
סדר ט״ו בשבט
אסופת מקורות ושירים לחג

באחד.ולרגליםלמלכיםהשנהראשבניסןבאחד:הםשניםראשיארבעה
לשניםהשנהראשבתשריבאחד...בהמהלמעשרהשנהראשבאלול

כדברילאילןהשנהראשבשבטבאחד.ולירקותלנטיעהוליובלותולשמיטין
)אא,השנהראש,משנה(:בועשרבחמשהאומריםהללבית;שמאיבית



סדר ט״ו בשבט

והתרומותהמעשרותשנתאתהחותםכיוםהשניהביתבתקופתנקבעבשבטטויום
.ישראלבארץהתלויותהמצוותמןרבותשללעניינןהקובעוכתאריך,האילןמפרות
בארץהפריעצישלתנובתםלמעןתפילהשלליוםאטאטזהיוםהפךהחורבןלאחר

גםומכאן,ושבחהישראלארץשללזכרההיוםנקשרהארוכותהגלותבשנות.ישראל
בארץההתיישבותחידושעם.המיובשיםמפרותיהזהביוםלאכולהמנהגהתפתח

הונהג1884בשנת.בארץהמחודשתההיאחזותמסמלילאחדבשבטטוהפךישראל
אומץיותרומאוחרהמעלהיסודמתיישביידיעלזהביוםהנטיעותמנהגלראשונה

,האחרונותבשנים.החגשללסמלווהפךהעברייםהמוריםהסתדרותידיעלהמנהג
היהדותרבניידיעלהשארבין,בשבטטווסדריתיקונישלהמסורתחידושבצד

.הסביבהוהגנתהטבעלשמירתהמאמץלסמלגםהחגהפך,וקהילותיההרפורמית



סדר ט״ו בשבט

.אדוםוייןלבןייןובקבוקיטרייםופרותיבשיםפירותמגשיועליוחגיגישולחןעורכים

ראשונהכוס
,חכמים,החגמעצבילכבודנשתהזוכוס.כוחובמלואהחורףאתהמסמלת,לבןייןשכולהכוס

.כולםהדורותבני,ויוצריםרבנים

ֶפן ִרי ַהּגָ ה ְייָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

:ואומריםיבשיםפרותשלצלחתמגביהים
.ישראלארץאתבזכרםהגולהבארצותאבותינושאכלוהיבשיםהפרותהםאלו

.חוריןבני–השנה;עבדים–שעברובשנים
.ישראלבארץ–השנה;הגולהבארצות–שעברובשנים
.הטובההארץשלהטרייםמפרותיה–השנה;מיובשיםפירות–שעברובשנים



סדר ט״ו בשבט

תלמידיהנהיגועשרה-הששבמאה?הלילותמכלבשבטו"טלילנשתנהמה
שלושיםבאכילתשלווה,בשבטטוללילמיוחדולימודתפילהסדרמצפתי"האר
.האביבאלהחורףמןהמעבראתשסימלו,ואדוםלבןייןכוסותושתייתפרותמיני

פיעלבבריאהאחרתמדרגהכנגדסוגכל.סוגיםלשלושהחולקוהפירות
בהםומשליםמדרשים,פסוקיםנאמרופריכללאכילתקודם.הקבליתהתפיסה

והתפשט"הדרעץפרי"-ו"ימיםחמדת"בחיבוריםהודפסזהסדר.הפרינזכר
.ישראלמקהילותרבותבקרב



סדר ט״ו בשבט

חיצוניתהגנההדורשיםפרות–העשייהעולםפרות
נזכוראכילתםבעת.נאכלותוכםנזרקתקליפתם;מרובה

אתוגםהגנההדורשיםבחיינולנוהיקריםהדבריםאת
"בושישבמהאלאבקנקןתסתכלאל":החשובהשיעור

)כזדאבותמסכת(

ואין,השקמתוךמהםליטוליכולאדםהפירותכל-אגוז
מעטבידךנוטלשאתהכיוון,האגוזאבל.מרגישיםחבריהם

מהםאחדשנטלכיון–ישראלכך.מתרגשיםכולם–מהם
שירפיעל(.אותוופודיןכולםנעוריםמידבמחבושונתן

)ורבההשירים

החגשללסמלוהפכה,השקדיה,השקדעץפריחת–שקד
ישראלבארץ



סדר ט״ו בשבט

.ועודבננות,אננס,רימונים,הדרפרות,שקדים,אגוזים:העשייהעולםמפרותונאכלהעץפריעלנברך

ִרי ָהֵעץ ה ְייָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

,ַהְּׁשֵקִדָּיה ּפֹוַרַחת
.ְוֶׁשֶמׁש ָּפז זֹוַרַחת

ִצֳּפִרים ֵמרֹאׁש ָּכל ַּגג
:ְמַבְּׂשרֹות ֶאת ּבֹוא ֶהָחג

ַחג –ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע "ט
!ָהִאיָלנֹות

ַחג –ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע "ט
.ָהִאיָלנֹות

:ָהָאֶרץ ְמַׁשַּוַעת
!ִהִּגיָעה ֵעת ָלַטַעת

,ָּכל ֶאָחד ִיַּטע ֹּפה ֵעץ
:ְּבִאִּתים ֵנֵצא חֹוֵצץ

ַחג –ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע "ט
!ָהִאיָלנֹות

ַחג –ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע "ט
.ָהִאיָלנֹות

,ִנַּטע ָּכל ַהר ָוֶגַבע
:ֶׁשַבע-ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר

–ְוַאְרֵצנּו ׁשּוב ִניַרׁש 
.ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש

ַחג –ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע "ט
!ָהִאיָלנֹות

ַחג –ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע "ט
.ָהִאיָלנֹות



סדר ט״ו בשבט

שניהכוס
שללכבודםנשתהזוכוס.העציםשעלהפריחהניצניאתהמסמלת,אדוםייןומיעוטהלבןייןשרובהכוס

.אליהונכספושבחהואתישראלארץאתשכחולאניכרבארצותבשבתםשגםואמותינואבותינו

ֶפן ִרי ַהּגָ ה ְייָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

בעניינילדרושמאיריצחקרבימתלמידומקוצקהרביביקש,בשבטו"בטישראלארץפרותבסעודת
.ופירקהקשה,ותירץשאל,לאילןהשנהראשעלהגמראסוגייתבפלפולמאיריצחקרביפתח.דיומא

מהולהביןכדיבאילנותולהתבונןלשדותלצאתלנוהיהדיישראלבארץהיינולו:מנדלרבילואמר
.הפלפולבדרךולאכמשמעופשוטו,לאילןהשנהראש



סדר ט״ו בשבט

גרעין–ובמרכזםנאכלשבשרםפרות–היצירהעולםפרות
וההתחדשותהיצירהכוחאתנוקיראכילתםבעת.וזרע

.ורוחחומרביןהחיבורואתכולהבבריאההגלום

בימותולאהחמהבימותלאנושריםעליואיןזיתמה-זית
בעולםלא–לעולמיםבטילהלהםאיןישראלאף,הגשמים

)ב"עג"נמנחות,בבליתלמוד(.הבאבעולםולאהזה

בלבנוןכארזיפרחכתמרצדיק":שנאמרהואמה–תמר
:צדיקיםשלסוגיםשנישישללמדך)צבתהילים("ישגה

'בדהמתבודדיםואלו,הבריותעםהמעורביםאלו
מזון,פרותנושאים–תמרכמוהםהראשונים.אמותיהם

נעלים–כארזהםהאחרונים.עליהולדריםלארץמחיה
ממזריטשברדברביי"עפ.מפרותעקריםאבלוגבוהים

)בוברלמרטיןהגנוזאורמתוך(



סדר ט״ו בשבט

ישגהבלבנוןכארז–יפרחכתמרצדיק

ועודמשמשים,אגסים,תפוחים,תמרים,זיתים:היצירהעולםמפירותנאכל

.ֶשֶלג ַעל ִעיִרי ָּכל ַהַּלְיָלה ַנח
.ֶאל ַאְרצֹות ַהחֹום ֲאהּוִבי ָהַל�

ְוַהַּלְיָלה ָקרֶשֶלג ַעל ִעיִרי
.ֵמַאְרצֹות ַהחֹום ִלי יִָביא ָּתָמר

ֶמֶתק ֶהָחרּוב, ְּדַבש ַהְּתֵאָנה
.ְואֹוְרַחת ְּגָמִלים ֲעמּוֵסי ָּכל טּוב

ֵהָּנה שֹוב ָישּוב ֶשֶמש ְלָבִבי
.ּוִמָּשם ַּתּפּוַח ָזָהב יִָביא

.ֶשֶלג ַעל ִעיִרי ָנח ְּכמֹו ַטִּלית
.ֵמַאְרצֹות ַהחֹום ַמה ֵהֵבאָת ִלי

ֶשֶלג ַעל ָּפַני,ֶשֶלג ַעל ִעיִרי
.ּוְבתֹו� ַהְּפִרי ָּכל ַּגְעּגּוַעי



סדר ט״ו בשבט

שלישיתכוס
המעטריםוהנוריותהכלניותמרבדיואתהאביבהתקרבאתהמסמלתלבןייןומיעוטהאדוםייןשרובהכוס
עציהנטעו,הארץשלשדותיהאתשהפריחווהעוליםהחלוציםשללכבודםנשתהזוכוס.הארץשדותאת
.ביתנו-ביתםאתבהובנו

ֶפן ִרי ַהּגָ ה ְייָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ומתקווהמתפילהחדלולא,פזוריוארצותבכלאמוניםלהשמר,הזרועבכוחמארצוהעםשהוגלהלאחר
דורבכלהיהודיםחתרוזהומסורתיהיסטוריקשרמתוך.המדיניתחירותואתבתוכהולחדשלארצולשוב
ומגיניםמעפילים,וחלוצים,בהמוניהםלארצםשבוהאחרוניםובדורות.העתיקהבמולדתםולהיאחזלשוב

.ותרבותומשקועלהשליט,והולךגדלישובוהקימו,ועריםכפריםבנו,העבריתשפתםהחיו,נשמותהפריחו
)העצמאותמגילתמתוך(

הוואלא."ניטעולאנשב":תאמרולא,טובכלמלאתאותהשתמצאופיעלאף:לישראלה"הקבלהםאמר
ויקרא(.לבניכםנוטעיםהיואתםאף,אחריםשנטעונטיעותומצאתםשנכנסתםכשם.בנטיעותזהירים

)ה"כרבה



סדר ט״ו בשבט

בעולמנודברלכלכינזכוראכילתםבעת-בשלמותםהנאכליםפרות–הבריאהעולםפרות
.וערךתכלית

?עושיםהםמה,שתשביחמבקשיםשבעליההגפןמהאלא?לגפןישראלנמשלולמה-גפן
שבקשכיוון,ישראלכך.משבחתוהיאאחרבמקוםאותהושותליםממקומהאותהעוקרים
והתחילולמדברוהביאםממצריםעקרם?עשהמה,בעולםישראללהודיעהואברוךהקדוש

)מדרבהשמות(.בעולםשםלהםויצאהתורהאתקבלו.שםמצליחים

נוטףהדבשוהיה.תאניםתחתשאוכלותעזיםראה.ברקלבנינקלעיחזקאלבררמי–תאנה
חלבזבתארץ":שנאמרזהואמר.בזהזהומתערבבים,העזיםמןמטפטףוחלבהתאניםמין

)ב"ע,יא"ק,כתובותמסכת,בבליתלמודי"עפ(."ודבש

טויןשניםלכמה,החרוב:לואמר.חרובנוטעאדםראה.בדרךמהלךהיההמעגלחוני–חרוב
:האישענה.חונישאל,שניםשבעיםשתחיהיודעאתהכלום.שנהלשבעים:לוענה?פרי

.לבניאטעאניאף,ליאבותישנטעוכשם;בחרוביםהעולםאתמצאתיאנכי



סדר ט״ו בשבט

ודבשחלבזבתארץ

.ועודחרובים,ודבלותתאנים,וצימוקיםענבים:הבריאהעולםמפרותנאכל

:ָּכ� הֹוְלִכים ַהּׁשֹוְתִלים
,ֹרן ַּבֵּלב ְוֵאת ַּבָּיד

,ִמן ָהִעיר ּוִמן ַהְּכָפר
–ִמן ָהָהר , ִמן ָהֵעֶמק

!ּו ִּבְׁשָבט"ְּבט
!ּו ִּבְׁשָבט"ְּבט

?ַהּׁשֹוְתִלים, ָלָּמה ָּבאֶתם
,ַנ� ַּבַּקְרַקע ּוַבֹּצר

ְוגּומֹות ָסִביב ַנְחֹּפר
–ֶּבָהִרים ּוַבִּמיׁשֹור 

!ּו ִּבְׁשָבט"ְּבט
!ּו ִּבְׁשָבט"ְּבט

?ַהּׁשֹוְתִלים, ַמה ְּיֵהא ֹּפה
,ְׁשִתיל יָבֹוא ְּבָכל ּגּוָמה

,ַיַער ַעד ִיְפֹרׂש ִצּלֹו
–ַעל ַאְרֵצנּו ֲעגּוָמה 

!ּו ִּבְׁשָבט"ְּבט
!ּו ִּבְׁשָבט"ְּבט



סדר ט״ו בשבט

רביעיתכוס
נעלהזוכוסנשתהעת.האביבימישלחומםואתהאורשעותהתארכותאתהמסמלת,אדוםייןשכולהכוס
.וחמדנותוהאדםרשלנותמפנילבריאהשותפינוועלעולמנועללשמורהמאמציםאתנסעל

רּוךְ  הּבָ ִריּבֹוֵראָהעֹוָלםֶמֶלךְ ֱאלֵֹהינוּ ְייָ ַאּתָ ֶפןּפְ ַהּגָ
נאיםכמהמעשי״ראה:לוואמר,עדןגןאילניכלעלוהחזירונטלוהראשוןהאדםאתה"הקבשבראבשעה

קילקתשאם,עולמיאתותחריבתקלקלשלאדעתךתן!בראתי-בשבילך-שבראתימהוכל!הםומשבחים
)ט"י'ז,רבהקהלת(."אחריךשיחקןמיאין

:לוירביאמר.ומטראדם,ארץ:הםואלו,כזהכנגדזהשקוליםדבריםשלושה:יוחאיברשמעוןרביאמר
.אדםאין-שניהםאיןואםארץאיןמטראיןואם,מטראיןארץאיןשאםללמדךאותיותמשלושושלושתם

)גג"י,רבהבראשיתי"עפ(

רביפרקי(.נשמעקולוואיןסופוועדהעולםמסוףהולךקולו–פריהעושההאילןעץאתשכורתיםבשעה
)דל,אלעזר



סדר ט״ו בשבט

סביבתיוידוי
שקבלנוהטבעאוצרותבזבזנו.ופיחעשן,בערפלעולמךאתאפפנו

אוכלוסייתאתדלדלנו.מכוערתבבניהרקיעמרחבישלנופםגזלנו.בפיקדון
עלויתרנו.לטבעהאדםביןהאיזוןבריתאתהפרנו.ברשלנותנוהברחיות

מעטפתאתחוררנו.ואדמהמיםאווירזיהמנו.לילדינוראויהחייםאיכות
הררייצרנו.שופכינובמיחייםמיםמקורותטימאנו.עולמנוהחובקתהאוזון

.מועדקצררווחתמורתהעדיערותכרתנו.ובמדברבחצרנווזבלאשפה
עולמךעתידאתמישכנו.ופסגותנתיבות,חופים,ונוףטבעאתרילכלכנו

.באנוכיותנוהטבעמתנותאתתוםעדניצלנו.חזוןוחוסראדישותתוך
קינוןממחוזותציפוריםעקרנו.גרעיניבנשקהעולםקיוםאתסיכנו

ואתאותךצערנו.אבןבמחצבותהריםמדרונותפצענו.נדידתןוממסלולי
ברגלרמסנו.ואינםאבדווהםברפרחיקטפנו.אחריותנובחוסרבריותך

איכותבמחירתעשנו.שנאתנומזבחעליערעצישרפנו.ונירשדהרמה
.ומיםאויר
אוצרותיךאתנצלנו–לנוכפר,לנומחל,לנוסלח,סליחותאלוהכולםועל
)רותםמרדכיהרב(.לנושווהולא
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הסדרחתימת
ְּפִריְוַעלַהֶּגֶפןְוַעל,ַהַּכְלָּכָלהְוַעלַהִּמְחָיהַעל,ָהעֹוָלםֶמֶל�ֱא�ֵהינּוְייָ ַאָּתהָּברּו�
,ּוְרָחָבהטֹוָבהֶחְמָּדהֶאֶרץְוַעל,ַהָּׂשֶדהְּתנּוַבתְוַעלָהֵעץְּפִריְוַעלָהֵעץועל,ַהֶּגֶפן

ְייָ ,ַרֵחם.ִמּטּוָבּהְוִלְׂשֹּבעַ ִמִּפְרָיּהֶלֱאֹכל,ְוָלנּוּוְלִאּמֹוֵתינּוַלֲאבֹוֵתינּוְוִהְנַחְלּתָ ֶׁשָרִציתָ 
ֶאתְוַהְׁשֵלם,ְּכבֹוֶד�ִמְׁשַּכןִצּיֹוןְוַעל,ִעיֶר�ְירּוָׁשַלִיםְוַעל,ַעֶּמ�ִיְׂשָרֵאלַעל,ֱא�ֵהינּו

ְוַׂשְּמֵחנּו,ְלתֹוָכּהְּבָרצֹוןְנפּוצֹוֵתינּוְוַהֲעֵלה,ְבָיֵמינּוִּבְמֵהָרהַהֹּקֶדׁשִעירְירּוָׁשַלִיםִּבְנַין
ְייָ ַאָּתהִּכי.ּוְבָטֳהָרהִּבְקֻדָּׁשהָעֶליהָ ּוְנָבֶרְכ�,ִמּטּוָבּהְוִנְׂשַּבעִמִּפְרָיּהְונֹאַכל,ְּבִבְנָיָנּה

.ַגְפָנּהְּפִריְוַעלַהִּמְחָיהְוַעל,ָהָאֶרץַעלְּל�ְונֹוֶדה,ַלֹּכלּוֵמִטיבטֹוב
.ֵּפרֹוֶתיהָ ְוַעל,ַגְפָנּהְּפִריְוַעלַהִּמְחָיהְוַעלָהָאֶרץַעל,ְייָ ַאָּתהָּברּו�
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יְֻׁשַּבתַאלִמִּפינּוֶזהיֹום
ּוְרָננֹותִׁשיִריםּבֹוֶאְפְצָחה

ִּבְׁשָבטּו"טיֹוםָלנּוהּואָּגדֹול
ָלִאיָלנֹותַהָּׁשָנהרֹאׁש

ֶאְבָחָרהָהָאֶרץִמֵּפרֹות
ְּבמֹוָראֲעֵליֶהםְלָבֵר�

ִמָּצָרהָהֵאלְלַהִּציָלם
ֻּפְרָענּותִמיֵניִמָּכלְוַגם

...מפינוזהיום

חלאוהמשהמאתמרוקקהילותכמנהגבשבטלטופיוט

ֻּכּלֹוָהעֹוָלםֶאתהֹודַׂשַּבע
ְגבּולֹוְּתַמֵּלאִמּטּוְב�
ְויֹאְכלּוֲעָנִויםִיְׂשְּבעּו
ַמֲעַדּנֹותּוְפִריְמָגִדים

...מפינוזהיום

ְּתַעֵּטרִחיׁשַהזֹאתַהָּׁשָנה
ְוהֹוֵתרְוַׂשַּבעָאֹכל

ֶאָּסֵתרְּכָנְפ�ּוְבֵצל
ַׁשֲאַנּנֹותִלְמנּוחֹותֲאֶׁשר

...מפינוזהיום

ְּגָפִניםַּגםּוְׂשעֹוִריםִחִּטים
ְוִרּמֹוִניםֵזיִתיםְּתֵאִנים

ַרֲעַנִּניםְּדֵׁשִניםִיְהיּו
ְמֻבּנֹותִיְהיּוטּובּוִמָּכל
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על כל אלה
נעמי שמר: מילים ולחן

,על הדבש ועל העוקץ
,על המר והמתוק

על בתנו התינוקת
.שמור אלי הטוב

,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 התקווה
השיבני ואשובה

.אל הארץ הטובה

,שמור אלי על זה הבית
,על החומה, על הגן

מפחד פתע, מיגון
.וממלחמה

,שמור על המעט שיש לי
על האור ועל הטף

על הפרי שלא הבשיל עוד
.ושנאסף

,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 התקווה
השיבני ואשובה

.אל הארץ הטובה

,מרשרש אילן ברוח
,מרחוק נושר כוכב

משאלות ליבי בחושך
.נרשמות עכשיו

שמור לי על כל אלה, אנא
,ועל אהובי נפשי

על הבכי, על השקט
.ועל זה השיר

,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 התקווה
השיבני ואשובה

.אל הארץ הטובה
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כי תבואו אל הארץ
מן המקורות: מילים

עממי: לחן

כי תבואו אל הארץ 
,  ונטעתם כל עץ תחילה

. ונתן העץ פריו והארץ יבולה

עת לנטוע אילנות  
.  עת לנטוע ולבנות

וישבתם איש תחת גפנו 
,  ותחת תאנתו

והייתם כעץ שתול  
.על פלגי מים

עת לנטוע אילנות  
.עת לנטוע ולבנות

כי האדם עץ השדה
נתן זך: מילים

שלום חנוך: לחן

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
מר לי בפה, ומר לי

כמו עץ השדה

כי האדם עץ השדה
כמו העץ הוא צמא למים

כמו האדם הוא נשאר צמא
ואני לא יודע

איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה

אהבתי וגם שנאתי
טעמתי מזה ומזה

קברו אותי בחלקה של עפר
מר לי בפה, ומר לי

.כמו עץ השדה
.כמו עץ השדה

.כי האדם עץ השדה
.כי האדם עץ השדה

.עץ השדה
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ההר הירוק תמיד
יורם טהרלב: מילים

מוני אמריליו: לחן

,היה אז חודש שבט, פקחתי את עיני
ראיתי מעלי ציפור קטנה אחת

ותכלת השמיים וענן יחיד
-וראיתי 

.את ההר הירוק תמיד

במשחקי ילדות קלי השכרון
החלקתי במדרון, רדפתי פרפרים

ועת חיפשתי לי מסתור ללב תמים
-אז ברחתי 

.אל ההר הירוק תמיד

,ההר הירוק כל ימות השנה
אני עוד חולם ושואל

,לנשום רוחותיך כבראשונה
.לשכב בצילך כרמל

בשנות האהבה, בשנות הנעורים
ידי בתוך ידה, טיפסנו בשביליו
לעבר העתיד, השקפנו למרחק

-וחלמנו 
.על ההר הירוק תמיד

,גדולים ונבוכים, הלכנו לצבא
מתוך המלחמות חזרנו כאחים

הבאנו על כפיים רע וידיד
-ונפרדנו 

.מול ההר הירוק תמיד

,ההר הירוק כל ימות השנה
אני עוד חולם ושואל

,לנשום רוחותיך כבראשונה
.לשכב בצילך כרמל

,וילדינו כבר היום הם עלמים
.שערם הלבין מרוב ימים-הורינו 

עת נביט, אך צעירים נהיה כל בוקר
-אל אחינו 

.אל ההר הירוק תמיד

,ההר הירוק כל ימות השנה
אני עוד חולם ושואל

,לנשום רוחותיך כבראשונה
.לשכב בצילך כרמל



www.hagim.org.il: לחגואיחוליםמאמרים ,ברכות, כניםעוד ת

ט״ו בשבט שמח
לנו ולכל עם ישראל

בארץ ובתפוצות

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