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ט״ו בשבט במתנ״סים
"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 האדם .זקוק הוא לספירה של הטבע ,ללחיצה המקפת
והמאחדת ,שהטבע ,שההוויה אין־הסופית לוחצת על כל נקודה מנקודות גופו
ונפשו ומכריחה אותו לחיות ,להיות אדם ולהיות פרט בפני עצמו; זקוק הוא לקשר
בלתי האמצעי והתמידי שבינו ובין הטבע אין־הסופי ,ליניקה הנעלמה ,שכל אחד
מאטומי גופו ונפשו יונק מן הטבע האין־סופי ושכולו יונק מן האין־סוף; זקוק הוא
לא רק להכרה ולהרגשה ,זקוק הוא לחיי עולם" (האדם והטבע /א.ד גורדון).
הקשר בין האדם לטבע בא לידי ביטוי בט"ו בשבט ,חג האילנות ,וזוהי הזדמנות
לחזק את החיבור שלנו לטבע ואת החיבור בין אנשים החיים בקהילתנו ,לחגוג
ביחד בגינה בבניין ,לציין ביחד את החג במשפחה ובסביבה הקרובה .חיים ציפורי,
מייסד החברה למתנ"סים ,כתב כחזון את השאיפה" :מבניין לבית ,משיכון לשכונה,
מקהל לקהילה" .הטבע סביבנו יכול להיות גורם מחבר ,סביבו אפשר להתכנס
ולחגוג ביחד במרחב הציבורי .מאחלים לכם חג ט"ו בשבט שמח ומחבר!
מושיק אטיק ,מנהל מחוז ירושלים ,החברה למתנסים

ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ ּונְ ַט ְע ֶּתם ָּכל ֵעץ ְּת ִח ָּלה וְנָ ַתן ָה ֵעץ ִּפ ְריֹו ו ְָה ָא ֶרץ יְ ב ָּולּה.
ט"ו בשבט הינו אחד מ׳חגי ישראל המיוחדים.
אין בו שום חובה הלכתית ,חג רשות שהפך למסורת ישראלית מיוחדת במינה.
חג שכולו דברי שבח והודיה ,שכולו חיבור לארץ ולאדמה.
בשנתיים האחרונות גילינו כולנו עד כמה מרחבי האדמה והטבע יכולים להוות
מרחב לחתונות ,כיתות לימוד ,מסיבות סיום ,תפילות ,חגיגות ועוד כל כך הרבה
שימושים.
גילינו שגם החורשה הקטנה מתחת לבית עם  4עצים וחתיכת שמיים יכולה להיות
מקום שקט ובטוח ועל הדרך מפלט מרצף בידודים ):
זוהי הזדמנות נפלאה לחזק את המרחב הקהילתי כמקור לחוסן החברתי שלנו,
להזמין קרובים ורחוקים (בהתאם למגבלות) ולייצר מפגש ושיח ערכי סביב ערכי
הטבע והקיימות והחיבור המיוחד לארץ ישראל.
לחיי האדם ,המפגש והטבע!
אליאסף פרץ ,מנהל אגף חברה ,עיריית ירושלים
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התחדש חג והתחזק מנהג
המקרא מלמד כי ראשית האנושות כרוכה בנטיעת עצים ובשמירתם .בסיפור הבריאה
ֹלהים ַּגן ְּב ֵע ֶדן ִמ ֶּק ֶדם" (בראשית ב ח) .נ ַֹח נוטע כרם ,ולפי חז"ל לקח
ַּיִּטע ה' ֱא ִ
נאמר" :ו ַ
אתו לתיבה "זְ מֹורֹות לִ נְ ִטיעֹות יִ ח ִּורים לִ ְת ֵאנִ ים ְּגר ִֹופית לְ זֵ ִיתים" (ב"ר לא יד) .אברהם
"וְכי ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ
נוטע אשל בבאר שבע (בראשית כא לג) .בני ישראל מצווים ִ
ּונְ ַט ְע ֶּתם ָּכל ֵעץ ַמ ֲא ָכל" (ויקרא יט כג) ,ומוזהרים ִ"ּכי ָתצּור ֶאל ִעיר יָ ִמים ַר ִּבים לְ ִהּלָ ֵחם
ָעלֶ ָיה לְ ָת ְפ ָׂשּה ֹלא ַת ְׁש ִחית ֶאת ֵע ָצּה לִ נְ ּד ַֹח ָעלָ יו ַּג ְר ֶזן" (דברים כ יט) .התורה מורה לנו
לשמור על הסביבה וט"ו בשבט הוא תזכורת לחובה הזאת .בימי חז"ל נזכר ט"ו
בשבט לראשונה במשנה "רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה לָ ִאילָ ן" (ר"ה א א) .הוא מבדיל בין שנה אחת
לחברתה לעניין תרומות ומעשרות" :עד כאן הן [האילנות] חיין ממי השנה שעברה
ומכאן והילך הן חיין ממי השנה הבאה" (ירושלמי ,ר"ה א ב) .תבחין נוסף הוא בצבוץ
הפרי" ,אילן שחנטו פירותיו קודם חמשה עשר בשבט מתעשר לשנה שעברה ,אחר
חמשה עשר בשבט מתעשר לשנה הבאה" (בבלי ,ר"ה טו ע"ב) .רבן בן יוחנן בן זכאי
הורה להקדים את מצוות הנטיעה להקבלת פני המשיח (אדר"נ נו"ב לא).
החל מימי הביניים המאוחרים נתפס יום ט"ו בשבט כהזדמנות לבטא את הגעגועים
של העם הגולה אל ארצו מולדתו .חכמי הקבלה מזכירים אותו בספר "חמדת
ימים" ובקונטרס "פרי עץ הדר" .הם נהגו לאכול שלושים מיני פירות ,תוך ברכות,
תפילות ולימוד .לפרקים שתו ארבע כוסות יין ,שצבעו היה משתנה מכוס לכוס,
בהתאם לארבע עונות השנה .בעליות הציוניות הגדולות נתפסו הנטיעות כסמל
לאחיזה מחודשת של העם בארצו .הסתדרות המורים הכריזה בתרס"ח  1908על
יום הנטיעות וייסדה מסורת חדשה בישראל .מאז נעשה החג לאחד הסמלים של
הציונות וכנסת ישראל נוסדה בט"ו בשבט תש"ט  .14.2.49בעשורים האחרונים נוסף
לתכני היום ערך שימור הסביבה ,מה שמלמד שהחג מתחדש והולך.
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ראש השנה לאילן ויום שמירת הסביבה
אׁשי ָׁשנִ ים ֵהםְּ :ב ֶא ָחד ְּבנִ ָיסן ,רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה לַ ְּמלָ ִכים וְ לָ ְר ָגלִ יםְּ .ב ֶא ָחד
ַא ְר ָּב ָעה ָר ֵ
ֶּב ֱאלּול ,רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה לְ ַמ ְע ַׂשר ְּב ֵה ָמהְּ ...ב ֶא ָחד ְּב ִת ְׁש ֵרי ,רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה לַ ָּׁשנִ ים וְלַ ְּׁש ִמ ִּטין
וְלַ ּי ְֹובלֹות ,לַ ּנְ ִט ָּיעה וְלַ יְ ָרקֹותְּ .ב ֶא ָחד ִּב ְׁש ָבט ,רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה לָ ִאילָ ןְּ ,כ ִד ְב ֵרי ֵבית ַׁש ַּמאי.
ֵּבית ִהּלֵ ל א ְֹומ ִריםַּ ,ב ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר ּבֹו.
משנה ,ראש השנה א א

רצים למשנה

ָּכל ר ֶֹועה ְור ֶֹועה יֵׁש לֹו נִ ּגּון ְמי ָֻחד
ְל ִפי ָה ֲע ָש ִֹבים
ְּול ִפי ַה ָּמקֹום ֶׁשהּוא ר ֶֹועה ָׁשם...
ְּול ִפי ָה ֲע ָש ִֹבים ו ְַה ָּמקֹום ֶׁשר ֶֹועה ָׁשם
ּכֵ ן יֵׁש לֹו נִ ּגּון
ּכִ י כָ ל ֵע ֶשֹב ֵוָע ֶשֹב יֵׁש לֹו ִׁש ָירה...
ִּומ ִּׁש ַירת ָה ֲע ָש ִֹבים נַ ֲע ֶשֹה נִ ּגּון ֶׁשל ָהר ֶֹועה
ר' נחמן מברסלב

ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ הְּ ,ברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה
לִ ֵּבנּו ָענָ ה ִּב ְת ִפּלָ ה נ ָֹוׁשנָ ה
ֶׁשּיָ ָפה וְ ׁשֹונָ ה ְּת ֵהא ַה ָּׁשנָ ה
ֲא ֶׁשר ַמ ְת ִחילָ ה לָ ּה ְּב ִׁשיר
נעמי שמר

שולי רנד

חג לנטיעות ומועד לציונות
וְכִ י ָת ֹבאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ ּונְ ַט ְע ֶּתם ּכָ ל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל (ויקרא יט כג)ָ .א ַמר לָ ֶהם הקב"ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל:
ֹאמרּו נֵ ֵׁשב וְֹלא נִ ָּטעֶ .אּלָ א ֱהוּו זְ ִה ִירין
ַאף ַעל ִּפיֶׁ ,ש ִּת ְמ ְצאּו א ָֹותּה ְמלֵ ָאה ּכָ ל טּובֹ ,לא ּת ְ
אתם נְ ִטיעֹותֶׁ ,שּנָ ְטעּו
ַּבּנְ ִטיעֹותֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ּונְ ַט ְע ֶּתם ּכָ ל ֵעץ ַמ ֲאכָ לּ ,כְ ֵׁשם ֶׁשּנִ כְ נַ ְס ֶּתם ְּומ ָצ ֶ
ֹוט ִעים לִ ְבנֵ יכֶ ם( .תנחומא ,קדושים ח) אנסמבל ימאן
ֲא ֵח ִריםַ ,אף ַא ֶּתם ֱהיּו נ ְ
ֹאמרּו לְ ָךֲ :״ה ֵרי ָמ ִׁש ַיח ָּבא״,
ַר ָּבן י ָֹוחנָ ן ֶּבן ַז ַּכאי א ֵֹומרִ :אם ָהיְ ָתה נְ ִט ָיעה ְּבתֹוְך יָ ְדָך וְ י ְ
וְא ַחר ָּכְך ֵצא ַוְה ְק ִּבילֵ הּו( .אבות דרבי נתן נו"ב לא)
נְ ַטע ֶאת ַהּנְ ִט ָיעה ַ
ָּכְך הֹולְ ִכים ַהּׁש ְֹותלִ ים
רֹן ַּבּלֵ ב ֵוְאת ַּבּיָ ד
ִמן ָה ִעיר ִּומן ַה ְּכ ָפר
ִמן ָה ֵע ֶמקִ ,מן ָה ָהר
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט
יצחק שנהר

ָׁשלֹום לָ ְך ֶא ֶרץ נֶ ְה ֶּד ֶרת
ַע ְב ֵּדָך ַה ַּדל נ ֵֹוׂשא לָ ְך ִׁשיר ִמ ְזמֹור
ַּגם ִאם לְ ִע ִּתים נ ֵֹודד ֲאנִ י ַעל ֶּד ֶרְך
ָמה טֹוב לִ נְ ּדֹד ַאְך טֹוב י ֵֹותר לַ ֲחזֹר
אילן גולדהירש

רינת וחברים
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ּבַ ֶּמה נִ ְתּבָ ֵרְך?
יְ ִהי ָרצֹוןֶׁ ,ש ַּב ֲעבּור ֲע ִר ַיכת ֵס ֶדר ֶזה
ִּב ְזכ ָּותן ֶׁשל ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות
ִּוב ְס ֻגּלָ ָתם ֶׁשל ֵּפרֹות ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל
נִ ְז ֶּכה לְ ַה ְג ָׁש ַמת ָּכל ֲע ָר ֵכינּו
ֶׁש ָּכל ִא ָּׁשה ִוָאיׁשֶׁ ,ש ָּכל ֵעץ ִוְאילָ ן
יִ ְּתנּו ֶאת ִּפ ְריָ ם ַה ְּמיֻ ָחד לָ ֶהם ַּב ְּק ִהּלָ ה ַּוב ֶּט ַבע
לְ ַא ֲה ָבה וְלַ ֲהנָ ָאה ֵמ ִאילָ נֹות ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל
ת-אילָ ן ט ָֹובה
ֶׁש ִּת ְת ַח ֵּדׁש ָעלֵ ינּו ְׁשנַ ִ
וְ ׁש ַֹופ ַעת ְּב ָר ָכה ַעד ְּבלִ י ַּדיָ .א ֵמן
העורך

ָאז יְ ַרּנֵ ן ֵעץ ַהיְ ָע ִרים לִ ְפנֵ י ֵאל ַא ִּדיר ַא ִּד ִירים
יָ ִעיר ְז ִמירֹות ִוְׁש ִירים ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש
יִ ְת ָּפ ַאר ֵאל ַחי צ ֵּורנּו ְּוׁשמֹו יִ ְת ַק ָּדׁש
ָּברּוְך ֵאל ׁש ֵֹוכן ֲע ָרבֹות ַהּב ֵֹורא נְ ָפׁשֹות ַרּבֹות
ָּוב ָרא ִאילָ נֹות טֹובֹות ָא ִׁשיר ִׁשיר ָח ָדׁש
יִ ְת ָּפ ַאר ֵאל ַחי צ ֵּורנּו ְּוׁשמֹו יִ ְת ַק ָּדׁש
ר' יוסף חיים

הבוימלטיש

אׁשינּו ׁשּוב נ ְֹוׁשרֹות ִטּפֹות ֶׁשל ֶּג ֶׁשם
ַעל ָר ֵ
ר ַּוח ְס ָתו ֲעלֵ י ָז ָהב ַּב ָּכל ִּפ ְּז ָרה
ׁשּוב נַ ְמ ִּתין לַ ֶּׁש ֶמׁש ,נְ ַצ ֶּפה ּונְ ַח ֶּכה ֶש...
ָּב ָא ִביב ִהיא ָּתׁשּוב ַּב ֲח ָז ָרה
אבי קורן

הנח"ל
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שער הסתיו
ְמ ַק ְּד ִׁשים ֶאת ַה ַחג ַעל ְּג ִב ַיע יַ יִ ן לָ ָבן.
ַהּיַ יִ ן ַהּלָ ָבן ְמ ַס ֵּמל ֶאת עֹונַ ת ַה ְּס ָתו ,רּוחֹות ְמלַ ְּטפֹות ַמ ְק ִּדימֹות ֶאת
ַהח ֶֹרף ַהּס ֵֹוערַ ,ה ַח ָּמה ְמ ַא ֶח ֶרת לִ ְזר ַֹח וְנֶ ְח ֶּפ ֶזת לִ ְׁשק ַֹעַ ,ה ָּׁש ַמיִ ם ִמ ְת ַּכ ִּסים
ֶּב ָע ִבים ֵּכ ִהיםֲ ,עלֵ י ַה ַּׁשּלֶ ֶכת נ ְֹוׁש ִרים לָ ָא ֶרץִ ,מ ְמ ָט ִרים ְמ ִג ִיחים לִ ְפ ָר ִקים
ַוְה ֶּט ַבע ְמ ַב ֵּקׁש לְ ִה ְתנַ ְמנֵ ם.
נַ ְק ִּדיׁש ֶאת ַהּכֹוס ָה ִראׁשֹונָ ה לְ ִה ְת ַח ְּדׁשּות ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
לְ ַה ְג ָׁש ַמת ַה ֲחלֹום ַה ִּצּיֹונִ י ּולְ ַע ְצ ָמאּות ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כֹה לֶ ָחי!
ִהנְ נִ י מ ָּוכן/נָ ה ְּומ ֻז ָּמן/נָ ה ,לְ ַק ֵּדׁש ֶה ָחג ַעל ּכֹוס יַ יִ ן ִראׁשֹונָ ה ֵמ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות
ֵס ֶדר לֵ יל ט"ּו ִּב ְׁש ָבט

להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ּב ֵֹורא ְּפ ִרי ַה ֶּג ֶפן
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ַה ִּׁשיר יִ ְהיֶ ה לָ ֶכם ְּכלֵ יל ִה ְת ַק ֶּדׁש ָחג ִוְׂש ְמ ַחת לֵ ָבב ַּכהֹולֵ ְך ֶּב ָחלִ יל לָ בֹוא ְב ַהר ה'
ֶאל צּור יִ ְׂש ָר ֵאל( .ישעיה ל כט)
ל-חיׁ ,ש ֵֹוכן ְמר ִֹומים
ִּב ְרׁשּות ֵא ַ
ַהּמ ִֹוציא ִמן ָה ָא ֶרץ ֵּפרֹות נְ ִע ִימים
ִּוב ְרׁשּות מֹור ַֹותי ַוְרּב ַֹותי ַה ְּמ ֻס ִּבים
ָהע ִֹוׂשים יֹום ַחג לָ ִאילָ נֹות ַהּט ִֹובים
נִ ָּׂשא ּכֹוס ְּב ָר ָכה ְּברֹן ְּוב ִׁש ִירים
ּונְ ַק ֵּדׁש ְּב ִׂש ְמ ָחה ֶאת מ ֵֹועד ַהּנִ ִירים
ָּברּוְך יִ ְׂש ָר ֵאל ֶה ָע ֵמל ַּב ָּׂשדֹות ַּוב ַּגּנִ ים
ְּובר ָּוכה לֹו ֶא ֶרץ ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים
לְ ַחּיִ ים נִ ְׁש ֶּתהְ ,ז ֵקנִ ים ַטף וְנָ ִׁשים
לְ ַא ֲה ָבה ,לְ ָׁשלֹום ּולְ טּוב ַה ַּמ ֲע ִׂשים
וִיק ֵבינּו ַזּנִ ים
ַה ְּמ ַמּלֵ א ֲא ָס ֵמינּו ַּבר ָ
ל-חיּ ,ב ֵֹורא ְּפ ִרי ַה ְּג ָפנִ ים
יִ ְת ָּב ַרְך ֵא ַ
העורך

רוני איש-רן
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ִעם ַה ְּס ָתו ָח ְזרּו ַה ִּצּפ ִֹורים
ֵמ ֵע ֶבר לַ ִּמ ְד ָּברֵ ,מ ֵע ֶבר לֶ ָה ִרים
וְ הּוא ָר ָאה א ָֹותּה ַעל ֶה ָענָ ף
ִוְהיא ְּכ ֻחּלַ ת נ ָֹוצהִ ,וְהיא ַּד ַּקת ָּכנָ ף
ֶזה ָהיָ ה ִעם ּבֹוא ַה ְּס ָתו
הּוא א ָֹותּה ָּכל ָּכְך ָא ַהב
ָהיְ ָתה יָ ָפה ְּכמֹו ַּב ִּׁש ִירים
ְּכמֹו ַּב ְּס ָתו ַה ִּצּפ ִֹורים
יורם טהר לב

Y.M

אילנית

ָּכל ְס ָתו ֲאנִ י נ ֵֹוׁשר ֶאל ּתֹוְך ַע ְצ ִמי
ַמ ָּמׁש ְּכמֹו ָאזֶּ ,ב ָהלָ ה ְׁש ֵק ָטה
ַהּיֶ לֶ ד ֶה ָח ָדׁש ַּב ִּכ ָּתה...
וְיֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו נָ ִעים ָּב ֶזה
וְיֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו ַמ ְכ ִאיב
ְמנַ ֶּסה ֹלא לִ ְׁשּכ ַֹח
ֶׁש ַּבּסֹוף ַמ ִּג ַיע ָה ָא ִביב
אשכול נבו

דוד דאור

"לֵ ְך ֶאל נְ ָמלָ ה ָע ֵצלְ ,ר ֵאה ְד ָר ֶכ ָיה ֲוַח ָכםֲ ,א ֶשׁר ֵאין לָ ּה ָק ִצין שֹ ֵׁטר ּומ ֵֹשׁלָּ .ת ִכין ַּב ַּקיִ ץ
לַ ְח ָמּהָ ,א ְג ָרה ַב ָּק ִציר ַמ ֲא ָכלָ ּה( ".משלי ו ו) .מעשה בחרגול ובנמלה שבילו את ימי
הקיץ שלהם כל אחד בדרכו .החרגול קיפץ מרגב לרגב ,זלל להנאתו ונהנה מן
השמש החמימה ואילו הנמלה הייתה עמלה יומם וליל באגירת מזון ושיפור הקן
לקראת ימי החורף הזועפים .כאשר הגיעה עונת הסתיו החלו להתדלדל מקורות
המזון של החרקים שנחרדו מאימת החורף הממשמש ובא .פנה החרגול אל
הנמלה בתחינה לקבל מעט מן המזון שאגרה כל הקיץ .גערה בו הנמלה ואמרה:
מי שטרח בערב שבת ,יאכל בשבת .נוסטלגיה 90
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עולם העשייה
חכמי הקבלה חילקו את המציאות לארבעה עולמות ,הנקראים
בקיצור אבי"ע :אצילות ,בריאה ,יצירה ועשייה .עולם האצילות הוא
מעבר לכל השגה אנושית ולכן נעסוק רק בשלושת האחרונים .לפי סדר העולמות
הזה ,עולם העשייה הוא הדרגה הרוחנית הנמוכה ואילו האצילות היא הגבוהה
ביותר .את עולם העשייה מייצגים פירות בעלי קליפה ,שאת תוכם אוכלים ואת
קליפתם משליכים .התוך מסמל את הטוב ואילו הקליפה את הרע .כך הופך סדר
אכילת פירות ט"ו בשבט לסדרה של פעולות סמליות הבאות להעלות את החברה
הישראלית במדרגות הרוחניות מעולם שיש בו טוב ורע לעולם שכולו טוב .כסמל
לעולם העשייה נאכל פירות בעלי קליפה כגון אגוזים ,שקדים ופרי הדר.

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ּב ֵֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
על ר' מאיר נאמר "רימון מצא ,תוכו אכל ,קליפתו זרק" .הרימון הוא המורה הרוחני
של ר' מאיר ,החכם הגדול אלישע בן אבויה .למרות שחכם זה שינה את אמונתו,
המשיך רבי מאיר ללמוד ממנו תורה תוך שהוא בורר לעצמו את התוכן הטוב
מהקליפה הגרועה .מכאן אנו למדים שמי שמבקש ללמוד חוכמה מחברו לא
"מ ָּכל ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂש ַּכלְ ִּתי" (תהילים קיט צט) ,וכן
צריך לבדוק מהי אמונתו ,שכן נאמר ִ
"א ֶיזהּו ָח ָכםַ ,הּל ֵֹומד ִמ ָּכל ָא ָדם" (אבות ד א) .ניתן ואף רצוי לקדם שיתוף פעולה
ֵ
בין אנשים בעלי אמונות ודעות שונות( .לפי רבנו בחיי ,אבות ד א)
אׁשית ִּפ ְר ֵחי ְס ָמ ַדר
יֹום ט"ו ְׁש ָבט ַהּנֶ ְה ָּדר ֵר ִ
ֹלא ַת ְצ ַמח ָה ָא ֶרץ ַּד ְר ָּדר ִּכי ִאם ְּפ ִרי ֵעץ ָה ָדר
ַמ ְמ ַת ִּקים ְמ ֻר ָּק ִחים ֵּופרֹות ַה ְמ ֻׁש ָּב ִחים
א ְֹוכלִ ים א ָֹותם ְּוׂש ֵמ ִחים ְּומ ַהלְ לִ ים לָ ֵאל נֶ ְא ָּדר
ר' מרדכי מסלטון

דוד מנחם

ר ַּוח ְס ָתו ֵמ ָעלַ י
ְמיַ ּלֵ לָ ,חלְ פּו לִ י ַה ָּׁשנִ ים
ַעל ַמ ְקלִ י ֶא ְצלַ ע ֶוְא ְצ ַחק
עֹוד יֹום נָ ַתן לִ י ֵאל
יוסי מדמוני

נתי לוי
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מסורת נוספת של אכילת פירות בט"ו בשבט הולכת לפי סדר שבעת המינים
"א ֶרץ ִח ָּטה ְּוׂשע ָֹרה ֶוְג ֶפן ְּות ֵאנָ ה ִוְרּמֹוןֶ ,א ֶרץ ֵזית ֶׁש ֶמן
שבהם נשתבחה ארץ ישראלֶ :
ְּוד ָבׁש" (דברים ח ח) .חיטה ושעורה הם מיני מאפה ,גפן היא יין ,תאנה היא דבלה,
רימונים ,שנשארו מראש השנה ,זיתים כסמל לשמן ודבש תמרים.
עם ישראל נמשל לגל של אגוזים המסוגל להיות יציב כאשר כל אגוז מוצא את
מקומו בתוך הגל .במידה ששולפים אגוז אחד ,הגל מתמוטט ומתרגש ,ועל כך
נאמר" :כל הפירות יכול אדם ליטול מהם מתוך השק ואין חבריהם מרגישים ,בין
תמרים בין תותים בין תאנים ,אבל האגוז כיון שאתה נותן ידיך ונוטל מהם מעט,
כולם מתרעמים ומרגישים" (פסיקתא רבתי יא) .אם אחד מאתנו נתון במצוקה כולנו
ערבים לשלומו ולרווחתו ולכן אנו נחפזים לצאת לעזרתו.
לְ ַמ ְעלָ ה ְּב ַהר ְּכ ָבר ַה ֶּׁש ֶמׁש ׁש ַֹוק ַעת
וְ ר ַּוח ֶׁשל ֶע ֶרב ּפ ֵֹורץ ִמן ַהחֹם
ַסּיֶ ֶרת ֱאגֹוז ֶאת ַה ֶּד ֶרְך י ַֹוד ַעת
ִּכי ָּבּה ִהיא ָהלְ ָכה ַּגם ֶא ְתמֹולַּ ,גם ִׁשלְ ׁשֹום
לְ ַסּיֶ ֶרת ֱאגֹוז יֵ ׁש ְקלִ ָּפה ְק ָצת ָע ָבה
ַאְך לֵ ב ֶׁשל ָז ָהב ֲוַהמֹון ַא ֲה ָבה
דודו ברק

יגאל בשן

ֶאל ִּגּנַ ת ֱאגֹוז יָ ַר ְד ִּתי לִ ְראֹות ְּב ִא ֵּבי ַהּנָ ַחל
לִ ְראֹות ֲה ָפ ְר ָחה ַה ֶּג ֶפן ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹנִ ים
לְ ָכה ד ִֹודי נֵ ֵצא ַה ָּׂש ֶדה נָ לִ ינָ ה ַּב ְּכ ָפ ִרים
נַ ְׁש ִּכ ָימה לַ ְּכ ָר ִמים נִ ְר ֶאה ִאם ָּפ ְר ָחה ַה ֶּג ֶפן
ִּפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹונִ ים
ָׁשם ֶא ֵּתן ֶאת ּד ַֹדי לָ ְך
שיר השירים

קרולינה

יָ ִמים חֹולְ ִפים ְּוכ ָבר ַה ְּס ָתו
ָעלִ ים ֵמ ִתים יַ ְׁש ִאיר ַא ֲח ָריו
ְּד ָמעֹות עֹולֹות וְ ׁשּוב ַה ִּז ְכרֹונֹות
ָא ִביב ָרחֹוק ַוְקיִ ץ ֶׁש ָחלַ ף
הֹו ִמי יָ ִׁשיב ֶאת עֹנֶ ג ַהּלֵ ילֹות
ֶח ְמ ַּדת יָ ִמים ָא ְבדּו לַ ָּׁשוְא
יעקב שבתאי

Y.M

יהורם גאון
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שער החורף
מ ְֹוז ִגים לַ ָּג ִב ַיע יַ יִ ן ֶׁש ֻרּבֹו לָ ָבן ִּומעּוטֹו ָאדֹם.
אׁשית ִה ְתע ְֹוררּות ַה ֶּט ַבע
ְמ ַעט ָהא ֶֹדם ֶׁשה ַֹוס ְפנּו לַ ּיַ יִ ן ַהּלָ ָבן ְמ ַס ֵּמל ֶאת ֵר ִ
ְּב ִעּצ ָּומם ֶׁשל יְ מֹות ַהח ֶֹרף ַה ָּק ִרים ַוְהּס ֲֹוע ִריםַ .הּלִ ְבלּוב ַה ְּמ ֻה ָּסס ַוְה ְּפ ִר ָיחה
ַה ְּמ ֻע ֶּדנֶ ת ְמ ִע ִידים ִּכי ַה ֶּט ַבע ְמ ַב ֵּקׁש לְ ָה ִקיץ ִמ ַּת ְר ֵּד ַמת ַהח ֶֹרף ָה ֲע ֻמ ָּקה
ֶׁשּנָ ְפלָ ה ָעלָ יוְּ ,וברֹאׁש ֻּכּלָ ם ע ֵֹומד ִס ְמלֹו ֶׁשל ַה ַחגַ ,ה ָּׁש ֵקד.
נַ ְק ִּדיׁש ֶאת ַהּכֹוס ַה ְּׁשנִ ּיָ ה לְ ַה ְג ָּב ַרת ָה ַא ֲה ָבה ו ְָה ַא ְחוָה ַּב ֶח ְב ָרה ַהּיִ ְׂש ְר ֵאלִ ית,
לְ ִה ְת ַע ְּצמּות ַהּס ְֹובלָ נּות ַוְה ָּכבֹוד לַ זּולַ ת ּולְ ִחּזּוק ַהּלְ ִכידּות ַה ֶח ְב ָר ִתיתּ ,כֹה לֶ ָחי!
ִהנְ נִ י מ ָּוכן/נָ ה ְּומ ֻז ַּמן/נָ ה ,לִ ְׁשּתֹות ּכֹוס יַ יִ ן ְׁשנִ ּיָ ה ֵמ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ֵס ֶדר לֵ יל ט"ּו ִּב ְׁש ָבט
לְ ַחּיִ ים!
ַה ְּׁש ֵק ִדּיָ ה ּפ ַֹור ַחת
ֶוְׁש ֶמׁש ָּפז ז ַֹור ַחת
ִצ ֳּפ ִרים ֵמרֹאׁש ָּכל ַּגג
ְמ ַב ְּׂשרֹות ֶאת ּבֹוא ֶה ָחג
ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ִה ִּג ַיע – ַחג ָה ִאילָ נֹות
ישראל דושמן

דפנה ארמוני

ֶׁשלֶ ג ַעל ִע ִיריָּ ,כל ַהּלַ יְ לָ ה נָ ח
ֶאל ַא ְרצֹות ַהחֹם ֲאה ִּובי ָהלַ ְך
ֶׁשלֶ ג ַעל ִע ִיריַ ,וְהּלַ יְ לָ ה ַקר
ֵמ ַא ְרצֹות ַהחֹם לִ י יָ ִביא ָּת ָמר
ֶׁשלֶ ג ַעל ִע ִיריַ ,וְהּלַ יְ לָ ה ַה ַּקר
ֵמ ַא ְרצֹות ַהחֹם לִ י יָ ִביא ָּת ָמר
נעמי שמר

Y.M
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רוחמה רז

כאשר הלל הזקן ,נשיא הסנהדרין ,היה נער צעיר ,ביקש ללמוד תורה בבית המדרש,
שבו לימדו שני ענקי הדור ,שמעיה ואבטליון .אך שכר הלימוד הגבוה מידי אילץ
אותו לעבוד קשה ואת משכורתו חילק מחצית למחייתו ומחצית למימון שכר
הלימוד .ביום שישי אחד לא היה בידו לשלם לבית המדרש ולכן אסרו עליו את
הכניסה ללימודים .הלל לא ויתר על רכישת השכלה ולכן טיפס על גג בית המדרש
כדי להאזין לדברי החכמים דרך חלון שבו .חורף סוער שבאותו היום הנחית כמות
גדולה של שלג על הגג וכיסה את הלל התלמיד העני .למחרת ,ביום השבת ,כאשר
האיר היום ,נכנסו שמעיה ואבטליון לבית המדרש ומצאו אותו חשוך .בדקו את
החלון שבתקרה וגילו לתדהמתם דמות אדם בתוכו .מיד עלו לגג ופרקו מעל הלל
שלג בגובה שלוש אמות .הכניסו אותו לבית המדרש ,רחצו אותו והושיבו אותו על
יד המדורה שהבעירו .לאחר שהתאושש אמרו האחד לשני :למען תלמיד כזה
ראוי לחלל את השבת( .לפי התלמוד יומא לה ע"ב)
ִעם ֶׁשלֶ ג ַצח רֹאׁשֹו ַּב ֲע ָר ֶפל
רֹאׁשֹו ָּב ַער ְּב ַעל ָּכ ְרחֹו
ֲוַאנָ ִׁשים ָע ְצרּו לְ ִה ְס ַּת ֵּכל
לְ ִה ְס ַּת ֵּכל ֶאל ּתֹוְך ּתֹוכֹו
ָמ ָצא ִּבנְ יָ ן ָּגדֹול ָעלָ ה לַ ַּגג
ָר ָצה לִ ְצֹלל ְּכמֹו ַהּנֵ ץ
ַאְך ִמ ֵּכיוָן ֶׁש ֶּזה ָהיָ ה יֹום ַחג
נָ ַחת ַעל ַצ ַּמ ְרּתֹו ֶׁשל ֵעץ
שלומי ברכה

משינה

ְּב ֶא ֶרץ ַא ֲה ָב ִתי ַה ָּׁש ֵקד ּפ ֵֹור ַח
ָּב ָא ֶרץ ַא ֲה ָב ִתי ְמ ַח ִּכים לְ א ֵֹור ַח
ֶׁש ַבע ֲעלָ מֹות ֶׁש ַבע ִא ָּמהֹות
ֶׁש ַבע ָּכלֹות ַּב ַּׁש ַער
ַאְך ִמי ֵעינֵ י נֶ ֶׁשר לֹו ֵוִיר ֵאנּו
ִּומי לֵ ב ָח ָכם לֹו וְיַ ִּכ ֶירּנּו
ִמי ֹלא יִ ְט ֶעה ִמי ֹלא יִ ְׁש ֶּגה
ִמי יִ ְפ ַּתח לֹו ַה ֶּדלֶ ת
לאה גולדברג

Y.M
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עולם היצירה
אנו עולים דרגה רוחנית נוספת אל עולם היצירה ,שהוא אחד
מארבע עולמות קבליים הנקראים בקיצור אבי"ע .פירות המסמלים
את עולם היצירה הינם אלה שאנו אוכלים את המעטה החיצוני שלהם ואילו את
הגלעין שלהם זורעים או משליכים ,כגון תמרים וזיתים .בפירות אלה הגלעין הוא
מעין קליפה פנימית רעה ,אך כמות המזון גדולה מין הקליפה ולכן הם מסמלים
דרגה גבוהה יותר מעולם העשייה ועדיין נמוכה מעולם הבריאה.
"מה ְּת ָמ ָרה זֹו ֵאין ָּבּה ְּפסֹלֶ תֶ ,אּלָ א ְּת ָמ ֶר ָיה לַ ֲא ִכילָ ה וְ לּולָ ֶב ָיה לְ ַהּלֵ לֲ ,ח ִרּיֹות לִ ְסּכְֹך,
ָ
ִס ִיבים לַ ֲח ָבלִ יםַ ,סנְ ְסנִ ים לִ ְכ ָב ָרהִׁ ,ש ְפ ַעת קֹורֹות לְ ַה ְקרֹות ָּב ֶהם ֶאת ַה ַּביִ תָּ ,כְך ֵהם
יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאין ָּב ֶהם ְּפסֹלֶ ת ֶאּלָ א ֵמ ֶהם ַּב ֲעלֵ י ִמ ְק ָרא ֵמ ֶהם ַּב ֲעלֵ י ִמ ְׁשנָ ה ֵמ ֶהם ַּב ֲעלֵ י
ַּתלְ מּוד ֵמ ֶהם ַּב ֲעלֵ י ַה ָּג ָדה"ָ .אנּו ֻמ ְז ָמנִ ים לְ ה ִֹוסיף ,לְ ָמ ָׁשלֵ :מ ֶהם ִמ ְתנַ ְּד ִבים ַּב ְּק ִהּלָ ה,
ֵמ ֶהם ע ְֹוז ִרים לַ זּולַ תֵ ,מ ֶהם ַמ ְׁש ִּכינִ ים ָׁשלֹום ְּומ ַק ְּבלִ ים ֶאת ָּכל ָה ָא ָדם ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים
יָ פֹות( .לפי בראשית רבה מא א)
ַצ ִּדיק ַּכ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ְּכ ֶא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂש ֶּגה( .תהילים צב יג)

ֵצל ֵעץ ָּת ָמר וְ אֹור יָ ֵר ַח
ַּומנְ ִּגינַ ת ִּכּנֹור ַּת ְק ִסים ֶאת ַהּלֵ ב
עֹולֶ ה ַה ְּצלִ יל ר ֵֹועד ּב ֵֹוק ַע
ִמ ֵּמ ָית ִרים נִ ְׁש ָּפְך ְּכ ֵאב
אפרים ויינשטיין

עוזיה צדוק

ֲע ֵצי ַה ֶּד ֶקל ְּבלֵ ב ַּב ְג ָּדד
ַעל ַה ְּפ ָרת ַוְה ִח ֶּד ֶקלֶ ,א ֶרץ ַה ָּת ָמר
יָ ְׁשבּו ה ֵֹורינּו ַעל נַ ֲהרֹות ָּב ֶבל
ָּגלּות ַאלְ ַּפיִ ם ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִוְא ָּתם ָּת ִמיד ְּת ִפּלָ ה ּב ֶֹוע ֶרת
עֹוד ְמ ַעט יָ בֹוא ַהּג ֵֹואל
ַעל ַּכנְ ֵפי ַהּנֶ ֶׁשר
נָ בֹוא לְ יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,צּיֹון וְיִ ְׂש ָר ֵאל
Y.M
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ֶא ְׁש ְּתָך ְּכ ֶג ֶפן ּפ ִֹרּיָ ה ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶיתָך ָּבנֶ יָך ִּכ ְׁש ִתלֵ י ֵז ִיתים ָס ִביב לְ ֻׁשלְ ָחנֶ ָך( .תהילים קכח ג)

יֹוצא לֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ"זיִ ת ַר ֲענָ ן יְ ֵפה ְפ ִרי ת ַֹאר ָק ָרא ה'
רֹואה ַזיִ ת ַּב ֲחלֹוםֵׁ ,שם טֹוב ֵ
ָה ֶ
ְׁש ֵמְך" (ירמיה יא טז)ָ .הר ֶֹואה ֶׁש ֶמן ַזיִ ת ַּב ֲחלֹום ,יְ ַצ ֶּפה לִ ְמאֹור ּת ָֹורהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר "וְיִ ְקחּו
ֵאלֶ יָך ֶׁש ֶמן ַזיִ ת ָזְך" (שמות כז כ)( .בבלי ,ברכות נז ע"א)

ַה ְק ֵׁשבַ ,ה ְק ֵׁשב
לְ ַמ ָּׁשב ָהר ַּוח
ְּבנֹוף ַה ֵּז ִיתים
ֵאיזֹו ְצ ִמ ָיחה ֲענָ וָה
ַה ְק ֵׁשב ַה ְק ֵׁשב לְ ַמ ָּׁשב
ֲה ִת ְׁש ַמע ָמה ֵהם א ְֹומ ִרים
ְּד ָב ִרים נְ בֹונִ ים ְּופׁש ִּוטים
לאה גולדברג

בת אלה

ַוְה ַּׁש ַחף ָּתר ,לִ ּבֹו מ ָּואר
ְּב ִפיו ָעלֶ ה ֶׁשל ַזיִ ת
ּבׂש ַֹורת ָׁשלֹום לַ ַּביִ ת
נָ ח ַה ְר ֵחק ִמן ַה ַּׁשיִ ת
ַוְה ַּׁש ַחף ָּתר
ַא ַחר ָעלֶ ה ֶׁשל ַזיִ ת
פנינה אליני

צחי הלוי
Y.M

ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְפ ַרד ַרב נַ ְח ָמן ֵמ ַרב יִ ְצ ָחק ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו לְ ָב ְרכֹוָ .א ַמר לֹוֶ :א ְמׁשֹל לְ ָך ָמ ָׁשל
לְ ָמה ַה ָּד ָבר ּד ֶֹומה ,לְ ָא ָדם ֶׁש ָהיָ ה הֹולֵ ְך ַּב ִּמ ְד ָּבר ָוְהיָ ה ָר ֵעב ָוְעיֵ ף ָוְצ ֵמאָּ ,ומ ָצא ִאילָ ן
ֶׁש ֵּפר ָֹותיו ְמת ִּוקין ִוְצּלֹו נָ ֶאה ַוְא ַּמת ַה ַּמיִ ם ע ֶֹוב ֶרת ַּת ְח ָּתיוָ ,א ַכל ִמ ֵּפר ָֹותיו ָוְׁש ָתה ִמ ֵּמ ָימיו
אֹומר לְ ָך ֶׁשּיְ הּו
"אילָ ן ִאילָ ןַּ ,ב ֶּמה ַא ְב ֵר ְכָך? ִאם ָ
וְ יָ ַׁשב ְּב ִצּלֹוְּ ,וכ ֶׁש ִּב ֵּקׁש לֵ ילֵ ְךָ ,א ַמרִ :
ֵּפר ֶֹותיָך ְמת ִּוקיןֲ ,ה ֵרי ֵּפר ֶֹותיָך ְמת ִּוקיןֶׁ ,שּיְ ֵהא ִצּלְ ָך נָ ֶאהֲ ,ה ֵרי ִצּלְ ָך נָ ֶאהֶׁ ,ש ְּת ֵהא ַא ַּמת
ַה ַּמיִ ם ע ֶֹוב ֶרת ַּת ְח ֶּתיָךֲ ,ה ֵרי ַא ַּמת ַה ַּמיִ ם ע ֶֹוב ֶרת ַּת ְח ֶּתיָךֶ ,אּלָ א ,יְ ִהי ָרצֹון ֶׁש ָּכל נְ ִטיעֹות
ֹוט ִעין ִמ ְּמָך יִ ְהיּו ְּכמ ְֹותָך" (לפי בבלי ,תענית ו ע"א) האחים פליגמן
ֶׁשּנ ְ
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שער האביב
מ ְֹוז ִגים לַ ָּג ִב ַיע יַ יִ ן ֶׁש ַּמ ֲח ִציתֹו לָ ָבן ַּומ ֲח ִציתֹו ָאדֹם.
ַּבּכֹוס ַה ְּׁשלִ ִיׁשית ַקּיָ ם ִאּזּון ֻמ ְׁשלָ ם ֵּבין ִצ ְב ֵעי ַהּיַ יִ ן ַהּלָ ָבן ָוְה ָאדֹם וְ הּוא
ְמ ַס ֵּמל ֶאת ַא ַחת ְמעֹונֹות ַה ָּׁשנָ ה ַה ַּמ ְר ִׁשימֹות ְּבי ֵֹותרָּ .כל ַה ֶּט ַבע א ֵֹומר ִׁש ָירה,
ַה ָּׂשדֹות נִ ְפ ָר ִסים ְּכ ַמ ְר ַב ִּדים יְ ֻר ִּקיםַ ,ה ְּפ ָר ִחים ְמ ַב ְצ ְּב ִצים ִמ ָּכל ֵע ֶבר ִּב ְׁשלַ ל
ְצ ָב ִעים ָוְה ֵע ִצים ל ְֹוב ִׁשים ַּב ֲח ָז ָרה ֶאת ַא ֶּד ֶרת ֶה ָעלִ ים ֶׁש ָּפ ְׁשטּו ַּב ְס ָתו.
נַ ְק ִּדיׁש ֶאת ַהּכֹוס ַה ְּׁשלִ ִיׁשית לְ ִעידּוד ַה ְּק ִהּלָ ִתּיּות ְּביִ ְׂש ָר ֵאל,
לְ ִחּזּוק ַה ִחּב ִּורּיֹות ֵּבין ְּפ ָר ִטים ְּוקבּוצֹות ֵמ ֶר ַקע ׁשֹונֶ ה ּולְ ִבּסּוס ָה ֵאמּון
ָוְה ֲע ֵרבּות ַה ֲה ָד ִדּיִ יםּ ,כֹה לֶ ָחי!
ִהנְ נִ י מּוכָ ן/נָ ה ִּומּזְ ַמן/נָ ה ,לִ ְׁשּתֹות ּכֹוס יַ יִ ן ְׁשלִ ִיׁשית ֵמ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ֵס ֶדר לֵ יל ט"ו ִּב ְׁש ָבט
לַ ַחּיִ ים!
ִּת ְפ ְקחּו ֶאת ָה ֵעינַ יִ םִּ ,ת ְס ַּת ְּכלּו ָס ִביב
ּפֹה ָוָׁשם נִ ְג ַמר ַהח ֶֹרף וְנִ ְכנַ ס ָא ִביב
ַּב ָּׂש ֶדה לְ יַ ד ַה ֶּד ֶרְך יֵ ׁש ְּכ ָבר ְּד ָגנִ ּיֹות
ַאל ַּת ִּגידּו לִ י ֶׁש ָּכל ֶזה ֹלא יָ כֹול לִ ְהיֹות
ֲאנָ ִׁשים ט ִֹובים ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֶּד ֶרְך
ֲאנָ ִׁשים ט ִֹובים ְמאֹוד
ֲאנָ ִׁשים ט ִֹובים י ְֹוד ִעים ֶאת ַה ֶּד ֶרְך
ִוְא ָּתם ֶא ְפ ָׁשר לִ ְצעֹד
נעמי שמר

דני כץ

ָה ָא ִביב ָצ ַחק וַיֵ ט
ֶאת ִּפיו ֵאלֵ ינּו וַיִ ּלְ ַאט
ֶזה ַהּיֹום לִ י יֹום ֻהלֶ ֶּדת
ֲח ִמ ָּשׁה ָע ָשׂר ִּב ְׁש ָבט
נתן אלתרמן

מרים יעקב

Y.M
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קהילות יהודי ארץ-אשור ,המשמרות עד היום את הלשון הארמית המדוברת ,היו
נוהגות לחגוג מיד עם צאת החג ,באיסרו חג פסח ,יום המימונה ,את חג אביב
ֶס ְה ַרנֵ ה .משפחות רבות היו יוצאות אל השדות על יד יובלי הנהרות ,הפרת והחידקל,
אופות לחם חדש שלאחר הפסח ,שרות בלשון הארמית שירי עם ופיוטים ורוקדות
לצלילי התוף והחלילַ ,דהֹולָ א וְ ז ְּורנָ א ( שיכאני) .הן ראו בחודש ניסן ראש לחודשי
השנה ולכן ברכו זה את זו בברכת ֵריׁש ַשּׁתֹוְך ְּב ִר ְיכ ָּתא ,יהי ראש השנה שלך מבורך.
פעילים חברתיים מבקשים כעת לחדש את מסורת החג יחד עם קהילת יהודי
מרוקו ביום המימונה .סהרנה  -מימונה
ָוְהיָ ה ַּבּיֹום ַההּוא יִ ָּת ַקע ְּבׁש ָֹופר ָּגדֹול
ָּובאּו ָהא ְֹב ִדים ְּב ֶא ֶרץ ַאּׁשּור
ַוְהּנִ ָּד ִחים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ִוְה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ה' ְּב ַהר ַהּק ֶֹדׁש ִּביר ָּוׁש ִָלם
ישעיה כז יג

דוד צבאח

ֵּבין נְ ַהר ְּפ ָרת ּונְ ַהר ִח ֶּד ֶקל
ל-ה ָהר ִמ ַּת ֵּמר ֶּד ֶקל
ַע ָ
ַּוב ֶּד ֶקלֵּ ,בין ֳע ָפ ָאיו
ִּת ְׁש ָּכן-לָ ּה ּד ִּוכ ַיפת ָז ָהב
ח.נ ביאליק

גידי גוב ושלומי שבת

ֶמלֶ ְך ּג ֵֹואל ּומ ִֹוׁש ַיע
ֵאל נַ ֲע ָרץ ְּבסֹוד ְקד ִֹוׁשים
ּולְ ֵאין אֹונִ ים ָע ְצ ָמה יַ ְר ֶּבה
ַמ ֲח ִזיק ִר ְפיֹון יְ ֵדי ָר ִׁשים
ִּכי ה ִֹוציא ְּבח ֶֹדׁש ָא ִביב
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲחמ ִּוׁשים
הֹודּו לָ ֵאל ִּכי ַהח ֶֹדׁש ַה ֶּזה
לָ ֶכם רֹאׁש ֳח ָד ִׁשים
ר' משה חוצין
משה חבושה וחברים

Y.M
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עולם הבריאה
הדרגה הרוחנית השלישית והגבוהה ביותר בסדר העולמות היא
עולם הבריאה ,שהוא אחד מארבע עולמות קבליים הנקראים
בקיצור אבי"ע .כאמור ,עולם האצילות ,העליון על הכול ,הוא בלתי מושג ,ולכן
אין לו פירות המסמלים אותו .הפירות המסמלים את עולם הבריאה הינם פירות
הנאכלים בשלמותם .דבר אחד מהם לא נזרק ואינו מתבזבז .תאנים (דבלות),
ענבים (צימוקים) וחרובים ,מסמלים את השלמות שאליה אנו מצווים לחתור.
התאנה ,משבעת המינים שבהם נתברכה ארץ ישראל ,נזכרת כבר בסיפור גן העדן.
אתי
ְּפ ִרי ַּגּנִ י ִהּנֵ ה ֵה ֵב ִ
ְמלֹוא ַה ֶּטנֶ א ַרב ְּפ ֵאר
ִּבּכ ִּורים ּפֹה ֶה ֱעלֵ ִיתי
ֹאׁשי ָע ַט ְר ִּתי ֵזר
וְ ר ִ
ֶּבן ִא ָּכר ִמ ְּפ ִרי ַּגּנֵ הּו
ְּת ֵאנִ ים ִוְרּמֹונִ ים
ַּוב ַּסל לֹו ַעל ִׁש ְכ ֵמהּו
ֶּת ֱה ֶמינָ ה זּוג יֹונִ ים
שמואל בס

שיר עד

ֵאיְך י ְֹוד ִעים ֶׁש ָּבא ָא ִביב
ִמ ְס ַּת ְּכלִ ים ָס ִביב ָס ִביב
ִוְאם ר ִֹואים ֶׁש ֵאין עֹוד ּבֹץ ַּב ְּׁש ִבילִ ים
ִוְאם ר ִֹואים ֶׁשּנֶ ֶעלְ מּו ַה ְּמ ִעילִ ים
ִוְאם ֶּפ ֶרג ַוְגם ַח ְר ִצית
לִ ְכבֹוד ַה ַחג ִק ְּׁשטּו ַא ְר ִצי
ָאז י ְֹוד ִעיםָ ,אז י ְֹוד ִעים
ָאז י ְֹוד ִעיםְׁ ,ש ָבא ָא ִביב
דתיה בן דור

Y.M
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הופ

ִּכי ִהּנֵ ה ַה ְּס ָתיו ָע ָברַ ,ה ֶּג ֶׁשם ָחלַ ף ָהלַ ְך לֹוַ .הּנִ ָּצנִ ים נִ ְראּו ָב ָא ֶרץֵ ,עת ַה ָּז ִמיר ִה ִּג ַיע
וְ קֹול ַהּתֹור נִ ְׁש ַמע ְּב ַא ְר ֵצנּוַ .ה ְּת ֵאנָ ה ָחנְ ָטה ַפ ֶּג ָיה וְ ַה ְּג ָפנִ ים ְס ָמ ַדר נָ ְתנּו ֵר ַיח.
(שיר השירים ב יא-יג)

Y.M

לָ ָּמה נִ ְמ ְׁשלָ ה ּת ָֹורה לַ ְּת ֵאנָ ה? ֶׁשרֹב ָה ִאילָ נֹותַ ,ה ַּזיִ ת ַוְה ֶּג ֶפן ַוְה ְת ָמ ָרה ,נִ לְ ָק ִטין ְּכ ֶא ָחד
ַוְה ְּת ֵאנָ ה נִ לְ ֶק ֶטת ְמ ַעט ְמ ַעטָ ,וְכְך ַהּת ָֹורהַ ,הּיֹום ל ֵֹומד ְמ ַעט ּולְ ָמ ָחר ַה ְר ֵּבה ,לְ ִפי ֶׁש ֵאינָ ּה
ִמ ְתלַ ֶּמ ֶדת ֹלא ְּב ָׁשנָ ה וְֹלא ִּב ְׁש ַּתיִ ם (תנחומא ,פנחס יא) .לָ ָּמה נִ ְמ ְׁשלָ ה ּת ָֹורה לִ ְת ֵאנָ ה?
ֶאּלָ א ָּכל ַה ֵּפרֹות יֵ ׁש ָּב ֶהם ְּפסֹלֶ תְּ .ת ָמ ִרים יֵ ׁש ָּב ֶהם ַּג ְר ִעינִ יםֲ ,ענָ ִבים יֵ ׁש ָּב ֶהם ַח ְר ַצּנִ ים,
ִרּמֹונִ ים יֵׁש ָּב ֶהם ְקלִ ִיפיןֲ ,א ָבל ְּת ֵאנָ ה ֻּכּלָ ה ָיָפה לֶ ֱאכֹלָּ .כְך ִּד ְב ֵרי ּת ָֹורה ֵאין ָּב ֶהם ְּפסֹלֶ ת
(ילקוט שמעוני ,יהושע א ב).
יֵ ׁש ֶר ַגע ָק ָצר ֵּבין ַא ָּדר לְ נִ ָיסן
ֶׁש ַה ֶּט ַבע צ ֵֹוהל ְּב ָכל ֶּפה
הּוא ׁש ֵֹופ ַע ַחּיִ ים
ִׁשּכֹור ְּומ ֻב ָּׂשם
ֵאיְך ֶׁשּי ִֹפי יָ כֹול לְ ַר ֵּפא
Y.M

יהודה פוליקר

ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָּב ָרא הקב"ה ֶאת ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ,נְ ָטלֹו ֶוְה ֱח ִזירֹו ַעל ָּכל ִאילָ נֵ י ַּגן ֵע ֶדן ָוְא ַמר
אתיֵּ ,תן ַּד ַע ְתָך
אתי ִּב ְׁש ִבילְ ָך ָּב ָר ִ
לֹוְ :ר ֵאה ַמ ְע ַׂשי ַּכ ָּמה נָ ִאים ְּומ ֻׁש ָּב ִחין ֵהןָ ,וְכל ָמה ֶׁש ָּב ָר ִ
ֶׁשֹּלא ְּת ַקלְ ֵקל ַוְת ֲח ִריב ֶאת עֹולָ ִמיֶׁ ,ש ִאם ִקלְ ַקלְ ָּת ֵאין ִמי ֶׁש ַּיְת ֵּקן ַא ֲח ֶריָך( .קהלת רבה ז יט)
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שער הקיץ
מ ְֹוז ִגים לַ ָּג ִב ַיע יַ יִ ן ֶׁש ֻּכּלֹו ָאדֹם ַעז.
ַהּיַ יִ ן ַה ָּסמּוק ֶׁש ַּבּכֹוס ָה ְר ִב ִיעית ָוְה ַא ֲחרֹונָ ה ְמ ַס ֵּמל ֶאת ַה ַח ָּמה ָה ֲא ֻד ָּמה,
ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש ַהּי ֶֹוק ֶדת ַּב ַּקיִ ץ ִּב ְמֹלא ֻע ָּזּהַ .ה ַּמ ְר ַב ִּדים ַהּיְ ֻר ִּקים נִ ְצ ָּב ִעים
ָז ָהב ִוְׁשּבֹולֵ י ַה ָּׂש ֶדה ּכ ְֹורעֹות ֵמע ֶֹמס ַּג ְר ִעינִ יםֵּ .פרֹות ַה ַּקיִ ץ ַמ ְב ִׁשילִ ים,
ְמלֵ ֵאי ָע ִסיס ְמ ַת ְק ַּתק ַוְט ְע ָמם ַה ְּמ ֻע ָּדן ׁש ֶֹובה ָּכל ֵחְך.
נַ ְק ִּדיׁש ֶאת ַהּכֹוס ָה ְר ִב ִיעית לְ ַא ֲה ַבת ַה ָּׁשלֹום וְלִ ְׁשלֹום ָה ַא ֲה ָבה ,לְ ַד ְר ֵכי
נ ַֹעם וְלִ נְ ִתיבֹות ָׁשלֹוםֹ ,לא יִ ָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶח ֶרב וְֹלא יִ לְ ְמדּו עֹוד ִמלְ ָח ָמהּ ,כֹה לֶ ָחי!
ִהנְ נִ י מ ָּוכן/נָ ה ִּומ ְּז ַמן/נָ ה ,לִ ְׁשּתֹות ּכֹוס יַ יִ ן ְר ִב ִיעית ֵמ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ֵס ֶדר לֵ יל ט"ו ִּב ְׁש ָבט
לַ ַחּיִ ים!
Y.M

ֵעץ ָה ִרּמֹון נָ ַתן ֵריחֹו
ם-ה ֶּמלַ ח לִ ִיריחֹו
ֵּבין יָ ַ
ָׁשב ,ח ָֹומ ִתיְּ ,גד ֵּודְך ִמּנְ דֹוד
ָׁשבַּ ,ת ָּמ ִתיּ ,ד ֵֹודְך ִמּדֹוד
א ְֹוצרֹות א ִֹופיר ְּוצ ִרי ִּגלְ ָעד
ֶר ֶכב ִמ ְצ ַריִ ם ָׁשלַ לְ ִּתי לָ ְךַּ ,בת
ֶאלֶ ף ַה ֶּז ֶמר ֶא ְתלֶ ה לָ ְך ָמ ֵגן
ִמן ַהּיְ אֹור ַעד ַהּיַ ְר ֵּדן
יעקב אורלנד

רבקה זוהר ולירון לב

ֶאת ָּכל ִּפלְ ֵאי ַה ַּקּיִ ץֶ ,את ַה ַּקׁש
ֶוְאת ְק ִפיצֹות ַה ַח ְרּגֹולִ ים
ֶוְאת ְק ִרירּות ַהּב ֶֹקרֶ ,את ַה ְד ַבׁש
ִה ְז ַמנְ ִּתי ִּב ְמי ָּוחד ִּב ְׁש ִבילִ י
לאה נאור

חוה אלברשטיין
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ֹאמר לָ ֶהם ַה ַּזיִת:
ֹאמרּו לַ ַּזיִתָ :מלְ ָכה ָעלֵ ינּו .וַ ּי ֶ
ָהלֹוְך ָהלְ כּו ָה ֵע ִצים לִ ְמׁש ַֹח ֲעלֵ ֶיהם ֶמלֶ ְך ,וַ ּי ְ
ֹאמרּו
ֹלהים ֲוַאנָ ִׁשיםָ ,וְהלַ ְכ ִּתי לָ נ ַּוע ַעל ָה ֵע ִצים?! וַ ּי ְ
ֶה ֳח ַדלְ ִּתי ֶאת ִּד ְׁשנִ יֲ ,א ֶׁשר ִּבי ַיְכ ְּבדּו ֱא ִ
ֹאמר לָ ֶהם ַה ְּת ֵאנָ הֶ :ה ֳח ַדלְ ִּתי ֶאת ָמ ְת ִקי ֶוְאת
ָה ֵע ִצים לַ ְּת ֵאנָ ה :לְ ִכי ַא ְּת ָמלְ ִכי ָעלֵ ינּו .וַ ּת ֶ
ֹאמרּו ָה ֵע ִצים לַ ָּג ֶפן :לְ ִכי ַא ְּת ָמלְ ִכי ָעלֵ ינּו.
ְּתנ ָּוב ִתי ַהּט ָֹובהָ ,וְהלַ ְכ ִּתי לָ נ ַּוע ַעל ָה ֵע ִצים?! וַ ּי ְ
ֹלהים ֲוַאנָ ִׁשיםָ ,וְהלַ ְכ ִּתי לָ נ ַּוע
ֹאמר לָ ֶהם ַה ֶּג ֶפןֶ :ה ֳח ַדלְ ִּתי ֶאת ִּתיר ִֹוׁשיַ ,ה ְמ ַׂש ֵּמ ַח ֱא ִ
וַ ּת ֶ
ֹאמר ָה ָא ָטד ֶאל
ֹאמרּו ָכל ָה ֵע ִצים ֶאל ָה ָא ָטד :לֵ ְך ַא ָּתה ְמלָ ְך ָעלֵ ינּו .וַ ּי ֶ
ַעל ָה ֵע ִצים?! וַ ּי ְ
ָה ֵע ִציםִ :אם ֶּב ֱא ֶמת ַא ֶּתם מ ְֹׁש ִחים א ִֹתי לְ ֶמלֶ ְך ֲעלֵ ֶיכםּ ,בֹאּו ֲחסּו ְב ִצּלִ יִ ,וְאם ַאיִןֵּ ,ת ֵצא
ֹאכל ֶאת ַא ְר ֵזי ַהּלְ ָבנֹון( .משל יותם ,שופטים ט ח-טז)
ֵאׁש ִמן ָה ָא ָטד וְ ת ַ
ַּב ַּקיִ ץ ַה ֶּזה ִּתלְ ְּב ִׁשי לָ ָבן
ַּת ְח ְׁש ִבי ַמ ְח ָׁשבֹות ְּב ִהירֹות
אּולַ י ְּת ַק ְּבלִ י ִמ ְכ ַּתב ַא ֲה ָבה
אּולַ י נַ ֲע ֵׂשה ְּב ִחירֹות
ֲאנִ י ֶא ְב ַחר ַּבָך ֶוְאת ִּבי ִּת ְב ֲח ִרי
ְּוביַ ַחד נִ ְהיֶ ה לָ רֹב
ִאם ַּב ַּקיִ ץ ַה ֶּזה ִּתלְ ְּב ִׁשי לָ ָבן
ִוְת ְת ַּפּלְ לִ י לְ טֹוב
נעמי שמר

יגאל בשן ומרינה מקסימיליאן

ִמ ֶּמ ֶתק ִּפ ְריֹו ֶׁשל ָחרּוב
ַוְט ַעם יָ ָׁשן ָוְאהּוב
ֶזה ִׁשיר ֶׁש ָּכ ְתבּו וְנָ ְטעּו ִראׁשֹונִ ים
ְּכ ֵדי ֶׁשּיָ ִׁשירּו ָּבנִ ים
ֵח ֶׁשק נְ ִט ַיעת ִאילָ נֹות
נ ֵֹוב ַע ֵמ ֵח ֶפץ ֲה ָט ַבת ַהּדֹורֹות ַה ָּב ִאים
Y.M

יוחאי בן אב"י

ָחרּוב ֶזהִ ,מ ְּׁש ַעת נְ ִט ָיעתֹו ַעד ְׁש ַעת ְּג ַמר ֵּפר ָֹותיו ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה (בבלי ,בכורות ח ע"א).
חֹונִ י ַה ְּמ ַע ֵּגלָ ,היָ ה ְמ ַהּלֵ ְך ַּב ֶּד ֶרְך ָוְר ָאה ִאיׁש ְמ ֻב ָּגר ֶא ָחדֶׁ ,ש ָהיָ ה נ ֵֹוט ַע ֵעץ ָחרּובָׁ .ש ַאל
ֶאת ָה ִאיׁשָ :מ ַתי לְ ַד ְע ְּתָך יִ ֵּתן ָה ֵעץ ַה ֶּזה ֵּפרֹות? ֵה ִׁשיב לֹו ָה ִאיׁש :לְ ַא ַחר ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה.
ָׁש ַאל חֹונִ י ֶאת ָה ִאיׁשִ :וְכי ָּברּור לְ ָך ֶׁש ִּת ְחיֶה עֹוד ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה? ֵה ִׁשיב לֹו ָה ִאיׁשַּ :כ ֲא ֶׁשר
אתיו ָמלֵ א ַּב ֲע ֵצי ָחרּובִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֲאב ַֹותי נָ ְטעּו לְ ַמ ֲענִ יַ ,ע ָּתה ֲאנִ י נ ֵֹוט ַע
אתי לַ עֹולָ םְ ,מ ָצ ִ
ָּב ִ
ֵע ִצים לְ ט ַֹובת יְ לָ ַדי ּולְ ט ַֹובת ַהּדֹורֹות ַה ָּב ִאים( .לפי בבלי ,תענית כג ע"א)
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זמרת הארץ
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ְיִׂש ָר ֵאל ֲא ִב ֶיהםִ :אם ֵּכן ֵאפֹוא ,זֹאת ֲעׂשּוְ ,קחּו ִמ ִּז ְמ ַרת
וַ ּי ֶ
ָה ָא ֶרץ ִּב ְכלֵ ֶיכם וְ ה ִֹורידּו לָ ִאיׁש ִמנְ ָחהְ ,מ ַעט ֳצ ִרי ְּומ ַעט ְּד ַבׁש ,נְ כֹאת
וָ ֹלטָּ ,ב ְטנִ ים ְּוׁש ֵק ִדים (בראשית מג יא) .המונח ִז ְמ ָרה שבפסוק מתכוון לְ ַמ ְז ֵמ ָרה,
למספריים שבהם נעזרים לקטוף פירות .בימינו משתמשים בו גם לעניין השירה.
ִּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה (דברים כ יט)ָ .וְהיָ ה ְּכ ֵעץ ָׁשתּול ַעל ַּפלְ ֵגי ָמיִ ם ֲא ֶׁשר ִּפ ְריֹו יִ ֵּתן
יח( .תהילים א ג) איציק קלה
ְּב ִעּתֹו ָוְעלֵ הּו ֹלא יִ ּבֹול וְ כֹל ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה יַ ְצלִ ַ
ּב ִֹואי ,נָ רּוץ לַ ָׂשדֹותָׁ ,ש ַמיִ ם יִ ָּפ ְתחּו
נִ נְ ׁשֹם ֲאוִיר ָּכנ ַּוע ,לָ נ ַּוע נ ַּוע
ּב ִֹואיַ ,ע ְכ ָׁשו ֶזה ק ֶֹורה ֶזה ֹלא ְּב ִמ ְק ֶרה
ֶׁש ָּׂש ֶדה ִמ ְת ַּגּלֶ ה ָוְהאֹור ִמ ְת ַּב ֵהר ַוְה ְׁש ֵקט ּג ֵֹובר
נרקיס

ֶּבן ָא ָדם ְּכ ֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמיִ ם
ׁש ֶֹרׁש ְמ ַב ֵּקׁש
ֶּבן ָא ָדם ִּכ ְסנֶ ה מּול ַה ָּׁש ַמיִ ם
ּבֹו ּב ֶֹוע ֶרת ֵאׁש
יענק'לה רוטבליט
עמיר בניון ,שולי רנד ועקיבא

ָׁש ָר ִׁשים ַּד ְר ֵכי ָאבֹות
ָׁש ָר ִׁשים ָּכל ַה ְּׁש ָב ִטים
ָּכל ִׁש ֵירי ָּדוִד ַע ְכ ָׁשו ֵהם ָׁש ָר ִׁשים
ָׁש ָר ַׁשי ִמ ְׁשלֵ י ְׁשֹלמֹה
ָׁש ָר ַׁשי ַּבּנְ ִב ִיאים
ָׁש ָר ַׁשי ִּביר ָּוׁשלַ יִ ם נֵ ס ָה ִרים
אברהם לוי

ראובן ארז
Y.M

20

ֹלא ַׁש ְר ִּתי ָלְך ַא ְר ִצי
וְֹלא ֵּפ ַא ְר ִּתי ְׁש ֵמְך
ַּב ֲע ִלילֹות ְּגב ָּורה
ִּב ְׁש ַלל ְק ָרבֹות
ַרק ֵעץ ַיָדי נָ ְטעּו
ח ֵֹופי ְיַר ֵּדן ׁש ְֹוק ִטים
ַרק ְׁש ִביל ּכָ ְבׁשּו ַר ְג ַלי
ַעל ְּפנֵ י ָׂשדֹות
רחל

אברהם פררה

ְׁש ֵק ִדּיָה ְׁש ֵק ִד ִּיָתי
ִלי ַא ְּת ִלי ַא ְּת ָיָפ ִתי
ָיְׁש ָרה ַא ְּת ִלי צ ַֹומ ַחת
ְל ָבנָ ה ַא ְּת ִלי ּפ ַֹור ַחת
ֲארֻ ִּכים ֵהם ֶה ָע ִלים
ּונְ ִע ִימים ֵהם ַה ְּצ ִל ִילים
ֲענָ ַפיְִך ֲארֻ ִּכים
ְּוׁש ֵק ַדיְִך ְמת ִּוקים
ְּברּוכָ ה ַא ְּת ְׁש ֵק ִדּיָה
הפּיָה
ְּברּוכָ ה ֵיְפ ִ
יחיאל היילפרין

לאה גולדברג

יונה בלנק

ְּב ַר ֲח ֵבי ּכַ ְר ֵמי מ ֶֹול ֶדת
ַה ָּׁש ֵקד ּכְ ָבר ּפ ֵֹור ַח
ַהּנַ ְר ִקיס נ ֵֹותן ֵר ַיח
ִמ ְתנ ֵֹוסס ְּתכֹול-רֹום
נֵ ֵצא-נָ א ּכֻ ָּלנּו
ֶאל ַּגיְא ו ְֶאל ֶּג ַבע
ּכִ י ַחג הּוא ַל ֶּט ַבע
ּכִ י ַחג הּוא ַהּיֹום
שמואל בס

ליאל אלמוג

ציונה קיפניס

ֵעץ נָ ַט ְע ִּתי ְּב ַחג ָה ִא ָילן
ֵעץ נָ ַט ְע ִּתי ְּב ַג ִּני ַה ָּק ָטן
ְּול ַא ְד ַמת ַג ִּני ָא ַמ ְר ִּתי ָּכְך
ֲאנִ י ו ְַא ְּת ְקׁש ִּורים ָל ַעד
ַּב ֶּנ ַטע ָה ַרְך ,ו ְַה ֶּנ ַטע ָה ַרְך
ְיִצ ַמח
ְיִג ַּדל ו ְ
אהרון זאב

ְׁש ֵק ִדּיָה ַיְפת ַצ ֶּמ ֶרת
ְׁש ֵק ִדּיָה ֲחמ ָּודה
ֲע ִדינָ ה וְנֶ ְה ֶּד ֶרת
ְּפ ִר ָיח ֵתְך ַהּוְרֻ ָּדה
ִמ ְּס ִב ֵיבְך ה ִֹוריק ַה ֶּד ֶׁשא
וְכָ ל נֶ ֶבט ּפֹה נָ ַבט
ּכָ ל ַא ְר ֵצנּו ְמחֻ ֶּד ֶׁשת
ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ,ט"ּו ִּב ְׁש ָבט

נגה אשד

יקי

ִׁשירּו ִׁשיר ַל ָּׁש ִתיל
ִמיה ָּודה ו ְַעד ַה ָּג ִליל
ַטע ְּוׁשתֹלְׁ ,שתֹל ַוָטע
ַּגם ֲאנִ י ו ְַגם ַא ָּתה
יצחק שנהר
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נעמי צור

ּב ֶֹקר ְׁש ָבט ְּברְֹך ל ֵֹוטף
ַה ַּמ ְע ֵּדר ַעל ַהּכָ ֵתף
נֶ ַטע ַרְך ַּבּיָד
ו ְֶח ְדוָה ַר ָּבה ַּב ֵּלב
לוין קיפניס

נִ ָּצב ַאּלֹון ֵּג ֶאה זָ קּוף
ּכִ י הּוא א ֵֹוהב ו ְַגם ָאהּוב
ְל ַמ ֲענֹו ָׁשנָ ה ָׁשנָ ה
ָּתׁשּוב ְּות ַל ְב ֵלב ֵא ָלה ְק ַטּנָ ה
יעקב שבדוב

אופירה גלוסקא

ֶׁשּנַ ְר ִחיב ַּד ְע ֵּתנּו ּכְ ִפ ְתחֹו ֶׁשל א ָּולם
ֶׁשּנִ ְל ַמד ֵל ָהנֹות ִמ ְּיָפיֹו ֶׁשל ָהע ָֹולם
ּכִ נְ ִׂשיא ַה ַח ִּגים ְּברֹאׁש ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ָמד
נַ כְ ִּתיר ֶאת ַה ַחג ,ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ַהּנֶ ְח ָמד

שולה להב

ּוָאדי
ַּפ ַעם ַעל ְּגדֹות ַה ִ
ְׁשנֵ י ַאּלֹונִ ים ַּב ֶּס ַלע
ְׁשנֵ י ַאּלֹונִ ים ַיָד ְע ִּתי
ּוָאדי
ָׁשם ְּבמ ַֹורד ַה ִ

העורך

נתן יונתן

ו ְַא ַחי ָהע ְֹב ִדיםַ ,הּז ְֹור ִעים ְּב ִד ְמ ָעה
ֲה ָק ְצרּו ְב ִר ָּנה ָהע ֶֹמר
ל-א ֶרץ
ן-לי ֵא ֶבר ו ְַע ְפ ִּתי ֶא ֶ
ִמי ֶּיִת ִ
ָּבּה יָנֵ ץ ַה ָּש ֵׁקדַ ,ה ּתֹ ֶמר

ַעל ַענְ ֵפי ִׁש ָּטה ָר ָדה ֲע ָל ָטה
ַע ְל ַע ֶּל ָיה ר ַּוח ִע ְל ֵעל
ָּוב ֲע ָל ָטה ָׁשם ְיָׁש ָבה ּכִ ָּתה
וְזִ ְּמ ָרה ָלְך ִׁשירֵ ,יָעל

ח.נ ביאליק

אבי טולדנו

נתן יונתן

Y.M
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סוזי וחברים

האחים והאחיות

ְּתפִ ּלָ ה לִ ְׁשלֹום הָ עֹולָ ם
ֹלהי ּכָ ל ָה ָא ֶרץֲ ,אדֹון ּכָ ל ַהּיְ צ ִּורים
ֱא ֵ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ּגֹויֵי ָה ָא ֶרץ ְּבכָ ל ַק ְצוֹות ֵּת ֵבל
ָה ֵסר ֵמ ֲע ֵל ֶיהם ֶאת ֵא ַימת ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַה ֶּפכֶ ת
ַה ְׁש ֵקט ֶאת ַה ַּמ ֲא ָבק ַה ַּמ ְח ִריף ֶׁש ֵּבין ַה ְּל ֻא ִּמים
ַטע ְּב ֵלב ּכָ ל ְּבנֵ י ֱאנֹוׁש ֶאת ַא ֲה ַבת ָה ָא ָדם
ַה ְׁש ֵרׁש ָּב ֶהם ּכָ בֹוד ְל ֶבן ַה ָּדת ו ְָה ָא ֶרץ ָה ַא ֶח ֶרת
ֹלהי ּכָ ל ָה ָא ֶרץֲ ,אדֹון ּכָ ל ַה ְּב ִרּיֹות
ֱא ֵ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ּכָ ל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ַהּנְ תּונִ ים ִלנְ ָג ִעים ַר ִּבים
ְמנַ ע ְּבט ְּובָך ֶאת ּכָ ל ִּפ ְג ֵעי ַה ֶּט ַבע ַה ִּמ ְת ַר ְּג ִׁשים ָע ֵלינּו
ַס ֵּלק ּכָ ל נֶ ַגע ַּומ ֲח ָלהּ ,כָ ל ִח ָּסרֹון ו ְִׁש ְברֹון ֵלב
ֹויְבי ָה ָא ָדם
ַא ֵחד ֶאת ּכָ ל י ְֹוׁש ֵבי ֵּת ֵבל ְל ִמ ְל ָח ָמה ְּבא ֵ
ֵּתן ָּבנּו ְּתבּונָ ה ֵיְת ָרה ְל ִה ְתמ ֵֹודד ִעם מ ְֹוראֹות ַה ַחּיִים
ֹלהי ּכָ ל ָה ָא ֶרץֲ ,אדֹון ּכָ ל ַהּנְ ָׁשמֹות
ֱא ֵ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ע ָֹול ְמָך ַה ָּׁשרּוי ְּב ַסּכָ נֹות ַרּבֹות
ַה ְר ֵחב ֶאת ַּד ְע ֵּתנּו ְל ַהּכִ יר ֶאת ע ָֹול ֵמנּו ַה ַּׁש ְב ִר ִירי
ַקח ֵמ ִע ָּמנּו ַמ ְח ָׁשבֹות ָרעֹות ֶׁשל ֶה ֶרס ּוכְ ָליָה
ַמ ֵּלא ֶאת ֵיָדינּו ַּבּיְ כ ֶֹלת ְל ָׁש ְמרֹו ּכְ ִתּקּונֹו
ַח ֵּבב ָע ֵלינּו ֶאת ַה ַחי ו ְֶאת ַהּצ ֵֹומ ַח ו ְֶאת ַהּד ֵֹומם
ֹלהי ּכָ ל ָה ָא ֶרץֲ ,אדֹון ּכָ ל ַהּנְ ָפׁשֹות
ֱא ֵ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ָּבנֶ יָך ַהּׁש ֲֹוח ִרים ֶאת ַהּנָ ֶאה ו ְַהּטֹוב
ָה ֵאר ֶאת ֵעינֵ ינּו ְל ַהּכִ יר ִּב ִיפי ַה ַחּיִים ַה ְּמגֻ ּוָנִ ים
ַחזֵ ק ֶאת ֵיָדינּו ִליצֹר ְּול ַח ֵּדׁש ִּב ְמ ֶלאכֶ ת ַמ ֲח ֶׁש ֶבת
עׁשר ַה ַּת ְרּבּות ָה ֱאנ ִֹוׁשית
ַל ְּמ ֵדנּו ְל ַה ֲע ִריְך ֶאת ֶ
אׁשר
ֲה ִבינֵ נּו ֶאת ְּד ָרכָ יו ַהּנִ ְס ָּתרֹות ֶׁשל ָה ֶ
ֹלהי ּכָ ל ָה ָא ֶרץֲ ,אדֹון ּכָ ל ַהּיְ צ ִּורים
ֱא ֵ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ַהּכֹלְ ,לֹלא י ֵֹוצא ִמן ַהּכְ ָלל
דני כץ
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ֹאמרּוָ ,א ְבדּו נֶ ָחמֹות
ֲאבֹויִ ,אם ּת ְ
ַה ִּביטּו ִּב ְׁש ָבט ֶאל יַם ַה ָּׂשדֹות
ִמן ַהּקֹר ָה ָאפֹרִ ,מ ֵּבין ֲענָ נֹות
ְׁש ֵק ִדּיֹות ַמ ְל ִּבינֹות ּפ ְֹורחֹות ּכְ כַ ּלֹות,
ּכִ י ׁש ֵֹוקדּ ,כָ ְך א ְֹומ ִרים ,רֹוכֵ ב ֲע ָרבֹות
ת-ה ִא ָילנֹות
ֹאׁשׁ-שנַ ָ
ְ
ְל ַח ֵּדׁש ֵיָמינּוְּ ,בר
העורך

Y.M

עיצוב גרפי :סטודיו אינקה 052-3673363 -

24

