אסופת מקורות ושירים לחג

סדר ט״ו בשבט

ארבעה ראשי שנים הם :באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים .באחד
באלול ראש השנה למעשר בהמה ...באחד בתשרי ראש השנה לשנים
ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות .באחד בשבט ראש השנה לאילן
כדברי בית שמאי; בית הלל אומרים בחמשה עשר בו:
משנה ,ראש השנה ,א א

“ ַצ ִּדיק ּכ ּ ַָתמָ ר יִפְ ָרח ּכְאֶ ֶרז ּב ְַּלבָנוֹן ִי ְׂש ּגֶה״

יום טו בשבט נקבע בתקופת הבית השני כיום החותם את שנת המעשרות והתרומות מפרות האילן ,וכתאריך הקובע לעניינן
של רבות מן המצוות התלויות בארץ ישראל .לאחר החורבן הפך יום זה אט אט ליום של תפילה למען תנובתם של עצי
הפרי בארץ ישראל .בשנות הגלות הארוכות נקשר היום לזכרה של ארץ ישראל ושבחה ,ומכאן גם התפתח המנהג לאכול
ביום זה מפרותיה המיובשים .עם חידוש ההתיישבות בארץ ישראל הפך טו בשבט לאחד מסמלי ההיאחזות המחודשת
בארץ .בשנת  1884הונהג לראשונה מנהג הנטיעות ביום זה על ידי מתיישבי יסוד המעלה ומאוחר יותר אומץ המנהג על
ידי הסתדרות המורים העבריים והפך לסמלו של החג .בשנים האחרונות ,בצד חידוש המסורת של תיקוני וסדרי טו בשבט,
בין השאר על ידי רבני היהדות הרפורמית וקהילותיה ,הפך החג גם לסמל המאמץ לשמירת הטבע והגנת הסביבה.
עורכים שולחן חגיגי ועליו מגשי פירות יבשים ופרות טריים ובקבוקי יין לבן ויין אדום.

כוס ראשונה
כוס שכולה יין לבן ,המסמלת את החורף במלוא כוחו .כוס
זו נשתה לכבוד מעצבי החג ,חכמים ,רבנים ויוצרים ,בני
הדורות כולם.

ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה יי אֱל ֹהֵינ ּו מֶ ל ְֶך הָע ֹולָם,
בּ ו ֵֹרא ּפ ִרי הַ ָגפֶן

אגוז  -כל הפירות אדם יכול ליטול מהם מתוך השק ,ואין
חבריהם מרגישים .אבל האגוז ,כיוון שאתה נוטל בידך מעט
מהם – כולם מתרגשים .כך ישראל – כיון שנטל אחד מהם
ונתן במחבוש מיד נעורים כולם ופודין אותו( .על פי שיר
השירים רבה ו)
שקד – פריחת עץ השקד ,השקדיה ,הפכה לסמלו של החג
בארץ ישראל

מגביהים צלחת של פרות יבשים ואומרים:



אלו הם הפרות היבשים שאכלו אבותינו בארצות הגולה
בזכרם את ארץ ישראל.

קדִי ָּה ּ
פו ֹ ַרחַת
ַש ֵ
ה ׁ ְּ
מילים :ישראל דושמן לחן :מנשה רבינא

בשנים שעברו – עבדים; השנה – בני חורין.

ש ֵקדִי ָּה פּו ֹ ַרחַת,
הַ ׁ ּ ְ
ּ
ֹ
ׁ
ו ׁ ְֶשמֶש פָז זו ַרחַת.
צִפֳּרִים מֵר ֹ ׁ
אש כ ָּל ג ַּג
שְׂרו ֹת אֶת ב ּו ֹא הֶחָג:
מְב ַ ּ

בשנים שעברו – בארצות הגולה; השנה – בארץ ישראל.
בשנים שעברו – פירות מיובשים; השנה – מפרותיה
הטריים של הארץ הטובה.

נִ ּ
טַע כ ָּל הַר וָגֶב ַע,
ֵר-שב ַע:
מִד ָּן וְעַד ב ְ ּא ׁ ֶ
וְאַ ְרצֵנו ּ ׁשוּב נ ִיר ַׁש –
אֶרֶץ זֵית יִצְהָר ו ּ ְדב ַׁש.

מה נשתנה ליל ט"ו בשבט מכל הלילות? במאה השש-
עשרה הנהיגו תלמידי ההאר"י מצפת סדר תפילה ולימוד
מיוחד לליל טו בשבט ,שלווה באכילת שלושים מיני פרות
ושתיית כוסות יין לבן ואדום ,שסימלו את המעבר מן החורף אל
האביב .הפירות חולקו לשלושה סוגים .כל סוג כנגד מדרגה
אחרת בבריאה על פי התפיסה הקבלית .קודם לאכילת כל
פרי נאמרו פסוקים ,מדרשים ומשלים בהם נזכר הפרי .סדר
זה הודפס בחיבורים "חמדת ימים" ו"-פרי עץ הדר" והתפשט
בקרב רבות מקהילות ישראל.

נברך על פרי העץ ונאכל מפרות עולם העשייה :אגוזים,
שקדים ,פרות הדר ,רימונים ,אננס ,בננות ועוד.

פרות עולם העשייה – פרות הדורשים הגנה חיצונית מרובה;
קליפתם נזרקת ותוכם נאכל .בעת אכילתם נזכור את הדברים
היקרים לנו בחיינו הדורשים הגנה וגם את השיעור החשוב:
"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" (מסכת אבות ד כז)

ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה יי אֱל ֹהֵינ ּו מֶ ל ְֶך הָע ֹולָם,
בּ ו ֵֹרא ּפ ִרי הָעֵ ץ

ִשב ָט הִג ִּיעַ – חַג הָאִיל ָנו ֹת!
ט"ו ּב ּ ׁ ְ
ִשב ָט הִג ִּיעַ – חַג הָאִיל ָנו ֹת.
ט"ו ּב ּ ׁ ְ

הַרבּ וֹת ְּבפֵרוֹת וְ לוֹמַ ר ִּדבְ ֵרי ִּת ׁ ְש ּבָחוֹת ֲעלֵיהֶן“
“לְ ְ

כוס שניה
כוס שרובה יין לבן ומיעוטה יין אדום ,המסמלת את ניצני הפריחה שעל העצים .כוס זו נשתה לכבודם של אבותינו ואמותינו שגם
בשבתם בארצות ניכר לא שכחו את ארץ ישראל ואת שבחה ונכספו אליה.

ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה יי אֱל ֹהֵינ ּו מֶ ל ְֶך הָע ֹולָם ,בּ ו ֵֹרא ּפ ִרי הַ ָגפֶן
בסעודת פרות ארץ ישראל בט"ו בשבט ,ביקש הרבי מקוצק מתלמידו רבי יצחק מאיר לדרוש בענייני דיומא .פתח רבי יצחק מאיר
בפלפול סוגיית הגמרא על ראש השנה לאילן ,שאל ותירץ ,הקשה ופירק .אמר לו רבי מנדל :לו היינו בארץ ישראל די היה לנו לצאת
לשדות ולהתבונן באילנות כדי להבין מהו ראש השנה לאילן ,פשוטו כמשמעו ולא בדרך הפלפול.



פרות חמישה עשר
מילים ולחן :נעמי שמר

שֶל ֶג עַל עִירִי כ ָּל הַל ַּיְל ָה נ ַח.
אֶל אַרְצו ֹת הַחו ֹם אֲהוּב ִי הָל ַךְ.
שֶל ֶג עַל עִירִי וְהַל ַּיְל ָה קָר
תמָר.
מֵאַרְצו ֹת הַחו ֹם ל ִי יָב ִיא ָּ
תאֵנ ָה ,מֶתֶק הֶחָרוּב
ְּדב ַש הַ ְּ
ו ְאו ֹ ְרחַת ג ְ ּמָל ִים עֲמוּסֵי כ ָּל טוּב.
הֵנ ָּה שו ֹב י ָשוּב שֶמֶש לְבָב ִי
תפּוּחַ זָהָב יָב ִיא.
שָם ַּ
וּמִ ּ
שֶל ֶג עַל עִירִי נ ָח כ ְּמו ֹ טַל ִּית.
ת ל ִי.
מֵאַרְצו ֹת הַחו ֹם מַה הֵב ֵא ָ
שֶל ֶג עַל עִירִי ,שֶל ֶג עַל פָּנ ַי
וּב ְתו ֹך ְ הַפְּרִי כ ָּל ג ַ ּעְגּוּעַי.
פרות עולם היצירה – פרות שבשרם נאכל ובמרכזם – גרעין וזרע .בעת אכילתם נוקיר את כוח היצירה וההתחדשות הגלום
בבריאה כולה ואת החיבור בין חומר ורוח.
זית  -מה זית אין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים ,אף ישראל אין להם בטילה לעולמים – לא בעולם הזה ולא
בעולם הבא( .תלמוד בבלי ,מנחות נ"ג ע"ב)
תמר – מה הוא שנאמר" :צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה" (תהילים צב) ללמדך שיש שני סוגים של צדיקים :אלו המעורבים
עם הבריות ,ואלו המתבודדים בד' אמותיהם .הראשונים הם כמו תמר – נושאים פרות ,מזון מחיה לארץ ולדרים עליה .האחרונים
הם כארז – נעלים וגבוהים אבל עקרים מפרות .עפ"י רבי דב בר ממזריטש (מתוך אור הגנוז למרטין בובר)



צדיק כתמר יפרח – כארז בלבנון ישגה

נאכל מפירות עולם היצירה :זיתים ,תמרים ,תפוחים ,אגסים ,משמשים ועוד

הַשדֶ ה“
“כִי הָאָ דָ ם עֵ ץ ּ ָׂ
ּ

כוס שלישית
כוס שרובה יין אדום ומיעוטה יין לבן המסמלת את התקרב האביב ואת מרבדי הכלניות והנוריות המעטרים את שדות הארץ .כוס
זו נשתה לכבודם של החלוצים והעולים שהפריחו את שדותיה של הארץ ,נטעו עציה ובנו בה את ביתם  -ביתנו.

ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה יי אֱל ֹהֵינ ּו מֶ ל ְֶך הָע ֹולָם ,בּ ו ֵֹרא ּפ ִרי הַ ָגפֶן
לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע ,שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו ,ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש
בתוכה את חירותו המדינית .מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה .ובדורות
האחרונים שבו לארצם בהמוניהם ,וחלוצים ,מעפילים ומגינים הפריחו נשמות ,החיו שפתם העברית ,בנו כפרים וערים ,והקימו
ישוב גדל והולך ,השליט על משקו ותרבותו( .מתוך מגילת העצמאות)
אמר להם הקב"ה לישראל :אף על פי שתמצאו אותה מלאת כל טוב ,לא תאמרו" :נשב ולא ניטע" .אלא הוו זהירים בנטיעות .כשם
שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים ,אף אתם היו נוטעים לבניכם( .ויקרא רבה כ"ה)



תלִים
ַשו ֹ ְ
כ ָּך ְהוֹלְכ ִים ה ׁ ּ
מילים :יצחק שנהר לחן :ידידיה אדמון

תל ִים:
שו ֹ ְ
כ ָּך ְ הוֹל ְכִים הַ ׁ ּ
רן ֹ ב ַּל ֵּב וְאֵת ב ַּי ָּד,
מִן הָעִיר וּמִן הַכ ְּפָר,
מִן הָעֵמֶק ,מִן הָהָר –
ִשב ָט!
ב ְּט"ו ּב ּ ׁ ְ
ִשב ָט!
ב ְּט"ו ּב ּ ׁ ְ

תל ִים?
שו ֹ ְ
לָמָּה ב ָּאתֶם ,הַ ׁ ּ
נ ַך ְ ב ַ ּ ַקּ ְרקַע וּב ַצֹּר,
ו ְגוּמו ֹת סָב ִיב נַחְפֹּר
ב ֶ ּהָרִים וּבַמּ ׁ
ִישו ֹר –
ִשב ָט!
ב ְּט"ו ּב ּ ׁ ְ
ִשב ָט!
ב ְּט"ו ּב ּ ׁ ְ

תל ִים?
שו ֹ ְ
מַה י ְ ּהֵא פֹּה ,הַ ׁ ּ
שתִיל י ָבו ֹא ב ְּכ ָל גּוּמָה,
ְׁ
יַעַר עַד יִפְרֹש ׂצִלּוֹ,
עַל אַ ְרצֵנו ּעֲגוּמָה –
ִשב ָט!
ב ְּט"ו ּב ּ ׁ ְ
ִשב ָט!
ב ְּט"ו ּב ּ ׁ ְ

פרות עולם הבריאה – פרות הנאכלים בשלמותם  -בעת אכילתם נזכור כי לכל דבר בעולמנו תכלית וערך.
גפן  -למה נמשלו ישראל לגפן? אלא מה הגפן שבעליה מבקשים שתשביח ,מה הם עושים? עוקרים אותה ממקומה ושותלים
אותה במקום אחר והיא משבחת .כך ישראל ,כיוון שבקש הקדוש ברוך הוא להודיע ישראל בעולם ,מה עשה? עקרם ממצרים
והביאם למדבר והתחילו מצליחים שם .קבלו את התורה ויצא להם שם בעולם( .שמות רבה מד)
תאנה  -רמי בר יחזקאל נקלע לבני ברק .ראה עזים שאוכלות תחת תאנים .והיה הדבש נוטף מין התאנים וחלב מטפטף מן
העזים ,ומתערבבים זה בזה .אמר זהו שנאמר" :ארץ זבת חלב ודבש"( .עפ"י תלמוד בבלי ,מסכת כתובות ,ק"יא ,ע"ב)



ארץ זבת חלב ודבש

חרוב – חוני המעגל היה מהלך בדרך .ראה אדם נוטע חרוב .אמר לו :החרוב ,לכמה שנים טוין פרי? ענה לו :לשבעים שנה .כלום
אתה יודע שתחיה שבעים שנים ,שאל חוני .ענה האיש :אנכי מצאתי את העולם בחרובים; כשם שנטעו אבותי לי ,אף אני אטע לבני.
נאכל מפרות עולם הבריאה :ענבים וצימוקים ,תאנים ודבלות ,חרובים ועוד.

“אֶ ֶרץ ָזבַת חָ לָב ו ְּדב ָׁש“

לעבדה
ולשמרה
כוס רביעית
כוס שכולה יין אדום ,המסמלת את התארכות שעות האור ואת חומם של ימי האביב .עת נשתה כוס זו נעלה על נס את המאמצים
לשמור על עולמנו ועל שותפינו לבריאה מפני רשלנות האדם וחמדנותו.

ָבּרו ְּך אַ ּ ָתה יי אֱל ֹהֵינ ּו מֶ ל ְֶך הָע ֹולָם ,בּ ו ֵֹרא ּפ ִרי הַ ָגפֶן
בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ,ואמר לו :״ראה מעשי כמה נאים ומשבחים הם! וכל
מה שבראתי -בשבילך -בראתי! תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי ,שאם קילקת אין מי שיחקן אחריך"( .קהלת רבה ,ז' י"ט)
אמר רבי שמעון בר יוחאי :שלושה דברים שקולים זה כנגד כזה ,ואלו הם :ארץ ,אדם ומטר .אמר רבי לוי :ושלושתם משלוש אותיות
ללמדך שאם אין ארץ אין מטר ,ואם אין מטר אין ארץ ואם אין שניהם  -אין אדם( .עפ"י בראשית רבה ,י"ג ג)
בשעה שכורתים את עץ האילן העושה פרי – קולו הולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולו נשמע( .פרקי רבי אלעזר ,ל ד)
וידוי סביבתי
אפפנו את עולמך בערפל ,עשן ופיח .בזבזנו אוצרות הטבע
שקבלנו בפיקדון .גזלנו נופם של מרחבי רקיע בבניה
מכוערת .דלדלנו את אוכלוסיית חיות הבר ברשלנותנו.
הפרנו את ברית האיזון בין האדם לטבע .ויתרנו על איכות
חיים ראויה לילדינו .זיהמנו אוויר מים ואדמה .חוררנו את
מעטפת האוזון החובקת עולמנו .טימאנו מקורות מים חיים
במי שופכינו .יצרנו הררי אשפה וזבל בחצרנו ובמדבר.
כרתנו יערות העד תמורת רווח קצר מועד .לכלכנו אתרי
טבע ונוף ,חופים ,נתיבות ופסגות .מישכנו את עתיד

עולמך תוך אדישות וחוסר חזון .ניצלנו עד תום את מתנות
הטבע באנוכיותנו .סיכנו את קיום העולם בנשק גרעיני.
עקרנו ציפורים ממחוזות קינון וממסלולי נדידתן .פצענו
מדרונות הרים במחצבות אבן .צערנו אותך ואת בריותך
בחוסר אחריותנו .קטפנו פרחי בר והם אבדו ואינם .רמסנו
ברגל רמה שדה וניר .שרפנו עצי יער על מזבח שנאתנו.
תעשנו במחיר איכות אויר ומים .ועל כולם אלוה סליחות,
סלח לנו ,מחל לנו ,כפר לנו – נצלנו את אוצרותיך ולא שווה
לנו( .הרב מרדכי רותם)

חתימת הסדר
ברכה אחרונה לאחר שתיית יין ואכילת פרות ארץ ישראל
ב ָּרוּך ְ אַ ּ
תָה ה' אֱלֹהֵינו ּמֶל ֶך ְ הָעוֹל ָם עַל הַמִּחְי ָה וְעַל הַכ ַּל ְכ ָּל ָה וְעַל הַג ֶ ּפֶן וְעַל פְּרִי הַג ֶ ּפֶן וְעַל הָעֵץ וְעַל פְּרִי הָעֵץ וְעַל ּ
ש ׂדֶה
תְנוּב ַת הַ ּ ָ
ת לַאֲבוֹתֵינו ּוְאִימוֹתֵינו ּלֶאֱכֹל מִפִּרְיָהּ וְל ִשְׂבֹּעַ מִטּוּבָהַּ .רחֵם נ ָא ה' אֱלֹהֵינו ּעַל י ְִש ׂ ָראֵל
ש ָרצִי ָ
הנְחַל ְ ָּ
ת וְ ִ
חמְד ָּה טוֹב ָה ו ּ ְרחָב ָה ׁ ֶ
וְעַל אֶרֶץ ֶ
ָ
של ַי ִם עִיר הַקֹּד ֶׁש ב ִ ּמְהֵרָה ב ְּיָמֵינו ּ .ו ְַש ׂמְּחֵנו ּ ב ְ ּבִנ ְיָן מְדִינ ַת י ְִש ׂ ָראֵל ו ְנ ֹאכ ַל מִפִּרְיָהּ וְנ ִשְׂב ַּע
ַשל ֵם ב ִ ּנ ְיָן י ְרו ּׁ ָ
עַמֶּך ָ וְעַל י ְרו ּׁ ָ
של ַי ִם עִירֶך וְה ׁ ְ
טהֳרָה .כ ִּי אַ ּ
תָה ה' טו ֹב וּמֵטִיב ל ַכֹּל ו ְנוֹדֶה ל ָך ְ עַל הָאָרֶץ וְעַל הַמִּחְי ָה וְעַל פְּרִי ג ַ ּפְנָהּ וְעַל פֵּרוֹתֶיהָ.
שָה וּב ְ ָ
מִטּוּבָהּ וּנְבָרֶכ ְך ָ עָל ֶיהָ ב ִ ּ ְק ֻד ׁ ּ
ה וְעַל ּ
א ּ
פנ ָ ּ
פֵרוֹתֶיהָ.
בָּרוּך ְ ַ
ארֶץ וְעַל ַ
ה ָ
תָה ה' עַל ָ
ה ִּ
מחְי ָה וְעַל הַכ ַ ּלְכ ָ ּלָה ְּ
פרִי ג ַ ּ ְ
פיוט לטו בשבט כמנהג קהילות מרוק מאת משה חלאוה
וּבְצֵל כ ְּנָפְך ָ אֶסָּתֵר
יו ֹם ז ֶה מִפִּינו ּאַל י ֻׁשְב ַּת
חִ ּ
טִים וּשְׂעוֹרִים וְג ַם ג ְ ּפָנ ִים
ִשב ָט
ג ָּדו ֹל הוּא ל ָנו ּיו ֹם ט"ו ב ּ ׁ ְ
ְּשנ ִים ַרעֲנ ַנ ִּים
מִפֵּרו ֹת הָאָרֶץ אֶבְחֲרָה
יִהְיו ּד ׁ ֵ
אֲפַצְּחָהּ ב ּו ֹ ׁשִירַי ִם ו ּ ְרנ ָנו ֹת
לְהַצ ִּיל ָם הָאֵל מִצָּרָה
רֹ ׁ
שַׂב ַּע הו ֹד אֶת הָעוֹל ָם כ ֻּלּו ֹ
שנ ָה לָאִיל ָנו ֹת
אש הַ ׁ ּ ָ
ְ
י ִשְׂב ְּעו ּעֲנ ָוִים וְי ֹאכ ְלו ּ
לְבָרֵך עֲל ֵיהֶם ב ְּמוֹרָא
שנ ָה הַז ֹ ּאת ח ׁ
תעַ ּ
וְג ַם מִכ ָּל מִינ ֵי פֻּ ְרעָנוּת
טֵר
הַ ׁ ּ ָ
ִיש ְּ

תמַל ֵּא ג ְּבוּלו ֹ
מִטּוּב ְך ָ ְּ
מְגָדִים וּפְרִי מַעֲדַנּו ֹת
אֹכ ַל ו ְשַׂב ַּע ו ְהוֹתֵר
שאֲנ ַנּו ֹת
א ֲׁשֶר לִמְנוּחו ֹת ׁ ַ
תאֵנ ִים זֵיתִים ו ְ ִרמּוֹנ ִים
ְּ
ּ
ּ
וּמִכ ָּל טוב יִהְיו מְב ֻנּו ֹת

שמְ ָרהּ “
“ ַו ַּי ּנִחֵה ּו בְ גַן עֵ דֶ ן לְ עָ בְ דָ הּ וּלְ ׁ ָ

עת
לנטוע
אילנות
על כל אלה
מילים ולחן :נעמי שמר
עַל הַ ְדּב ַׁש וְעַל הָעֹקֶץ
עַל הַמַּר וְהַמָּתו ֹק
תּינֹקֶת
תּנו ּהַ ִ
עַל ב ִ ּ ֵ
ׁשְמֹר אֵל ִי הַטּו ֹב.
עַל הָא ֵׁש הַמְּבֹעֶרֶת
עַל הַמַּי ִם הַזַּכִּים
שָב הַבַּיְתָה
עַל הָא ִׁיש הַ ׁ ּ
מִן הַמֶּ ְרחַ ִקּים.
עַל כ ָּל אֵל ֶ ּה ,עַל כ ָּל אֵל ֶ ּה
ׁשְמֹר נ ָא ל ִי אֵל ִי הַטּו ֹב
עַל הַ ְדּב ַׁש וְעַל הָעֹקֶץ
עַל הַמַּר וְהַמָּתו ֹק.
תעֲק ֹר נ ָטוּעַ
אַל נ ָא ַּ
ה ִּ
תקְו ָה
ֶת
א
ּח
ַ
שכ ַ
תְׁ
אַל ִּ
הֲ ׁשִיבֵנ ִי וַא ֲׁשוּב ָה
אֶל הָאָרֶץ הַטּוֹב ָה.
ׁשְמֹר אֵל ִי עַל ז ֶה הַבַּי ִת
עַל הַגַּן – עַל הַחוֹמָה
מִיָּגוֹן מִפַּחַד פֶּתַע
וּמִמִּלְחָמָה.
ׁשְמֹר עַל הַמְּעַט ׁשֶי ֵ ּׁש ל ִי
טּף
עַל הָאו ֹר וְעַל הַ ַ
עַל הַפְּרִי ׁשֶל ֹּא הִב ְ ׁשִיל עו ֹד
ו ְ ׁשֶנֶּאֱסַף.

סדר
ט״ו בשבט
כל המשפחה ביחד

כי תבואו אל הארץ
מילים :מן המקורות
לחן :עממי

כי האדם עץ השדה
מילים :נתן זך
לחן :שלום חנוך

ההר הירוק תמיד
מילים :יורם טהרלב
לחן :מוני אמריליו

כִּי תָבֹאו ּאֶל הָאָרֶץ
תחִל ָּה
וּנ ְ ַ
תּם כ ָּל עֵץ ְּ
טעְ ֶ
ּ
וְנָתַן הָעֵץ פִרְיו ֹ
וְהָאָרֶץ י ְבוּלָהּ.

ש ׂדֶה
כ ִּי הָאָדָם עֵץ הַ ּ ָ
כ ְּמו ֹ הָאָדָם ג ַּם הָעֵץ צוֹמֵחַ
כ ְּמו ֹ הָעֵץ הָאָדָם נִג ְד ָּע
וַאֲנ ִי לֹא יו ֹ ֵדעַ
אֵיפֹה הָיִיתִי וְאֵיפֹה אֶהְי ֶה
ש ׂדֶה
כ ְּמו ֹ עֵץ הַ ּ ָ

ח ּ
תִי אֶת עֵינ ַי,
פָּ ַק ְ
הָי ָה אָז חוֹדֶש שְב ָט,
טנ ָה אַחַת
ָראִיתִי מֵעָל ַי צִיפּו ֹר ְק ַ
וּתְכֶל ֶת הַשָמַיִים וְעָנ ָן יָחִיד
ו ְ ָראִיתִי -
תמִיד.
אֶת הַהַר הַי ָרו ֹק ָּ

ש ׂדֶה
כ ִּי הָאָדָם עֵץ הַ ּ ָ
כ ְּמו ֹ הָעֵץ הוּא ׁשוֹאֵף לְמַעְל ָה
ִש ׂרָף ב ָ ּא ֵׁש
כ ְּמו ֹ הָאָדָם הוּא נ ְ
וַאֲנ ִי לֹא יו ֹ ֵדעַ
אֵיפֹה הָיִיתִי וְאֵיפֹה אֶהְי ֶה
ש ׂדֶה
כ ְּמו ֹ עֵץ הַ ּ ָ

חקֵי יַל ְדוּת ַקל ֵי הַשִכ ָּרוֹן
ש ֲ
ב ְ ּמִ ְ
תִי פַּ ְרפַּרִים ,הִחְל ַ ְק ּ
ָר ַדפְ ּ
תִי ב ַ ּמִדְרוֹן
ּ
וְעֵת חִיפַשְ ּ
תִי ל ִי מִסְתו ֹר לְל ֵב
תמִים
ָּ
אָז ב ָ ּ ַרחְ ּ
תִי -
תמִיד.
אֶל הַהַר הַי ָרו ֹק ָּ

ש ׂדֶה
ה ָּ
האָדָם עֵץ ַ
כ ִּי ָ
כ ְּמו ֹ הָעֵץ הוּא צָמֵא לְמַי ִם
ִשאָר צָמֵא
כ ְּמו ֹ הָאָדָם הוּא נ ׁ ְ
וַאֲנ ִי לֹא יו ֹ ֵדעַ
אֵיפֹה הָיִיתִי וְאֵיפֹה אֶהְי ֶה
ש ׂדֶה
ה ָּ
כ ְּמו ֹ עֵץ ַ

שנ ָה,
ה ָ
ההַר הַי ָרו ֹק כ ּל י ְמו ֹת ַ
ַ
אֲנ ִי עו ֹד חוֹל ֵם ו ְשוֹאֵל
לִנ ְשו ֹם רוּחוֹתֶיך ָ כ ְּבַרִאשוֹנ ָה,
לִשְכ ַּב ב ְ ּצִל ְך ָ כ ַּ ְרמֶל.

עֵת לִנ ְטֹעַ אִיל ָנו ֹת,
עֵת לִנ ְטֹעַ אִיל ָנו ֹת,
עֵת לִנ ְטֹעַ וְלִב ְנו ֹת.
תחַת גַּפְנו ֹ
תּם א ִׁיש ַּ
וִי ׁ ַ
שב ְ ֶ
תאֵנ ָתוֹ,
וְ ַ
תחַת ְּ
וִהְיִיתֶם כְּעֵץ ׁשָתוּל
עַל-פַּלְג ֵי-מָי ִם
עֵת לִנ ְטֹעַ אִיל ָנו ֹת,
עֵת לִנ ְטֹעַ אִיל ָנו ֹת,
עֵת לִנ ְטֹעַ וְלִב ְנו ֹת.
וּבְנ ִיתֶם חָרְבו ֹת עוֹל ָם
תּקוֹמְמו ּ
ׁש ֹמְמו ֹת ְ
וִחְיִיתֶם עַל-אַ ְדמַתְכ ֶם
לָבֶטַח וּל ְעוֹל ָם.
עֵת לִנ ְטֹעַ אִיל ָנו ֹת,
עֵת לִנ ְטֹעַ אִיל ָנו ֹת,
עֵת לִנ ְטֹעַ וְלִב ְנו ֹת.

עַל כ ָּל אֵל ֶ ּה ,עַל כ ָּל אֵל ֶ ּה...
מְ ַר ׁשְר ֵׁש אִיל ָן ב ָ ּרוּחַ
מֵרָחו ֹק נו ֹ ׁשֵר כּו ֹכ ָב
מִ ׁשְאָלו ֹת לִבִּי ב ַ ּח ֹ ׁשֶך ְ
נ ִ ְר ׁשָמו ֹת עַכ ְ ׁשָו.
אָנ ָ ּא ׁשְמֹר ל ִי עַל כ ָּל אֵל ֶ ּה
וְעַל אֲהוּב ֵי נַפְ ׁשִי
שֶקֶט ,עַל הַב ֶ ּכִי
עַל הַ ׁ ּ
שִיר.
וְעַל ז ֶה ַ
הּׁ
עַל כ ָּל אֵל ֶ ּה ,עַל כ ָּל אֵל ֶ ּה...

אָהַב ְ ּ
ש ׂנ ֵאתִי
תִי וְג ַם ָ
טעַמְ ּ
תִי מִז ֶּה וּמִז ֶּה
ָ
ָקב ְרו ּאוֹתִי ב ְ ּחֶלְקָה ׁשֶל עָפָר
וּמַר ל ִי מַר ל ִי ב ַ ּפֶּה
ש ׂדֶה
כ ְּמו ֹ עֵץ הַ ּ ָ
ׂ
שדֶה
כ ְּמו ֹ עֵץ הַ ּ ָ

ב ִ ּשְנו ֹת הַנ ְעוּרִים ,ב ִ ּשְנו ֹת הַאַהֲב ָה
טִיפַּסְנו ּב ִ ּשְב ִיל ָיו ,יַדָי ב ְּתו ֹך ְ יָדָה
הִשְ ַקפְנו ּלַמֶ ְרחַק ,לְעֵב ֶר הֶעָתִיד
וְחָלַמְנו ּ-
תמִיד.
עַל הַהַר הַי ָרו ֹק ָּ
הָל ַכ ְנו ּלַצָב ָא ,ג ְדוֹל ִים וּנ ְבו ֹכִים,
מִתו ֹך ְ הַמִלְחֲמו ֹת חָזַרְנו ּכ ְּאַחִים
הֵב ֵאנו ּעַל כ ַּפַּיִים ֵרעַ וְיָדִיד
וְנִפְ ַרדְנו ּ-
תמִיד.
מוּל הַהַר הַי ָרו ֹק ָּ
הַהַר הַי ָרו ֹק כ ּל י ְמו ֹת הַשָנ ָה...

***
ארבעה שוחחו על האורן.
האחד הגדיר אותו לפי הסוג,המין והזן.
אחד עמד על מגרעותיו בתעשיית הקרשים.
אחד צטט שירים על אורנים בכל מיני שפות.
אחד הכה שורש ,הושיט ענפים ורשרש.
(דן פגיס)

וִילַדֵינו ּכ ְּב ָר הַיו ֹם הֵם עֲלָמִים,
הוֹרֵינו ּ -שְׂעָרָם הִל ְב ִּין מֵרו ֹב יָמִים.
אַך ְ צְעִירִים נִהְי ֶה כ ּל ב ּו ֹקר ,עֵת
נ ַב ִּיט
אֶל אַחִינו -
אֶל הַהַר הַירוק ּ
תָמיד.
הַהַר הַי ָרו ֹק כ ּל י ְמו ֹת הַשָנ ָה...

״וְ הָ יָה כְּעֵ ץ שָׁ תוּל עַ ל־פַּלְ גֵי מָ יִם״

