י ַאְרָבָעה ם ָשִנים ָראשֵׁ  ֶבֱאלּול ְבֶאָחד. ְוָלְרָגִלים ַלְמָלִכים ַהָשָנה ֹראש ְבִניָסן ְבֶאָחד. הֵׁ

ָמה ְלַמְעַשר ַהָשָנה ֹראש י. ְבֶאָחד, אֹוְמִרים ִשְמעֹון ְוַרִבי ֶאְלָעָזר ַרִבי. ְבהֵׁ  ְבֶאָחד ְבִתְשרֵׁ
י  ֹראׁש ְשָבטבִ  ְבֶאָחד. ְוַלְיָרקֹות ַלְנִטיָעה, ְוַלּיֹוְבלֹות ְוַלְשִמִטין ַלָשִנים ַהָשָנה ֹראש ְבִתְשרֵׁ
י, ָלִאיָלן ַהָשָנה ית ְכִדְברֵׁ ית. ַשַמאי בֵׁ ל בֵּ  :בוֹ  ָעָשר ַבֲחִמָשה, אוְֹמִרים ִהלֵּ

 )מסכת ראש השנה, פרק א, משנה א(
 

 המקור בתורה
ר " ר ַעשֵּ ת ְתַעשֵּ א ַזְרֶעָך ְתבּוַאת ָכל אֵּ )דברים י"ד כ"ב(. מכאן שהיה צריך לקבוע  "ָׁשָנה ָׁשָנה ַהָשֶדה ַהֹיצֵּ

את היום בשנה שבו מתמלאת שנת מעשרות חדשה לגידולים חקלאיים בארץ ישראל. חז"ל קבעו לפי בית 
 .)מס' ראש השנה א, א( כראש השנה לאילן ט"ו בשבטהלל: 

 

 מנהגי ט"ו בשבט
את תיקונו בלוח המועדים  ט"ו בשבטבלים יוצאי ספרד ופורטוגל לארץ ישראל, קיבל קועם עליית המ

למידע  .מארץ ישראל'יום אכילת פירות' )רבי יצחק לוריא אשכנזי(, עמד ותיקן  האר"י הקדוששלנו. 
: ד"ר יואל רפל –של משרד החינוך  נוסף, ראו בקישור
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 סדר ט"ו בשבט
 עשה פרסום רב לתיקון זה ואף קבע את מתכונתו הדומה ל'סדר חמדת ימיםהספר 

"ט"ו בשבט" ערך ראו  –למידע נוסף . פרי עץ הדרונדפס בקונטרס נפרד בשם ליל פסח', 
  ויקיפדיהב
 

 7102ט"ו בשבט תשע"ז  – 0981ט"ו בשבט תר"ן 
בזכרון  0981 –ט"ו בשבט תר"ן שנים ביום  072זצ"ל, שנטע לראשונה עצים לפני  זאב יעבץהיה זה הרב 

, שאימצה וטיפחה את קרן קיימת לישראלרבים ובזכות היעקב. ברבות השנים, המנהג הזה הפך לנחלת 
 עצים בכל רחבי מדינת ישראל. מיליון 021-נשתלו עד היום למעלה מ –המנהג היפה הזה 

 

הרה"ג הרב דוד לאו שליט"א, 
נוטע עץ  –הרב הראשי לישראל 

 כפר יעבץ, ט"ו בשבט תשע"דב

 
 

 עצרת ט"ו בשבט
 תשע"ד ,כפר יעבץב

 
 

 הרב זאב יעבץ

 
לצפייה ולהורדה של החוברת 

ראש השנה הנדירה במלואה "
, זאב יעבץ" מאת הרב לנותילא

  כאן הקליקו

היה מחלוצי המחדשים של מרכז רוחני,  – המזרח"יזצ"ל, מראשי המייסדים של תנועת  זאב יעבץ"הרב 
ט"ו בשבט כחג ארצישראלי מיוחד הקשור להתיישבות המחודשת של עם ישראל בארצו. כבר בתכנית 

לציין מחדש עבור בני המושבות החדשות בארץ ישראל, הציע  0111 –הלימודים, שכתב בשנת תרמ"ח 
)מתוך ספרו של ד"ר  אסף ידידיה  ...".חשיבות לאומיתבעלי  מאורעות היסטורייםשנחוגו בעבר לזכר  חגים

 (למאמר המלא כאן. הקליקו ירושלים, מוסד ביאליק, תשע"ו – 'לגדל תרבות עבריה: חייו ומשנתו של זאב יעבץ'
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http://www.unisyn.org.il/index.php/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/item/174-%D7%98-%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F


 תפילת הנוטע
חיבר (, ג"תשי – ט"תרצהרב הראשי לישראל )בין השנים  בן ציון מאיר חי עוזיאלהראשון לציון הרב 

ו "בט םשל נטיעת העצי ויה הישראליתמימד רוחני לחוהמעניקה  תפילת הנוטעלראשונה את 
.ראש השנה לאילנות –בשבט 

הראשל"צ הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל 
שחיבר את  הרב הראשי לישראל, –זצ"ל 

 בכפר יעבץ נוטע עץ ,""תפילת הנוטע
0820תש"ב  בט"ו בשבט

עַ   ְתִפיַלת ַהּנוֹטֵּ
 זצ"ל בן ציון מאיר חי עוזיאלהרב 

 
 , ָאִבינּו ֶׁשַבָשַמִים

 בֹונֵׁה ִצּיֹון ִוירּוָשַלִים
ל,  ן ַמְלכּות ִיְשָראֵׁ  ּוְמכֹונֵׁ

 ַהְשִקיָפה ִמְמעֹון ָקְדֶשָך ִמן ַהָשַמִים
ל ְך ֶאת ַעְמָך ִיְשָראֵׁ  ּוָברֵׁ

 ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָת ָלנּו
ינּו.  ַכֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹותֵׁ

  

ה ה' ַאְרֶצָך  ְרצֵׁ
 ְוַהְשַפע ָעֶליָה ִמטּוב ַחְסֶדָך.

ן ַטל  ִלְבָרָכה תֵׁ
ד ְבִעָתם י ָרצֹון הֹורֵׁ  ְוִגְשמֵׁ

ל ַוֲעָמֶקיהָ  י ִיְשָראֵׁ  ִלְרוֹות ָהרֵׁ
ינּו. ץ ּוְנִטיעֹותֵׁ   ּוְלַהְשקֹות ָבֶהם ָכל ֶצַמח, עֵׁ

ָרם, ל ְפאֵׁ יֶהם ְוָגדֵׁ ק ָשְרשֵׁ  ַהֲעמֵׁ
 ְלַמַען ִיְפְרחּו ְלָרצֹון

ל י ִיְשָראֵׁ  ְבתֹוְך ְשַאר ֲעצֵׁ
 ּוְלִתְפָאָרה.ִלְבָרָכה 

 
ינּו י ָכל ַאחֵׁ ק ְידֵׁ  ַוֲחזֵׁ

ִלים ַבֲעבֹוַדת ַאְדַמת ַהֹקֶדש  ָהֲעמֵׁ
 ּוְבַהְפָרַחת ִשְמָמָתּה.

יָלם ְך ה' חֵׁ  ָברֵׁ
 ּוֹפַעל ָיָדם ִתְרֶצה.

 
 ַהְשִקיָפה ִמְמעֹון ָקְדֶשָך ִמן ַהָשַמִים

ל ְך ֶאת ַעְמָך ֶאת ִיְשָראֵׁ  ּוָברֵׁ
 ֲאֶשר ָנַתָת ָלנּוְוֶאת ָהֲאָדָמה 

ינּו.   ַכֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹותֵׁ
ן. ָאמֵׁ

  .כאןת ניתן להוריד מהאתר שלנו, את תפילת הנוטע בעברית ובאנגלי

 

 ברכת האילנות

 

 

 

 

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

 ניקנור

רסיטה העברית, האוניבהגן הבוטני,  –ברכת האילנות ברחבת מערת ניקנור 
הר הצופים ירושלים, במעמד הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר שליט"א 

  הרב הראשי לירושלים –
 

 ָהִאיָלנוֹת ַחג – ִהִגיעַ  ִבְׁשָבט ּו"ט
 נטיעה וירטואלית ביערות קק"ל

 

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

בשבט. באמצעות האתר שלנו ניתן לבצע מכל מקום בעולם שמקיימת קק"ל בט"ו 
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 
ין הציוני ובנוסף מהווה תרומה משמעותית לשמירה על הסביבה של כולנו. בעיני, א

 מעשה מספק מזה."
 יו"ר דירקטוריון קק"ל –דני עטר 

: קרן קיימת לישראל של הווירטואלי אתר הנטיעות – הקלק וטעלקישור 
http://salkkl.kkl.org.il/haklek_veta/knisa_haklekveta.aspx 

 

 .2.2.01..0י"ד בשבט  שישיביום  ,תשע"ז –נטיעות ט"ו בשבט תתקיימנה השנה : לבכםלתשומת 
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