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 ט"ו בשבט  תיקון
 

מש יבשבת אבותינו בארץ בימי הבית השני, היה ט"ו בשבט יום תחילתה של שנת המס החקלאית. יום זה ש
סימון בלוח השנה לצורך חישובי המעשרות מפירות האילן. לאחר חורבן הבית ודלדול הישוב היהודי כנקודת 

בארץ ישראל, חל שינוי באופיו של ט"ו בשבט. מיום בעל משמעות מינהלית, ליום של ערגה וזיכרון לעבר, מיום 
-בתקופת הגאונים (מאות ו'בעל משמעות הלכתית צרה ליום של תפילה ותחנון למען האילנות המניבים תבואה. 

י') נקבע כי ט"ו בשבט יהא יום שנוהגים בו מעט שמחה, בהתאם לכך נתחברו בא"י פיוטים שונים לט"ו בשבט 
 שעניינם אילנות הארץ ותנובתם. 

 
. חבורתו של האר"י הנהיגה 16 -עיקר עיצובו של החג נעשה בידי מקובלי צפת, יוצאי ספרד ופורטוגל, במאה ה

ת אכילת פירות ארץ ישראל תוך לימוד קטעי מקרא ומדרשים, העוסקים בשבח הארץ ופירותיה. במאה ביום זה א
עוצב הלימוד במתכונת הדומה ל"סדר ליל פסח". ארבע כוסות של יין אדום ויין לבן נשתו במהלך הסדר,  17 -ה

ים. לימים נדפס סדר ט"ו כסמל לארבע עונות השנה. הפירות נאכלו בהתאם לסדר קבוע, שלגביו היו מספר מנהג
 בשבט בספרי המקובלים "חמדת ימים" ו"פרי עץ הדר".

 
עם תחילתן של העליות הציוניות לארץ בשלהי המאה שעברה, לבש ט"ו בשבט פנים חדשות. יום זה הפך לסמל 
של כיבוש השממה וחידוש חייו של עם ישראל בארץ ישראל. יותר מכל בוטאו רעיונות חדשים אלו במנהג 

 טיעות.הנ
 

* 
 

ספר "חמדת ימים" מתאר את תיקון ט"ו בשבט אצל המקובלים: אור לט"ו בשבט מתכנסים 
בבית המדרש... הנרות דולקים, השולחנות מכוסים במפות לבנות ומעוטרים בפרחים וצמחים, 

לבן ואדום. והיו נושאים תפילה למען האילן  -מבוסמים במי ורדים וכדי יין משני מינים 
יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו שבכוח סגולת אכילת הפירות שנאכל ונברך עליהם עתה, ופירותיו: 

ואשר נהנה מהכוח הגשמי והרוחני שבהם, יבורכו העצים ופירותיהם ברב שפע וברכה... 
 וישובו ויצמיחו את פריים מראשית השנה עד אחריתה לטובה ולברכה, לחיים טובים ולשלום.

 
 

בחמישה עשר בשבט, בקש רבי מנחם מנדל מקוצק מתלמידו, רבי בסעודת פירות ארץ ישראל 
יצחק מאיר, לדרוש מענייני דיומא. פתח רבי מאיר בפלפול בסוגיית הגמרא על ראש השנה 

 לאילן, שאל ותרץ, היקשה ופירק.
אמר לו רבי מנדל: לו היינו בארץ ישראל די היה לנו לצאת לשדות ולהתבונן באילנות, כדי 

         השנה לאילן, פשוטו כמשמעו. להבין מהו ראש
 מתוך ילקוט החכמה     

 
 

ריבונו של עולם זכני להרבות בהתבודדות תמיד, ואזכה להיות רגיל לצאת בכל יום לשדה בין 
אילנות ועשבים וכל שיח השדה, ושם אזכה להתבודד ולהרבות בשיחה זו, תפילה ביני לבין 

ח העדה וכל העשבים והאילנות וכל הצמחים, כולם קוני, לשוח שם כל אשר עם לבבי. וכל שי
יתעורר לקראתי, ויעלו ויתנו כוחם וחיותם לתוך דברי שיחתי ותפילתי, עד שתהיה תפילתי 
ושיחתי נשלמת בתכלית השלמות על ידי כל שיח השדה, שיוכללו כולם, עם כל כוחותם 

 וחיותם ורוחניותם עד שרשם עליון, כולם יוכללו בתוך תפילתי. 
 ר' נחמן מברסלב, ליקוטי תפילות            
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 שירת העשבים
 מילים ולחן: נעמי שמר (על פי תפילת רבי נחמן מברסלב)

  דע לך
 שכל רועה ורועה

 .יש לו ניגון מיוחד משלו
 דע לך

 ועשב שכל עשב
יש לו שירה מיוחדת 

 משלו
 ומשירת העשבים

 נעשה ניגון של רועה
 

  כמה יפה
 כמה יפה ונאה

 עים השירה שלהםכששומ
 טוב מאוד להתפלל בניהם

 'את ה ובשמחה לעבוד
 ומשירת העשבים

 מתמלא הלב ומשתוקק
 
 

 ,וכשהלב
  ,מן השירה מתמלא

 ומשתוקק אל ארץ ישראל
 אור גדול

 אזי נמשך ועולה
 עליו מקדושתה של הארץ

  ומשירת העשבים
 נעשה ניגון

 של הלב

 
 שכולה יין לבן כוס ראשונה

 - ט"ו בשבט שכולה יין לבן סדרומנים לקיים מצוות שתיית כוס ראשונה של הננו מוכנים ומז
בחורף הקר קרים גם הלבבות. מי ייתן וככל כוס המסמלת את החורף במלוא עוזו וכוחו. 

שיתאדם ויתחמם היין עם התקדמותנו בסדר ט"ו בשבט, תתחמם אף הנשמה, ילכו ויתחממו 
 הלבבות ונתקרב זה לזה.

ים לכבודם של מעצבי החג בכל הדורות: חכמי המשנה והתלמוד, פייטני ארץ כוס זו אנו שות
ישראל והתפוצות, מקובלי צפת והחלוצים, רבני דורנו והוגיו. דורות רבים שהעניקו לחג את 

 מנהגיו, פיוטיו ותפילותיו.        
 ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.

 
 

 עולם העשייה
וא המדרגה הנמוכה ביותר של הבריאה, עולם החומר. כנגד עולם זה נאכל עולם העשייה ה

פרות הדורשים הגנה חיצונית מרובה, פרות שתוכם נאכל וקליפתם נזרקת. באוכלנו פרות אלו 
נזכור כי גם במציאות היומיומית, האפורה והשגרתית, ניתן למצוא את ניצוצות הרוחניות 

. נאכל את פתגם "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו"והקדושה, את המרגש והמיוחד. כמו ב
 פירות עולם העשייה ונסיר את הקליפות המפרידות בין אדם לחברו.

 
 יחד לב אל לב

 מילים: אילת ציוני וגילי ליבר  לחן: גילי ליבר
 

 איך שהלב נפתח
 העולם חובק את

 ובקריאה גדולה
 לשיר לאהבה

 
 אימרו הכל אפשר

 מאוחר זה לא
 עלההשחר כבר 

 זמן לאהבה
 

 יחד לב אל לב
 נפתח ונראה ת'אור

 שבשמיים
 יחד לב אל לב

 נפתח בתקווה לאהבה
 

 ורק אם נאמין
 דאווין ובלי שום

 בדרך העולה
 זה שיר לאהבה

 
 יחד לב אל לב...
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 אגוז
אדם יכול ליטול מהם מתוך השק, ואין חבריהם מרגישים. אבל האגוז, כיוון  –כל הפירות 

כיוון שניטל אחד מהם  –כולם מתגלגלים אחריו. כך ישראל  –חד מהם שאתה נוטל בידך א
 עפ"י שיר השירים רבה, ו'          וניתן במחבוש, מיד נעורים כולם ופודים אותו.

 
 ברכה לפדיון שבויים

מי שברך לוחמינו יהושע, דוד ויהודה, דבורה, יעל, ויהודית, הוא יברך את שבויי צה"ל 
פניך ה' צבאות להדריכם בִבטחה ולהצילם מכף כל אויב ואורב. ושמור ונעדריו. יהי רצון מל

 צאתם ובואם לחיים ולשלום, ויזכו לשבת בחיק משפחותיהם במהרה בימינו. אמן, כן יהי רצון.
 
 

 עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו,
 , ועל כל יושבי תבל!ועל כל ישראל

 

 
 אדוםשרובה יין לבן ומיעוטה יין  השניכוס 

הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות שתיית כוס שנייה של תיקון ט"ו בשבט שרובה יין לבן 
 ומיעוטה יין אדום, כוס המסמלת את פריחת ניצני האביב הראשונים בעיצומו של החורף הקר.

 עם שתייתה של כוס זו מתעוררת הנשמה, הולכת ונפתחת.
הבראשיתי שבין אדם לאדמה, שאנו נוטים  רמתוך שמחה והודיה על הקשכוס זו אנו שותים 

לשכוח בעידן של פלסטיק ומתכת, טכנולוגיה ומלאכותיות. מן העפר באנו ואל האדמה הטובה 
 נשוב, ובחיינו אנו מצווים לשמור עליה ולהוקירה. 

 ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
 
 

זה כנגד כזה, ואלו הם: ארץ ואדם ומטר.  אמר רבי שמעון בר יוחאי: שלושה דברים שקולים
אמר רבי לוי: ושלושתם משלש אותיות, ללמדך שאם אין ארץ אין מטר, ואם אין מטר אין ארץ 

 עפ"י בראשית רבה, יג ג      אין אדם. -ואם אין שניהם  

 

                 אמא אדמה                                                                           
 מילים: יענקל'ה רוטבליט   לחן: מיקי גבריאלוב

 היא תביט אלי טובה וחכמה
 כמו בבן השב הביתה מן הדרך
 תחבק אותי אליה בנשימה חמה

 אמא אדמה.
 

 "אתה עייף מן המסע -היא תגיד 
 אל תפחד אני חובשת את פצעיך"

 היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה
 אמא אדמה

 
 אותי אלי טובה וחכמההיא תביט 

 היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת
 תחבק אותי אליה בנשימה חמה

 אמא אדמה.
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 ברוש
 לחן: אריאל זילבר  מילים: אהוד מנור

 
 ואני ראיתי ברוש

 שניצב בתוך שדה מול פני השמש
 בחמסין, בקרה

 אל מול פני הסערה.
 

 על צידו נטה הברוש
 לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב.

 והנה, מול הים
 קם הברוש ירוק ורם.

 
 

 הנה ברוש, לבדו
 מול אש ומים.

 הנה ברוש, לבדו
 עד השמיים.

 ברוש, לבדו איתן.
 לו רק ניתן ואלמד

 את דרכו של עץ אחד.
 

 ואני כמו תינוק
 שנשבר ולא יכול מול פני השמש.

 בחמסין, בקרה
 אל מול פני הסערה.

 
 עולם היצירה

אמצעית של הבריאה. המדרגה הטומנת בקרבה את כוח היצירה עולם היצירה הנו המדרגה ה
וההתחדשות, המחברת בין החומר והרוח. כנגד מדרגה זו נאכל פרות שאת מעטפתם החיצונית 
אנו אוכלים וגרעינם טומן בחובו את כוח היצירה. באוכלנו פירות אלו נוקיר את כוח היצירה 

 לאדם.וההתחדשות שהוענק לכל הברואים, לצומח, לחי ו
 

 נחשוב על הדברים המעניקים לנו כוח, על גרעין היצירה והחיות שבתוכנו.
 רגע של מדיטציה בליווי ניגון.

 
 

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

 
 כי האדם עץ השדה

 כמו האדם גם העץ צומח
 כמו העץ האדם נגדע

 ואני לא יודע
 איפה הייתי ואיפה אהיה

 כמו עץ השדה
 

 כי האדם עץ השדה
 כמו העץ הוא שואף למעלה
 כמו האדם הוא נשרף באש

 ואני לא יודע

 איפה הייתי ואיפה אהיה
 כמו עץ השדה

 
 אהבתי וגם שנאתי
 טעמתי מזה ומזה

 קברו אותי בחלקה של עפר
 ומר לי, מר לי בפה

 כמו עץ השדה
 

 כי האדם עץ השדה
 כמו העץ הוא צמא למים

 כמו האדם הוא נשאר צמא
 י לא יודעואנ

 איפה הייתי ואיפה אהיה
 כמו עץ השדה

 
 אהבתי וגם שנאתי
 טעמתי מזה ומזה

 קברו אותי בחלקה של עפר
 ומר לי, מר לי בפה

 כמו עץ השדה.

 
 
 



 6 

 תהילים פרק קכא
ֲעלֹות:   א יר, ַלּמַ א ֵעיַני ֶאלׁשִ ָ  ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי.-ֶאׂשּ
ַמיִ  ה'ֶעְזִרי ֵמִעם   ב ה ׁשָ  ם ָוָאֶרץ.ֹעׂשֵ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך; ַאל-ַאל  ג  ָינּום ׁשְֹמֶרָך.-ִיּתֵ
ָרֵאל.-ִהּנֵה לֹא  ד ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ  ָינּום ְולֹא ִייׁשָ
ָך ַעל ה'ׁשְֹמֶרָך;  ה'  ה  ַיד ְיִמיֶנָך.-ִצּלְ
ֶמׁש לֹא יֹוָמם  ו ֶ ה; -ַהׁשּ ּכָ ְיָלה.ַיּכֶ ּלָ  ְוָיֵרַח ּבַ
ל ה'  ז ָמְרָך ִמּכָ ֹמר ֶאתָרע: -ִיׁשְ ָך.-ִיׁשְ  ַנְפׁשֶ
ָמר ה'  ח ה ְוַעד ֵצאְתָך ּובֹוֶאךָ  ִיׁשְ  עֹוָלם.-ֵמַעּתָ

 
 

 תמר
ללמדך, שיש שני סוגים של  –מה הוא שנאמר: "צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה"? 

צדיקים. צדיקים המעורבים עם הבריות, מלמדים אותם ומקרבים אותם אל התורה, וצדיקים 
נושאים פרות, מזון מחייה לארץ ולדרים  –מותיהם. הראשונים הם כמו תמר המתבודדים בד' א

 עפ"י המגיד ממזריטש        נעלים וגבוהים אבל עקרים מפרות.   –עליה; והאחרונים הם כמו ארז 

 

בשרשיו, שהם  אלא –ובעלים ובפירות המפוארים  קומתו של העץ איננה מושרשת בענפיםת
 מתחזקים על מקור מים חיים של הרוחות והסערות לא תגענה שמה. הם מחוזקים במקום אשר

הוא  –ננו דואג בזמן שהסערות תופסות אותו, מנענעות אותו וכופפות אותו יא ץהתחדשות. הע
כן הוא  [...]ממקומו, היה תהיה לו תקומה!  ממקומו, וכל זמן שהוא לא נעקר לא נע ולא זע

אותו ממקומו. ונהפוך  שום רוח לא תעקור –רוחניים רשיו הולש האדם. כל זמן שהוא נצמד
 הרב שמשון רפאל הירש                    תעוררנה את כוח ההתחדשות! הוא, הסערות

 
 

 שרובה יין אדום ומיעוטה יין לבן כוס שלישית
הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות שתיית כוס שלישית של תיקון ט"ו בשבט שרובה יין אדום 

יין לבן. כוס המסמלת את המלחמה בין איתני הטבע, את ימי החום הגוברים כעת על  ומעוטה
 ימי הקרה ואת מרבדי האדום של הנוריות והכלניות.

כוס זו אנו שותים לציון הקשר שלנו לארצנו, לשפתה, לתרבותה ולכל הצומח והגדל בה. מי 
 גרים ותושבים אנו בארץ זו.אך ייתן, ונזכור תמיד ש

 ה', אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה
 
 

 יב-י שמות כג
ְזַרע ֶאת ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ּה, -ַאְרֶצָך; ְוָאַסְפּתָ ֶאת-ְוׁשֵ ּתָ ְמֶטּנָה ּוְנַטׁשְ ׁשְ ִביִעת ּתִ ְ בּוָאָתּה. ְוַהׁשּ ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני ּתְ

ךָ  ןַעּמֶ ֶדה; ּכֵ ָ ת ַהׂשּ ה ְלַכְרמְ -, ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחּיַ ֲעׂשֶ יָך, ּוַבּיֹום ּתַ ה ַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ָך, ְלֵזיֶתָך. ׁשֵ
ּבֹת ׁשְ ִביִעי ּתִ ְ ן ַהׁשּ ֵפׁש ּבֶ   ֲאָמְתָך ְוַהּגֵר.-ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחֹמֶרָך, ְוִיּנָ
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 שיעור מולדת

 מילים: עלי מוהר   לחן: אפרים שמיר
 

 אז בבית הספר
 על הקיר תמונה

 והאיכר חורש בה
 האדמהאת 

 וברקע, הברושים
 שמי שרב חיוורים

 האיכר יצמיח לנו לחם
 שנהיה גדולים.

 
 והמורה אומרת:

 "עוד מעט כבר סתיו".
 בשיעור מולדת

 היא מראה חצב.
 היורה יבוא עכשיו

 שפע טיפותיו

 כוילון שקוף על פני העמק
 הפורש שדותיו.

 
 כך זה היה, פשטות רכה

 זה הצטייר בילדותנו
 שהיתה יפה.

 
 בדמיוננו התרבו פלאות וכך

 הפטישים ניגנו
 מחרשות רנות

 יש כורמים ויש יוגבים
 -ארץ של רועים 

 כך זה הצטייר בילדותנו
 שהיתה יפה.

 
 

 תמיד ההר הירוק
 לחן: מוני אמריליו  מילים: יורם טהרלב

  
 היה אז חודש שבט. פקחתי את עיני,

 ראיתי מעלי צפור קטנה אחת
 ותכלת השמים וענן יחיד

 איתי את ההר הירוק תמיד.ור
 

 במשחקי ילדות קלי השיכרון
 רדפתי פרפרים, החלקתי במדרון

 ועת חיפשתי לי מסתור בלב תמים
 אז ברחתי אל ההר הירוק תמיד.

 
 ההר הירוק כל ימות השנה,

 אני עוד חולם ושואל
 לנשום רוחותיך כבראשונה,

 לשכב בצלך, כרמל.
 
 

 בשנת הנעורים, בשנות האהבה,
 שבילים ידי בתוך ידה,טפסנו ב

 השקפנו יום אחד לעבר העתיד
 וחלמנו על ההר הירוק שלי

 
 הלכנו לצבא, גדולים ונבוכים.
 מתוך המלחמות חזרנו כאחים.

 הבאנו על כפים רע וידיד
 ונפרדנו מול ההר הירוק תמיד.

 
 ההר הירוק כל ימות השנה...

 
 וילדנו כבר היום הם עלמים,
 ים.הורינו שערם הלבין מרוב ימ

 היה, כל בוקר עת נביטאך צעירים נ
 אל ההר הירוק תמיד.אל אחינו, 
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 עולם הבריאה
עולם זה הנו המדרגה העליונה המתגלמת בבריאה. זהו עולם הרוח הנצחית. כנגד מדרגה זו 
נאכל פרות, הנאכלים כמות שהם, ללא הפסד וללא בזבוז. באוכלנו פרות אלו נזכור את הממד 

 בע, ממד שגם אם הוא נסתר מעינינו, הוא המניע את מעגלי הבריאה.הרוחני שבאדם ובט
 

 חרוב
חוני המעגל היה מהלך בדרך. ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו: החרוב, לכמה שנים טוען פרי? 
אמר לו: לשבעים שנה. אמר לו: כלום יודע אתה שתחיה שבעים שנה ? ענה לו: אנוכי מצאתי 

 פ"י תלמוד בבלי, תענית, כג ע"אע   ותי לי, אף אטע אני לבני.את העולם בחרובים; כשם שנטעו אב
 

 בראשית
 לחן: מתי כספי   מנורמילים: אהוד 

 בראשית היו שמיים
 בראשית היה הים כחול

 בראשית היו לי יום ולילה
 שעות הרבה כחול

 בראשית היתה הארץ
 דשא עשב רך כשי לה

 גן בעדן גן בלי שער בראשית
 משמיים גשם טוב ניתך

 אלוהים היה רחום עם שחר

 ולמשמרת נתן הוא לי אותך
 בראשית היה לי שמש

 בראשית זימרו לי ציפורים
 בראשית הבשיל הפרי עד ערב

 תותים וגרגרים
 היה לי לילה

 הרוחות זימרו שיר ערש לי ולך
 בראשית

 גן בעדן גן בלי שער
 

 תאנה
ר, נלקטין כאחת, והתאנה הזית, הגפן והתמ –למה נמשלה תורה לתאנה? שרבים מהאילנות 

נלקטת מעט מעט. כך התורה: היום לומד מעט ולמחר הרבה, לפי שאינה מתלמדת לא בשנה 
 ולא בשנתיים.

 
 משלי, ג, יח

ים ִהיא-ֵעץ ּה;  ַחּיִ ֲחִזיִקים ּבָ ר.ַלּמַ ָ  ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאׁשּ

 קולות השדה
 מילים: אהוד מנור   לחן: מתי כספי

 אם תקשיב היטב, אתה תשמע
 קולות ולחשים

 אשר עולים וחרש ניגשים
 אל סף הנשמה

 קולות העשב והאדמה.
 

 מתחת לפרחים כל מה שרוחש
 העשב לשיחים ומה שמלחש

 בצמרות עצים. ומה שמתרגש
 אם תקשיב היטב, אתה תשמע

 כנפיים נפרשות

 קריאות עורב והדהודי פרסות
 ברוח החמה

 קולות העשב והאדמה.
 

 כל מה שרוחש...
 

 היטב, אתה תשמעאם תקשיב 
 תזמורת חרישית

 והבטחה לבוקר בראשית
 של אור ונחמה

 קולות העשב והאדמה.
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כי האדם באשר הוא אדם, צריך להיות תמיד בתוך הטבע. כי הטבע הוא לאדם המרגיש 
והמכיר ממש מה שהמים הם לדג. כי לא רק להשתקפות בבואתו של הטבע בתוך נפשו זקוק 

-הטבע, ללחיצה המקפת והמאחדת, שהטבע, שההוויה האיןהאדם. זקוק הוא לספירה של 
סופית לוחצת על כל נקודה מנקודות גופו ונפשו ומכריחה אותו לחיות, להיות אדם ולהיות פרט 

 א.ד. גורדון                    בפני עצמו.   
 
 

 שכולה יין אדום כוס רביעית
 -של תיקון ט"ו בשבט שכולה יין אדום הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות שתיית כוס רביעית

את החום המבשיל אשכולות וממיס לבבות, חום הִקרבה כוס המסמלת את האביב בהדרו, 
 והאהבה.

כוס זו אנו שותים לשמירת הטבע מפני רשלנות האדם וחמדנותו. מי ייתן ונדע לשמור ולכבד 
 את כל הברואים, שמא נקלקל ולא יהיה מי שיתקן אחרינו.

 ה ה', אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.ברוך את
 
 

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי 
כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את 

 , יטמדרש קהלת רבה ז      עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך !
 
 

 ולס להגנת הצומח
 מילים ולחן: נעמי שמר

 כבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע
 מרבדים נפרשים בשפלת החוף.

 כלנית וכרכם אלף גון וצבע
 והחוק שאומר כאן אסור לקטוף.

 
 רק עלי אין החוק משגיח
 רק עלי איש אינו שומר

 לו היו לי עלי גביע
 אז היה מצבי אחר.

 
 דוגרות בסלעציפורים נדירות כבר 

 אילנות נדירים נשמרים לחוד
 איילות נבהלות מסתכלות בשלט

 בו כתוב בפרוש שאסור לצוד
 

 רק עלי לא שמו שלט
 מסביב אין לי כל גדר

 איילת –לו הייתי נאמר 

 אז היה מצבי אחר.
 

 זהר, אל תיגע באיריס יני הואד
 ני ההרים הוא מחוץ לתחום.וצבע

 כל גבעה נישאה בשולי העיר היא
 שטח בר מגודר ואזור רשום.

 
 אז אני לפעמים חושבת 

 כי היה זה אולי רצוי
 לו הייתי נרקיס או רקפת

 או אפילו איזה בן חצב מצוי.
 

 הסתכלו מה שקורה לי בדרך
 כל אחד 

 קולע לו זר –קוטף  –חוטף  –עובר 
  –לו הייתי חיה או פרח 

 אז היה מצבי אחר.

 



 10 

י ה' ֱאלֶֹהיָך ְמִביֲאָך ֶאל  ְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ּכִ ּבִ ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ּבַ
ּה ֶלֶחם לֹ  נֻת ּתֹאַכל ּבָ ר לֹא ְבִמְסּכֵ ֶמן ּוְדָבׁש: ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ א ִחּטָ

ר ֲאָבֶניהָ  ּה ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה'  ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ת: ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ְחֹצב ְנחׁשֶ ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ּתַ
ר ָנַתן ָלְך.  7-10, דברים פרק ח        ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

 
 (ברכה אחת מעין שלוש)ברכה אחרונה 

ה  רּוְך ַאּתָ ְחָיה וְ  'הּבָ ָלה ְוַעלֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהּמִ ְלּכָ ֶפן וְ  ַעל ַהּכַ ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ַעל ָהֵעץ ַהּגֶ
ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינוּ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ ָ נּוַבת ַהׂשּ ִרי ָהֵעץ ְוַעל ּתְ  ְוַעל ּפְ

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם ֶלֱאֹכל ִמפִּ ואימותינו  ַלִים ִעיֶרָך  'הָנא ְרָיּה ְוִלׂשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ
ָיֵמינוּ  והשלם בנין ְמֵהָרה ּבְ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ּה  . ושמחנו בבניין מדינת ישראלְירּוׁשָ ְרּיָ ְוֹנאַכל ִמּפִ

ה ּוְבָטֳהָרה ָ ְקֻדׁשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ּבִ ּבַ י ַאתָּ . ְוִנׂשְ טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ  'הה ּכִ
רֹוֶתיהָ וְ ְוַעל  ִרי ַגְפָנּה ְוַעל ּפֵ ְחָיה ְוַעל ּפְ ה  .ַעל ַהּמִ רּוְך ַאּתָ ָלה  'הּבָ ְלּכָ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִמְחָיה ְוַעל ַהּכַ

רֹוֶתיהָ  ִרי ַגְפָנּה ְוַעל ּפֵ  .ּפְ
 

יברכהו. השיב לו רבי יצחק: אמשול לך משל. בשעת פרידתם בקש רבי נחמן מרבי יצחק ש
למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב וצמא, ומצא אילן שפרותיו מתוקים 
וצלו נאה ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מפרותיו ושתה ממימיו וישב בצלו, וכשביקש לילך 

הרי פרותיך מתוקים.  –אמר: אילן אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פרותיך מתוקים 
הרי אמת המים עוברת  –הרי צלך נאה. שתהא אמת המים עוברת תחתיך  –שיהא צלך נאה 

 ב, ע"העפ"י תלמוד בבלי, תענית, יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמוך.    –תחתיך. אלא 
 

 על כל אלה
 מילים ולחן: נעמי שמר

 על הדבש ועל העוקץ,
 על המר והמתוק,

 ו התינוקתעל בתנ
 הטוב. שמור אלי

 על האש המבוערת,
 על המים הזכים,

 על האיש השב הביתה
 מן המרחקים.

 
 על כל אלה, על כל אלה,
 שמור נא לי אלי הטוב.
 על הדבש ועל העוקץ,

 על המר והמתוק.

 אל נא תעקור נטוע,
 אל תשכח את התקוה

 השיבני ואשובה
 אל הארץ הטובה.

 
 שמור אלי על זה הבית,

 , על החומה,על הגן
 , מפחד פתעמיגון

 וממלחמה.
 שמור על המעט שיש לי,

 על האור ועל הטף
 על הפרי שלא הבשיל עוד

 ושנאסף.
 

 סלאם
 מילים ולחן: מוש בן ארי

 יבוא שלום עלינו ועל כולם עוד/  עוד יבוא שלום עלינו
 סלאם סלאם,/  סלאם עלינו ועל כל העולם
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