
 הגינה הקהילתית במוזיאון הטבע

 
  הצעה לסדר ט"ו בשבט תשפ"א - למשפחה ולחברים

  ליקוט ועריכה : ישראל גלון

 המקור לראש השנה לאילנות הנו במסכת ראש השנה פרק א מישנה א:
 "ארבעה ראשי שנים הם ....באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי.

 בית הילל אומרים בחמישה עשר בו". כלומר, המשמעות העיקרית של טו בשבט
  לפי המקורות הינה מועד קובע להפרשת תרומות ומעשרות ושנות עורלה.

 אך, כיצד הגענו מיום הילכתי לאכילת פירות, לסדרי טו בשבט ולנטיעת אילנות?
 ובכן, במשך אלפי שנות הגלות של עמנו מארצו והניתוק מהחיים החקלאיים

 ומהמצוות התלויות בארץ [תרומות ומעשרות, עורלה ועוד] נחוג טו בשבט בגלות
 בערגה לארץ ישראל ולפירותיה. מסורת אכילת פירות יבשים מא"י  סימלה את

  המצוות הנוהגות בטו בשבט.

 במאה ה-16 המקובלים שעלו לארץ וישבו בצפת והיו קרובים למראות הטבע,
 הנהיגו את סדר ליל טו בשבט שהינו מעין תיקון הנחוג בדומה לסדר פסח ובו
 שותים ארבע כוסות יין לבן ואדום המציין את צבעי החורף והקיץ ואת חילופי

 העונות ומקיימים סעודת בפירות הארץ. בכל קהילה התפתחו מסורות שונות של
 אכילת 10, 15 או שלושים פירות. מסורת הנטיעות בטו בשבט שנהפכה למנהג

 החלה בראשית המאה ועשרים יחד עם תהליך שיבת עמנו לארצו. ראשוני
 העולים רצו לחזק את הקשר לארץ במעשים והדבר הטבעי ביותר שנראה להם

 היה נטיעת עצים בטו בשבט ראש השנה לאילנות.  המנהג התקבל ונהפך
 למסורת למרות שלגבי מינים רבים זו אינה העונה הטובה לנטיעה ובמקרים

 רבים נטיעת שתילים רכים  שאינה מתוכננת היטב מובילה לכישלונות ותמותת
 הצמחים. [אם אכן רוצים לשמר את המנהג כדאי לעשות זאת לאחר תכנון
 מדוקדק ובחירת צמחים שמתאימים לאזור ולעונת הנטיעה והעיקר, לוודא

  שלאחר הנטיעה העצים יטופלו היטב עד התבססותם].

 בעשור האחרון נוספה מסורת חדשה לטו בשבט ושבוע זה נהפך לשבוע שמירת
 הטבע והסביבה ומתקיימים סיורים וכנסים רבים בנושא. בימינו כאשר מיעוטו
 של העם עוסק בחקלאות ורובנו לא מקורבים למצוות התלויות בארץ נוהגים

 לחגוג את טו בשבט ביציאה אל הטבע, בנטיעת עצים , בסדרי טו בשבט
 ובאכילת פירות ארץ ישראל והרבה פירות אחרים שאינם בהכרח גדלים בארץ.

 מאחר וטו בשבט נתפס אצלנו כראש השנה לאילנות בשיבושים לא מעטים
 ברצוננו להציע לכלל אוהבי הסביבה והעצים ולאנשי הגינה הקהילתית במוזיאון
 הטבע להוסיף מימד משמעותי נוסף לחודש זה וליום זה – חודש הגנת האילן

  ויום הגנת האילנות בארצנו.

 יחד, נשיר, נקרא מדרשים ומקורות על ט"ו בשבט. נחוד חידות
 ונחגוג את ראש השנה לאילנות
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 השקדייה פורחת
 מילים: ישראל דושמן,  לחן: מנשה רבינא

 

 ַהְּׁשֵקִדָּיה ּפֹוַרַחת
 ְוֶׁשֶמׁש ָּפז זֹוַרַחת,

 ִצּפֹוִרים ֵמרֹאׁש ּכֹל ַּגג
 ְמַבְּׂשרֹות ֶאת ּבֹוא ַהַחג.

 
 ט"ו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע

 ַחג ָלִאיָלנֹות.
 ט"ו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע

 ַחג ָלִאיָלנֹות.
 

 ָהָאֶרץ ְמַׁשַּוַעת
 ִהִּגיָעה ֵעת ָלַטַעת,
  ּכֹל ֶאָחד ִיַּקח לֹו ֵעץ
 ְּבֶאִתים ֵנֵצא חֹוֵצץ.

 
 ט"ו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע

 ַחג ָלִאיָלנֹות.
 ט"ו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע

 ַחג ָלִאיָלנֹות.
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  מנחה: דברי פתיחה

 "ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם.

 ְּבֶאָחד ְּבִניָסן רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלְּמָלִכים ְוָלְרָגִלים.

 ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים, ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי.

 ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלָּׁשִנים ְוַלְּׁשִמִּטין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְּנִטּיָעה ְוַלְיָרקֹות.

 ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו."

  (מסכת ראש השנה א, א)

 מקור: "ראש השנה לאילן. מאי טעמה? אמר רבי אלעזר, אמר רבי אושעיה: הואיל ויצאו רוב

 גשמי שנה. היינו: שכבר עברו רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה ועלה השרף באילנות

 ונמצאו הפירות חונטין מעתה".  (ראש השנה, י"ד, רש"י)

 "חד אמר: כבר יצאו גשמי שנה כולה וכבר רובה של תקופה מבחוץ. וחד אמר: עד כאן היו חיין

 ממי השנה שעברה, מכאן ואילך הן חיין ממי השנה הבאה".  (ירושלמי, ראש השנה, פרק א')

 
 
 

 במהלך הסדר נהוג לשתות ארבע כוסות יין:
 

הכוס אדום, ומיעוטה לבן רובה השנייה הכוס לבן, כולה הראשונה            הכוס
  השלישית רובה אדום ומיעוטה לבן והכוס האחרונה כולה יין אדום.

 כל כוס מסמלת את פניו המשתנות של החג.
 

  במהלך השנים התפתחו מסורות שונות וטעמים לשתיית ארבעת הכוסות:
את המסמל הוורוד החורפי, השלג את המסמל הלבן - השנה עונות הן אחד               טעם
לפי הסתיו. את המסמל והאדמדם הקיץ את המסמל האדום האביב, מבשרי             הניצנים
מכולם הקשה החומרי, הצד הנו האדום ואילו ביותר הרוחני הצד הינו הלבן              המקובלים,

  ומחייב תיקון.
המקרא בתקופת - ישראל תולדות את שמסמלות הכוסות לארבע נוסף            טעם
תרומות להפרשת קובע מועד בשבט ט"ו היה בארץ, הישיבה תקופת שני,             ובית
פירות לאכול נהגו ישראל, לארץ הגעגועים תקופת הגלות, בתקופת ועורלה.            ומעשרות
נטיעות. כחג היום נחגג ישראל לארץ והשיבה הציונות ראשית בתקופת            יבשים.

 בתקופת המדינה הוא נחגג תוך שאיפה לשמירת הטבע ולהגנת אילנות.
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 מקור ַּבֶּמה נְִתָּבֵרך  / יעקב מעוז

 ַּבֶּמה ִנְתָּבֵרך? יהי רצון, שבעבור עריכת סדר זה, בזכותן של ארבע כוסות
 ובסגולתם של פירות ארץ-ישראל, נזכה להגשמת כל ערכינו.

 
 

 

 

  מנחה: כוס ראשונה – כוס החורף ופירות עולם העשייה

 נרים כוס למען הנוף והחוויות הסביבתיות של ילדינו – נרים כוס של
 מחויבות לשמירה על נוף ילדותם למענם, למען הדורות הבאים ולמעננו.

 נרים כוס כדי שנהפוך את הגעגועים שלנו למנוף לעשייה ברת קיימא.

 היין הלבן מסמל את עונת החורף. השמש מסתתרת, השמים מתכסים
 בעבים, העצים עומדים בשלכת, הטבע נכנס לתרדמה
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  שכל אישה ואיש, שכל עץ ואילן,

 יתנו את פריים המיוחד להם, בקהילה ובטבע
 לאהבה ולהנאה מאילנות ארץ ישראל

 שתתחדש עלינו שנת אילן טובה
 ושופעת ברכה עד בלי די , אמן.

 

 

  

 

    שותים כוס יין ראשונה, כולה לבן



 מקור: ִאילָן ִאילָן ַּבֶמה ֲאָבֶרְכ�?

ַהָּדָבר ְלָמה ָמָׁשל, ְלָך ֶאְמׁשֹול לֹו: ָאַמר , אֹוִתי. ְּתָבֵרְך לֹו: ָאַמר ִיְצָחק, ֵמַרב ַנְחָמן ַרב                  ְּכֶׁשִּנְפָרד

 ּדֹוֶמה:

 ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶׁשָהָיה הֹוֵלְך ַּבִּמְדָּבר ְוָהָיה ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא, ְוִהֵּנה ָמָצא ִאיָלן ֶׁשֵּפירֹוָתיו ְמתּוִקים,

ְוָׁשָתה ִמֵּפירֹוָתיו ָאַכל ָהֵעץ ְּבֵצל ָיַׁשב ְמאֹד, ָהָאָדם ָׂשַמח ַּתְחָּתיו. עֹוֶבֶרת ַהַּמִים ְוַאַּמת ָנֶאה                ְוִצּלֹו

 ִמֵמיַמיו.   ְּכֶׁשָרָצה ָלֶלֶכת ָאַמר: ִאיָלן ִאיָלן ַּבֶמה ֲאָבֶרְכָך?     -

ִצְּלָך ֲהֵרי - ָנֶאה? ִצְּלָך ֶׁשִּיְהֶיה , ְמתּוִקים! ֵּפירֹוֶתיָך ֲהֵרי - ְמתּוִקים? ִּיְהיּו ֶׁשֵּפירֹוֶתיָך ֲאָבֶרְכָך                 ַהִאם

 ָנֶאה!       ֶׁשְּתֵהא ַאַּמת ַהַּמִים עֹוֶבֶרת ַּתְחֶּתיָך?  -     ֲהֵרי ַאַּמת ַהַּמִים עֹוֶבֶרת ַּתְחֶּתיָך!

 ֶאָּלא ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּכל ְנִטיעֹות ֶׁשּנֹוְטִעים ִמְּמָך ִיְהיּו ְּכמֹוְתָך!

ְוִאם עֶֹׁשר, ְלָך ֵיׁש ֲהֵרי ְּבעֶֹׁשר- ִאם ּתֹוָרה, ְלָך ֵיׁש ֲהֵרי ְּבתֹוָרּה- ִאם , ֲאָבֶרְכָך? ַּבֶמה ַאָּתה                   ַאף

  ְּבָבִנים- ֲהֵרי ֵיׁש ְלָך ָּבִנים,    ֶאָּלא ְיִהי ָרצֹון, ֶׁשִּיְהיּו ַהְּיָלִדים ֶׁשְּלָך ְּכמֹוְתָך.

  (תענית ה ע"ב)

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקור: תפילת האילן [תרגום דידי מנוסי]
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  מנחה: כוס שנייה - כוס האביב ופירות עולם היצירה

 הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות כוס שניה של טו בשבט. רובה יין לבן
 ומיעוטה יין אדום. הכוס השנייה מסמלת את עונת האביב, הטבע מתנער

 משנתו, ומחזור חיים חדש מתחיל. ימי השמש מתגברים על ימות הקרה
  והפריחה בשיא תפארתה, שטיחי צבע נפרשים בשדות ובגנים.

  נרים כוס למען הנטיעות הסביבתיות שלנו – למען המשך קיומו של עולם,
 למען יוכלו גם צאצאינו ליהנות מאוויר נקי, משפע של מים מתוקים, מעצי
 היער, ממגוון בעלי החיים ומיופיו של העולם. נרים כוס לזכר האיש שנטע

 חרובים לצאצאיו.

 

 מקור: חוני המעגל

 יום אחד היה [חוני המעגל] הולך בדרך, ראה איש שהיה נוטע חרוב.

 שאל אותו [חוני את האיש]: מתי העץ יניב פירות?

 ענה לו [האיש]: לאחר שבעים שנה.

 אמר לו [חוני]: וכי אתה בטוח שתחיה שבעים שנה? אמר לו אותו אדם: אני באתי לעולם

 ומצאתי חרוב נטוע מניב פירות. כמו שאבותי שתלו לי, כך אני שותך לצורך בני. (תלמוד בלי,

 מסכת תענית דף כ"ג, עמוד א)

 שניים עשר ירחים
  מלים ולחן: נעמי שמר
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 ֲאִני ַהַמִסיק ַּבָקָרה ֶאת ֵּביְתָך
 ַוֲאִני ֲאבּוָקה ְּבֵלילֹות ֲחֵׁשָכה.

 ֲאִני הּוא ַהֵצל ְּביֹום ַקִיץ לֹוֵהט
 ַוֲאִני ַהִמְׁשָען ַלָיִׁשיׁש ַהצֹוֵעד. 

 ַוֲאִני ַהֵמִניב ֶאת ַהְּפִרי ַהֻמְבָחר
 ְלַמַען ַתְרֶוה ֶאת ְגרֹוְנָך ַהִנָחר

 ּוְבֵצאְתָך ְלַפְרֵנס ִמְׁשָּפָחה ְמַחָּכה
 ֲאִני ֵחץ ְוֶקֶׁשת ַוֲאִני ַהַחָּכה. 

 
 ִּכי ֲאִני ַהקֹוָרה ֶׁשֵהִקיָמה ִּבְקָתה

 ַוֲאִני ַהֻׁשְלָחן ַוֲאִני ַהִמָטה
 ַוֲאִני ַהַסף ַוֲאִני ַהַמְׁשקֹוף

 ַוֲאִני ַהָיִדית ֶׁשָהְפָכה ַלָמנֹוף
 ַוֲאִני ַהַגְלַגל ַוֲאִני ַהָקרֹון

 ַוֲאִני ָהֲארֹון ְלַמָסע ַאֲחרֹון. 
 

 ִמׁשּום ָּכְך , ֲאדֹוִני ָהעֹוֵבר ְוַהָׁשב,
 ַאל ִתְפַגע ִּבי ַלָׁשְוא,
 ַאל ִתְפַגע ִּבי ַלָׁשְוא!

 [המנון שמורות הטבע של מוזמביק]

 

 

 

 

 

 

 



 

  בתשרי נתן הדקל
  פרי שחום נחמד
  בחשוון ירד יורה

  ועל גגי רקד
 

  בכסלו נרקיס הופיע
  בטבת ברד

 ובשבט חמה הפציעה
  ליום אחד

 
  באדר עלה ניחוח

  מן הפרדסים
  בניסן הונפו בכוח

  כל החרמשים
 

  באייר הכל צמח
  בסיוון הבכיר

  בתמוז ואב שמחנו
 ניחר קציר

 
  תשרי, חשוון, כסלו, טבת

  חלפו, חלפו ביעף
  גם שבט, אדר, ניסן, אייר,

  סיוון, תמוז ואב
 

  ובבוא אלול אלינו
  ריח סתיו עלה

  והתחלנו את שירנו
 מהתחלה.

 
 

 מקור: על הנטיעות
 

פי על אף לישראל: הוא ברוך הקדוש להם אמר מאכל"; עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו                  "וכי
כשם בנטיעות... זהירים הוו אלא נטע, ולא נשב תאמרו: לא טוב, כל מלאה אותה                שתמצאו
אני אדם: יאמר שלא לבניכם, נוטעים היו אתם אף אחרים, שנטעו נטיעות ומצאתם               שנכנסתם
אדם יבטל לא לפיכך מת!... אני למחר לאחרים? ומתיגע עומד אני מה חי, אני שנים כמה                  זקן,

 מן הנטיעות, אלא כשם שמצא - עוד יוסיף וייטע, אפילו יהיה זקן. מדרש תנחומא, פ' קדושים.
ונטע ּבֹא – משיח לך הרי לך: ויאמרו ידך בתוך נטיעה הייתה אם אומר: היה זכאי בן יוחנן                    רבן

  את הנטיעה ואחר-כך צא והקבילו.
 (אבות דרבי נתן, נוסח ב', לא)
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 כך הולכים השותלים

 מילים: יצחק שנהר לחן: ידידיה אדמון

  ָּכְך הֹוְלִכים ַהּׁשֹוְתִלים

 רֹן ַּבֵּלב ְוֶאת ַּבָּיד
 ִמן ָהִעיר ּוִמן ַהְּכָפר
 ִמן ָהֵעֶמק, ִמן ָהָהר

 ְּבט"ו ִּבְׁשָבט
 ְּבט"ו ִּבְׁשָבט

 
 ָלָּמה ָּבאֶתם, ַהּׁשֹוְתִלים?

 נך ַהַּקְרַקע ּוַבּצֹר
  רגומות ָסִביב ַנְחּפֹר

 ֶּבָהִרים ּוַבִּמיׁשֹור
 ְּבט"ו ִּבְׁשָבט
 ְּבט"ו ִּבְׁשָבט

 
 ַמה ְיֵהא ּפֹה, ַהּׁשֹוְתִלים?

 ְׁשִתיל ָיבֹוא ְּבָכל ֻּגָּמה
 ַיַער ַעד ִיְפרֹׁש ִצּלֹו
 ַעל ַאְרֵצנּו ֲעגּוָמה

  ְּבט"ו ִּבְׁשָבט
  ְּבט"ו ִּבְׁשָבט

  

נטיעת על אמר ישראל ארץ של הראשון רבה זצ"ל] קוק הכהן יצחק [אברהם קוק הרב                 מקור:

התדבקות זו רגילה. חקלאית פעולה סתם זו אין , ישראל בארץ פרי עץ "נטיעת בארץ:                 עצים

"מתחילת רבה]: [ויקרא שנאמר תחילה. הארץ במטע התעסק הוא שאף הקב"ה., של              במצוותיו

בעדן גן אלוקים ה' "ויטע שנאמר תחילה, במטע אלא הקב"ה נתעסק לא העולם של                ברייתו

שבחגיגת מספרים תחילה". במטע אלא תתעסקו לא לא"י, כשתכנסו אתם אף –              מקדם"

לו כשהיגיו כלפיד. אדומים היו ופניו מעיניו, זלגו שדמעות עד , כך כל התרגש במגדיאל                 נטיעות

, אמר הרב בידיו. האדמה בגושי וטפל המעדר את לקחת סרב בנטיעות, שישתתף כדי                מעדר

להשתמש אין לכן דקדוש. מעשה אלא רגילה, חקלאית פעולה איננה ישראל בארץ עץ נטיעת                כי

 במעדר , המפריד בין האדם לבין אדמת הקודש.

 שותים כוס שנייה, רובה אדום ומיעוטה לבן
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  מנחה: אכילת פירות

הפירות - ישראל בארץ פירות לאכילת סמל הן כוסות           ארבע
האכילה. עולמנו, של ביותר והחומרי הגשמי הארצי, המימד את           מסמלים
 אך סודם של הפירות בכך שהם מסמלים את ארבע ההוויות של עולמנו:

פרי● אף ולכן כלל חומרי מימד בו שאין הרוח עולם האצילות-             עולם
 אינו מסמל זאת.

המושלם● את מסמלים הם העליונה, המדרגה הם – הבריאה           עולם
תאנה, כמו . בשלמותם נאכלים הם ומתבזבז. נפסד אינו בו            שדבר

 ענב, תפוח, לימון, אגס, חבוש, תות אוכמניה.
נדרשת● קליפה בהיעדר חיצונית. הגנה למעט זקוקים – היצירה           עולם

נאכלת בהם חיים יוצר שבתוכם הזרע ממשית. יצירה יכולת           מהם
זית, תמר, כמו פסולת הנו תוכם-הגרעין- ואילו והמעטפת          הקליפה

 שיזף, גודגדן, אפרסק, שזיף, מישמש, שסק ועוזרר.
חיצונית.● הגנה של מעטפת ודורשים קליפה, בעלי הם – העשייה            עולם

 קליפתם נזרקת ורק תוכם נאכל  - איצטרובל, אלון, רמון, אגוז, פקאן.
 

 
 

אכילת סגולת שבכוח אבותינו, ואלוהי אלוהינו ה' מלפניך רצון           יהי
ולהגדילם שנית לשוב הודם, שפע מעוז האילנות יתמלאו          הפירות
לחיים ולברכה, לטובה השנה, אחרית ועד השנה מראשית          ולהצמיחם

 טובים ולשלום.   (תיקון ט"ו בשבט, חמדת הימים)

 אוכלים מפירות הארץ

רבי מתלמידו מקוצק מנדל רבי ביקש בשבט עשר בחמישה ישראל ארץ פירות בסעודת               מקור:

ראש על הגמרא בסוגיית בפלפול מאיר יצחק רבי פתח דיומא. מענייני לדרוש מאיר               יצחק

 השנה לאילן, שאל ותירץ, היקשה ופירק. אמר לו רבי מנדל:

השנה ראש מהו להבין כדי באילנות ולהתבונן לשדות לצאת לנו היה די ישראל בארץ היינו                 "לו

 לאילן, פשוטו כמשמעו, ולא בדרך הפלפול"  (ילקוט החכמה)
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  מנחה : כוס שלישית – כוס הקיץ

שרובה כוס בשבט טו של שלישית כוס מצוות לקיים ומזומנים מוכנים             הננו
בשיא הפירות החמה. ימות ואת הקיץ עונת את המסמלת . לבן ומיעוטה              אדום
העולם על – הטוב והכרת הפליאה לחיי השמש. בלהט נצרב והטבע             הבשלתם,
העולם; של יופיו על ותודה שמחה של כוס נרים חיים: אנו שבו והמגוון               היפה
על וביופיים; בפעילותם לבריאה התורמים והצמחים החיים בעלי מגוון           על
מחויבות של כוס נרים עולמנו: על לשמור המסייעים היצורים כל של             חשיבותם
של וליופי לשכלול להתרגל ולא להמשיך שבבריאה, בטוב ולהכיר           להמשיך

 העולם ולהמשיך ולעשות למען ימשיכו מגוון המינים להתקיים בעולמנו.

 

 שלג על עירי - מלים ולחן נעמי שמר

  שלג על עירי, כל הלילה נח.

  אל ארצות החום אהובי הלך.

 

  שלג על עירי, והלילה קר.

  מארצות החום לי יביא תמר.

  שלג על עירי, והלילה הקר.

  מארצות החום לי יביא תמר.

 

  דבש התאנה, מתק החרוב.

  ואורחת גמלים עמוסי כל טוב.

 

  הנה שוב ישוב, שמש לבבי.

  ומשם תפוח זהב יביא.

  הנה שוב ישוב, שמש לבבי.

  ומשם תפוח זהב יביא.

 

  שלג על עירי, נח כמו טלית.

  מארצות החום, מה הבאת לי.

 

  שלג על עירי, שלג על פני.

  ובתוך הפרי כל געגועי.

  שלג על עירי, שלג על פני.

  ובתוך הפרי כל געגועי.
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 הבו לנו יין - עממי, מילים ולחן: מתתיהו שלם

 

 מלאו אסמינו בר, מילים: פנחס לנדר, לחן: דוד זהבי

 

 מלאו אסמינו בר ויקבינו יין,

 בתינו הומים, הומים מתינוקות

 ובהמתנו פורה -

 מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה,

 ואין, ואין עדיין?

 מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה,

 ואין, ואין עדיין?

 

 

 מקור:  עוד לא תמו כל פלאייך – הודיה על הטוב

 אין כרבי נחמן מברסלב לעודד אותנו לצאת אל בין היערות והצמחים:

המקום ולפי העשבים לפי מיוחד, ניגון לו יש ורועה רועה כל כי              דע,

צריכה שהיא מיוחד, עשב לה יש ובהמה בהמה כל כי שם. רועה              שהוא
שהיא מיוחד ניגון לו יש כן שם, שרועה והמקום העשבים ולפי             לאוכלו.
כי ניגון. לו יש כן שם, רועה שהוא והמקום העשבים ולפי לאוכלו              צריכה
העשבים ומשירת שירה. פרקי בחי' שזה שאומר, שירה יש ועשב עשב             כל

 נעשה ניגון של הרועה.

 (רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר'ן, מוהר'ן דתניא דף כט, ע'ב)
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  הבו לנו יין, יין, -

  לא שתינו עוד עדיין, -

  הבו לנו יין ותירוש!

 

  בחיינו לא נקוטה,

  אף נחיה ולא נמותה,

  מה טובים, יפים חיי אנוש!

 

  עורה, עורה! צא בחור,

  במחול נלהב,

  שיש ושמח בחור!

 

  סורה, סורה! כל מר נפש,

  מר לבב.

  סורה, סורה, סור!

 

 



כי והבנה העולם של יופיו על תודה הכרת בנו מעוררת הבריאה אל              הקירבה
של קיומו להמשך וחשובים ייחודיים הם וסוג חיה כל ועשב, עשב             כל

 העולם. יפי בריאה מעדן את הרגש הדתי ואת הכרת הטוב:

חמדות כל אלו ישובו יוצר, ידי מעשה הטבע, מקור אל דעתו             ובשוב
מידות וכל אלים. אל אל נפש והתרוממות קודש רגשי הטבעיות,            הנפש
עזיבתו על-ידי דרכו השחית לא אשר הישר, לאדם אשר הטבעיות            טובות

 אורח ישרים הסלולה.

 (הראי'ה קוק, עין איה – ברכות, כרך ב' ירושלים תש'ן, עמ' 297)

 

 שותים כוס יין שלישית, רובה אדום מיעוטה לבן

 

 שירת העשבים   מילים: נעמי שמר ורבי נחמן מברסלב, לחן: נעמי שמר
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 דע לך ,שכל רועה ורועה
 יש לו ניגון מיוחד , משלו
 דע לך , שכל עשב ועשב

 יש לו שירה מיוחדת , משלו
 ומשירת העשבים , נעשה ניגון

 של רועה

 
 כמה יפה , כמה יפה ונאה

 כששומעים השירה , שלהם
 טוב מאוד , להתפלל ביניהם
 ובשמחה לעבוד ,את השם

 ומשירת העשבים ,מתמלא הלב
 ומשתוקק

 
 וכשהלב ,מן השירה מתמלא
 ומשתוקק , אל ארץ ישראל

 אור גדול , אזי נמשך והולך
 מקדושתה של הארץ  עליו

 ומשירת העשבים , נעשה ניגון
 של הלב.

 
 

 
 

 



  מנחה: כוס רביעית -  כוס הסתיו

 כוס שכולה יין אדום והיא מסמלת את עונת הסתיו. להט הקייץ מפנה את
 מקומו למשב הרוח, לעלי השלכת ולטיפות הגשם הראשון, שנה חדשה

  מתחילה.

 לחיינו:  לחיי כוחות היצירה והעשייה שלנו; לחיי בריאותנו ובריאות
 היקרים לנו; לחיי יכולתנו לתקן את העולם; לחיי שמחת החיים והכרת

 הטוב שלנו; לחיי האהבות  שלנו; לחיי המשפחה שלנו; לחיי החברים

 והקהילה שלנו; לחיי הסביבה בה אנו חיים; לחיי העץ והפרח שהם
 'שלנו'; לחיי האמונה שלנו; נרים כוס לחיי הדברים היקרים באמת בחיים

  שלנו; ולחיי המעשים האחראיים שלנו.

 

 שותים כוס יין רביעית, כולה אדום

 

 מקור: מתוך ראיון רדיו עם עזריה אלון

 עם חידוש ההתיישבות היהודית בשנות השמונים של המאה שעברה עלה
 הצורך במציאת תוכן חדש ליום הזה. בט'ו בשבט בשנת תר"ן - 1890 יצא

 המורה והסופר זאב יעבץ בראש תלמידיו מבית הספר בזכרון-יעקב לנטיעה
 חגיגית, וקבע בכך אופי חדש לט'ו בשבט - חג נטיעת האילנות, ולא סתם
 ראש השנה לאילן. בשנת 1908 הכריזה הסתדרות המורים והגננות באורח
 רשמי על ט'ו בשבט כחג הנטיעות. מאוחר יותר אימצה הקרן הקיימת את

 המועד הזה, וכך אנחנו מכירים את ט'ו בשבט כיום נטיעה, גם כאשר מקומות
 הנטיעה מרוחקים, והרוב המכריע של ילדי בית הספר איננו יכול כלל

 להגיע לנטיעה.

 במבט לאחור אנחנו יכולים להאשים את עצמנו, את הקרן הקיימת ואת
 מועצת המורים למען הקרן הקיימת בכך שט'ו בשבט לא נהיה חג

 לאילנות, ככתוב בשיר, אלא חג הנטיעות. בואו ונחפש בכל הפירסומים
 והשירים מילה על מה שיקרה לשתיל אחרי שנטענו אותו, ועל המחויבות

 שלנו לעץ לאחר שעזבנו את אתר הנטיעות. אין זה מקרה כי בפולקלור
 נוצר זלזול כזה בטקסי הנטיעה, כאשר לעתים לא בא בעקבותם

 יער, אלא טקס נטיעה חדש.
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 באביב את תשובי חזרה  מילים ולחן: שארל אזנבור, תרגום: אבי קורן

 על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם 
 רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה 

 שוב נמתין לשמש, נצפה ונחכה ש... 
 באביב היא תשוב בחזרה 

 
 ערוכים החצבים על אם הדרך 
 בשדה גם סיתוונית התעוררה 

 כל הנרקיסים אספו עלים, קיפלו כותרת 
 אך באביב הם ישובו חזרה 

 
 כבר סובב לו נחליאלי בגננו 
 בשדותינו עפרוני אומר שירה 
 כל יוני הבר התעופפו מחלוננו 

 אך באביב הם ישובו חזרה 
 

 וגם את שנעלמת בבוא הגשם 
 שפרחת פתאום כרוח סערה 

 לא נזיל דמעות ולא נקרא לך שוב מפני ש... 
 באביב את תשובי חזרה 

 
 נחכה לך בחדרנו כל החורף 
 נחכה לך ובשמך תמיד נקרא 

 לא נצא אחרייך לחפש כי אין כל צורך 
 הן באביב את תשובי חזרה 

 
 על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם 

 רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה 
 אנו עוד נמתין לך, נחכה ונצפה ש... 

 באביב את תשובי חזרה

 

 מנחה: טו בשבט יכול להיות לנו ליום של חשבון נפש סביבתי – מט"ו בשבט זה

 ועד ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה: אלו מחויבויות סביבתיות לקחנו על עצמנו
 והאם עמדנו בהם – כיחידים, כקהילה, כמדינה וכחלק מהחברה האנושית

 בכללותה: מה עשינו כדי לשמור על חיי אדם וחיי העצים; להקטין את הצריכה;
 למנוע בזבוז מים יקרים; להקטין את הקרינה ממכשירי הטלפון הניידים;

 לשמור על הסביבה הקרובה לביתנו; להגביר קשרים אנושיים בין בני משפחה,
 שכנים וקהילה, ועוד:בטו בשבט לא נזנח את היציאה אל יופיו של עולם,

 אדרבא – הקשר הבלתי אמצעי לנפלאות הבריאה הוא חלק מהבנתנו את
 חשיבותה של הסביבה.
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 מקור: "בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן
 העדן ואמר לו: ראה מעשיי, כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי-

 בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי, שאם תקלקל - אין מי
 שיתקן אחריך.." [קהלת רבה]

 
 

  מנחה : דברי בן גוריון בכנסת – 17.12.1962

 בעת הבאת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרי לאום ואתרי הנצחה לקריאה
 ראשונה בכנסת

חדש. מועיל מבנה שום במקומו לבוא יוכל לא - שנכרת שבעים בן              "עץ
בניין שום אין אדם. שורשי עוקר כזה עץ המשמיד עתיק. לעץ תמורה              אין
אלונים. חורש ישנה, שקמה עבות, איקליפטוס מעץ יותר חשוב חשמל            או
אין מאה בן ולעץ שם, או כאן להקים תוכל בניין האדם. שורשי              הם
אצלנו. עוקרים קלות ובאיזו העתיד. ערעור אלא ונדליות רק זו אין             תמורה.
המדרכה של הישר לקו למשהו, או למישהו מפריעים שעצים נמצא            תמיד
קצר בדמיונו יזם שמישהו קטנה כיכר לאיזה או החשמל לחוטי            או

 הכנפיים...".
 

  

 לחיי העם הזה  מילים: חיים חפר, לחן: דובי זלצר
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 העם הזה המפולג כל
 השנה 

 כיצד הוא קם כשהוא
 מריח סכנה 

 איך מתעורר הוא מנורבגיה
 ועד צ'ילי 

 כי הוא יודע ש... 
 אם אין אני לי מי לי 

 
 אה... 

 לחיי העם הזה, העם הזה 
 העם הזה, 

 שכמה טוב שהוא כזה, 
 שהוא כזה! 

 לחיי העם הזה 
 שכמה טוב שהוא כזה! 

 
 

 העם הזה מתי נחלץ הוא
 לעזרה 

 כשהוא רואה שיש אתגר או
 יש צרה 

 אין מפלגה אז, אין סיעה
 אז ואין סקטור 

 ומן היעד לא תזיז אותו
 בטרקטור! 

 
 אה... 

 לחיי העם הזה...
 

 הרימו כוס ושתו נא בלי
 להתבייש 

 אל מול הנוער שעמד אל
 מול האש 

 לבני תימן, לבני אלג'יר,
 לבני הייקים - 

 
 אה.. 

 לחיי העם הזה... 
 

 השיר הזה נכתב לפני
 עשרים שנה 

 כשעוד הכל היו תמימים
 פה במדינה 

 היום יאמרו תלך תספר
 לסבתא 

 והלוואי ויום יבוא נשיר זאת
 שוב בצוותא! 

 
 אה... 

 לחיי העם הזה...
 
 
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=396&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=275&lang=1


 משמרות הצמחים,  מאת ברוך ציזיק

למינו", פרי עושה פרי עץ זרע מזריע עשב דשא הארץ "תדשא הוא ברוך הקדוש שאמר                 בשעה

לו: ואומר אותו שמכה ועשב, עשב לכל ברקיע היה מזל רק ושנים. מועדים סדר עוד היה                  לא

 גדל.

 ומשהתחילו הדשאים והאילנות לפרות ולרבות נעשה להם העולם צר כביכול.

 מה עשה הקב"ה? חלק את שנת הצומח לארבע תקופות, ומשמרות קבע לצמחים.

הנחש, בצל החצב, החולות, חבצלת פורחים מר-חשוון חצי עד באב עשר מחמישה              בסתיו

  הסתוונית, הכרכום, בר-יורה ומן האילנות החרוב.

האילנות ומן הדודאים, העירית, הלוף, הרקפת, הנרקיס, החורף: למבשרי נחשבים אלה             צמחים

  השסק, פורחים בימות הגשמים והקור.

עם האביב בוא על מכריזים הלבנים ופרחיו השקד מתרדמתו מתעורר בשבט עשר              בחמישה

 שלל פרחיו: הכלנית, הנורית, הפרג והחרצית.

 בתקופה זו פורחים גם רוב עצי הפרי, כגון: התמר, הזית, התפוח, האגס וכל עצי ההדר.

  בקיץ פורחים קצח השדה, לשון הציפור, הקוץ, הדרדר, הקורנית, ויתר צמחי הקיי למיניהם.

 מאז ידעו כל עץ וצמח את תקופת פריחתם וכל פרח ישמור את תורו.       ט"ו בשבט שמח!

 

 

 

 

 ט״ו בשבט שמח
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 לבני עקיבא ולבני
 הדיסקוטקים

 


