
ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד 
לשנים  השנה  ראש  בתשרי  באחד  בהמה...  למעשר  השנה  ראש  באלול 
לאילן  השנה  ראש  בשבט  באחד  ולירקות.  לנטיעה  וליובלות  ולשמיטין 

כדברי בית שמאי; בית הלל אומרים בחמשה עשר בו:
משנה, ראש השנה, א א

סדר ט״ו בשבט
אסופת מקורות ושירים לחג

ּגֶה״ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ ּתָ יק ּכַ “ַצּדִ



כוס ראשונה

ה יי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רוְּך ַאּתָ ָבּ
ּבֹוֵרא ּפִרי ַהָגֶפן

ּבָחוֹת ֲעֵליֶהן“ ׁשְ ְבֵרי ּתִ ֵפרוֹת ְולֹוַמר ּדִ “ְלַהְרּבוֹת ּבְ

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 1884 הונהג 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.

ואין  השק,  מתוך  מהם  ליטול  יכול  אדם  הפירות  כל   - אגוז 
חבריהם מרגישים. אבל האגוז, כיוון שאתה נוטל בידך מעט 
מהם – כולם מתרגשים. כך ישראל – כיון שנטל אחד מהם 
שיר  פי  )על  אותו.  ופודין  כולם  נעורים  מיד  במחבוש  ונתן 

השירים רבה ו(

שקד – פריחת עץ השקד, השקדיה, הפכה לסמלו של החג 
בארץ ישראל

ְֵקִדיָּה פּוַֹרַחת  ַהּשׁ
מילים: ישראל דושמן  לחן: מנשה רבינא

ְֵקִדיָּה פּוַֹרחַת,  הַּשׁ
 וְׁשֶמֶׁש פָּז זוַֹרחַת.

 צִפֳִּרים מֵרֹאׁש כָּל גַּג
ְׂרוֹת אֶת בּוֹא הֶחָג: מְבַּש

 נִּטַע כָּל הַר וָגֶבַע,
ָּן וְעַד בְּאֵר-ׁשֶבַע:  מִד
ּ ׁשוּב נִיַרׁש –  וְאְַרצֵנו

אֶֶרץ זֵית יִצְהָר וְּדבַׁש.

ּ בִּׁשְבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת!  ט"ו
ּ בִּׁשְבָט הִגִּיעַ – חַג הָאִילָנוֹת. ט"ו

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

מגביהים צלחת של פרות יבשים ואומרים:

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

בשנים שעברו – עבדים; השנה – בני חורין.

בשנים שעברו – בארצות הגולה; השנה – בארץ ישראל.

בשנים שעברו – פירות מיובשים; השנה – מפרותיה 
הטריים של הארץ הטובה.

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

בקרב רבות מקהילות ישראל.

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(

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

הדורות כולם.



ה יי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רוְּך ַאּתָ ָבּ
ּבֹוֵרא ּפִרי ָהֵעץ



ֶדה“ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ “ּכִ

כוס שניה

ה יי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפִרי ַהָגֶפן רוְּך ַאּתָ ָבּ

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

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.

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.

 פרות חמישה עשר
מילים ולחן: נעמי שמר 

 שֶלֶג עַל עִיִרי כָּל הַלַּיְלָה נַח. 
 אֶל אְַרצוֹת הַחוֹם אֲהוּבִי הָלַךְ. 

 שֶלֶג עַל עִיִרי וְהַלַּיְלָה ָקר 
מֵאְַרצוֹת הַחוֹם לִי יָבִיא ּתָמָר. 

ְּבַש הַּתְאֵנָה, מֶֶתק הֶחָרוּב   ד
 וְאוְֹרחַת גְּמָלִים עֲמוּסֵי כָּל טוּב. 

 הֵנָּה שוֹב יָשוּב שֶמֶש לְבָבִי
וּמִּשָם ּתַפּוּחַ זָהָב יָבִיא. 

 שֶלֶג עַל עִיִרי נָח כְּמוֹ ַטלִּית. 
 מֵאְַרצוֹת הַחוֹם מַה הֵבֵאָת לִי. 

 שֶלֶג עַל עִיִרי, שֶלֶג עַל פָּנַי 
וּבְתוֹךְ הַפְִּרי כָּל גַּעְגּוּעַי.







“ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב וְּדָבׁש“

כוס שלישית

ה יי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפִרי ַהָגֶפן רוְּך ַאּתָ ָבּ

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.

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(

וְֹתלִים:  כָּךְ הוֹלְכִים הַּשׁ
ֹן בַּלֵּב וְאֵת בַּיָּד,  ר

 מִן הָעִיר וּמִן הַכְּפָר,
 מִן הָעֵמֶק, מִן הָהָר –

ּ בִּׁשְבָט!  בְּט"ו
ּ בִּׁשְבָט! בְּט"ו

וְֹתלִים?  לָמָּה בָּאֶתם, הַּשׁ
ְרַקע וּבַצֹּר,  נַךְ בַּקַּ

 וְגוּמוֹת סָבִיב נַחְפֹּר
 בֶּהִָרים וּבַמִּיׁשוֹר –

ּ בִּׁשְבָט!  בְּט"ו
ּ בִּׁשְבָט! בְּט"ו

וְֹתלִים?  מַה יְּהֵא פֹּה, הַּשׁ
 ׁשְִתיל יָבוֹא בְּכָל גּוּמָה,

 יַעַר עַד יִפְרֹשׂ צִלּוֹ,
ּ עֲגוּמָה –  עַל אְַרצֵנו

ּ בִּׁשְבָט!  בְּט"ו
ּ בִּׁשְבָט! בְּט"ו

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.

וְֹתלִים  כָּךְ הוֹלְכִים ַהּשׁ
מילים: יצחק שנהר  לחן: ידידיה אדמון







ְמָרּה“ “ַויַּּנִֵחהוּ ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה וְּלׁשָ

כוס רביעית

ה יי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפִרי ַהָגֶפן רוְּך ַאּתָ ָבּ
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(

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.

חתימת הסדר
ברכה אחרונה לאחר שתיית יין ואכילת פרות ארץ ישראל

ֶָׂדה  ּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם עַל הַמִּחְיָה וְעַל הַכַּלְכָּלָה וְעַל הַגֶּפֶן וְעַל פְִּרי הַגֶּפֶן וְעַל הָעֵץ וְעַל פְִּרי הָעֵץ וְעַל ּתְנוּבַת הַּש בָּרוּךְ אַּתָה ה' אֱלֹהֵינו
ְָׂראֵל  ּ עַל יִש ְׂבֹּעַ מִּטוּבָהּ. ַרחֵם נָא ה' אֱלֹהֵינו ּ לֶאֱכֹל מִפְִּריָהּ וְלִש ּ וְאִימוֵֹתינו ָּה טוֹבָה וְּרחָבָה ׁשֶָרצִיָת וְהִנְחַלְּתָ לַאֲבוֵֹתינו וְעַל אֶֶרץ חֶמְד
ְׂבַּע  וְנִש מִפְִּריָהּ  וְנֹאכַל  ְָׂראֵל  יִש מְִדינַת  בְּבִנְיָן   ּ ַׂמְּחֵנו וְש  .ּ בְּיָמֵינו בִּמְהֵָרה  הַקֶֹּדׁש  עִיר  יְרוּׁשָלַיִם  בִּנְיָן  וְהַׁשְלֵם  עִיֶרךָ  יְרוּׁשָלַיִם  וְעַל  עַמֶּךָ 
ָה וּבְָטהֳָרה. כִּי אַּתָה ה' טוֹב וּמִֵטיב לַכֹּל וְנוֶֹדה לָךְ עַל הָאֶָרץ וְעַל הַמִּחְיָה וְעַל פְִּרי גַּפְנָהּ וְעַל פֵּרוֶֹתיהָ.  מִּטוּבָהּ וּנְבֶָרכְךָ עָלֶיהָ בְִּקֻדּשׁ

בָּרוּךְ ַאּתָה ה' ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ַהּמְִחיָה וְַעל ַהכַּלְכָּלָה ּפְִרי גְַּפנָּה וְַעל ּפֵרוֶֹתיָה.

אפפנו את עולמך בערפל, עשן ופיח. בזבזנו אוצרות הטבע 
בבניה  רקיע  מרחבי  של  נופם  גזלנו  בפיקדון.  שקבלנו 
ברשלנותנו.  הבר  חיות  אוכלוסיית  את  דלדלנו  מכוערת. 
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 
ובמדבר.  בחצרנו  וזבל  אשפה  הררי  יצרנו  שופכינו.  במי 
כרתנו יערות העד תמורת רווח קצר מועד. לכלכנו אתרי 
עתיד  את  מישכנו  ופסגות.  נתיבות  חופים,  ונוף,  טבע 

עולמך תוך אדישות וחוסר חזון. ניצלנו עד תום את מתנות 
סיכנו את קיום העולם בנשק גרעיני.  הטבע באנוכיותנו. 
פצענו  נדידתן.  וממסלולי  קינון  ממחוזות  ציפורים  עקרנו 
בריותך  ואת  אותך  צערנו  אבן.  במחצבות  הרים  מדרונות 
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(

וידוי סביבתי

ּ אַל יֻׁשְבַּת  יוֹם זֶה מִפִּינו
ּ יוֹם ט"ו בִּׁשְבָט  גָּדוֹל הוּא לָנו

 מִפֵּרוֹת הָאֶָרץ אֶבְחֲָרה
 לְַהצִּילָם הָאֵל מִצָָּרה

ֹ ַׂבַּע הוֹד אֶת הָעוֹלָם כֻּלּו  ש
ּ ּ עֲנָוִים וְיֹאכְלו ְׂבְּעו  יִש

ָנָה הַזֹּאת חִיׁש ּתְעַּטֵר  הַּשׁ

 וּבְצֵל כְּנָפְךָ אֶסֵָּתר
ְׂעוִֹרים וְגַם גְּפָנִים  חִּטִים וּש

ְּׁשֵנִים ַרעֲנַנִּים ּ ד  יִהְיו
 אֲפַצְּחָהּ בּוֹ ׁשִיַריִם וְּרנָנוֹת

ָנָה לָאִילָנוֹת  רֹאׁש הַּשׁ
 לְבֵָרךְ עֲלֵיהֶם בְּמוָֹרא

 וְגַם מִכָּל מִינֵי פְֻּרעָנוּת

ֹ  מִּטוּבְךָ ּתְמַלֵּא גְּבוּלו
 מְגִָדים וּפְִרי מַעֲַדנּוֹת

ַׂבַּע וְהוֵֹתר  אֹכַל וְש
 אֲׁשֶר לִמְנוּחוֹת ׁשַאֲנַנּוֹת

 ּתְאֵנִים זֵיִתים וְִרמּוֹנִים
ּ מְבֻנּוֹת וּמִכָּל טוּב יִהְיו

פיוט לטו בשבט כמנהג קהילות מרוק מאת משה חלאוה

לעבדה
ולשמרה



״ְוָהיָה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל־ַּפְלֵגי ָמִים״

 על כל אלה
מילים ולחן: נעמי שמר 

 עַל הְַדּבַׁש וְעַל הָעֶֹקץ
 עַל הַמַּר וְהַמָּתוֹק

ּ הִַתּינֶֹקת  עַל בִֵּתּנו
מֹר אֵלִי הַּטוֹב. שְׁ

 עַל הָאֵׁש הַמְּבֹעֶֶרת
 עַל הַמַּיִם הַזַּכִּים

ב הַבַּיְָתה  עַל הָאִיׁש הַשָּׁ
מִן הַמְֶּרחִַקּים.

 עַל כָּל אֵלֶּה, עַל כָּל אֵלֶּה
מֹר נָא לִי אֵלִי הַּטוֹב  שְׁ
 עַל הְַדּבַׁש וְעַל הָעֶֹקץ

 עַל הַמַּר וְהַמָּתוֹק.
 אַל נָא ַתּעֲקֹר נָטוּעַ

ְקוָה כַּח אֶת הִַתּ  אַל ִתּשְׁ
יבֵנִי וַאֲׁשוּבָה  הֲשִׁ

אֶל הָאֶָרץ הַּטוֹבָה.

מֹר אֵלִי עַל זֶה הַבַּיִת  שְׁ
 עַל הַגַּן – עַל הַחוֹמָה

 מִיָּגוֹן מִפַּחַד פֶַּתע
וּמִמִּלְחָמָה.

יֵּׁש לִי מֹר עַל הַמְּעַט שֶׁ  שְׁ
 עַל הָאוֹר וְעַל הַַטּף

יל עוֹד לֹּא הִבְשִׁ  עַל הַפְִּרי שֶׁ
נֶּאֱסַף. וְשֶׁ

עַל כָּל אֵלֶּה, עַל כָּל אֵלֶּה...

ֵרׁש אִילָן בָּרוּחַ  מְַרשְׁ
ר כּוֹכָב  מֵָרחוֹק נוֹשֵׁ

ְ ך אָלוֹת לִבִּי בַּחֹשֶׁ  מִשְׁ
ו. מוֹת עַכְשָׁ נְִרשָׁ

מֹר לִי עַל כָּל אֵלֶּה  אָנָּא שְׁ
י  וְעַל אֲהוּבֵי נַפְשִׁ

ֶקט, עַל הַבֶּכִי  עַל הַשֶּׁ
יר. וְעַל זֶה ַהשִּׁ

עַל כָּל אֵלֶּה, עַל כָּל אֵלֶּה...

עת
לנטוע

כל המשפחה ביחדאילנות

 סדר 
ט״ו בשבט

 כי תבואו אל הארץ
 מילים: מן המקורות  

לחן: עממי

ּ אֶל הָאֶָרץ  כִּי ָתבֹאו
 וּנְַטעְֶתּם כָּל עֵץ ּתְחִלָּה

ֹ  וְנַָתן הָעֵץ פְִּריו
וְהָאֶָרץ יְבוּלָהּ.

 עֵת לִנְטֹעַ אִילָנוֹת,
 עֵת לִנְטֹעַ אִילָנוֹת,
עֵת לִנְטֹעַ וְלִבְנוֹת.

ֹ בְֶתּם אִיׁש ַתּחַת גַּפְנו  וִישַׁ
 וְַתחַת ְתּאֵנָתוֹ,

תוּל  וִהְיִיֶתם כְּעֵץ שָׁ
עַל-פַּלְגֵי-מָיִם

 עֵת לִנְטֹעַ אִילָנוֹת,
 עֵת לִנְטֹעַ אִילָנוֹת,
עֵת לִנְטֹעַ וְלִבְנוֹת.

 וּבְנִיֶתם חְָרבוֹת עוֹלָם
ּ מְמוֹת ְתּקוֹמְמו ֹׁ  ש

 וִחְיִיֶתם עַל-אְַדמְַתכֶם
לָבֶַטח וּלְעוֹלָם.

 עֵת לִנְטֹעַ אִילָנוֹת,
 עֵת לִנְטֹעַ אִילָנוֹת,
עֵת לִנְטֹעַ וְלִבְנוֹת.

 כי האדם עץ השדה
 מילים: נתן זך

לחן: שלום חנוך

ֶָׂדה  כִּי הָאָָדם עֵץ הַּש
 כְּמוֹ הָאָָדם גַּם הָעֵץ צוֹמֵחַ

ָּע  כְּמוֹ הָעֵץ הָאָָדם נִגְד
 וַאֲנִי לֹא יוֵֹדעַ

 אֵיפֹה הָיִיִתי וְאֵיפֹה אֶהְיֶה
ֶָׂדה כְּמוֹ עֵץ הַּש

ֶָׂדה  כִּי הָאָָדם עֵץ הַּש
 כְּמוֹ הָעֵץ הוּא ׁשוֹאֵף לְמַעְלָה
ְָׂרף בָּאֵׁש  כְּמוֹ הָאָָדם הוּא נִש

 וַאֲנִי לֹא יוֵֹדעַ
 אֵיפֹה הָיִיִתי וְאֵיפֹה אֶהְיֶה

ֶָׂדה כְּמוֹ עֵץ הַּש

ֶָׂדה  כִּי הָאָָדם עֵץ הַּש
 כְּמוֹ הָעֵץ הוּא צָמֵא לְמַיִם

 כְּמוֹ הָאָָדם הוּא נִׁשְאָר צָמֵא
 וַאֲנִי לֹא יוֵֹדעַ

 אֵיפֹה הָיִיִתי וְאֵיפֹה אֶהְיֶה
ֶָׂדה כְּמוֹ עֵץ הַּש

ָׂנֵאִתי  אָהַבְּתִי וְגַם ש
 ָטעַמְּתִי מִזֶּה וּמִזֶּה

ּ אוִֹתי בְּחֶלְָקה ׁשֶל עָפָר  ָקבְרו
 וּמַר לִי מַר לִי בַּפֶּה

ֶָׂדה  כְּמוֹ עֵץ הַּש
ֶָׂדה כְּמוֹ עֵץ הַּש

 ההר הירוק תמיד
 מילים: יורם טהרלב  

לחן: מוני אמריליו 

 פַָּקחְּתִי אֶת עֵינַי,
 הָיָה אָז חוֶֹדש שְבָט,

 ָראִיִתי מֵעָלַי צִיפּוֹר ְקַטנָה אַחַת
 וְּתכֶלֶת הַשָמַיִים וְעָנָן יָחִיד

 וְָראִיִתי -
אֶת הַהַר הַיָרוֹק ּתָמִיד.

 בְּמִשְחֲֵקי יַלְדוּת ַקלֵי הַשִכָּרוֹן
 ָרַדפְּתִי פְַּרפִַּרים, הִחְלְַקּתִי בַּמְִדרוֹן

וְעֵת חִיפַּשְּתִי לִי מִסְתוֹר לְלֵב 
 ּתָמִים

 אָז בַָּרחְּתִי -
אֶל הַהַר הַיָרוֹק ּתָמִיד.

 הַהַר הַיָרוֹק כּל יְמוֹת הַשָנָה,
 אֲנִי עוֹד חוֹלֵם וְשוֹאֵל

 לִנְשוֹם רוּחוֶֹתיךָ כְּבִַראשוֹנָה,
לִשְכַּב בְּצִלְךָ כְַּרמֶל.

 בִּשְנוֹת הַנְעוִּרים, בִּשְנוֹת הַאַהֲבָה
ּ בִּשְבִילָיו, יַָדי בְּתוֹךְ יָָדה  ִטיפַּסְנו

ּ לַמְֶרחַק, לְעֵבֶר הֶעִָתיד  הִשְַקפְנו
- ּ  וְחָלַמְנו

עַל הַהַר הַיָרוֹק ּתָמִיד.

ּ לַצָבָא, גְדוֹלִים וּנְבוֹכִים,  הָלַכְנו
ּ כְּאַחִים  מִתוֹךְ הַמִלְחֲמוֹת חָזְַרנו

ּ עַל כַּפַּיִים ֵרעַ וְיִָדיד  הֵבֵאנו
- ּ  וְנִפְַרְדנו

מוּל הַהַר הַיָרוֹק ּתָמִיד.

הַהַר הַיָרוֹק כּל יְמוֹת הַשָנָה...

ּ כְּבָר הַיוֹם הֵם עֲלָמִים,  וִילֵַדינו
ּ - ׂשְעָָרם הִלְבִּין מֵרוֹב יָמִים.  הוֵֹרינו

אַךְ צְעִיִרים נִהְיֶה כּל בּוֹקר, עֵת 
 נַבִּיט

 אֶל אַחִינו -
אֶל הַהַר הַירוק ּתָמיד.

הַהַר הַיָרוֹק כּל יְמוֹת הַשָנָה...

***

 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(


