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סביבתיבשבטו"טתיקון

,לעציםמתייחסיםאנובוהאופןאתלראותניתן.אחרתקצתבצורהבשבטו"טשלמהותומתגלהודורדודבכל

.עצמםוהחייםהבריאהאלשלנוליחסיםכמראה

 .והמעשרותהמיסיםשנתהיאהאילןשנתולכן ?הזנהמקורבעיקרהםהעציםהאם

האם .האדמהעלשלנוהחזקהיסוסעיקר בבהיאהנטיעותמטרתכןאם?הארץישובבהםעציםחשיבותם של האם

,שלנוהזכרונותספרהםככאלה ?גלינוממנהלמכורההגעגועאתנושאיםופירותיהםהעצים

,ממנהחלקלהיותכיצדאותנומלמדיםהם-הבריאהאתלהכירשלנוהשערהםהעציםהאםאו

 .קיומהאתולקדש ,אותההבריאל

השוניםהפירותבין ,ההויהשלהשונותהרמותביןלחברביקשוהם ,בשבטו"טתיקוןאתתיקנוצפתמקובליכאשר

. ותהשונהתודעהלרמות

לעולם, היהודיתוהמוסריתהרוחניתההגותביןלחברנדרשיםאנו ,בוחייםשאנוהסביבתיהמשברבעידןהיוםגם

 .לאדמהלמים ,לעצים ,עצמהלבריאה ,המעשה

סביבתינפשחשבוןעושיםאנובוהיוםלהיותהפךבשבטו"טהאחרונותבשנים

 .אליהיחסינואתולתקןשקיבלנוהבריאהעללשמורעינינואתיפקחזהויוםייתןמי ,
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פליאהראשונהכוס

.אדוםוייןלבןייןובקבוקיטרייםופרותיבשיםפירותמגשיועליוחגיגישולחןעורכים

.והנרקיסיםהכרכומים,הרקפותולידן,שמלבינותהשקדיות,הפריחההתחלתעונת,בשבטו"ט
.הבריאהפלאעללנוומספרהקורבתוךמבצבץהיופי

.הבהמהמןהאדםמותרהיאאלא,מותרותרקאינה,יופיהאתראותל,מהבריאהלהתפעלהיכולת
,ההתבוננותיכולתאתגםישלנו,ותוההרפלקסיביתתודעה,מהטבעמופרדתתודעהלנושישנוא

הכרתתא,עמוקההודיהגםבנומולידהזויכולת.ובפלאביופיההכרהיכולת,ההתפלאותיכולת
.בשמירתהאחריותנושלוהבנהעמוקכבוד,יראהועמההאלוהות

ראשונהכוס

והרוטזכותהמסמלתכוס ,לבןייןשכולהכוס

הרומממותויראתהפלאהכרת,הבריאהשליופייהלכבודנשתהזוכוס
רּוךְ  הּבָּ יְַָּאּתָּ םֶמֶלךְ ֱאלֵֹהינוְּי  עֹולָּ ִריּבֹוֵראהָּ ֶפןּפ  .ַהּגָּ
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 .מהעץטרייםפירותעםצלחתמרימים

 ,בםטמוןשזרעם ,השדהעץמפרילנושנתנואלופירות

העץכטעםהפרישטעםלנומזכירים

.ולשומרםלעובדםהעולםלזהנואשב

רּוךְ  הּבָּ יְַָּאּתָּ םֶמֶלךְ ֱאלֵֹהינוְּי  עֹולָּ ִריּבֹוֵראהָּ ַהעץּפ 

.



סביבתיבשבטט״ותיקון

אוליברמרי /ביערלישון

גלעדהדסתרגמה

י ְבתִּ ָהֲאָדָמהָחשַׁ תשֶׁ רֶׁ יזֹוכֶׁ אֹותִּ

ה כּותכֹּ יאְברַׁ יָבההִּ יֵהשִּ יהָָאֹותִּ ֵאלֶׁ

ת רֶׁ דֶׁ תְמסַׁ יהָָאֶׁ ּיֹותֶׁ ֵכהֹותֲחָצאִּ  ,הַׁ

יהָָ יסֶׁ יםכִּ יתְמֵלאִּ ֲחָזזִּ יםבַׁ ְזָרעִּ .ּובִּ

ילֹּאֵמעֹוָלם ְנתִּ ן ,ָכְךָישַׁ בֶׁ לאֶׁ ְפֵניעַׁ

ת טַׁ ָנָהרמִּ

יֵאין יםֵאשְלֵביןֵבינִּ כֹוָכבִּ ְלָבָנההַׁ הַׁ

ָלאָדָבר יאֶׁ ְחְשבֹותַׁ לֹותָצפּוְוֵהן ,מַׁ קַׁ

ש עַׁ דכַׁ עַׁ בַׁ ְנֵפימִּ יםְלעַׁ יםָהֵעצִּ ְשָלמִּ מֻּ .הַׁ

ְיָלהָכל לַׁ יהַׁ ְעתִּ תָשמַׁ ְמָלכֹותאֶׁ מַׁ הַׁ

ּנֹות ְקטַׁ הַׁ

ינֹוְשמֹות יבִּ ים ,ְסבִּ ֲחָרקִּ הַׁ

ים פֹורִּ צִּ אְכָתןָהעֹוׂשֹותְוהַׁ ֲחֵשָכהְמלַׁ .בַׁ

ְיָלהָכל לַׁ יהַׁ יתִּ יָעלִּ ְלתִּ ְבתֹוְך ,ְוָנפַׁ כִּ

יִּם ת ,מַׁ קֶׁ ֱאבֶׁ דֹוןנֶׁ ֲאבַׁ ם .זֹוֵהרבַׁ רעִּ קֶׁ בֹּ

זךתןנ/ עייניםאני רוצה תמיד 

כדיעינייםתמידרוצהאני

ולהללהעולםיפילראותאת

שאיןהזההמופלאהיופיאת

ולהללדופיבו

להלליפהאותושעשהמיאת

.יופימלאכךכלומלא

להיותלעולםרוצהואינני

העולםליפיעיוור

אוותראני .חיאניעודכל

לאאבלאחריםדבריםעל

דיאומר

אנישבוהזההיופיאתלראות

חי

אניותכמומהלכותידיושבו

וחושבות

ולא ,באומץחייאתועושות

סבלנות ,בסבלנות ,מכןפחות

.דיבלי

.אחדללאלהלל ,כן .מהללאחדלולא

יאמרושלא-לרגערקולו-אקוםעודוכשאפול

להלללרגעעודקםהואאלא .נפלהוא

אחרונותבעיניים

.יחדללאשלהללאת

:אומרטובותואילנותטובותבריותראה"

"בעולמולושככהברוך

( נברכותמסכת " עח (א"
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הכאבהכרתשניהכוס

אדוםייןבמעטלבןייןנמהל

הכדורוהתחממותהאשחום ,הדיןאתמסמלהאודם ,והתמימותהטוהר,החסדאתמסמלהלובןאם

בנחלים ,הכרותיםביערות ,הפצועהבאדמהולהתבונןלהסכיםכדינשתההשניההכוסאת

שלממקוםונכאבאשמהשלממקוםולאחסדשלממקוםנביט .המפוחםובאווירהמזוהמים

. לבריאהשגרמנוהנזקגודלאתלהפניםהסכמהושלהתפקחות

אדוםייןבמעטמהוללבןייןכוס

הבריאהכלפישחטאנובחטאוהכרההעייניםפקיחתלכבודנשתהזוכוס

ואהבהחמלהשלממקום

ָתהָברּוְך ְךֱאֹלֵהינּוְייָָאַׁ לֶׁ יבֹוֵראָהעֹוָלםמֶׁ ןְפרִּ ָגפֶׁ הַׁ
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האדמהפריפרות

דרכםונתחבר,האדמהעלישירותהגדליםמפירותניקח
,מטובהיוםבכלאותנוהמזינה,הטובההאדמהאל

,ממנהחלקשאנווניזכרהשפעאתונהללנודה
.נשובואליהבאנוממנה

רּוךְ  הּבָּ יְַָּאּתָּ םֶמֶלךְ ֱאלֵֹהינוְּי  עֹולָּ הָּ
ִריּבֹוֵרא ַהאדמהּפ 

יַצד" רֹותַעלְמָבְרִכיןכֵּ רֹותַעל?ַהפֵּ רָהִאיָלןפֵּ אֹאמֵּ ְפִריּבֹורֵּ
ץ ַעל,ַהַיִיןִמןחּוץ.ָהעֵּ ר-ַהַיִיןשֶׁ אאֹומֵּ ןְפִריּבֹורֵּ ְוַעל.ַהָגפֶׁ
רֹות ר-ָהָאֶרץפֵּ אאֹומֵּ ,ַהַפתִמןחּוץ.ָהֲאָדָמהְפִריּבֹורֵּ

ַעל רַהַפתשֶׁ םַהּמֹוִציא-אֹומֵּ חֶׁ ץִמןלֶׁ -ַהְיָרקֹותְוַעל.ָהָארֶׁ

ר אאֹומֵּ רְיהּוָדהַרִּבי.ָהֲאָדָמהְפִריּבֹורֵּ א,אֹומֵּ יּבֹורֵּ ִמינֵּ
"םְדָשִאי

'א'וברכות
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ַבֵקׁשֲאִניֵכןו   המ  ִחלָּ למ  ִאיםִמכָּ רָּ םַהִנב  עֹולָּ בָּ ַדֵברַחיצֹוֵמחַ ּדֹוֵמם.ׁשֶׁ הַעל.מ  מָּ

ִויִתי ע  הֶׁ םׁשֶׁ ּדָּ ִתינֶׁג  ִצַער  םו  ִמּיֹותֵהן.אֹותָּ ַגׁש  ׁשב  ִנּיֹותאֹוַממָּ רּוחָּ "ב 

ןַרִביַצּוַָּאתתֹוְךמ) מָּ ֵׁשעִריןַנח  ִמידֹו,ִמט  לַתל  ןַרִביׁשֶׁ ִמידנָּתָּ ןַרִביַתל  מָּ ַנח 

ב לָּ ס  רֶׁ (ִמב 

אתבהםוראיתהטבעעיניתוךאלהישרוהצצתעיניךאתופקחת"

התעלמת,מהטבעבהתעלמךכישבתעצמךאלכי-וידעתתמונתך

...מעצמך "

.גורדון.ד.א,והטבעהאדם
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סביבתיוידוי

שקבלנוהטבעאוצרותבזבזנו.ופיחעשן,בערפלעולמךאתאפפנו

אתדלדלנו.מכוערתבבניהרקיעמרחבישלנופםגזלנו.בפיקדון

האדםביןהאיזוןבריתאתהפרנו.ברשלנותנוהברחיותאוכלוסיית

מיםאווירזיהמנו.לילדינוראויהחייםאיכותעלויתרנו.לטבע

מקורותטימאנו.עולמנוהחובקתהאוזוןמעטפתאתחוררנו.ואדמה

.ובמדברבחצרנווזבלאשפההררייצרנו.שופכינובמיחייםמים

,ונוףטבעאתרילכלכנו.מועדקצררווחתמורתהעדיערותכרתנו

וחוסראדישותתוךעולמךעתידאתמישכנו.ופסגותנתיבות,חופים

קיוםאתסיכנו.באנוכיותנוהטבעמתנותאתתוםעדניצלנו.חזון

.נדידתןוממסלוליקינוןממחוזותציפוריםעקרנו.גרעיניבנשקהעולם

בחוסרבריותךואתאותךצערנו.אבןבמחצבותהריםמדרונותפצענו

שדהרמהברגלרמסנו.ואינםאבדווהםברפרחיקטפנו.אחריותנו

אויראיכותבמחירתעשנו.שנאתנומזבחעליערעצישרפנו.וניר

.ומים

אתנצלנו–לנוכפר,לנומחל,לנוסלח,סליחותאלוהכולםועל

לנושווהולאאוצרותיך

מזוריהורםוהרברותםמרדכיהרב



סביבתיבשבטט״ותיקון

לדאגהמקום
גפןיהונתן:מילים

כספימתי:לחן

המדברובסוףהשמייםבקצה
ברפרחימלארחוקמקוםיש

ומשוגעעלוב,קטןמקום
.לדאגהמקום,רחוקמקום

שיקרהמהשםאומרים
.שקרהמהכלעלוחושבים

ורואהיושבשםאלוהים
.שבראמהכלעלושומר

הגןפרחיאתלקטוףאסור
הגןפרחיאתלקטוףאסור
.נוראודואגודואג
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היזכרות :שלישיתכוס
לבןייןבמעטמהולאדוםייןשלכוס

,הפצעריפוינשתה ל ,אדוםייןשרובהכוסהשלישיתהכוסאת

.וההחלמההחיטויאתורהטיהאת ,הניקויאתשמסמלבן לייןבהנמהל

הבריאההחלמתעלאחריותונטילתבעולםבתפקידנוהזכרותלמעןנשתההשלישיתהכוסאת

הוויהשלהחייםמרשתחלקהיותנושלההזכרותלמעןשלישיתכוסנרים

אחרינוהבאיםלדורותלדאוגונזכור

ָתהָברּוְך ְךֱאֹלֵהינּוְייָָאַׁ לֶׁ יבֹוֵראָהעֹוָלםמֶׁ ןְפרִּ ָגפֶׁ הַׁ
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בהןבורכהישראלשארץפרות

אתשמעטריםהפרות,ישראלבארץהגדליםמפירותניקח
ריחהואוריחםהביתטעםהואשטעמם,הולדתנונוף

לפיסתולדאוגלהשתייךהאפשרותעלונודההמולדת
.אלינוהקרובההאדמה

רּוךְ  הּבָּ יְַָּאּתָּ םֶמֶלךְ ֱאלֵֹהינוְּי  עֹולָּ הָּ
ִריּבֹוֵרא העץּפ 

יָךְיהָוהִכי לְמִביֲאָךֱאֹלהֶׁ ץאֶׁ רֶׁ ץטֹוָבהאֶׁ רֶׁ יאֶׁ ֲעָיֹנתָמִיםַנֲחלֵּ
ץּוָבָהרַּבִּבְקָעהֹיְצִאיםּוְתֹהֹמת רֶׁ ןּוְשֹעָרהִחָטהאֶׁ פֶׁ ָנהְוגֶׁ ּוְתאֵּ
ץְוִרּמֹון רֶׁ יתאֶׁ ןזֵּ מֶׁ ץ .ּוְדָבששֶׁ רֶׁ ראֶׁ נֻתלֹאֲאשֶׁ ָּבּהתֹאַכלְבִמְסכֵּ
ם חֶׁ ְחַסרלֹאלֶׁ ץָּבּהֹכלתֶׁ רֶׁ ראֶׁ יהֲָָאשֶׁ לֲאָבנֶׁ יהַָָבְרזֶׁ ֲהָררֶׁ ּומֵּ

תַתְחֹצב ַרְכָתְָוָשָבְעָתְָוָאַכְלָתְָנֹחשֶׁ תּובֵּ יָךְיהָוהאֶׁ ץַעלֱאֹלהֶׁ ָהָארֶׁ
רַהֹטָבה (י-'ז 'חדברים)ךָלָנַתןֲאשֶׁ
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רביקוביץדליה /קטנהאשה

ָשה ָּנהאִּ ׂשָלּהָעְׂשָתהְקטַׁ רֶׁ ְלעֶׁ

ת דּוראֶׁ ץכַׁ ָהָארֶׁ

דּור כַׁ ָגדֹולהַׁ .הַׁ

םְולֹּא ֱעלַׁ דּורנֶׁ כַׁ ץמִּ ָהָארֶׁ

י ָשהכִּ ָּנהאִּ ְקטַׁ

לָנָחה בֹועַׁ .גַׁ

חְוהּוא מַׁ יםצִּ לֲעָׂשבִּ ֵחיָקּהאֶׁ

ְך תְוָכרַׁ יםגּוָפּהאֶׁ ְבעֹולִּ .ְבגִּ

תֹואֹוָתּהָנָׂשאְוהּוא אִּ ְכשֶׁ

ים ּוְבָקעֹותָהרִּ

יםֲאָרצֹות .ְויַׁמִּ

ָשהְוזֹו תָהְיָתהָהאִּ שֶׁ חֶׁ :ְמלַׁ

דּור ץכַׁ ׂש–ָהָארֶׁ רֶׁ יעֶׁ לִּ ,שֶׁ

ץכדּור ים–ָהָארֶׁ ְפָלגִּ

ים ּוְנָחלִּ

ים יםְויַׁמִּ ףגֹוֲעשִּ םְואַׁ גַׁ

י .ֲאנִּ

ֵּנה יהִּ תָשָטהֲאנִּ ְכבַׁ

ים ָפנִּ סַׁ

דּור ץוכַׁ יָהָיהָהָארֶׁ לִּ

יָרה ,סִּ

יל יםְנחִּ ילכֹוָכבִּ ְנחִּ כִּ

ים ְדבֹורִּ

ים יבהֹומִּ דּורָסבִּ ְלכַׁ

ץ .ָהָארֶׁ

דּור ץכַׁ קָהָארֶׁ לָדבַׁ יאֶׁ ְטנִּ בִּ

י יםצֹוְמחֹותָידַׁ ְפָרחִּ ןכִּ ץמִּ ,ָהָארֶׁ

ל דּורְפֵניְועַׁ כַׁ ָעצּוםהַׁ ההֶׁ זֶׁ הַׁ

ְדָוהָבָאה יְבָכלחֶׁ .ֲאָברַׁ
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העולםאהבת-רותםאפרתהרבה

ת ֲהבַׁ ְבתָָָהעֹוָלםאַׁ ְדְתָאֹוָתנּו ,ָאהַׁ מַׁ ל ,לִּ ינּוָיּה ,ֵכןעַׁ  ,ֱאלהֵֹּ

לְבָשְכֵבנּו ְדָמֵתְךעַׁ ,אַׁ

ֱאכּוְבקֹוֵמנּו יֹּללֶׁ ְפרִּ ְדָמֵתְךמִּ יחַָׁ ,אַׁ ְגבּולָנׂשִּ יןְיָכְלֵתנּובִּ תְלָהבִּ אֶׁ

ָבָראתָָעֹוָלְמָך ,שֶׁ

ְרָכב מֻּ דהַׁ י־עַׁ ּנִּ ח ,מִּ ְׂשמַׁ ְמָצאּוְביֹוָפיוְבָעְצָמתֹוְונִּ ּנִּ כהַׁ  .ֹּלבַׁ

יָך ְצֹותֶׁ רמִּ ְשמֹּ דלִּ ֲעבֹּ ,ְולַׁ

ָזֵהר דְלָהֵגן ,ְלהִּ ְלמֹּ םָבנּוֵהןְולִּ דְלעלָֹּ י .ָועֶׁ םָהֲאָדָמהכִּ יִּ מַׁ  ,ְוהַׁ

ם יִּ ָשמַׁ ירהַׁ ֵהםְוָהֲאוִּ

ֵּיינּו ְךחַׁ רֶׁ ּיּוֵמנּו ,ָיֵמינּוְואֹּ הָכרּוְךְוקִּ םְבזֶׁ ָלהֶׁ ְיָלהיֹוָמם ,שֶׁ  .ָולַׁ

ֲהָבֵתְך לְואַׁ יאַׁ ירִּ ָתסִּ

ם ּנּוֵמהֶׁ מֶׁ יםּומִּ ָתהָברּוְך .ְלעֹוָלמִּ רְוָכלָהעֹוָלםאֹוֵהב ,'האַׁ ֲאשֶׁ

.בֹו
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.
מקליןדון /בראשית

חושךרק ,כלוםלאהיהראשיתב

ודממה

האדמהיפיבקעהאלהיםמדבר

יהלומיםכוכביקורצוהערוציםמעל

יצוריםהופיעוהחדשבעשב

אילמים

האינסוףברצףפרודההיהוהאדם

אותהשמרבחוכמתושאלוהים

.לסוף

מאזהתעצמנו ,מאזהתעצמנו

נזרוגםכסאוכבשנו

בלבדלילדינו ,מאזהתעצמנו

.לעזרהיינולאלהםרק

וכךצורהקיבלוההרים

העמקים

בחריצתדרכםפילסוונהרות

סכין

הארץלבאתהיוגאותגלי

מפלחים

אלהשתברוהשמשקרני

משטחיםבוהק

המנוןכמופרץחייםושיר

מחולוכמו

 ,שםאינפלהדםשלטיפה

.החולאתהכתימה

..מאזהתעצמנו

בו ,בומוותהדעתץע

תלוייםחייכם

היו ,נחשלחשאיכלואיכלו

כאלהים

העץמפריאיכלואיכלו

תוםעדאותוטירפו

כחטעםמהושתבינועד

ושלטון

אשר ,הגןאותולנואבד

שניהםאיבדו

המחיראתקובעיםאבות

.בניהםשמשלמים

..מאזהתעצמנו
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הבריתחידושרביעיתכוס
אדוםייןשלכוס

אתלחדשכדיכרגעמאיתנוהנדרשתולעוצמהלכח ,לעוזנרים ,אדוםייןשלכוסהרביעיתהכוסאת

חיינוהרגליאתלשנותלאומץנרים .הבריאהעםבריתנו

חרדתעםלהתמודדות ,היאושלמיגורנרים ,וההתחדשותההשתנותביכולתנחושהלאמונהנרים

.לילדינוחדשאופקליצירתההתגייסותולמעןהכיליון

יהוזמרתעוזי

כולהוהבריאההאויר ,המים ,האדמהעםהבריתחידושלמעןהרביעיתהכוסאתנרים

ָתהָברּוְך ְךֱאֹלֵהינּוְייָָאַׁ לֶׁ יבֹוֵראָהעֹוָלםמֶׁ ןְפרִּ ָגפֶׁ הַׁ
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השנהאכלנושלא-חדשיםפירות

 ,הרענניםהכוחותומציאתהמציאותעלרעננותבעינייםלהביט ,להתחדשהיכולתלמען

ברבאופןמקייםבאופןאחרתלחיותשאפשרלהאמיןוהיכולת,ההרגליםשינוילמען
חדשהודרךנכוןרוחלמען ,קיימא

ינּוְיהָֹוהַאָתהרּוְךב ַהֶזהַלַזַמןְוִהִגיָענּוְוִקְיָמנּוֶשֶהֱחָינּוָהעֹוָלםֶמֶלְךֱאֹלהֵּ

א ִלי ֵלב  רָּ הֹור ב  ִביֱאֹלִהיםטָּ ִקר  רּוַח נָּכֹון ַחֵּדׁש ב  .ו 

רּוַח ַאל  נֶׁיָך ו  פָּ ִליֵכִני ִמל  ָךַתׁש  ׁש  ד  ִניִתַקח ַאל קָּ .ִממֶׁ

ה  ִׁשיבָּ ה הָּ ִדיבָּ רּוַח נ  ָך ו  עֶׁ שֹון ִיׁש  ֵכִניִלי ש  מ  .ִתס 
'יד-'יב, נא, תהילים
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ַרִתיו" םכָּ הֶׁ ִריתלָּ הַחַּיתִעםַההּואַבּיֹוםב  דֶׁ ִעםַהשָּ ַמִיםעֹוףו  שַהשָּ מֶׁ רֶׁ הו  מָּ ֲאדָּ תהָּ ׁשֶׁ קֶׁ בו  רֶׁ חֶׁ הו  מָּ חָּ בֹורּוִמל  ׁש  ִמןאֶׁ

ץ רֶׁ אָּ ִתיםהָּ ַכב  ִהׁש  ַטחו  בֶׁ ִתיְך .לָּ ֵאַרש  םִליו  עֹולָּ ִתיְךל  ֵאַרש  קִליו  דֶׁ צֶׁ טב  פָּ ִמׁש  דּוב  סֶׁ חֶׁ ַרֲחִמיםּוב  ִתיְךכב .ּוב  ֵאַרש  ִליו 

ֱאמּונָּה יַָּדַעת  בֶׁ תו  הוָּהאֶׁ יָּה  .י  הָּ ֱענֶׁהַההּואַבּיֹוםו  ֻאםאֶׁ הוָּהנ  ֱענֶׁהי  תאֶׁ ִיםאֶׁ מָּ ֵהםַהשָּ תַיֲענּוו  ץאֶׁ רֶׁ אָּ ץ .הָּ רֶׁ אָּ הָּ ַתֲענֶׁהו 

ת ןאֶׁ גָּ תַהּדָּ אֶׁ תַהִתירֹוׁשו  אֶׁ רו  הָּ ֵהםַהִּיצ  תַיֲענּוו  אלאֶׁ עֶׁ ר  ִתיהָּ  .ִיז  ַרע  ץִליּוז  רֶׁ אָּ ִתיבָּ ִרַחמ  תו  הלֹאאֶׁ מָּ ִתיֻרחָּ ַמר  אָּ לֹאו  ל 

הַעִמיַעִמי ייֹאַמרו הּואַאתָּ ".ֱאֹלהָּ

(כה-'כ 'בושעה)

שבריםשבריםונושריםנפרכים ,ונושריםנפרכיםונפשךֵגוָךכלמעל ,ורגליךידיךמעל ,מעליךוהנה ,וראיתושבת

בתוכההתכווצתאשר ,קליפתךשבריהםאלהכי ,וידעת .גֵדל ,מזדקף ,מתיישרואתה ,מעיקים ,קשים ,כבדים

וכי ,מידתךלפילאהיההכלכי ,ההואביוםוהַכרת .מתוכהגדלתלאחרונהואשר ,שריונובתוךכצב ,לבךבתמהון

את–לימודךדרךואתעבודתךאופןאת ,מעונךואתהלבשתךאת ,משתךואתמאכלךאת :לחֵדשעליךהכלאת

 ,נפשךעללוחצים–בכפרוגם–בעירהבתיםקירותאשר ,הלחץאתלבבךכוחבכלההואביוםוהרגשת...הכל

 ,והטבעהאדם.).העולמייםהחייםוביןנפשךבין ,בעולמיהמרחבוביןנפשךביןהחוצצתקלהחציצהכלוהרגשת

(גורדון .ד.א
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ודבשחלבזבתארץ

ְך :ַהּׁשֹוְתִליםהֹוְלִכיםכָּ
תַבלֵּבֹרן דְואֵּ ,ַביָּ
ִעירִמן רּוִמןהָּ ,ַהְכפָּ
ֶמקִמן עֵּ רִמן ,הָּ הָּ –הָּ
טּו"ְבט !ִבְשבָּ
טּו"ְבט !ִבְשבָּ

ה אֶתםלָּמָּ ?ַהּׁשֹוְתִלים ,בָּ
,ּוַבֹצרַבַקְרַקעַנְך

ִביבְוגּומֹות ַנְחֹפרסָּ
ִרים –ּוַבִמישֹורֶבהָּ

טּו"ְבט !ִבְשבָּ
טּו"ְבט !ִבְשבָּ

אַמה ?ַהּׁשֹוְתִלים ,ֹפהְיהֵּ
ליָּבֹואְשִתיל הְבכָּ ,ּגּומָּ
,ִצלֹוִיְפֹרׂשַעדַיַער
נּוַעל הַאְרצֵּ –ֲעגּומָּ
טּו"ְבט !ִבְשבָּ
טּו"ְבט !ִבְשבָּ



בשבטט״וסדר

הסדרחתימת
רּוְך הבָּ יָּ ַאתָּ ְךֱאֹלֵהינּוי  לֶׁ םמֶׁ עֹולָּ יָּהַעל,הָּ ַעלַהִמח  הו  לָּ כָּ ַעל,ַהַכל  ןו  פֶׁ ַעלַהגֶׁ ו 

ִרי ןפ  פֶׁ ֵעץועל,ַהגֶׁ ַעלהָּ ִריו  ֵעץפ  ַעלהָּ נּוַבתו  הת  דֶׁ ַעל,ַהשָּ ץו  רֶׁ האֶׁ ּדָּ מ  החֶׁ טֹובָּ

ה בָּ חָּ ִציתָּ ,ּור  רָּ תָּ ׁשֶׁ ַחל  ִהנ  ִאמֹוֵתינּוַלֲאבֹוֵתינּוו  נּוּול  לָּ ֱאֹכל,ו  יָּּהלֶׁ ֹבעַ ִמִפר  ִלש  ו 

ּה יָּ ,ַרֵחם.ִמטּובָּ ֵאלַעל,ֱאֹלֵהינּוי  רָּ ָךִיש  ַעל,ַעמֶׁ ַלִיםו  רּוׁשָּ ָךי  ַעל,ִעירֶׁ ַכןִצּיֹוןו  ִמׁש 

ָך בֹודֶׁ ֵלם,כ  ַהׁש  תו  ַיןאֶׁ ַלִיםִבנ  רּוׁשָּ ׁשִעירי  הַהֹקדֶׁ ֵהרָּ יֵָּמינּוִבמ  ַהֲעֵלה,ב  ו 

פּוצֹוֵתינּו צֹוןנ  רָּ ּהב  תֹוכָּ ֵחנּו,ל  ַשמ  יָּנָּּהו  ִבנ  נֹאַכל,ב  יָּּהו  ַבעִמִפר  ִנש  ּהו  ,ִמטּובָּ

ָך כ  רֶׁ בָּ יהָּ ּונ  לֶׁ העָּ ֻדשָּ הִבק  ֳהרָּ טָּ הִכי.ּוב  יָּ ַאתָּ ה,ַלֹכלּוֵמִטיבטֹובי  נֹודֶׁ ָךו  ַעלל 

ץ רֶׁ אָּ ַעל,הָּ יָּהו  ַעלַהִמח  ִריו  נָּּהפ  .ַגפ 

ָתהָברּוְך ל,ְייָָאַׁ ץעַׁ לָהָארֶׁ ְחָיהְועַׁ מִּ להַׁ יְועַׁ ְפָנּהְפרִּ ל,גַׁ יהְָָועַׁ .ֵפרֹותֶׁ
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יְֻשַבתַאלִמִפינּוֶזהיֹום
ה ּוְרנָּנֹותִשיִריםבֹוֶאְפְצחָּ

דֹול טּו"טיֹוםלָּנּוהּואּגָּ ִבְשבָּ
נָּהרֹאש ִאילָּנֹותַהּׁשָּ לָּ

רֹות ֶרץִמפֵּ אָּ ההָּ רָּ ֶאְבחָּ
ְך רֵּ יֶהםְלבָּ אֲעלֵּ ְבמֹורָּ

לְלַהִצילָּם אֵּ ההָּ רָּ ִמצָּ
לְוַגם יִמכָּ נּותִמינֵּ ֻפְרעָּ

...מפינוזהיום

חלאוהמשהמאתמרוקקהילותכמנהגבשבטלטופיוט

עֹולָּםֶאתהֹודַׂשַבע ֻכלֹוהָּ
ְגבּולֹוְתַמלֵּאִמּטּוְבָך
ִויםִיְׂשְבעּו ְויֹאְכלּוֲענָּ
ִדים ַמֲעַדּנֹותּוְפִריְמגָּ

...מפינוזהיום

נָּה רִחישַהזֹאתַהּׁשָּ ְתַעּטֵּ
ֹכל רְוַׂשַבעאָּ ְוהֹותֵּ
ל ְפָךּוְבצֵּ רְכנָּ תֵּ ֶאסָּ
ַשֲאַנּנֹותִלְמנּוחֹותֲאֶשר

...מפינוזהיום

ִניםַּגםּוְׂשעֹוִריםִחִּטים ְּגפָּ
ִנים יִתיםְתאֵּ ְוִרמֹוִניםזֵּ

ִניםִיְהיּו ַרֲעַנִּניםְדשֵּ
ל ְמֻבּנֹותִיְהיּוטּובּוִמכָּ



סביבתיבשבטט״ותיקון

הארץאלתבואוכי
המקורותמן :מילים
עממי :לחן

הארץאלתבואוכי
 ,תחילהעץכלונטעתם

 .יבולהוהארץפריוהעץונתן

אילנותלנטועעת
 .ולבנותלנטועעת

גפנותחתאישוישבתם
 ,תאנתוותחת
שתולכעץוהייתם

.מיםפלגיעל

אילנותלנטועעת
.ולבנותלנטועעת

השדהעץהאדםכי
זךנתן :מילים
חנוךשלום :לחן

השדהעץהאדםכי
צומחהעץגםהאדםכמו
נגדעהאדםהעץכמו
יודעלאואני

אהיהואיפההייתיאיפה
השדהעץכמו

השדהעץהאדםכי
למעלהשואףהואהעץכמו
באשנשרףהואהאדםכמו
יודעלאואני

אהיהואיפההייתיאיפה
השדהעץכמו

שנאתיוגםאהבתי
ומזהמזהטעמתי
עפרשלבחלקהאותיקברו
בפהלימר ,ליומר
השדהעץכמו

השדהעץהאדםכי
למיםצמאהואהעץכמו
צמאנשארהואהאדםכמו
יודעלאואני

אהיהואיפההייתיאיפה
השדהעץכמו

שנאתיוגםאהבתי
ומזהמזהטעמתי
עפרשלבחלקהאותיקברו
בפהלימר ,ליומר
.השדהעץכמו
.השדהעץכמו

.השדהעץהאדםכי
.השדהעץהאדםכי
.השדהעץ



סביבתיבשבטט״ותיקון

תמידהירוקההר
טהרלביורם :מילים
אמריליומוני :לחן

,שבטחודשאזהיה ,עיניאתפקחתי
אחתקטנהציפורמעליראיתי
יחידוענןהשמייםותכלת
-וראיתי

.תמידהירוקההראת

השכרוןקליילדותבמשחקי
במדרוןהחלקתי ,פרפריםרדפתי
תמיםללבמסתורליחיפשתיועת
-ברחתיאז
.תמידהירוקההראל

,השנהימותכלהירוקההר
ושואלחולםעודאני

,כבראשונהרוחותיךלנשום
.כרמלבצילךלשכב

האהבהבשנות ,הנעוריםבשנות
ידהבתוךידי ,בשביליוטיפסנו
העתידלעבר ,למרחקהשקפנו
-וחלמנו

.תמידהירוקההרעל

,ונבוכיםגדולים ,לצבאהלכנו
כאחיםחזרנוהמלחמותמתוך
וידידרעכפייםעלהבאנו
-ונפרדנו

.תמידהירוקההרמול

,השנהימותכלהירוקההר
ושואלחולםעודאני

,כבראשונהרוחותיךלנשום
.כרמלבצילךלשכב

,עלמיםהםהיוםכברוילדינו
.ימיםמרובהלביןשערם-הורינו

נביטעת ,בוקרכלנהיהצעיריםאך
-אחינואל
.תמידהירוקההראל

,השנהימותכלהירוקההר
ושואלחולםעודאני

,כבראשונהרוחותיךלנשום
.כרמלבצילךלשכב
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שמחבשבטט״ו

ישראלעםולכללנו

ובתפוצותבארץ

http://www.hagim.org.il/

