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ארבעה שערי ט'ו בשבט
מתחילת בריאתו של העולם לא התעסק הקדוש ברוך הוא אלא במטע תחילה
וכך נאמר" :ויטע ה' אלוקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר"
(בראשית ב ,ח) .אף אתם כשאתם נכנסים לארץ ישראל לא תתעסקו אלא
במטע תחילה (ויקרא רבה כה)
מנחה:
מניין המנהג לחגוג ראש השנה לאילנות?
ט"ו בשבט נזכר לראשונה כראש השנה לאילן במשנה ,כאחד מארבעה תאריכים
הקובעים מתי מתחילה השנה לעניינים שונים:
ש ִנים ֵהם.
אשי ָׁ
"ַאר ָּב ָעה ָר ֵׁ
ְ
ָלים.
שנָה ַל ְּמ ָל ִכים ו ְָל ְרג ִ
יסן רֹאׁש ַה ָּׁ
ְּב ֶא ָחד ְּב ִנ ָ
אֹומ ִריםְּ ,ב ֶא ָחד
ש ְמעֹון ְ
שנָה ְל ַמ ְע ַשׂר ְּב ֵה ָמהַ .ר ִּבי ֶא ְל ָעזָר ו ְַר ִּבי ִׁ
ְּב ֶא ָחד ֶּב ֱאלּול רֹאׁש ַה ָּׁ
ש ֵרי.
ְּב ִתְׁ
ּיעה ו ְַלי ְָרקֹות.
ּיֹובלֹותַ ,ל ְּנ ִט ָ
ש ִמ ִּטין ו ְַל ְ
ש ִנים ו ְַלְּׁ
שנָה ַל ָּׁ
ש ֵרי רֹאׁש ַה ָּׁ
ְּב ֶא ָחד ְּב ִתְׁ
שה ָע ָשׂר
אֹומ ִריםַּ ,ב ֲח ִמ ָּׁ
ש ַּמאיֵּ .בית ִה ֵּלל ְ
ילןְּ ,כ ִד ְב ֵרי ֵבית ַׁ
שנָה ָל ִא ָ
ש ָבט ,רֹאׁש ַה ָּׁ
ְּב ֶא ָחד ִּבְׁ
ּבֹו".
(מסכת ראש השנה א ,א)
"ראש השנה לאילן .מאי טעמה? אמר רבי אלעזר ,אמר רבי אושעיה :הואיל ויצאו רוב גשמי שנה .היינו:
שכבר עברו רוב ימות הגשמים ,שהוא זמן רביעה ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה".
(ראש השנה ,יד ,רש"י)
"חד אמר :כבר יצאו גשמי שנה כולה וכבר רובה של תקופה מבחוץ .וחורנה אמר :עד כאן היו חיין ִמּמֵי
השנה שעברה ,מכאן ואילך הן חיין ִמּמֵי השנה הבאה"( .ירושלמי ,ראש השנה ,פרק א)

מנחה:
כאשר ישבו בני ישראל בארצם ,הם היו מחוברים לטבע הסובב אותם ולעונות השנה
המתחלפות .הם הבחינו כי בסביבות אמצע חודש שבט כבר ירדו רוב גשמי אותה
שנה והפירות החדשים מתחילים לפרוח ולחנוט .לפיכך נבחר ט"ו בשבט להיות הגבול
בין הפריחה של השנה שעברה ובין הפריחה של השנה – מהפירות שחנטו עד ט"ו
בשבט יינתנו תרומות ומעשרות על חשבון השנה הקודמת ,ומהפירות שיחנטו מט"ו
בשבט והלאה יינתנו תרומות ומעשרות על חשבון השנה הזאת .כך גם לענייני ערלה
ונטע רבעי ,ויש אומרים גם לענייני שמיטה.

שניים עשר ירחים
מילים ולחן :נעמי שמר
ָתן ַה ֶּד ֶקל
ְּב ִת ְׁשרֵי נ ַ
ֶח ָמד
ְּפ ִרי ָׁשחּום נ ְ
ָרד יֹורֶה
ְּב ֶח ְׁשוָן י ַ
ְעל ג ִַגי ָר ַקד
וַ
יע
הֹופ ַ
ַר ִקיס ִ
ְּב ִכ ְסלֵו נ ְ
ְּב ֵטבֵת ָּב ָרד
יעה
ּוב ְׁש ָבט ַח ָּמה ִה ְפ ִצ ָ
ִ
ְליֹום ֶא ָחד.
יחֹוח
ֲדר ָעלָה נִ ַ
ַּבא ָ
ִמן ַה ַפ ְר ֵּד ִסים
יסן הּונְפּו ְּבכ ַֹח
ְּבנִ ָ
ּכֹל ַה ֶח ְר ֵמ ִׁשים
ְּב ִאּיָר ַהּכֹל ָצ ַמח
ְּב ִסיוָן ִה ְב ִּכיר
ְּב ַתּמּוז וְָאב ָׁש ַמ ְחנּו
ַאחר ָק ִציר.
ַ
ִּת ְׁשרֵיֶ ,ח ְׁשוָןִּ ,כ ְסלֵוֵ ,טבֵת
יעף
ָח ְלפּו ָח ְלפּו ִּב ָ
יסןִ ,אּיָר
ֲדר ,נִ ָ
גַם ְׁש ָבט ,א ָ
ִסיוָןַ ,תּמּוז וְָאב.
ּובבֹוא אֱלּול ֵאלֵינּו
ְ
ֵיח ְס ָתו ָעלָה
ר ַ
ו ְִה ְת ַח ְלנּו ֶאת ִשירֵנּו
ֵמ ַה ְת ָחלָה…

קורא/ת:
בשנות הגלות הארוכות נשתמר ט"ו בשבט כיום של ביטוי הגעגועים לארץ ישראל
ולפירותיה .מהפך אמיתי עבר על החג בסביבות המאה השש עשרה – אז הנהיגו
המקובלים בצפת את סדר ט"ו בשבט ,שבמהלכו מברכים על שלושים מיני פירות
ועוברים לאכילתם בכדי להשפיע חסד על פירות ארצנו ועל הפירות הרוחניים בעולמות
העליונים.
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קורא/ת:
עם שיבת העם היהודי לארצו ותחילת המפעל הציוני ,שוב שינה ט"ו בשבט את אופיו
ו"ירד אל הקרקע" .העם המבקש להתחדש בארצו העניק לט"ו בשבט משמעות
מעשית – מועד שבו יוצאים כל ילדי ישראל ונוטעים עצים בארצם ,ובכך מכים הם
עצמם שורש באדמה הקדושה ומסייעים בבנייתה ובהפרחת שממותיה.

קורא/ת:

מילים ולחן :נעמי שמר
יב ִלים
ֶס ִט ָ
רּועת ַהּפ ְ
כשתיאלם ְּת ַ
ֲב ִתי
ַב ְלבּו ִׁשירֵי ַאה ָ
ְיל ְ
אֲנִ י יָכֹול ִל ְׂשמ ַֹח ֵאיְך ֶׁש ָּבא ִלי
ֲמ ִּתי
ְוזֶהּו זֶה ַה ַחג ָהא ִ

בשנים האחרונות ,עקב עליית המודעות למשבר האקולוגי ההולך ומחריף ,קיבל ט"ו
בשבט תפנית נוספת על ידי רבים ,והפך למעין "יום כדור הארץ " יהודי .ביום זה אנו
מזכירים לעצמנו כי המציאות כולה מורכבת מיחסי גומלין ,וכי לאילנות באשר הם
ישנו תפקיד מרכזי בשמירת האיזון במערכת שבה אנו חיים .כריתת יערות והרס
הטבע אינם אלא כריתת הענף שעליו אנו יושבים ,ולכן יש לעצור תופעות אלו.

יֵׁש ִלי יֹום יֹום ַחג
יֵׁש ִלי ַחג יֹום יֹום
יֵׁש ִלי יֹום יֹום ַחג
ַה ְללּויָּה

"ט"ו בשבט הגיע חג האילנות"  -חג האילנות באשר הם ,חג לכל אשר
חיותו תלויה באילנות ,חג לכל אשר האילנות שואבים את חיותם מהם  -חג
לעולם שבו האיזון נשמר והאדם והטבע חיים בהרמוניה .

יֹוד ִעים ָל ֶלכֶת
ַה ִּתינֹוקֹות ִּפ ְתאֹום ְ
יֹוד ִעים ִּפ ְתאֹום ִל ְקרֹא
ּובנֵי ַה ֵּׁשׁש ְ
ְ
ֶחם
ְהאֹופֶה אֹופֶה ִלי ֶאת ַהּל ֶ
וָ
ְוזֶהּו זֶה ַה ַחג בהדרו

במרכז הסדר נהוג לשתות ארבע כוסות יין .הכוס הראשונה כולה יין לבן ,הכוס
השנייה רובה לבן ומיעוטה אדום ,הכוס השלישית רובה אדום ומיעוטה לבן
והכוס האחרונה כולה יין אדום .לארבע הכוסות של הסדר משמעויות וטעמים
שונים:
טעם אחד הוא עונות השנה  -מן הלבן המסמל את ענני החורף ואת שלגיו ,אל
הוורוד המסמל את הניצנים מבשרי האביב ,דרך האדום המסמל את הקיץ וכלה
באדמדם המסמל את הסתיו.
על פי המקובלים ,הלבן מסמל את הצד הרוחני ביותר ואילו האדום הוא הצד
החומרי ,הקשה מכולם ומחייב תיקון.
רעיון נוסף הוא כי ארבע הכוסות מסמלות את ארבע התקופות בתולדות ישראל
שניתן להן ביטוי בגלגולי החג :תקופת המשנה והתלמוד ,ימי הגלות ,ראשית
הציונות וימינו אנו.
מנחה:
סדר ט"ו בשבט ,כסדר פסח ,נערך סביב ארבע כוסות – ארבעה שערים
של משמעות.
בסדר זה בחרנו להקדיש כל כוס ,כל שער ,לרעיון אחר של אהבת הטבע
ושמירה על הסביבה.
נצא למסע משותף של עצירה והתבוננות ביופייה של הארץ ,מסע של
הכרת הטוב אל מול כל
השפע הזה ,מסע של מחויבות עמוקה לשמירה על הקיים לצד קריאה
להתחדשות מתמדת.
נצא ביחד למסע של אהבה ומחויבות.

קורא/ת:
יהי רצון ,שבעבור עריכת סדר זה ,בזכותן של ארבע כוסות
ובסגולתם של פירות ארץ-ישראל ,נזכה להגשמת כל ערכינו.
שכל אישה ואיש ,שכל עץ ואילן,
ייתנו את פריים המיוחד להם ,בקהילה ובטבע
לאהבה ולהנאה מאילנות ארץ ישראל.
שתתחדש עלינו שנת אילן טובה
ושופעת ברכה עד בלי די.
אמן.
(מתוך סדר ט"ו בשבט של חברת המתנ"סים /יעקב מעוז)
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יש לי חג

יֵׁש ִלי יֹום יֹום ַחג...
ֶׁשם
ִהּנֵה ַהּיֹום ָחלַף ָהלְַך ַהּג ֶ
ּוב ָּמרֹום ַח ָּמה ְּגדֹולָה ְּתלּויָה
ַ
ֶׁשת
ַפ ִׁשי נִ ּג ֶ
ֶאל ַה ַחּלֹון ֶח ְמ ַּדת נ ְ
ְוזֶהּו ּכָל ַה ַחג ַ -ה ְללּויָּה
יֵׁש ִלי יֹום יֹום ַחג...
ַה ְללּויָּה ִּב ְגלַל ְּד ָב ִרים ְּכ ֵאּלֶה
ֲד ִין ָׁשר
ַה ְללּויָּה אֲנִ י ע ַ
ְאיזֶה ֶּפלֶא
ַה ְללּויָּה יֹום יֹום ו ֵ
ַחג ֶׁשֹּלא נִ ְג ַמר
ַה ְללּויָּה ל ַ

השקדיה פורחת
מילים :ישראל דושמן
לחן :מנשה רבינא

ּפֹור ַחת,
ַה ְּׁש ֵק ִדּיָה ַ
זֹור ַחת.
ְׁש ֶמׁש ָּפז ַ
וֶ
ֳרים ֵמרֹאׁש ּכָל ּגַג
ִצּפ ִ
ְמ ַב ְּׂשרֹות ֶאת ּבֹוא ֶה ָחג:
יע – ַחג ָה ִאילָנֹות!
ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ִה ִּג ַ
ַעת:
ָהָארֶץ ְמ ַׁשּו ַ
ָט ַעת!
יעה עֵת ל ַ
ִה ִּג ָ
ּכָל ֶא ָחד ִי ַּטע ּפֹה עֵץ,
ְּב ִא ִּתים ֵנצֵא חֹוצֵץ:
יע – ַחג ָה ִאילָנֹות!
ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ִה ִּג ַ
ֶבע,
נִ ַּטע ּכָל ַהר ָוג ַ
רׁ-ש ַבע:
ְעד ְּב ֵא ֶ
ִמ ָּדן ו ַ
ירׁש –
ְַארצֵנּו ׁשּוב נִ ַ
ו ְ
ּוד ַבׁש.
ֶארֶץ זֵית ִי ְצ ָהר ְ
יע – ַחג ָה ִאילָנֹות!
ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ִה ִּג ַ

שער ראשון

עצירה והתבוננות
מנחה:
ט"ו בשבט מזמין אותנו לעצור לרגע את המרוץ ולהתבונן.
להתבונן בארצנו ,על נופיה ונפלאותיה.
להתבונן בעצמנו ובמקום שאנו ממלאים בעולם.
להתבונן באופן שבו עיצבו אותנו נופי ילדותנו והפכו אותנו למי
שאנחנו כיום.
לבחון האם אנו מתייחסים אל אותם הנופים כאל מובן מאליו או
לוקחים עליהם אחריות ,בשביל ילדינו.
נרים כוס למען הנוף והחוויות הסביבתיות של ילדינו  -כוס של
מחויבות לשמירה על נוף ילדותם למענם ,למען הדורות הבאים
ולמעננו;
לחיים!

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן!

שותים כוס יין ראשונה כולה לבן
קורא/ת:
מתוך דברי ס .יזהר בנאום בכנסת 12.6.1962
ארץ נושבת בלי פרחי בר – מחנק בה .ארץ שאין בה משב־רוח פתוח ,בלתי־מופרע
– תהיה מלון ולא מולדת.
ארץ נושבת שהכול בה כביש ומדרכה והרגשת הכול־גמור־לי־כאן תאכל כל חלקה
טובה בלב צעיריה.
ואילו חורף חורף הולכים ומושמדים פרחי הבר בארץ ביד גסה ורחבה.
לא יארכו הימים וכלנית ורקפת ונרקיס ,מן הרגילים והנפוצים והאופייניים ביותר לארץ
– ייעלמו ויישארו רק כמוצגי מוזיאון.
כמה מיני אירוס כבר נשמדו .צבעוני הגבעות מושמד והולך...
תקצר השעה מלפרט כל המקומות שהושחתו בעבר ושעומדים להיות מופסדים מחר
־מחרתיים ,עם כל תכנית פיתוח נפסדת ,עם כל העברת קרקעות .אם לא ייעשה
בעוד מועד ,יתברר שהרוצה ליהנות מיפי יער בהר – ייסע לחוץ־לארץ .הרוצה לרחוץ
בים מסביר פנים – ייסע לחוץ־לארץ .הרוצה לנשום נשימת רווחה וירוקה בארץ
רעננה – ייסע לחוץ־לארץ....
צריך לקיים כפי שהם – אזורים שלמים ,שאפשר לעבור בהם מבלי לראות ומבלי
להיתקל לא במתקני אדם ולא בפליטת עסקנותו .מקומות שהטבע שבהם נאמן עד
כדי כך שיהיה דולה את הנאמן שבאדם .שיהיה לו מגע טבעי ותמים עם החי והצומח
במקום חיותו הנכון…"

קורא/ת:
אין כרבי נחמן מברסלב המעודד אותנו לצאת אל בין היערות והצמחים:
רֹועה
ּול ִפי ַה ָּמקֹום ֶׁשהּוא ֶ
ֻחד ְל ִפי ָה ֲע ָׂש ִבים ְ
ְרֹועה יֵׁש לֹו ִנּגּון ְמי ָ
רֹועה ו ֶ
"ּכי ַּדעִּ ,כי ָכל ֶ
ִ
רֹועה ָּת ִמיד
ָאכלֹוּ .גַם ֵאינֹו ֶ
יכה ְל ְ
ֻחדֶׁ ,ש ִהיא ְצ ִר ָ
ּוב ֵה ָמה יֵׁש ָלּה ֵע ֶׂשב ְמי ָ
ָׁשםִּ ,כי ָכל ְּב ֵה ָמה ְ
ָע ֶשב יֵש
רֹועה ָׁשםֵּ ,כן יֵׁש לֹו ִנּגּון ִּכי ָכל ֵע ֶשב ו ֵ
ְה ָּמקֹום ֶׁש ֶ
ּול ִפי ָה ֲע ָׂש ִבים ו ַ
ְּב ָמקֹום ֶא ָחדְ .
רֹועה".
ַע ֶׂשה ִנּגּון ֶׁשל ָה ֶ
ירת ָה ֲע ָׂש ִבים נ ֲ
ּומ ִּׁש ַ
ירה ִ
אֹומר ֶשּזֶה ְּב ִחינַת ֶּפ ֶרק ִש ָ
ירה ֶש ֵ
לֹו ִש ָ
(רבי נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן ,תניינא סג)

סיון הר-שפי
שמ ִ ּט ָה
הַהַתְחָל ָה ּתִה ְי ֶה ׁ ְ
נַר ְּפ ֶה ו ְנֻפְק ַר ל ַּז ְרָמ ִים
ש ּנ ַי ִם ל ַ ּת ְלָמ ִים
לֹא ּב ְח ֵרוּק ׁ ִ
נ ִּת ֵן ל ָּה לְקַלְק ֵל א ֶת הׁ ַּשוּרוֹת
ּב ַהַתְחָל ָה נ ִּת ֵן ל ָּה מ ְנ ּוח ָה
שנִים
אַח ַר ּכ ָך ְ נ ַ ֲעבֹד ּב ָ ּה ׁ ָ
ּכ ְיָמ ִים ֲאחָד ִים
שׂב י ַ ֲעל ֶה ּפֶר ֶא
הָע ֵ ֶ
הַח ַיָּה ּתִר ְּב ֶה
ש ּת ַ ּג ְע ּו ּומַע ְיָן
ה ַ ּמ ַי ִם יׁ ִ ְ
יִפְרֹץ ּב ַ ּב ַי ִת
ּב ַ ּס ָלוֹן ,לְע ֵינֵי ּכֹל.
י ִּפ ְל ּו ּכ ַפ ְּתוֹר ִים ,יַעֲל ּו ּפ ְרָח ִים
לְלֹא מ ְב ּוכ ָה
ה ִיא ּת ֵינִיק אוֹת ָנ ּו מ ִ ּד ְבַׁש הֶחָל ָב.
שמ ִ ּט ָה
הַהַתְחָל ָה ּתִה ְי ֶה ׁ ְ
שכְח ָה
שנ ַת ׁ ִ
ּכ ְבִׁ ְ
מֵכ ִין א ֶת עַצ ְמוֹ ּב ָעֹמ ֶק
ֲחק ַל ּת ַ ּפ ּוח ִין.
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קורא/ת:
הקרבה אל הבריאה מעוררת בנו הכרת תודה על יופיו של העולם והבנה כי כל עשב
ועשב ,כל חיה לסוגיה הם ייחודיים וחשובים להמשך קיומו של העולם .יפי בריאה מעדן
את הרגש הדתי ואת הכרת הטוב:
"ובשוב דעתו אל מקור הטבע ,מעשה ידי יוצר ,ישובו אליו כל חמדות הנפש הטבעיות,
רגשי קודש והתרוממות נפש אל אל אלים .וכל מידות טובות הטבעיות אשר לאדם
הישר ,אשר לא השחית דרכו על ידי עזיבתו אורח ישרים הסלולה".
(הראי"ה קוק ,עין אי"ה – ברכות ,כרך ב ירושלים תש"ן ,עמ' )297

מנחה:
הפירות שייכים למימד הארצי ,הגשמי והחומרי ביותר של עולמנו  -האכילה.
אך בט"ו בשבט אנו מוסיפים לאכילת הפירות מימד נוסף  ,ובו הם מסמלים את ארבע
ההוויות של עולמנו:
עולם האצילות – הוא עולם הרוח שאין בו מימד חומרי כלל ולכן אף פרי אינו מסמל
אותו.
עולם הבריאה – שאין בו קליפה כלל ,ואותו מסמלים פירות הנאכלים בשלמותם ולא
נשארת מהם
פסולת ,למשל :תאנה ,ענב ,תפוח ,לימון ,אגס ,חבוש ,תות או אוכמנייה.
עולם היצירה – שהעיקר בו הוא היסוד הרוחני ,ואותו מסמלים פירות שקליפתם
והמעטפת שלהם
נאכלות ואילו תוכם ,הגרעין ,הוא פסולת ,למשל :תמר ,זית ,שיזף ,גודגדן ,אפרסק,
שזיף ,משמש,
שסק או עוזרר.
עולם העשייה – שבו צריך להתאמץ כדי לחשוף את הרוחניות ,ואותו מסמלים פירות
שתוכם נאכל
וקליפתם היא הפסולת ,למשל :פיסטוק ,רימון ,אגוז ,פקאן ,פירות הדר.

מנחה:
הבה ונאכל מפירות ארצנו.
"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ,שבכוח סגולת אכילת
הפירות יתמלאו האילנות מעוז שפע הודם ,לשוב שנית ולהגדילם
ולהצמיחם מראשית השנה ועד אחרית השנה ,לטובה ולברכה ,לחיים
טובים ולשלום( ".תיקון ט"ו בשבט ,חמדת הימים)

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ!
אוכלים מפירות הארץ  -נוהגים לאכול תחילה פרי משבעת המינים
(זית ,תמר ,ענב ,תאנה או רימון) או פרי חביב אחר
בתיאבון!
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חלקת אלוהים

מילים :יהורם טהר לב
לחן :נורית הירש

ָד ְע ִּתי ּבֵין עשבי הבר
ַמ ְעיָן י ַ
ְּבתֹוְך ַה ֶּׁש ֶקט ַה ָּכחֹל
ָד ְע ִּתי ָּככָה ִל ְחיֹות
לֹו י ַ
ָעד ֹלא לחדול.
ִל ְנב ַֹע ְול ַ
ֲבה
נֹותרּו לַָאה ָ
ָמים ֶׁשעֹוד ְ
ַהּי ִ
חֹומ ִקים ִמּבֵין ָה ֶא ְצ ָּבעֹות
ְ
ְב ֵּקׁש
ַחנּו ֹלא נ ַ
ַו ֲאנ ְ
ַּבאֹות.
ֶמז ל ָ
ֹלא אֹות וְַאף ֹלא ר ֶ
ּופ ַּסת ָׁש ַמ ִים
ֱֹלהים ִ
ֶח ְל ַקת א ִ
ֲב ֵּקׁש ַרק ֶאבֶן ְק ַטּנָה
ָּד ָבר ֹלא א ַ
יח ְּבצֵל ַהּז ִַית
אׁשי ְל ַהּנִ ַ
ָר ִ
ַאר ָּב ִעים ָׁשנָה.
ו ְִל ְׁשקֹט ְ
ַמ ְעיָן ָהיָה ִלי ּבֵין עשבי הבר
ֱמנָה
ַלדּות ֶנא ָ
ִּפּנַת י ְ
ָעד
ְּב ִל ִּבי רוגעת ל ַ
ֱֹלהים הקטנטנה.
ֶח ְל ַקת ָהא ִ
ּופ ַּסת ָׁש ַמ ִים...
ֱֹלהים ִ
ֶח ְל ַקת א ִ
אֹותי
ִמי זֶה ִי ַּקח ִ
ָד ְע ִּתי
אֹותּה ַה ַּׁש ְלוָה ֶׁשּי ַ
ֶאל ָ
ֶאל ַה ְּד ָמ ָמה,
ֲק ָמה,
ַאל ֶח ְל ַקת ה ָ
דּותי.
ַל ִ
ֶאל ֶערֶׂש י ְ

בחולות

תפוחים ותמרים

מילים :חיים חפר
לחן :עממי צרפתי
ָהיָה זֶה ַּבחֲצֹות הליל ַּ -בחֹולֹות
ָצא לֹו ְל ַטּיֵל ַּ -בחֹולֹות
ְּכ ֶׁשּזּוג י ָ
ְעל רֹאׁשֹו ִמ ְג ַּב ַעת ַקׁש,
וַ
יה ַט ַעם ְּד ַבׁש
ו ְִל ְׂש ָפ ֶת ָ
אֹותּה ַמ ָּמׁש,
ּוכ ֶׁש ִחּבֵק ָ
ְ
בהולם ְל ָב ָבּה הּוא ָחׁש
ַּבחֹולֹות.
ַד ִּתי אֲנִ י ַּ -בחֹולֹות
ּכְָך נֹול ְ
ַע ְל ַמת ַה ֵחן ָה ְי ָתה ִא ִּמי ַּ -בחֹולֹות
ָביא
וְֹלא ָצ ִריְך ִל ְהיֹות נ ִ
ָאבי
ָה ִאיׁש ַההּוא ָהיָה ִ
ּול ָב ִבי,
ֶח ָמד ְ
ָחלּוץ נ ְ
אֹותי ֵה ִביא
ֶאל ָהעֹולָם ִ
ַּבחֹולֹות
ֵיתם ַּ -בחֹולֹות
ְוכְָך ָּבנּו ֵהם ֶאת ּב ָ
ַאחר ַּב ִית ָקם ַּ -בחֹולֹות
ּוב ִית ֵ
ַ
ּוכ ֶׁש ָּצ ְמחּו ּכָאן ְרחֹובֹות,
ְ
ַכ ִּתי ְּב ַד ְרכֵי ָאבֹות
ָהל ְ
ַּמ ְצוֹות,
ַע ִּתי ל ִ
ְרק ִהּג ְ
וַ
ִה ְת ַח ְל ִּתי ְילָדֹות ִל ְצבֹט
ַּבחֹולֹות
נֹותן ַּ -בחֹולֹות
יטה ֵ
יתי לָּה ְצ ִב ָ
ָה ִי ִ
ְוכְָך נֹולַד לָנּו ַהּבֵן ַּ -בחֹולֹות
ָמים
ָח ְלפּו לֵילֹותָ ,ח ְלפּו י ִ
ּובנִ י ּגַם הּוא ֵאינֹו ָּת ִמים
ְ
ָאביבְּ ,בלֵיל ְק ָס ִמים,
ְּבלֵיל ִ
ּגַם הּוא הֹולְֵך לֹו ִל ְפ ָע ִמים
ַּבחֹולֹות.
אֲנִ י זֹוכֵר ֵאיְך ַׁש ְר ִּתי ָׂשם ַּ -בחֹולֹות,
ַאר ִּתי ָׂשם ַּ -בחֹולֹות,
ֶאת עלומי ִה ְׁש ְ
אֹומר:
ֶכ ִּדי אֲנִ י ֵ
ּגַם ְלנ ְ
יֹותר
לֹו ַרק אֲנִ י ָצ ִעיר ֵ
יתי ֶאת ַהּכֹל מֹוכֵר
ָה ִי ִ
ּבֹוחר:
ּוב ָד ָבר ֶא ָחד ֵ
ְ
ַּבחֹולֹות.
ֲבה ַּ -בחֹולֹות
עֹוד יֵׁש ָמקֹום לַָאה ָ
ֵּת ְדעּו ָלכֶם ֶׁשּזֹו ִמ ְצוָה ַּ -בחֹולֹות
ְמן עֹובֵר ַמ ֵהר ּכָל ּכְָך,
ַהּז ַ
אֹותְך
אֹוהב ָ
וְהּוא ָהרֵי ֵ
ֶאל ַהחֹולֹות ְלכּו ִאם ּכְָך,
ִל ְפנֵי ֶׁש ֵאיזֹו ִעיר ִּת ְצ ַמח ַּ -בחֹולֹות.

שירת העשבים

מילים ולחן :נעמי שמר
(על פי דברי ר' נחמן מברסלב)
ַּדע ְלָך
ֶׁשּכָל רֹועֶה וְרֹועֶה
יּוחד
יֵׁש לֹו נִ ּגּון ְמ ָ
ִמ ֶׁשּלֹו
ַּדע ְלָך
ֵׂשב
ֵׂשב ְוע ֶ
ֶׁשּכָל ע ֶ
יּוח ֶדת
ירה ְמ ֶ
יֵׁש לֹו ִׁש ָ
ִמ ֶׁשּלֹו
ֲׂש ִבים
ירת ָהע ָ
ּומ ִׁש ַ
ִ
ֲׂשה נִ ּגּון
ַנע ֶ
ֶׁשל רֹועֶה
ַּמה ָיפֶה
ּכ ָ
ָאה
ַּמה ָיפֶה ְונ ֶ
ּכ ָ
ירה
ׁשֹומ ִעים ַה ִּׁש ָ
ְּכ ֶׁש ְ
ָהם
ֶׁשּל ֶ
טֹוב ְמאֹד
ֵיהם
ְל ִה ְת ַּפּלֵל ּבֵינ ֶ
ּוב ִׂש ְמ ָחה ַל ֲעבֹד
ְ
ֶאת ה'
ֲׂש ִבים
ירת ָהע ָ
ּומ ִׁש ַ
ִ
ִמ ְת ַמּלֵא ַהּלֵב
ּתֹוקק
ּומְׁש ֵ
ִ
ׁש ַהּלֵב
ּוכ ֶ
ְ
ירה ִמ ְת ַמּלֵא
ִמן ַה ִּׁש ָ
ּתֹוקק
ּומ ְׁש ֵ
ִ
ֶאל ֶארֶץ ִי ְׂש ָר ֵאל
אֹור ּגָדֹול
ֲאזַי נִ ְמ ָׁשְך וְהֹולְֵך
דּוׁש ָתּה ֶׁשל ָהָארֶץ
ִמ ְּק ָ
ָעלָיו
ֲׂש ִבים
ירת ָהע ָ
ּומ ִׁש ַ
ִ
ֲׂשה נִ ּגּון
ַנע ֶ
ֶׁשל ַהּלֵב

מילים:איתן גלס
לחן :רמי קליינשטיין
ִאם ֵּתלְֵך ֶאל ַהּׁשּוק
אֹותּה ּבֹוכָה
ִּת ְר ֶאה ָ
ָפה ּבֵין ַהּפֵרֹות
ִא ָּׁשה י ָ
מֹוציָאה עֹוד ִמ ְמ ָח ָטה
ִ
ֲקים
רֹוכ ִלים לָּה צֹוע ִ
ָה ְ
ֲמּודה
ָמה ָק ָרה לְָך ח ָ
ֲהּובי ֶׁשֹּלא רֹוצֶה
זֶה א ִ
ֲרּה
הּוא ָמ ָצא לֹו ַנע ָ

ּות ָמ ִרים
ּפּוחים ְ
ְק ִחי לְָך ַּת ִ
יֹומְך
המתיקי ֶאת ֵ
הּוא ֹלא ָׁשוֶה ֶאת ַה ְּכ ֵאב
ֶׁש ִּמ ְתרֹוצֵץ ֶא ְצלְֵך ַּבּלֵב
אֹוהבֶת ֶאת ָה ִאיׁש
ִהיא ֶ
אֹותּה
אֹוהב ָ
ֶׁשֹּלא ֵ
ׁשֹוׁשנִ ים
ִׂש ְמלַת ְּפ ָר ִחיםְ ,ל ָחי ִַים ַ
יקים
ְלָך ֹלא ַמ ְס ִּפ ִ
ָקט
ַאּתה רֹוצֶה ִא ָּׁשה ְּפל ָ
ָ
ְּב ִלי נִ ָּסיֹון ַח ִּיים
ֲרה
ַל ָּדה ַנע ָ
ַאּתה רֹוצֶה י ְ
ָ
ּוב ִלי ְק ָמ ִטים
ְקפּוָאה ְ
ּות ָמ ִרים...
ּפּוחים ְ
ְק ִחי לְָך ַּת ִ
ו ְִהיא ּפֹה ְמ ַחּכָה
ָקים
ּבֵין דוכני ְׁשו ִ
ַאּתה ִּת ְרצֶה
ֶׁש ָ
ֲהּובה
אֹותּה א ָ
ָ
ּומ ְת ִאים
ּנֹוח ַ
ַרק ְּכ ֶׁש ַ
ּות ָמ ִרים...
ּפּוחים ְ
ְק ִחי לְָך ַּת ִ

ארץ חיטה ושעורה
מילים :מן המקורות
לחן :עממי

ּות ֵאנָה ו ְִרּמֹון
ּוׂשע ָֹרה ְו ֶגפֶן ְ
ֶארֶץ ִח ָּטה ְ
ּוד ָבׁש
ֶארֶץ-זֵית ֶׁש ֶמן ְ
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שער שני

הכרת הטוב
מנחה:
ט"ו בשבט מזמין אותנו לחזור לתמימות ,לתחושת הפליאה והכרת
הטוב אל מול המציאות.
נשתה כוס שנייה לחיי תחושת הפליאה וההודיה על העולם היפה
והמגוון שבו אנו חיים.
נרים כוס של שמחה ושל תודה -
על ארצנו הנהדרת ,על הריה ועמקיה;
על מגוון האילנות ,הצומח והחי המביאים ברכה ואיזון לעולם;
על הסוד הטמון בכל אבן ,על שירת הבריאה;
נרים כוס של מחויבות לא לחדול מלהלל ולהודות.
לחיים!

תפילה
לאה גולדברג
ל ַ ּמ ְד ֵנִי ,אֱלֹה ַיּ ,ב ָר ֵך וְהִת ְ ּפ ַ ּל ֵל
של,
ע ַל סוֹד עָל ֶה קָמ ֵל ,ע ַל נֹג ַּה ּפ ְר ִי ּבָׁ ֵ
ע ַל הַח ֵרוּת הַזֹּאת :לִר ְאוֹת ,ל ָחוּׁש,
ל ִנְׁשֹם,
של.
לָדַע ַת ,ל ְיַח ֵל ,לְה ִ ּכָׁ ֵ
שיר ה ַ ּל ֵל
שפ ְתוֹת ַי ּב ְרָכ ָה וׁ ְ ִ
ל ַ ּמ ֵד א ֶת ִׂ

שותים כוס יין שנייה  -רובה לבן מיעוטה אדום

ּב ְהִתְח ַ ּדֵׁש זְמ ַּנ ְך ָ ע ִם ּבֹק ֶר וְע ִם ל ֵיל,
שלְׁשוֹם.
לְב ַל יִה ְי ֶה יוֹמ ִי ה ַּיוֹם ּכ ִת ְמוֹל ׁ ִ

קורא/ת:
ברכי נפשי
ְה ָדר ָל ָב ְׁש ָּת:
ָד ְל ָּת ְּמאֹד הֹוד ו ָ
ֹלהי ּג ַ
ַפ ִׁשי ֶאת ה' ,ה' ֱא ַ
ָּב ְר ִכי נ ְ
יעה:
נֹוטה ָׁש ַמיִם ַּכי ְִר ָ
ע ֶֹטה אֹור ַּכ ַּשֹ ְל ָמה ֶ
רּוח:
ּיֹותיו ַה ָּשֹם ָע ִבים ְרכּובֹו ַה ְמ ַה ֵּלְך ַעל ַּכ ְנ ֵפי ַ
ַה ְמ ָק ֶרה ַב ַּמיִם ַע ִל ָ
ֹלהט:
ָאכיו רּוחֹות ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש ֵ
ע ֶֹׂשה ַמ ְל ָ
ָעד:
עֹולם ו ֶ
ֶיה ַּבל ִּתּמֹוט ָ
ָסד ֶא ֶרץ ַעל ְמכֹונ ָ
יַ
ַע ְמדּו ָמיִם:
ְּתהֹום ַּכ ְּלבּוׁש ִּכ ִּסיתֹו ַעל ָה ִרים י ַ
ֵח ֵפזּון:
ַע ָר ְתָך יְנּוסּון ִמן קֹול ַר ַע ְמָך י ָ
ִמן ּג ֲ
ָס ְד ָּת ָל ֶהם:
ַעלּו ָה ִרים י ְֵרדּו ְב ָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶה י ַ
יֲ
ָארץ:
ְׁשבּון ְל ַכּסֹות ָה ֶ
ַעבֹרּון ַּבל י ֻ
ְּגבּול ַׂש ְמ ָּת ַּבל י ֲ
ְה ֵּלכּון:
ַה ְמ ַׁש ֵּל ַח ַמ ְעי ִָנים ַּב ְּנ ָח ִלים ֵּבין ָה ִרים י ַ
ִׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים ְצ ָמָאם:
ַׁשקּו ָּכל ַחיְתֹו ָׂש ָדי י ְ
יְ
ִּתנּו קֹול:
ִׁשּכֹון ִמ ֵּבין ֳע ָפאיִם י ְ
יהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִם י ְ
ֲע ֵל ֶ
ָארץ:
ּיֹותיו ִמ ְּפ ִרי ַמ ֲע ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ֶ
ַמ ְׁש ֶקה ָה ִרים ֵמ ֲע ִל ָ
ָאדם
ְע ֶׂשב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָ
יח ָח ִציר ַל ְּב ֵה ָמה ו ֵ
ַמ ְצ ִמ ַ
ָארץ:
הֹוציא ֶל ֶחם ִמן ָה ֶ
ְל ִ
ְׂש ַּמח ְל ַבב ֱאנֹוׁש ְל ַה ְצ ִהיל ָּפ ִנים ִמ ָּׁש ֶמן
ְוַייִן י ַ
ו ְֶל ֶחם ְל ַבב ֱאנֹוׁש י ְִס ָעד:
ָטע:
ַארזֵי ְל ָבנֹון ֲא ֶׁשר נ ָ
ִׂש ְּבעּו ֲע ֵצי ה' ְ
יְ
יתּה:
רֹוׁשים ֵּב ָ
ידה ְּב ִ
ְקּנֵנּו ֲח ִס ָ
ֲא ֶׁשר ָׁשם ִצ ֳּפ ִרים י ַ
ְע ִלים ְס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ְׁש ַפ ִּנים []...
ָה ִרים ַה ְּגב ִֹהים ַלּי ֵ
עֹודי:
אֹלהי ְּב ִ
ַּמ ָרה ֵל ַ
ירה ַלה' ְּב ַחּיָי ֲאז ְ
ָאׁש ָ
ִ
יחי ָאנ ִֹכי ֶא ְׂש ַמח ַּבה' :
ֶע ַרב ָע ָליו ִׂש ִ
יֱ
ּור ָׁש ִעים עֹוד ֵאינָם ב
ָארץ ְ
ִּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ֶ
יַ
ַפ ִׁשי ֶאת ה' ַה ְללּו יָּ-ה:
ָּב ְר ִכי נ ְ
(תהילים מזמור קד ,פסוקים א-יח ,לג-לה)

לְב ַל יִה ְי ֶה עָל ַי יוֹמ ִי הֶר ְּג ֵל.

קורא/ת :תפילת האילן [תרגום דידי
מנוסי]/
המנון שמירת הטבע של מוזמביק
יתָך
ֲא ִני ַה ַמ ִסיק ַּב ָק ָרה ֶאת ֵּב ְ
בּוקה ְּב ֵלילֹות ֲח ֵׁש ָכה.
ַא ִני ֲא ָ
וֲ
לֹוהט
ֲא ִני הּוא ַה ֵצל ְּביֹום ַקיִץ ֵ
צֹועד.
ָׁשיׁש ַה ֵ
ַא ִני ַה ִמ ְׁש ָען ַלי ִ
וֲ
ַא ִני ַה ֵמ ִניב ֶאת ַה ְּפ ִרי ַה ֻמ ְב ָחר
וֲ
רֹונָך ַה ִנ ָחר
ְל ַמ ַען ַת ְרוֶה ֶאת ְג ְ
אתָך ְל ַפ ְרנֵס ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְמ ַח ָּכה
ּוב ֵצ ְ
ְ
ַא ִני ַה ַח ָּכה.
ְק ֶׁשת ו ֲ
ֲא ִני ֵחץ ו ֶ
ימה ִּב ְק ָתה
קֹורה ֶׁש ֵה ִק ָ
ִּכי ֲא ִני ַה ָ
ַא ִני ַה ִמ ָטה
ַא ִני ַה ֻׁש ְל ָחן ו ֲ
וֲ
ַא ִני ַה ַמ ְׁשקֹוף
ַא ִני ַה ַסף ו ֲ
וֲ
ַא ִני ַהי ִָדית ֶׁש ָה ְפ ָכה ַל ָמנֹוף
וֲ
ַא ִני ַה ָקרֹון
ַלגַל ו ֲ
ַא ִני ַהג ְ
וֲ
ַאחרֹון.
ַא ִני ָה ֲארֹון ְל ַמ ָסע ֲ
וֲ
ְה ָׁשב,
עֹובר ו ַ
דֹוני ָה ֵ
ִמׁשּום ָּכְך ֲ ,א ִ
ַאל ִת ְפגַע ִּבי ַל ָׁשוְא,
ַאל ִת ְפגַע ִּבי ַל ָׁשוְא!
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איזה אחלה עולם

מילים :ג'ורג' וייס ובוב ת'יל
לחן :ג'ורג' וייס ובוב ת'יל
תרגום :מאור כהן ועלי מוהר

רֹואה ְּב ַחּלֹונִ י
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ֶ
עֵץ שמוריק לְָך ְוגַם ִלי
ַאחלָה עֹולָם
אֲנִ י ָׁשר ְל ַע ְצ ִמיֵ ,איזֶה ְ
ָבן
ַה ָּׁש ַמ ִים ְּכ ֻח ִּליםָ ,ענָן הּוא ל ָ
ַילָה אשן
ּובּל ְ
ְהּב ֶֹקר ָּב ִהיר ַ
וַ
ַאחלָה עֹולָם
ְאחֱֹלם ְל ַע ְצ ִמיֵ ,איזֶה ְ
וֶ
ֲד ִׁשים
ָפים ַוח ָ
ְוכָל ִצ ְבעֵי ַה ֶּק ֶׁשת ,י ִ
ֶׁשם ַעל ְּפנֵי
פרוסים ַא ֲחרֵי ַהּג ֶ
ָׁשים
ָה ֲאנ ִ
ְקל ִלי ּכָל ּכְָך
ְהּיֹום ּכֹה ָיפֶה ,ו ַ
וַ
אֹותְך
אֹוהב ָ
לֹומר ֶׁשאֲנִ י ֵ
ַ
ּבֹוכים ַּב ִּמ ָּטה
ו ְִהּנֵה ִּתינֹוקֹות ִ
ַּמדּו לָעֹולָם ֹלא ֵא ַדע
ָמה ֶׁש ֵהם ְיל ְ
ַאחלָה
ָאז אֲנִ י ָׁשר ְל ַע ְצ ִמיֵ ,איזֶה ְ
עֹולָם
ַאחלָה עֹולָם...
ְ
ֲד ִׁשים
ָפים ַוח ָ
ְוכָל ִצ ְבעֵי ַה ֶּק ֶׁשת ,י ִ
ֶׁשם ַעל ָּפנַי
פרוסים ַא ֲחרֵי ַהּג ֶ
ָׁשים
ָה ֲאנ ִ
ְקל ִלי ּכָל ּכְָך
ְהּיֹום ּכֹה ָיפֶה ,ו ַ
וַ
אֹותְך
אֹוהב ָ
לֹומר ֶׁשאֲנִ י ֵ
ַ
ָבן
ַה ָּׁש ַמ ִים ְּכ ֻח ִּליםָ ,ענָן הּוא ל ָ
ַילָה אשן
ּובּל ְ
ְהּב ֶֹקר ָּב ִהירַ ,
וַ
ַאחלָה עֹולָם
ְאחֱֹלם ְל ַע ְצ ִמיֵ ,איזֶה ְ
וֶ
(ׁשר ְל ַע ְצ ִמי)ֵ ,איזֶה
אֲנִ י ָׁשר ְל ַע ְצ ִמי ָ
ַאחלָה עֹולָם
ְ

אל בורות המים
מילים ולחן :נעמי שמר
ֲב ִתי
ֵמַאה ָ
ַכ ִּתי ֶאל ּבֹורֹות ַה ַּמ ִים
ָהל ְ
ְּב ַד ְרכֵי ִמ ְד ָּבר
ְּב ֶארֶץ ֹלא זרועה
ֲב ִתי
ֵמַאה ָ
ּוב ִית
ַח ִּתי ִעיר ַ
ָׁשכ ְ
ובעקבותיך -
רּועה -
בנהייה ְּפ ָ
ֶאל ּבֹורֹות ַה ַּמ ִיםֶ ,אל ּבֹורֹות ַה ַּמ ִים
ַאּׁשר ּפֹועֵם ַּב ַהר
ֶאל ַה ַּמ ְעיָן ֵ
ֲד ִין
ֲב ִתי ִּת ְמ ָצא ע ַ
ָׂשם ַאה ָ
ִמי מבוע
ִמי ְּתהֹום
ָהר
ּומי נ ָ
ִ
ָאה ְב ִּתי
ַרק ַ
ָתנָה ִלי צֵל ַּב ַּק ִיץ
נְ
ּנֹורָאה
ּוב ְס ָע ַרת ַהחֹול ַה ָ
ִ
ָאה ְב ִּתי
ַרק ַ
ּוב ִית
ְתה ִלי ִעיר ַ
ָּבנ ָ
ִהיא ַחּיַי ,ו ְִהיא
מֹותי ִמ ֵּדי ָׁש ָעה
ִ
ֶאל ּבֹורֹות ַה ַּמ ִים...

עוד לא תמו כל
פלאייך
מילים :יורם טהרלב
לחן :רמי קליינשטיין

ָפה
ַארצֵנּו ַהּי ָ
ַארצֵנּו הקטנטונתְ ,
ְ
ֶדת ְי ֵח ָפה
ֶדת ְּב ִלי ֻּכּתֹנֶת ,מֹול ֶ
מֹול ֶ
קבליני ֶאל שירייךַּ ,כּלָה יפהפייה
אֹודה
ִּפ ְת ִחי ִלי שערייך ָאבֹוא ָּבם ֶ
יה.
ְּבצֵל ֲעצֵי ַהחֹרֶׁשַ ,ה ְר ֵחק ֵמאֹור ַח ָּמה
ֲד ָמה
ַח ָּדו ַנּכֶה ּפֹה ׁשֹרֶׁש ֶאל לֵב ָהא ָ
יְ
ֶאל ַמ ְעיָנֹות ַהּז ַֹהרֶ ,אל ְּב ֵארֹות ַהּתֹם
ֶדת ְלֹלא ּתַֹאר וְצֹועֲנִ י יָתֹום.
מֹול ֶ
עֹוד ֹלא תמו ּכָל פלאייך
ֶמר לֹו ָׁשט
עֹוד ַהּז ֶ
עֹוד ִל ִּבי ַמּכֶה ִעם לֵיל
ְלֹוחׁש לֹו בלאט:
ו ֵ
ַאחת
ַאּת ָה ַ
ַאּת ִלי ְ
ְ
ּובת
ַאּתֵ ,אם ַ
ַאּת ִלי ְ
ְ
ַאּת ַה ְּמ ַעט
ַאּת ִלי ְ
ְ
ּנֹותר.
ַה ְּמ ַעט ֶׁש ַ
ֵיח ַה ְּכ ָפ ִרים
ָדינּו ֶאת ר ַ
ַביָאה ִּב ְבג ֵ
נִ
ֲד ִרים,
ְּב ַפעֲמֹון ִלּבֵנּו יַּכּו ָהע ָ
ֶׁשנָּה ְּד ָמ ָמה רוגעת
יְ
ָפה,
ְקרֶן אֹור י ָ
וֶ
אֹורה נפסעה ְּב ֶרגֶל ְי ֵח ָפה.
ּול ָ
ְ
עֹוד ֹלא תמו ּכָל פלאייך...

ֵׁשם ַה ְּת ֵאנָה
ְׂשם שתילי ָה ִז ִָית
וָ
יחת ָה ִרּמֹונִ ים ַה ֻּמ ְפלָָאה
ּופ ִר ַ
ְ
ָאה ְב ִּתי
ָׂשם ַ
השיכורה וְֹלא ִמּיֵן
ֶיה ַּת ֲעצֹם ְלַאט ְלַאט
ֶאת עֵינ ָ
ֶאל ּבֹורֹות ַה ַּמ ִים...

ַאחלָה עֹולָם...
ְ
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שער שלישי

אחריות
מנחה:
ט"ו בשבט מזכיר לנו לקחת אחריות.
אחריות על האדמה ,על החי ,על הצומח של ארץ ישראל;
אחריות זה על זה ,על עצמנו ,על קהילתנו ועל הגרים בשכונתנו;
אחריות לחינוך ילדינו לאור ערכי הקיימות ,לחיים של חיבור
ונתינה לטבע ולזולת.
נשתה כוס שלישית – לחיי הנטיעות שאנו מתחייבים לטעת -
נטיעות העשייה לתיקון העולם.
לחיים!

אָב ִינ ּו ׁש ֶּבׁ ַָשמ ַי ִם,
של ַי ִם –
ּבוֹנ ֶה צ ִּיוֹן וִיר ּו ָ
שׂרָא ֵל.
ּומ ְכוֹנֵן מַל ְכוּת י ִ ְ
רְצ ֵה ה' אַרְצֶך ָ
וְהַׁש ְּפ ַע עָל ֶיה ָ מ ִּטוּב חַס ְּדֶךָ.
ּת ֶן ט ַל לִבְרָכ ָה
ו ְגׁ ּ ְִשמ ֵי ר ָצוֹן הוֹר ֵד ּבְעִת ָם

שותים כוס שלישית  -רובה אדום ומיעוטה לבן

שׂרָא ֵל ו ַ ֲעמָק ֶיה ָ
לְר ַּווֹת הָר ֵי י ִ ְ
ּולְהַׁשְקוֹת ּבה ֶם ּכ ָל צֶמ ַח וָע ֵץ.

קורא/ת:
חוני והזקן נוטע החרובים-
יום אחד היה [חוני המעגל] הולך בדרך ,ראה איש שהיה נוטע חרוב.
שאל אותו [חוני את האיש] :מתי העץ יניב פירות?
ענה לו [האיש] :לאחר שבעים שנה.
אמר לו [חוני] :וכי אתה בטוח שתחיה שבעים שנה?
אמר לו אותו אדם :אני באתי לעולם ומצאתי חרוב נטוע מניב פירות.
כמו שאבותיי שתלו לי ,כך אני שותל לצורך בניי.
(תלמוד בבלי ,מסכת תענית דף כג ,עמוד א)

קורא/ת:
"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל"; אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל:
אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב ,לא תאמרו :נשב ולא נטע ,אלא הוו זהירים
בנטיעות...
כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים ,אף אתם היו נוטעים לבניכם.
שלא יאמר אדם :אני זקן ,כמה שנים אני חי ,מה אני עומד ומתייגע לאחרים? למחר
אני מת!
לפיכך לא יבטל אדם מן הנטיעות ,אלא כשם שמצא  -עוד יוסיף וייטע ,אפילו יהיה זקן.
(מדרש תנחומא ,פרשת קדושים)

קורא/ת:
זכרתי ימים מקדם משנת תרס"ה ,שזכיתי בחסד עליון יתברך שמו לעלות על אדמת
הקודש ביפו .שיחרתי בראשונה את פני רבנו  -הרב קוק זצ"ל .קיבלני בסבר פנים
יפות כדרכו בקודש לכל אחד .שוחחנו בדברי תורה .אחרי תפילת מנחה גדולה ,יצא
רבנו כדרכו בקודש לשוח בשדה ,לצמצם מחשבותיו ואני התלוויתי איתו .בדרך קטפתי
איזה עשב או פרח .הזדעזע רבנו ואמר לי בנחת ,כי הוא נזהר מאוד לבלתי קטוף
בלי תועלת ,עשב או פרח שיכול לגדול או לצמוח ,כי אין עשב מלמטה שאין לו מזל
מלמעלה ואומר לו גדל .כל ציץ עשב אומר דבר ,כל אבן לוחשת איזה סוד ,כל הבריאה
אומרת שירה".
(ר' אריה לוין ,לחי רואי)
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וּנְט ִיעוֹת אֵל ֶה
אֲׁשֶר אֲנַח ְנ ּו נוֹטְע ִים לְפ ָנֶיך ָ ה ַּיוֹם
שרְׁשֵיה ֶם ו ְג ַּד ֵל ּפְאֵר ָם
ה ַ ֲעמ ֵק ׁ ָ
לְמַע ַן יפְר ְח ּו לְר ָצוֹן
שׂרָא ֵל
שא ָר ֲעצ ֵי י ִ ְ
ּב ְתוֹך ְ ׁ ְ
לִבְרָכ ָה ּולְתִפְאָר ָה.
וְח ַ ּז ֵק יְד ֵי ּכ ָל אַח ֵינ ּו
ה ָ ֲעמֵל ִים ּבַעֲבוֹד ַת אַדְמ ַת ה ַּקֹדֶׁש
שמְמָת ָּה.
ּובְהַפְרָח ַת ׁ ִ
ּבָרֵך ְ ה' ח ֵיל ָם
ּופֹע ַל יָד ָם ּתִרְצ ֶה.
ַשמ ַי ִם
ַשק ִיפ ָה מ ִּמ ְעוֹן קָדׁ ְְשך ָ מ ִן הׁ ָ
הׁ ְ
שׂרָא ֵל
ּובָרֵך ְ א ֶת ע ַּמְך ָ א ֶת י ִ ְ
וְא ֵת ה ָ ֲאדָמ ָה אֲׁשֶר נָת ַּת ָ ל ָנ ּו
ּכַאֲׁשֶר נׁ ִש ְּבַע ְּת ָ לַאֲבוֹת ֵינוּ.
(תפילת הנוטעים/
הרב בן ציון חי עוזיאל)

קורא/ת:
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל אמר על נטיעת עצים בארץ:
"נטיעת עץ פרי בארץ ישראל  ,אין זו סתם פעולה חקלאית רגילה.
זו התדבקות במצוותיו של הקב"ה ,שאף הוא התעסק במטע הארץ תחילה.
שנאמר [ויקרא רבה]' :מתחילת ברייתו של העולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע
תחילה ,שנאמר "ויטע ה' אלוקים גן בעדן מקדם"' -אף אתם כשתכנסו לארץ ישראל,
לא תתעסקו אלא במטע תחילה".
מספרים שבחגיגת נטיעות במגדיאל התרגש הרב כל כך ,עד שדמעות זלגו מעיניו,
ופניו היו אדומים כלפיד.
כשהגישו לו מעדר כדי שישתתף בנטיעות ,סירב לקחת את המעדר וטיפל בגושי
האדמה בידיו.
הרב הסביר כי נטיעת עץ בארץ ישראל איננה פעולה חקלאית רגילה ,אלא מעשה
קדוש .לכן אין להשתמש במעדר המפריד בין האדם לבין אדמת הקודש.

מנחה:

כי תבואו אל הארץ
מילים :מן המקורות
לחן :עממי תימני

ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָארֶץ
ְט ְע ֶּתם ָּכל עֵץ ְּת ִחּלָה
ּונ ַ
ָתן ָהעֵץ ִּפ ְריֹו
ְונ ַ
ְהָארֶץ ְיבּולָּה.
וָ
עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ו ְִל ְבנֹות.

אמר יאנוש קורצ'אק ,המחנך הגדול:
"הדואג לימים  -זורע חיטים,
הדואג לשנים  -נוטע עצים,
הדואג לדורות  -מחנך אנשים"

ִיש ְב ֶּתם ִאיׁש ַּת ַחת ַּג ְפנֹו
ׁ
ו ַ
ְת ַחת ְּת ֵאנָתֹו,
וַ
ׁשתּול
יתם ְּכעֵץ ָ
ו ְִה ִי ֶ
ֵי-מ ִים
ל-פ ְלג ָ
ַע ַּ

נאכל מיני מזונות ,מתוצרת הדגן ,כצעד במסע של דאגה
לעתיד טוב יותר ,למען הדורות הבאים.

עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ו ְִל ְבנֹות.

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם ,בורא מיני מזונות.

יתם ָח ְרבֹות עֹולָם
ּובנִ ֶ
ְ
קֹוממּו
ׁשֹ ְממֹות ְּת ְ
לַ-אד ַמ ְתכֶם
יתם ַע ְ
ו ְִח ִי ֶ
ּולעֹולָם.
ֶטח ְ
ָלב ַ

אוכלים עוגות ועוגיות
רבן יוחנן בן זכאי היה אומר :אם הייתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך :הרי לך משיח
— בוא ונטע את הנטיעה ואחר-כך צא והקבילו( .אבות דרבי נתן ,נוסח ב ,לא)

עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ו ְִל ְבנֹות

כך הולכים השותלים
מילים :יצחק שנהר
לחן :ידידיה אדמון

ּׁשֹות ִלים:
הֹול ִכים ַה ְ
ּכְָך ְ
ְאת ַּבּיָד,
רֹן ַּבּלֵב ו ֵ
ּומן ַה ְּכ ָפר,
ִמן ָה ִעיר ִ
ֵמקִ ,מן ָה ָהר –
ִמן ָהע ֶ
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!
ּׁשֹות ִלים?
אתםַ ,ה ְ
ָּמה ָּב ֶ
לָ
ּובּצֹר,
נְַך ַּב ַּק ְר ַקע ַ
ַחּפֹר
וְגּומֹות ָס ִביב נ ְ
ּוב ִּמיׁשֹור –
ֶה ִרים ַ
ּב ָ
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!

ּׁשֹות ִלים?
ַמה ְּי ֵהא ּפֹהַ ,ה ְ
ּגּומה,
ְׁש ִתיל יָבֹוא ְּבכָל ָ
ַער ַעד ִי ְפרֹׂש ִצּלֹו,
יַ
ֲגּומה –
ַארצֵנּו ע ָ
ַעל ְ
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!

מלאו אסמינו בר
מילים :פנחס אלעד (לנדר)
לחן :דוד זהבי

ִיקבֵינּו י ִַין
ֲס ֵמינּו ָּבר ו ָ
ָמ ְלאּו א ָ
הֹומים ִמ ִּתינֹוקֹות
הֹומיםִ ,
ָּב ֵּתינּו ִ
ּפֹורה –
ּוב ֶה ְמ ֵּתנּו ָ
ְ
כֹורה
ָמה עֹוד ְּת ַב ְּק ִׁשי ֵמ ִא ָּתנּו ְמ ָ
ֲד ִין?
ְאין ע ַ
ְאין ,ו ֵ
וֵ
כֹורה
ָמה עֹוד ְּת ַב ְּק ִׁשי ֵמ ִא ָּתנּו ְמ ָ
ֲד ִין?
ְאין ע ַ
ְאין ,ו ֵ
וֵ
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שער רביעי

התחדשות
מנחה:
ט"ו בשבט הינו חג של התחדשות:
התחדשות של הטבע ,התחדשות אישית והתחדשות קהילתית.
שנה שניתן לנצלה לרענון השגרה ,שנה המעניקה מרחב ליצירתיות
והזדמנות לחדשנות.
נשתה כוס רביעית לחיינו!
לחיי כוחות היצירה והעשייה שלנו;
לחיי יכולתנו לתקן את העולם; לחיי שמחת החיים והכרת הטוב שלנו;
לחיי האהבות שלנו; לחיי המשפחה שלנו; לחיי החברים והקהילה שלנו;
לחיי הסביבה שבה אנו חיים; לחיי העץ והפרח שהם 'שלנו';
נרים כוס לחיי הדברים היקרים באמת בחיים שלנו.
לחיים!

ציפור אחוזת קסם
זלדה
ּכַאֲׁשֶר ה ַגּ וּף הָרַך ְ
מ ָט ל ִנ ְּפֹל
ו ְהוּא מ ְג ַּל ֶה חֶר ְּד ָתוֹ מ ִּפ ְנֵי ה ַּק ֵץ

שותים כוס יין רביעית כולה אדום

מַצְמ ִיח ַ ע ֵץ הׁ ַּשִגְר ָה ה ַנּ ָמ ּוך ְ

קורא/ת:

שאָב ָק ֲאכ ָלוֹ
ׁ ֶ

ילן ַּב ֶמה ֲא ָב ֶר ְכָך?
ילן ִא ָ
ִא ָ
ָאמר לֹוֶ :א ְמׁשֹול ְלָך ָמ ָׁשלְ ,ל ָמה
אֹותיַ .
ָאמר לֹוְּ :ת ָב ֵרְך ִ
ַח ָמן ֵמ ַרב י ְִצ ָחקַ ,
ְּכ ֶׁש ִּנ ְפ ָרד ַרב נ ְ
ּדֹומה:
ַה ָּד ָבר ֶ
ירֹותיו
ילן ֶׁש ֵּפ ָ
ְצ ֵמא ,ו ְִהּנֵה ָמ ָצא ִא ָ
ְעיֵף ו ָ
ְהיָה ָר ֵעב ו ָ
הֹולְך ַּב ִּמ ְד ָּבר ו ָ
ָאדם ֶׁש ָהיָה ֵ
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ָ
תּוקים,
ְמ ִ
ירֹותיו
ָאכל ִמ ֵּפ ָ
ָׁשב ְּב ֵצל ָה ֵעץ ַ
ָאדם ְמאֹד ,י ַ
עֹוב ֶרת ַּת ְח ָּתיוָׂ .ש ַמח ָה ָ
ְַאּמת ַה ַּמיִם ֶ
ָאה ו ַ
ו ְִצּלֹו נ ֶ
ימיו.
ְׁש ָתה ִמ ֵמ ַ
וָ
ילן ַּב ֶמה ֲא ָב ֶר ְכָך?
ילן ִא ָ
ָאמרִ :א ָ
ְּכ ֶׁש ָר ָצה ָל ֶל ֶכת ַ
ָאה? ֲה ֵרי
תּוקים! ֶׁשּי ְִהיֶה ִצ ְּלָך נ ֶ
ירֹותיָך ְמ ִ
תּוקים? ֲה ֵרי ֵּפ ֶ
ירֹותיָך ּי ְִהיּו ְמ ִ
ַה ִאם ֲא ָב ֶר ְכָך ֶׁש ֵּפ ֶ
ָאה!
ִצ ְּלָך נ ֶ
עֹוב ֶרת ַּת ְח ֶּתיָך!
ַאּמת ַה ַּמיִם ֶ
עֹוב ֶרת ַּת ְח ֶּתיָך? ֲה ֵרי ַ
ַאּמת ַה ַּמיִם ֶ
ֶׁש ְּת ֵהא ַ
מֹותָך!
ּנֹוט ִעים ִמ ְּמָך י ְִהיּו ְּכ ְ
ֶא ָּלא י ְִהי ָרצֹון ֶׁש ָּכל ְנ ִטיעֹות ֶׁש ְ
ּתֹורהִ ,אם ְּבע ֶֹׁשר ֲ -ה ֵרי יֵׁש ְלָך ע ֶֹׁשר,
תֹורּה ֲ -ה ֵרי יֵׁש ְלָך ָ
אב ֶר ְכָך? ִאם ְּב ָ
ַאּתה ַּב ֶמה ָ
ַאף ָ
מֹותָך.
ו ְִאם ְּב ָב ִנים ֲ -ה ֵרי יֵׁש ְלָך ָּב ִניםֶ ,א ָּלא י ְִהי ָרצֹון ֶׁשּי ְִהיּו ַהּי ְָל ִדים ֶׁש ְּלָך ְּכ ְ
(תענית ה ע"ב)

עָל ִים י ְר ֻּק ִים ּפִתְאֹם.

קורא/ת:
מתוך ראיון רדיו עם עזריה אלון:
עם חידוש ההתיישבות היהודית בשנות השמונים של המאה העשרים עלה הצורך
במציאת תוכן חדש ליום הזה.
בט"ו בשבט בשנת תר"ן ,1890 ,יצא המורה והסופר זאב יעבץ בראש תלמידיו מבית
הספר בזיכרון-יעקב לנטיעה חגיגית ,וקבע בכך אופי חדש לט"ו בשבט  -חג נטיעת
האילנות ,ולא סתם ראש השנה לאילן.
בשנת  1908הכריזה הסתדרות המורים והגננות באורח רשמי על ט"ו בשבט כחג
הנטיעות.
מאוחר יותר אימצה הקרן הקיימת את המועד הזה ,וכך אנחנו מכירים את ט"ו בשבט
כיום נטיעה ,גם אם מקומות הנטיעה מרוחקים ,והרוב המכריע של ילדי בית הספר
איננו יכול כלל להגיע לנטיעה.
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ל ַנּ ׁ ְָשמ ָה,

ּכ ִי מֵר ֵיח ַ הָא ַיִן יַפְר ִיח ַ
ה ָדוּר נָא ֶה
ּובְצ ַּמַר ְתוֹ צ ִּפוֹר
אֲחוּז ַת קֶס ֶם.

במבט לאחור אנחנו יכולים להאשים את עצמנו ,את הקרן הקיימת ואת מועצת
המורים בכך שט"ו בשבט לא נהיה "חג לאילנות" ,ככתוב בשיר ,אלא חג הנטיעות.
בואו ונחפש בכל הפרסומים והשירים מילה על העתיד לקרות לשתיל לאחר שנטענו
אותו ,ועל המחויבות שלנו לעץ לאחר שעזבנו את אתר הנטיעות .אין זה מקרה כי
בפולקלור נוצר זלזול בטקסי הנטיעה ,כאשר לעתים לא בא בעקבותיהם יער ,אלא
טקס נטיעה חדש.

קורא/ת:
דברי בן גוריון בכנסת בעת הבאת חוק גנים לאומיים לקריאה ראשונה בכנסת:
"עץ בן שבעים שנכרת  -לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה מועיל חדש .אין תמורה
לעץ עתיק .המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם .אין שום בניין או חשמל חשוב יותר
מעץ איקליפטוס עבות ,שקמה ישנה ,חורש אלונים .הם שורשי האדם .בניין תוכל
להקים כאן או שם ,ולעץ בן מאה אין תמורה"...

מנחה:
נאמר במקורותינו :
"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון ,נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן,
ואמר לו :ראה מעשיי כמה נאים ומשובחין הן ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי .תן
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי ,שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך (קהלת
רבה ,ז) .ט"ו בשבט של שנת השמיטה יכול להיות לנו ליום של קבלת החלטות לעניין
זה – כיצד אנו לוקחים חלק בשמירה על אילנות ארצנו ,הגשמיים והרוחניים? המיזם
"שומרים על עצים" של יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות הוא פרויקט ייחודי
שנועד להטמיע בקרב הציבור הרחב בישראל את חשיבות ההגנה על העץ" .שמיטה
ישראלית" הינה מיזם שנועד לקדם התנדבות ועשייה חיובית בשנת השבע .שני אלו
הינם דוגמאות לעשייה חיובית הנגזרת ומתאימה לשנה חשובה זו .אז אם אהבת העם
והארץ בלבכם – זה הזמן להצטרף למעגלי העשייה.
ט"ו בשבט שמח!

עץ השדה

מילים :נתן זך
לחן :שלום חנוך
ָאדם עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ִּכי ָה ָ
צֹומ ַח
ָאדם ּגַם ָהעֵץ ֵ
ְּכמֹו ָה ָ
ָאדם נִ ְג ָּדע
ְּכמֹו ָהעֵץ ָה ָ
יֹוד ַע
ַואֲנִ י ֹלא ֵ
ְאיפֹה ֶא ְהיֶה
יתי ו ֵ
ֵאיפֹה ָה ִי ִ
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ָאדם עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ִּכי ָה ָ
ׁשֹואף ְל ַמ ְעלָה
ְּכמֹו ָהעֵץ הּוא ֵ
ָאדם הּוא נִ ְׂש ָרף ָּב ֵאׁש
ְּכמֹו ָה ָ
יֹוד ַע
ַואֲנִ י ֹלא ֵ
ְאיפֹה ֶא ְהיֶה
יתי ו ֵ
ֵאיפֹה ָה ִי ִ
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ָאדם עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ִּכי ָה ָ
ְּכמֹו ָהעֵץ הּוא ָצ ֵמא ְל ַמ ִים
ָאדם הּוא נִ ְׁשָאר ָצ ֵמא
ְּכמֹו ָה ָ
יֹוד ַע
ַואֲנִ י ֹלא ֵ
ְאיפֹה ֶא ְהיֶה
יתי ו ֵ
ֵאיפֹה ָה ִי ִ
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ֵאתי
ָאה ְב ִּתי ְוגַם ָׂשנ ִ
ַ
ּומּזֶה
ָט ַע ְמ ִּתי ִמּזֶה ִ
אֹותי ְּב ֶח ְל ָקה ֶׁשל ָע ָפר
ָק ְברּו ִ
ּומר ִלי ַמר ִלי ַּבּפֶה
ַ
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה

ברוש

מילים :אהוד מנור
לחן :אריאל זילבר
יתי ְּברֹוׁש
ַואֲנִ י ָר ִא ִ
ֶׁשּנִ ַּצב ְּבתֹוְך ָׂש ֶדה מּול ְּפנֵי ַה ֶּׁש ֶמׁש
ַּב ַח ְמ ִסיןַּ ,ב ָּק ָרה
ֶאל מּול ְּפנֵי ַה ְּס ָע ָרה.
ָטה ַה ְּברֹוׁש
ַעל ִצּדֹו נ ָ
ֵׂשב.
ֹלא נִ ְׁש ַּבר ֶאת צמרתו ִה ְר ִּכין ַעד ע ֶ
ו ְִהּנֵה ,מּול ַהּיָם
ְרם.
ָקם ַה ְּברֹוׁש ָירֹק ו ָ

יתן.
ְּברֹוׁשְ ,ל ַבּדֹו ֵא ָ
ְא ְל ַמד
לֹו ַרק נִ ַּתן ו ֶ
ֶאת ַּד ְרּכֹו ֶׁשל עֵץ ֶא ָחד.
ַואֲנִ י ְּכמֹו ִּתינֹוק
ֶׁשּנִ ְׁש ַּבר וְֹלא יָכֹול מּול ְּפנֵי ַה ֶּׁש ֶמׁש.
ְּב ַח ְמ ִסיןַּ ,ב ָּק ָרה
ֶאל מּול ְּפנֵי ַה ְּס ָע ָרה.
ִהּנֵה ְּברֹוׁשְ ,ל ַבּדֹו...

ִהּנֵה ְּברֹוׁשְ ,ל ַבּדֹו
ּומ ִים.
מּול ֵאׁש ַ
ִהּנֵה ְּברֹוׁשְ ,ל ַבּדֹו
ַעד ַה ָּׁש ַמ ִים.

מגישים את המנה האחרונה של סעודת ט"ו בשבט  -סלט פירות
11

שיר סיום  -לחיי העם הזה
מילים :חיים חפר
לחן :דובי זלצר

ָה ָעם ַהּזֶה המפולג ּכָל ַה ָּׁשנָה
יח ַס ָּכנָה
ֵיצד הּוא ָקם ְּכ ֶׁשהּוא ֵמ ִר ַ
ּכ ַ
ְעד צילי
ֶגיָה ו ַ
ּנֹורב ְ
ֵאיְך ִמ ְתעֹורֵר הּוא ִמ ְ
יֹוד ַע שִ ...אם ֵאין אֲנִ י ִלי ִמי ִלי
ִּכי הּוא ֵ
אה...
ְל ַחּיֵי ָה ָעם ַהּזֶהָ ,ה ָעם ַהּזֶה
ָה ָעם ַהּזֶה,
ַּמה טֹוב ֶׁשהּוא ָּכזֶה,
ֶׁשּכ ָ
ֶׁשהּוא ָּכזֶה!
ְל ַחּיֵי ָה ָעם ַהּזֶה
ַּמה טֹוב ֶׁשהּוא ָּכזֶה!
ֶׁשּכ ָ
ֶחלָץ הּוא ָל ֶעז ְָרה
ָה ָעם ַהּזֶה ָמ ַתי נ ְ
רֹואה ֶׁשּיֵׁש ֶא ְתּגָר אֹו יֵׁש ָצ ָרה
ְּכ ֶׁשהּוא ֶ
ְאין סקטור
יעה ָאז ו ֵ
ֵאין ִמ ְפ ָלגָה ָאזֵ ,אין ִס ָ
ַעד ֹלא תזיז אֹותֹו ַּב ְּט ַר ְקטֹור!
ּומן ַהּי ַ
ִ
אה...
ְל ַחּיֵי ָה ָעם ַהּזֶה...
ְׁשתּו נָא ְּב ִלי ְל ִה ְת ַּבּיֵׁש
ָה ִרימּו ּכֹוס ו ָ
ֶאל מּול ַהּנ ַֹער ֶׁש ָע ַמד ֶאל מּול ָה ֵאׁש
ימןִ ,ל ְבנֵי אלגירִ ,ל ְבנֵי הייקים -
ִל ְבנֵי ֵּת ָ
יבא ו ְִל ְבנֵי הדיסקוטקים
ֲק ָ
ִל ְבנֵי ע ִ
אה..
ְל ַחּיֵי ָה ָעם ַהּזֶה...
ֶׂש ִרים ָׁשנָה
ַה ִּׁשיר ַהּזֶה נִ ְכ ָּתב ִל ְפנֵי ע ְ
ימים ּפֹה ַּב ְּמ ִדינָה
ְּכ ֶׁשעֹוד ַהּכֹל ָהיּו ְּת ִמ ִ
ַּס ְב ָתא
ֹאמרּו ְלָך ְּת ַסּפֵר ל ָ
ַהּיֹום י ְ
ְּתא!
ָׁשיר זֹאת ׁשּוב ַּב ַּצו ָ
ְה ְלוַאי וְיֹום יָבֹוא נ ִ
וַ

תם ונשלם סדר ט"ו בשבט כתיקונו,
וכל המרבה לספר על ט"ו בשבט  -הרי זה משובח!

חג שמח!
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מיזם "שומרים על עצים"
כל אדם במדינת ישראל ,צעיר כבוגר ,יודע שפרחי הבר מוגנים ,ולא יעלה בדעתו לפגוע בהם .כמו פרחי
הבר ,כך גם העצים  -מוגנים וחשובים ביותר לקיום האדם והסביבה .לפיכך ,מצאנו לנכון להעלות על
נס את החינוך להגנה על העצים ,לשימורם ולטיפול בהם הן במטרה להאריך את ימיהם ,והן במטרה
למנוע מהם פגיעה מגיזום חריף ,השחתה או כריתה.
מטרות המיזם:
 .1להפנות את תשומת הלב אל העצים ,להכירם ולפתח את ההתבוננות בהם ,שהרי הם היצורים
החיים המופלאים ביותר בעולמנו.
 .2ללמוד ולהבין את חשיבות העצים לקיום החיים ולאיכות הסביבה.
 .3להכיר את ערכם ההיסטורי של העצים בארצנו.
 .4לעודד לקיחת אחריות בטיפול בעצים ובשמירה עליהם.
מי יכול להשתתף במיזם?
המיזם מיועד לכל ארגון ,קבוצה או אדם המודעים לחשיבות הרבה של החינוך להגנה על עצים,
משלבים את הנושא בתכנית החינוכית שלהם ומעוניינים להובילו בתחומם.
מרכז אחד וצוות מנחים יובילו מיזם .יחד הם יגבשו ,יתכננו ויפעילו את פרטי תכנית המיזם בקהילה
ֵ
שבראשה הם עומדים.
אם ברצונכם להצטרף למיזם החינוכי "שומרים על העצים"  -הצטרפו אלינו עוד היום!
לפרטים נוספים על המיזם ולהרשמה – היכנסו לאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,אגף יער
ואילנות " -שומרים על העצים" ;www.moag.gov.il/trees :או בדוא"ל  ; trees@moag.gov.ilאו
בטלפון .03-9485816

טבע עברי
הינה עמותה המקדמת אחריות סביבתית יהודית בישראל .למן הקמתה ,עוסקת העמותה בהעלאת
השיח היהודי-סביבתי לסדר היום בחברה הישראלית ,בהכשרת מנהיגות בתחום ,ביוזמה ובהובלה של
תכניות חינוכיות ובבניית תשתית לקשר עם התפוצות סביב "תיקון עולם" סביבתי .ככלל ,הניעה טבע
עברי מאות אנשים ללימוד ולעשייה סביבתית ,וחשפה את החיבור בין זהות יהודית לאחריות סביבתית
בקרב עשרות אלפים' .שמיטה ישראלית' היא פרויקט הדגל של הארגון החל משנת תשע"ג .למערכי
שיעור וחומרי למידה היכנסו לאתר  .www.tevaivri.org.ilליצירת קשרteva.ivri@gmail.com :
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