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1 שקופית
 .“תחילה במטע אלא הוא ברוך הקדוש התעסק לא העולם של בריאתו מתחילת”

 אשריצר" האדם את שם וישם מקדם בעדן גן אלהים ה' "ויטע נאמר: וכך
חי(. ב', )בראשית

 תחילה" במטע אלא תתעסקו לא ישראל לארץ נכנסים כשאתם אתם, "אף
כ״ה(. רבה, )ויקרא

3 שקופית
חיים(4) חדשה התחלה(3) ויופי שמחה(3) לבלוב(2) צמיחה(1) היא: נטיעה

בקרקע אחיזה(5)

4 שקופית
משלהם? שנה לראש האילנות זכו מדוע

י״ט( כ', )דברים השדה..." עץ האדם "...כי -
לאדם. והעץ לעץ נמשל האדם -
שלכם? השנה ראש נקבע חודש באיזה להם: אמרו -
 דלי שמזלו בשבט, קבעוהו מים צריכים שאנו כיוון האילנות: השיבו -

הירושלמי(. )הימן

5 שקופית
לאילנות? השנה ראש מייצג מה

ובתלמוד: במשנה
החדשה. השנה של ותחילתה החקלאית השנה של סיומה (1)
האילן. לפירות שנה תחילת (2)
המקדש. לבית שהועלה האילנות מעשר - המעשרות לחישוב בסיס (3)

ישראל: מדינת של ובהיסטוריה הציוני במפעל
השממה. ולהפרחת בקרקע לאחיזה סמל הן הנטיעות



7 שקופית
בשבט. ט״ו סדר של ראשונה כוס מצוות לקיים ומזומנים מוכנים הננו

8 שקופית
הארץ. מתבואת מאפה דבר נאכל -

מזונות. מיני בורא העולם מלך אלוהינו ה' אתה ברוך נברך:
החצבים. של הלבנה הפריחה ואת הסתיו את המסמל לבן, יין כוס נרים -

הגפן. פרי בורא העולם מלך אלוהינו ה' אתה ברוך נברך:
החג". "מלכת השקדייה, פרי שקד, נאכל -

העץ. פרי בורא העולם מלך אלוהינו ה' אתה ברוך נברך:

9 שקופית
נזרקת. וקליפתו נאכל שתוכו העשייה, עולם לנציג נחשב אגוז, של סוג השקד, -
 האגוזים כל כאשר רק יציב, להיות מסוגל אגוזים, של לגל נמשל ישראל עם -

וקורס. מתמוטט הכול אחד, אגוז שולפים אם במקומם. נמצאים
חכמים: דרשו כן על

 אחר זה ומתגלגלים מתדרדרים וכולם הערימה מן אחד לוקח אתה אגוז, "מה
י״א(. ו', פרשה רבה, השירים )שיר מרגישין" כולם מהם אחד לקח ישראל, כך זה,

12 שקופית
בשבט. ט״ו סדר של שנייה כוס מצוות לקיים ומזומנים מוכנים הננו -
הרקפות. של החורפית הפריחה את המסמל ורדרד, יין כוס נרים -
היצירה: עולם את המייצג תמר, נאכל -

ונזרע. נשמר וזרעו נאכלות ועטיפתו קליפתו

13 שקופית
י״ג(. צ"ב, )תהילים ישגה" בלבנון כארז יפרח כתמר "צדיק -
 חקלאיות שיטות המפתחים )מו״פ(, והפיתוח המחקר אנשי את נברך -

הבאים! הדורות עבור גם ודבש חלב זבת ארץ בברכת מתוחכמות,



14 שקופית
אחד... עץ

ציפורים. לעשרות בית מהווה -
משמעותית. בצורה רעשים בולם -
מעלות. לארבע עד בסביבתו, הטמפרטורה להפחתת מסייע -
מדבור. מונע -
סחף. מונע -
אבק. ק״ג 20 בשנה לספוג יכול -
רעילות. מתכות המכילים תרחיפים בולע -
החממה. אפקט את עוצר -
מזוהם. אוויר מ״ק 100,000 ומטהר מסנן מנקה, -
דו-חמצני. פחמן טון 20 וקולט חמצן ק"ג 700 מייצר -
העירוני. לנוף וחיים ירק שמחה, הרבה מוסיף -

15 שקופית
הדר עץ פרי היא ענבים, קבוצת הוא חידה:

אשכולית אשכול, תשובה:
האדם בידי נטועים עצים היא ועשבים, שיחים מטפסים, עצים, של סבך הוא חידה:

חורשה חורש, תשובה:
פנימית להפרשה משמשת היא האלון, פרי הוא חידה:

בלוטה בלוט, תשובה:
הכוורת תוצרת היא וצמרת, שורש של עולם הוא חידה:

יערה יער, תשובה:

17 שקופית
בשבט. ט״ו סדר של שלישית כוס מצוות לקיים ומזומנים מוכנים הננו -
הקרה. העונה וסיום האביב פריחת לכבוד ורוד, יין כוס נרים -
בשלמות. נאכלת שכולה הבריאה, עולם של נציגתו הגפן, מן נטעם -



18 שקופית
יותר. וטוב ירוק עולם לבריאת תורם מאתנו אחד כל החג בנטיעות -
 עושים? הם מה - להשביחה מבקשים שבעליה הגפן לגפן? ישראל נמשלו למה -

 ישראל, כך משתבחת. והיא אחר במקום אותה ושותלים ממקומה אותה עוקרים
 והביאם ממצרים עקרם עשה? מה בעולם, לישראל להודיע הקב״ה שביקש כיוון

 בעולם שם להם ויצא התורה את קיבלו שם. מצליחים והתחילו למדבר
א'(. יהושע שמעוני, )ילקוט

20 שקופית
חייו. במהלך שיצר הזיהום את "לאזן" כדי עצים 200 לטעת אחד אדם על -
דונם. כמיליון פני על עצים מיליון 240מ- יותר הקמתה, מאז נטעה, קק״ל -

21 שקופית
 - שבראתי מה וכל הם! ומשובחים נאים כמה מעשי, ראה הוא: ברוך הקדוש אמר

 מי אין - קלקלת שאם עולמי. את ותחריב תקלקל שלא דעתך תן בראתי. בשבילך
זי(. רבה, )קהלת אחריך שיתקן

22 שקופית
 בשבט. ט״ו סדר של ואחרונה רביעית כוס מצוות לקיים ומזומנים מוכנים הננו
והיערות. השדות את המלהיט החם, הקיץ לכבוד אדום, יין כוס נרים

23שקופית
הבריאה: עולם אל נצטרף

הבאים. הדורות ולמען למעננו ירוק עתיד ולברוא לטעת נצא



24שקופית
 היום: כבר ידיך בשתי המחר, ידיך בשתי

 המקום. אל ולהיאחז הבטחה של שתיל לנטוע
 המשכו. את שומר אתה העולם, ידיך בשתי
 ריחו. כל את בורא אתה נפלא, עתיד שותל אתה

 הבריאה: של שותף אתה אוהבות, ידיים בשתי
 נטיעה. היא תקווה וכל תקוות בה נוטע אתה
מן( )איזי

25 שקופית
 עוזיאל(: חי ציון בן הרב הנוטעים, תפילת )מתוך הנוטע ברכת

ארצך ה' רצה
חסדך. מטוב עליה והשפע

לברכה טל תן
בעתם הורד רצון וגשמי
ועמקיה ישראל הרי לרוות

ועץ. צמח כל בהם ולהשקות
אלה ונטיעות

היום לפניך נוטעים אנחנו אשר
פארם וגדל שורשיהם העמק
לרצון יפרחו למען
ישראל עצי שאר בתוך

ולתפארה. לברכה

26 שקופית
ונברך: הארץ מפירות מתוק סלט נאכל

כתיקונו. בשבט ט״ו סדר ונשלם תם -
 של פניה על ולהשפיע ליצור הסביבה, את לטפח עצים, לטעת המרבה וכל -

משובח! זה הרי - ובירוק בכחול בחום, הארץ
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