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קישורים מוזיקליים להפעלה בסלולריקישורים מוזיקליים להפעלה בסלולרי

שבט תשפ"ג  |  לשימוש פנימי

מהדורה מיוחדת - פברואר יוצא מן הכלל

ט"ו בשבטט"ו בשבט
סדר יוצא מן הכללסדר יוצא מן הכלל

כמנהג קהילות המתנ"סים

יעקב מעוז

אגף קהילה, המחלקה לזהויות

נגיש לכבדי ראייה



ט״ו בשבט במתנ״סיםט״ו בשבט במתנ״סים
בט"ו בשבט תשנ"ז 1997 פרסמה החברה למתנ"סים את החוברת הראשונה בסדרת 
חגים וימי זיכרון בקהילה ובמשפחה. סדרת החוברות הוטמעה במהירות מרובה והפכה 
למסורת של קהילות רבות, המציינות את מועדי ישראל במרכזים הקהילתיים באופן 
תדיר וסדיר. לכל אחד מטקסי המועדים היהודיים האלה הוענקה משמעות ישראלית 
בת ימינו ובכך תרמנו את חלקנו לבניין הזהות היהודית בגרסתה הישראלית. עם השנים 
נוספו נדבכים חדשים לתכנים שבחוברות. הושם דגש על ההיבטים החברתיים של 
היהדות כמו ערבות הדדית, גמילות חסדים וכלל ישראל. מאוחר יותר נוסף הרובד של 
ערכי בינוי קהילה, כמו זהות ושייכות, משמעותיות, התנדבות, דיאלוג וכדומה. השנה 
בחרנו להוסיף נדבך הכרחי והוא שילוב פעיל של אוכלוסיות עם מוגבלויות בטקסים 
הקהילתיים. בכל קהילה נתונה קיימים פרטים הנזקקים לנגישות מותאמת לצרכיהם כדי 
להשתתף בחיים החברתיים. הכשרת אמצעי הנגישות לפרטים כאלה בקהילה, עושה 
את הקהילה למקום טוב יותר ומאפשרת לה ליהנות מאוצר הכישרונות החבויים בנשים 
ובאנשים עם מוגבלויות. החברה למתנ"סים בחרה להקדיש חודש שלם של פעילויות 
להגברת המודעות של הקהילות בישראל לערך הזה. במסגרת אירועי "פברואר יוצא 
מן הכלל" מבית החברה למתנ"סים בחרנו להציע לקהילות סדר ט"ו בשבט יוצא מן 
הכלל. בסדר כזה יהיו משולבים, בסביבה נגישה, פרטים עם מוגבלויות מן הקהילה 
המקומית בתכנון האירוע, בהובלתו, במתן משוב ובתכנון האירועים הבאים. חוברת 
זאת מציעה טקס כמיטב מסורת המתנ"סים יחד עם מקורות חדשים שיעשו השנה 

את סדר ט"ו בשבט יוצא מן הכלל. חג אילנות של שמחה ושלום.

ד"ר יעקב מעוז, עורך ומצלם

2



3

התחדש חג והתחזק מנהגהתחדש חג והתחזק מנהג
המקרא מלמד כי ראשית האנושות כרוכה בנטיעת עצים ובשמירתם. בסיפור הבריאה 
נאמר: "ַוִּיַּטע ה' ֱאֹלִהים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם" )בראשית ב ח(. נַֹח נוטע כרם, ולפי חז"ל לקח 
ִאתו לתיבה "ְזמֹורֹות ִלְנִטיעֹות ִיחּוִרים ִלְתֵאִנים ְּגרֹוִפית ְלֵזיִתים" )ב"ר לא יד(. אברהם 
נוטע אשל בבאר שבע )בראשית כא לג(. בני ישראל מצווים "ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ 
ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל" )ויקרא יט כג(, ומוזהרים "ִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם 
ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה ֹלא ַתְׁשִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ַּגְרֶזן" )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 ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן" )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 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 הגוֵלה 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 1908 על 
יום הנטיעות וייסדה מסורת חדשה בישראל. מאז נעשה החג לאחד הסמלים של 
הציונות וכנסת ישראל נוסדה בט"ו בשבט תש"ט 14.2.49. בעשורים האחרונים נוסף 

לתכני היום ערך שימור הסביבה, מה שמלמד שהחג מתחדש והולך.
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          נגישות          נגישות
סעיף 1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, קובע עקרון יסוד: 
"זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, 
מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל 
עקרון כבוד הבריות". סעיף 2 קובע את מטרת החוק: "להגן על כבודו וחירותו של 
אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל 
תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות 

את חייו בעצמאות ֵמרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".

יחסה של החברה לאנשים עם מוגבלות משקף במידה רבה את פניה של החברה 
כולה. האם היחס אליהם כאל 'אחר'? האם הם מנודים מן החברה? האם הם 
משולבים בה? האם החברה מוכנה לא רק לדבר בזכותם אלא גם להשקיע 

משאבים להבטיח את שילובם בה? )פרופ' אביעד הכהן(

ַּגם ֲאִני רֹוֵצה ִלְצמֹוַח
ְוִלְהיֹות ְּכֶאָחד ָהֵעִצים ַּבַּגן
ַאְך ׁשֹוָרַׁשי ְקָצִרים ִמַּמִים
ְוַעְלַעַּלי ְזִעיִרים ִמן ָהאֹור

ַרק ַהֶּגֶׁשם ֶׁשֵּמִציף ֵמי ְּתהֹום
ְוָהרּוַח ֶׁשּקֹוֵרַע ַחּלֹון ַלֶּׁשֶמׁש

נֹוְטִעים ִּבי ִּתְקָוה ִלְגּדֹול

העורך

ְוֶזה ָהֶרַגע 
ִהֵּנה ָּבָאה ַהָּׁשָעה 

ָמה ָּתִביא ִאָּתּה ָהרּוַח 
ָמה ָיֵמס ֶאת ַהְּדָמָמה 

ְוֵיׁש ִסּבֹות ְלָכל ָּדָבר 
ֵיׁש ֲחלֹום ֶׁשֹּלא ִנְגַמר 

ְּבסֹוף ַהֶּדֶרְך עֹוד ִּתְהֶיה ְמֻאָּׁשר

מכתב לאחי
      עדן בן זקן ו"גדולים במדים"

https://www.youtube.com/watch?v=dWYsrg79Vgs


ראש השנה לאילן ויום שמירת הסביבהראש השנה לאילן ויום שמירת הסביבה
ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם: ְּבֶאָחד ְּבִניָסן, ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַלְּמָלִכים ְוָלְרָגִלים. ְּבֶאָחד 
ֶּבֱאלּול, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה... ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלָּׁשִנים ְוַלְּׁשִמִּטין 
ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְּנִטּיָעה ְוַלְיָרקֹות. ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי. 

ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו.

משנה, ראש השנה א א       רצים למשנה

ל רֹוֶעה ְורֹוֶעה ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמֻיָחד כָּ
ְלִפי ָהֲעָשִֹבים

ּוְלִפי ַהָּמקֹום ֶׁשהּוא רֹוֶעה ָׁשם...
ּוְלִפי ָהֲעָשִֹבים ְוַהָּמקֹום ֶׁשרֹוֶעה ָׁשם

ֵּכן ֵיׁש לֹו ִנּגּון
ִּכי ָכל ֵעֶשֹב ָוֵעֶשֹב ֵיׁש לֹו ִׁשיָרה...

ּוִמִּׁשיַרת ָהֲעָשִֹבים ַנֲעֶשֹה ִנּגּון ֶׁשל ָהרֹוֶעה

ר' נחמן מברסלב       שולי רנד

חג לנטיעות ומועד לציונותחג לנטיעות ומועד לציונות
ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל )ויקרא יט כג(. ָאַמר ָלֶהם הקב"ה ְלִיְׂשָרֵאל: 
ַאף ַעל ִּפי, ֶׁשִּתְמְצאּו אֹוָתּה ְמֵלָאה ָּכל טּוב, ֹלא ּתֹאְמרּו ֵנֵׁשב ְוֹלא ִנָּטע. ֶאָּלא ֱהוּו ְזִהיִרין 
ַּבְּנִטיעֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל, ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנְסֶּתם ּוְמָצאֶתם ְנִטיעֹות, ֶׁשָּנְטעּו 

ֲאֵחִרים, ַאף ַאֶּתם ֱהיּו נֹוְטִעים ִלְבֵניֶכם. )תנחומא, קדושים ח(       אנסמבל ימאן

ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי אֹוֵמר: ִאם ָהְיָתה ְנִטיָעה ְּבתֹוְך ָיְדָך ְויֹאְמרּו ְלָך: ״ֲהֵרי ָמִׁשיַח ָּבא״, 
ְנַטע ֶאת ַהְּנִטיָעה ְוַאַחר ָּכְך ֵצא ְוַהְקִּביֵלהּו. )אבות דרבי נתן נו"ב לא(

ָּכְך הֹוְלִכים ַהּׁשֹוְתִלים
רֹן ַּבֵּלב ְוֵאת ַּבָּיד

ִמן ָהִעיר ּוִמן ַהְּכָפר
ִמן ָהֵעֶמק, ִמן ָהָהר

ְּבט"ּו ִּבְׁשָבט

יצחק שנהר       רינת וחברים

ָׁשלֹום ָלְך ֶאֶרץ ֶנְהֶּדֶרת
ַעְבֵּדָך ַהַּדל נֹוֵׂשא ָלְך ִׁשיר ִמְזמֹור

ַּגם ִאם ְלִעִּתים נֹוֵדד ֲאִני ַעל ֶּדֶרְך
ָמה טֹוב ִלְנּדֹד ַאְך טֹוב יֹוֵתר ַלֲחזֹר

אילן גולדהירש        שייגעצ

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה
ִלֵּבנּו ָעָנה ִּבְתִפָּלה נֹוָׁשָנה
ֶׁשָּיָפה ְוׁשֹוָנה ְּתֵהא ַהָּׁשָנה
ֲאֶׁשר ַמְתִחיָלה ָלּה ְּבִׁשיר

      נעמי שמר
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https://www.youtube.com/watch?v=TZUhYAE8c_4
https://www.youtube.com/watch?v=A-6m6CKOdC4
https://www.youtube.com/watch?v=yJtPpLWfPig
https://www.youtube.com/watch?v=J1He8Gnj-ps
https://www.youtube.com/watch?v=_xI01S07zb0
https://www.youtube.com/watch?v=PQImPmekD_M
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ַּבֶּמה ִנְתָּבֵרְך?ַּבֶּמה ִנְתָּבֵרְך?
ְיִהי ָרצֹון, ֶׁשַּבֲעבּור ֲעִריַכת ֵסֶדר ֶזה

ִּבְזכּוָתן ֶׁשל ַאְרַּבע ּכֹוסֹות
ּוִבְסֻגָּלָתם ֶׁשל ֵּפרֹות ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל

ִנְזֶּכה ְלַהְגָׁשַמת ָּכל ֲעָרֵכינּו
ֶׁשָּכל ִאָּׁשה ָוִאיׁש, ֶׁשָּכל ֵעץ ְוִאיָלן

ִיְּתנּו ֶאת ִּפְרָים ַהְּמֻיָחד ָלֶהם ַּבְּקִהָּלה ּוַבֶּטַבע
ְלַאֲהָבה ְוַלֲהָנָאה ֵמִאיָלנֹות ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל

ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ְׁשַנת-ִאיָלן טֹוָבה
ְוׁשֹוַפַעת ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ַּדי. ָאֵמן

העורך 

ָאז ְיַרֵּנן ֵעץ ַהְיָעִרים ִלְפֵני ֵאל ַאִּדיר ַאִּדיִרים
ָיִעיר ְזִמירֹות ְוִׁשיִרים ָאִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש

ִיְתָּפַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּוְׁשמֹו ִיְתַקָּדׁש
ָּברּוְך ֵאל ׁשֹוֵכן ֲעָרבֹות ַהּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות

ּוָבָרא ִאיָלנֹות טֹובֹות ָאִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש
ִיְתָּפַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּוְׁשמֹו ִיְתַקָּדׁש

ר' יוסף חיים       הבוימלטיש

ַעל ָראֵׁשינּו ׁשּוב נֹוְׁשרֹות ִטּפֹות ֶׁשל ֶּגֶׁשם
רּוַח ְסָתו ֲעֵלי ָזָהב ַּבָּכל ִּפְּזָרה

ׁשּוב ַנְמִּתין ַלֶּׁשֶמׁש, ְנַצֶּפה ּוְנַחֶּכה ֶש...
ָּבָאִביב ִהיא ָּתׁשּוב ַּבֲחָזָרה

אבי קורן       הנח"ל

https://www.youtube.com/watch?v=hallgOP_BN4
https://www.youtube.com/watch?v=znzvCQn-Lgw


ְמַקְּדִׁשים ֶאת ֶהָחג ַעל ְּגִביַע ַיִין ָלָבן.

ַהַּיִין ַהָּלָבן ְמַסֵּמל ֶאת עֹוַנת ַהְּסָתו, רּוחֹות ְמַלְּטפֹות ַמְקִּדימֹות ֶאת
ַהחֶֹרף ַהּסֹוֵער, ַהַחָּמה ְמַאֶחֶרת ִלְזרַֹח ְוֶנְחֶּפֶזת ִלְׁשקַֹע, ַהָּׁשַמִים ִמְתַּכִּסים

ֶּבָעִבים ֵּכִהים, ֲעֵלי ַהַּׁשֶּלֶכת נֹוְׁשִרים ָלָאֶרץ, ִמְמָטִרים ְמִגיִחים ִלְפָרִקים
ְוַהֶּטַבע ְמַבֵּקׁש ְלִהְתַנְמֵנם.

ַנְקִּדיׁש ֶאת ַהּכֹוס ָהִראׁשֹוָנה ְלִהְתַחְּדׁשּות ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,
ְלַהְגָׁשַמת ַהֲחלֹום ַהִּצּיֹוִני ּוְלַעְצָמאּות ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, ּכֹה ֶלָחי!

ִהְנִני מּוָכן/ָנה ּוְמֻזָּמן/ָנה, ְלַקֵּדׁש ֶהָחג ַעל ּכֹוס ַיִין ִראׁשֹוָנה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות
ֵסֶדר ֵליל ט"ּו ִּבְׁשָבט

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן

ַהִּׁשיר ִיְהֶיה ָלֶכם ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש ָחג ְוִׂשְמַחת ֵלָבב ַּכהֹוֵלְך ֶּבָחִליל ָלבֹוא ְבַהר ה'
ֶאל צּור ִיְׂשָרֵאל. )ישעיה ל כט(

ִּבְרׁשּות ֵאל-ַחי, ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים
ַהּמֹוִציא ִמן ָהָאֶרץ ֵּפרֹות ְנִעיִמים
ּוִבְרׁשּות מֹורֹוַתי ְוַרּבֹוַתי ַהְּמֻסִּבים

ָהעֹוִׂשים יֹום ַחג ָלִאיָלנֹות ַהּטֹוִבים
ִנָּׂשא ּכֹוס ְּבָרָכה ְּברֹן ּוְבִׁשיִרים

ּוְנַקֵּדׁש ְּבִׂשְמָחה ֶאת מֹוֵעד ַהִּניִרים
ָּברּוְך ִיְׂשָרֵאל ֶהָעֵמל ַּבָּׂשדֹות ּוַבַּגִּנים

ּוְברּוָכה לֹו ֶאֶרץ ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים
ְלַחִּיים ִנְׁשֶּתה, ְזֵקִנים ַטף ְוָנִׁשים

ְלַאֲהָבה, ְלָׁשלֹום ּוְלטּוב ַהַּמֲעִׂשים
ַהְּמַמֵּלא ֲאָסֵמינּו ַּבר ִויָקֵבינּו ַזִּנים
ִיְתָּבַרְך ֵאל-ַחי, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהְּגָפִנים

העורך       רוני איש-רן

שער הסתיושער הסתיו
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https://www.youtube.com/watch?v=3bYrDCGCXJM


ִעם ַהְּסָתו ָחְזרּו ַהִּצּפֹוִרים
ֵמֵעֶבר ַלִּמְדָּבר, ֵמֵעֶבר ֶלָהִרים

ְוהּוא ָרָאה אֹוָתּה ַעל ֶהָעָנף
ְוִהיא ְּכֻחַּלת נֹוָצה, ְוִהיא ַּדַּקת ָּכָנף

ֶזה ָהָיה ִעם ּבֹוא ַהְּסָתו
הּוא אֹוָתּה ָּכל ָּכְך ָאַהב
ָהְיָתה ָיָפה ְּכמֹו ַּבִּׁשיִרים

ְּכמֹו ַּבְּסָתו ַהִּצּפֹוִרים

יורם טהר לב       אילנית

ָּכל ְסָתו ֲאִני נֹוֵׁשר ֶאל ּתֹוְך ַעְצִמי
ַמָּמׁש ְּכמֹו ָאז, ֶּבָהָלה ְׁשֵקָטה

ַהֶּיֶלד ֶהָחָדׁש ַּבִּכָּתה...
ְוֵיׁש ַמֶּׁשהּו ָנִעים ָּבֶזה

ְוֵיׁש ַמֶּׁשהּו ַמְכִאיב
ְמַנֶּסה ֹלא ִלְׁשּכַֹח

ֶׁשַּבּסֹוף ַמִּגיַע ָהָאִביב

אשכול נבו       דוד דאור

"ֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל, ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם, ֲאֶשׁר ֵאין ָלּה ָקִצין שֵֹׁטר ּומֵֹשׁל. ָּתִכין ַּבַּקִיץ 
ַלְחָמּה, ָאְגָרה ַבָּקִציר ַמֲאָכָלּה." )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. שיר החרגול והנמלה       ריצ'רץ'
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https://www.youtube.com/watch?v=R85zc4JmbhQ
https://www.youtube.com/watch?v=HKF3mRK1YiI
https://www.youtube.com/watch?v=TgnJsz_qEsU
https://www.youtube.com/watch?v=TgnJsz_qEsU
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עולם העשייהעולם 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.

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ

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 
צריך לבדוק מהי אמונתו, שכן נאמר "ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי" )תהילים קיט צט(, וכן 
"ֵאיֶזהּו ָחָכם, ַהּלֹוֵמד ִמָּכל ָאָדם" )אבות ד א(. ניתן ואף רצוי לקדם שיתוף פעולה 

בין אנשים בעלי אמונות ודעות שונות. )לפי רבנו בחיי, אבות ד א(

יֹום ט"ו ְׁשָבט ַהֶּנְהָּדר ֵראִׁשית ִּפְרֵחי ְסָמַדר
ֹלא ַתְצַמח ָהָאֶרץ ַּדְרָּדר ִּכי ִאם ְּפִרי ֵעץ ָהָדר

ַמְמַתִּקים ְמֻרָּקִחים ּוֵפרֹות ַהְמֻׁשָּבִחים
אֹוְכִלים אֹוָתם ּוְׂשֵמִחים ּוְמַהְלִלים ָלֵאל ֶנְאָּדר

ר' מרדכי מסלטון       דוד מנחם

רּוַח ְסָתו ֵמָעַלי
ְמַיֵּלל, ָחְלפּו ִלי ַהָּׁשִנים

ַעל ַמְקִלי ֶאְצַלע ְוֶאְצַחק
עֹוד יֹום ָנַתן ִלי ֵאל

יוסי מדמוני       נתי לוי

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=207#15,61,253,5
https://www.youtube.com/watch?v=edFfxiSrklQ


מסורת נוספת של אכילת פירות בט"ו בשבט הולכת לפי סדר שבעת המינים 
שבהם נשתבחה ארץ ישראל: "ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן 
ּוְדָבׁש" )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.

ְלַמְעָלה ְּבַהר ְּכָבר ַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת
ְורּוַח ֶׁשל ֶעֶרב ּפֹוֵרץ ִמן ַהחֹם

ַסֶּיֶרת ֱאגֹוז ֶאת ַהֶּדֶרְך יֹוַדַעת
ִּכי ָּבּה ִהיא ָהְלָכה ַּגם ֶאְתמֹול, ַּגם ִׁשְלׁשֹום

ְלַסֶּיֶרת ֱאגֹוז ֵיׁש ְקִלָּפה ְקָצת ָעָבה
ַאְך ֵלב ֶׁשל ָזָהב ַוֲהמֹון ַאֲהָבה

דודו ברק       יגאל בשן

ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהָּנַחל
ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶּגֶפן ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים

ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים
ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים ִנְרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן

ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים
ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת ּדַֹדי ָלְך

שיר השירים       קרולינה

ָיִמים חֹוְלִפים ּוְכָבר ַהְּסָתו
ָעִלים ֵמִתים ַיְׁשִאיר ַאֲחָריו

ְּדָמעֹות עֹולֹות ְוׁשּוב ַהִּזְכרֹונֹות
ָאִביב ָרחֹוק ְוַקִיץ ֶׁשָחַלף

הֹו ִמי ָיִׁשיב ֶאת עֶֹנג ַהֵּלילֹות
ֶחְמַּדת ָיִמים ָאְבדּו ַלָּׁשְוא

יעקב שבתאי       יהורם גאון
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https://www.youtube.com/watch?v=vh6FceEFnMw
https://www.youtube.com/watch?v=3tloZbvmbHQ
https://www.youtube.com/watch?v=HAhNRacz-60


          נגישות          נגישות
הפעם הראשונה במקרא, שבה נזכר 
עניין המוגבלות הפיזית, והוא קשור בבית 
המלוכה של שאול: ְוִליהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול, ֵּבן 
ְנֵכה ַרְגָלִים, ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ָהָיה ְּבבֹא ְׁשֻמַעת 
ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ִמִּיְזְרֶעאל, ַוִּתָּׂשֵאהּו אַֹמְנּתֹו 
ַוָּתנֹס, ַוְיִהי ְּבָחְפָזּה ָלנּוס ַוִּיּפֹל ַוִּיָּפֵסַח, ּוְׁשמֹו 

ְמִפיבֶֹׁשת. )שמואל-ב ד ד(

בקרב הציבור הדתי קיימת מחלוקת בין 
רבנים בדבר השימוש בכיסא גלגלים 
חשמלי בשבת לצורך הגעה לתפילה 
במניין בבית הכנסת. יש האוסרים מכל 
וכל, יש המתירים אם המסיע הוא גוי ויש 
המתירים למשתמש עצמו כדי לזכותו 

במצוות תפילה בקהילה.

האם אפשר שאדם יושב על כיסא גלגלים 
יוביל תפילת עמידה? "אין כל חשש בזה, 
כאשר הציבור מסכימים שחזן כזה שמוכרח 
לשבת יהיה שליח ציבור, שמותר לכתחילה 
לעשות כן, אלא כשיש עוררין רצוי לברוח 
ממחלוקת. אבל המעוררין עושין שלא 
כדין, ומחמירים כביכול בדבר שלא צריך 
להחמיר, ומלבינים פני אדם מישראל 
שזה גרוע משופך דמים. )הרב עזרא בצרי(

השיר "חברים מכל מיני צבעים", נכתב על-
די חנה גולדברג ב-1998, עבור הפסטיגל. 
הוא הולחן על-ידי יוני רועה ובוצע במקור 
על-ידי שרית חדד. לימים הפך השיר 
לקלאסיקה שממשיכה להתנגן במסיבות 
גן הילדים גם בימינו. לבקשתה של שני 
חתי אשכנזי, אימא של עילי בן ה-8 הסובל 
משיתוק מוחין, נענתה המשוררת חנה 

גולדברג וכתבה בית נוסף לשיר.
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ֵיׁש ִלי ָחֵבר ַעל ִּכֵּסא ַּגְלַּגִּלים
הּוא ַוֲאִני ְּכמֹו ְׁשֵני ַאִחים.

ַלְמרֹות ֶׁשהּוא ִמֶּמִּני ְלַגְמֵרי ַאֵחר
ַאְך ַעל ָּכֶזה ֲחֵבר ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַוֵּתר

הבית החסר
      קשר הבית של משפחות מיוחדות

ָּכל ָמה ֶׁשֶאְפָׁשר 
ֲאִני ּבֹוֵחר ִלְרצֹות 

ָּכל עֹוד ֶאְפָׁשר 
ֲאִני מּוָכן ִלְטעֹות 

ְוֵתַדע ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה ִאִּתי 
ֲאִני ּבֹוֵטַח ְּבַעְצִמי 

ִּכי ֵיׁש ָיַדִים ֶׁשְּמַלּוֹות אֹוִתי

כל מה שאפשר 
      אילנה יוספזון ואודי אהרוני

https://www.youtube.com/watch?v=HPdWfbcVDIQ
https://www.youtube.com/watch?v=57CE59KbxkI
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מֹוְזִגים ַלָּגִביַע ַיִין ֶׁשֻרּבֹו ָלָבן ּוִמעּוטֹו ָאדֹם.

ְמַעט ָהאֶֹדם ֶׁשהֹוַסְפנּו ַלַּיִין ַהָּלָבן ְמַסֵּמל ֶאת ֵראִׁשית ִהְתעֹוְררּות ַהֶּטַבע
ְּבִעּצּוָמם ֶׁשל ְימֹות ַהחֶֹרף ַהָּקִרים ְוַהּסֹוֲעִרים. ַהִּלְבלּוב ַהְּמֻהָּסס ְוַהְּפִריָחה

ַהְּמֻעֶּדֶנת ְמִעיִדים ִּכי ַהֶּטַבע ְמַבֵּקׁש ְלָהִקיץ ִמַּתְרֵּדַמת ַהחֶֹרף ָהֲעֻמָּקה
ֶׁשָּנְפָלה ָעָליו, ּוְברֹאׁש ֻּכָּלם עֹוֵמד ִסְמלֹו ֶׁשל ַהַחג, ַהָּׁשֵקד.

ַנְקִּדיׁש ֶאת ַהּכֹוס ַהְּׁשִנָּיה ְלַהְגָּבַרת ָהַאֲהָבה ְוָהַאְחָוה ַּבֶחְבָרה ַהִּיְׂשְרֵאִלית, 
ְלִהְתַעְּצמּות ַהּסֹוְבָלנּות ְוַהָּכבֹוד ַלזּוַלת ּוְלִחּזּוק ַהְּלִכידּות ַהֶחְבָרִתית, ּכֹה ֶלָחי!

ִהְנִני מּוָכן/ָנה ּוְמֻזַּמן/ָנה, ִלְׁשּתֹות ּכֹוס ַיִין ְׁשִנָּיה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֵסֶדר ֵליל ט"ּו ִּבְׁשָבט

ְלַחִּיים!

ַהְּׁשֵקִדָּיה ּפֹוַרַחת
ְוֶׁשֶמׁש ָּפז זֹוַרַחת

ִצֳּפִרים ֵמרֹאׁש ָּכל ַּגג
ְמַבְּׂשרֹות ֶאת ּבֹוא ֶהָחג

ט"ּו ִּבְׁשָבט ִהִּגיַע – ַחג ָהִאיָלנֹות

ישראל דושמן       דפנה ארמוני

ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, ָּכל ַהַּלְיָלה ָנח
ֶאל ַאְרצֹות ַהחֹם ֲאהּוִבי ָהַלְך

ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, ְוַהַּלְיָלה ַקר
ֵמַאְרצֹות ַהחֹם ִלי ָיִביא ָּתָמר
ֶׁשֶלג ַעל ִעיִרי, ְוַהַּלְיָלה ַהַּקר

ֵמַאְרצֹות ַהחֹם ִלי ָיִביא ָּתָמר

נעמי שמר       רוחמה רז

שער החורףשער החורף

https://www.youtube.com/watch?v=ifPCt2Sw6gA
https://www.youtube.com/watch?v=_NylGW8syfw


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 ֶׁשֶלג ַצח רֹאׁשֹו ַּבֲעָרֶפל
רֹאׁשֹו ָּבַער ְּבַעל ָּכְרחֹו

ַוֲאָנִׁשים ָעְצרּו ְלִהְסַּתֵּכל
ְלִהְסַּתֵּכל ֶאל ּתֹוְך ּתֹוכֹו

ָמָצא ִּבְנָין ָּגדֹול ָעָלה ַלַּגג
ָרָצה ִלְצֹלל ְּכמֹו ַהֵּנץ

ַאְך ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָהָיה יֹום ַחג
ָנַחת ַעל ַצַּמְרּתֹו ֶׁשל ֵעץ

שלומי ברכה       משינה

ְּבֶאֶרץ ַאֲהָבִתי ַהָּׁשֵקד ּפֹוֵרַח
ָּבָאֶרץ ַאֲהָבִתי ְמַחִּכים ְלאֹוֵרַח

ֶׁשַבע ֲעָלמֹות ֶׁשַבע ִאָּמהֹות
ֶׁשַבע ָּכלֹות ַּבַּׁשַער

ַאְך ִמי ֵעיֵני ֶנֶׁשר לֹו ִויֵרֵאנּו
ּוִמי ֵלב ָחָכם לֹו ְוַיִּכיֶרּנּו

ִמי ֹלא ִיְטֶעה ִמי ֹלא ִיְׁשֶּגה
ִמי ִיְפַּתח לֹו ַהֶּדֶלת

לאה גולדברג       האופרה
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https://www.youtube.com/watch?v=NB0R2yEhdkc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ6heF4N3wM


עולם היצירהעולם 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 ְּתָמָרה זֹו ֵאין ָּבּה ְּפסֶֹלת, ֶאָּלא ְּתָמֶריָה ַלֲאִכיָלה ְולּוָלֶביָה ְלַהֵּלל, ֲחִרּיֹות ִלְסּכְֹך, 
ִסיִבים ַלֲחָבִלים, ַסְנְסִנים ִלְכָבָרה, ִׁשְפַעת קֹורֹות ְלַהְקרֹות ָּבֶהם ֶאת ַהַּבִית, ָּכְך ֵהם 
ִיְׂשָרֵאל ֵאין ָּבֶהם ְּפֹסֶלת ֶאָּלא ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְקָרא ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה ֵמֶהם ַּבֲעֵלי 
ַּתְלמּוד ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ַהָּגָדה". ָאנּו ֻמְזָמִנים ְלהֹוִסיף, ְלָמָׁשל: ֵמֶהם ִמְתַנְּדִבים ַּבְּקִהָּלה, 
ֵמֶהם עֹוְזִרים ַלזּוַלת, ֵמֶהם ַמְׁשִּכיִנים ָׁשלֹום ּוְמַקְּבִלים ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים 

ָיפֹות. )לפי בראשית רבה מא א(

ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה. )תהילים צב יג(

ֵצל ֵעץ ָּתָמר ְואֹור ָיֵרַח
ּוַמְנִּגיַנת ִּכּנֹור ַּתְקִסים ֶאת ַהֵּלב

עֹוֶלה ַהְּצִליל רֹוֵעד ּבֹוֵקַע
ִמֵּמיָתִרים ִנְׁשָּפְך ְּכֵאב

אפרים ויינשטיין       עוזיה צדוק

ֲעֵצי ַהֶּדֶקל ְּבֵלב ַּבְגָּדד
ַעל ַהְּפָרת ְוַהִחֶּדֶקל, ֶאֶרץ ַהָּתָמר

ָיְׁשבּו הֹוֵרינּו ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל
ָּגלּות ַאְלַּפִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ְוִאָּתם ָּתִמיד ְּתִפָּלה ּבֹוֶעֶרת

עֹוד ְמַעט ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל
ַעל ַּכְנֵפי ַהֶּנֶׁשר

ָנבֹוא ְלִיְׂשָרֵאל, ִצּיֹון ְוִיְׂשָרֵאל

       קובי רואה
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https://www.youtube.com/watch?v=LMtDMr6a3e4
https://www.youtube.com/watch?v=zaFElZwZk9k


ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך. )תהילים קכח ג(

ָהרֹוֶאה ַזִית ַּבֲחלֹום, ֵׁשם טֹוב יֹוֵצא לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי ֹתַאר ָקָרא ה' 
ְׁשֵמְך" )ירמיה יא טז(. ָהרֹוֶאה ֶׁשֶמן ַזִית ַּבֲחלֹום, ְיַצֶּפה ִלְמאֹור ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוִיְקחּו 

ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך" )שמות כז כ(. )בבלי, ברכות נז ע"א(

ַהְקֵׁשב, ַהְקֵׁשב
ְלַמָּׁשב ָהרּוַח
ְּבנֹוף ַהֵּזיִתים

ֵאיזֹו ְצִמיָחה ֲעָנָוה
ַהְקֵׁשב ַהְקֵׁשב ְלַמָּׁשב

ֲהִתְׁשַמע ָמה ֵהם אֹוְמִרים 
ְּדָבִרים ְנבֹוִנים ּוְפׁשּוִטים

לאה גולדברג       בת אלה

ְוַהַּׁשַחף ָּתר, ִלּבֹו מּוָאר
ְּבִפיו ָעֶלה ֶׁשל ַזִית

ּבׂשֹוַרת ָׁשלֹום ַלַּבִית
ָנח ַהְרֵחק ִמן ַהַּׁשִית

ְוַהַּׁשַחף ָּתר
ַאַחר ָעֶלה ֶׁשל ַזִית

פנינה אליני       צחי הלוי

ַּכֲאֶׁשר ִנְפַרד ַרב ַנְחָמן ֵמַרב ִיְצָחק ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלָבְרכֹו. ָאַמר לֹו: ֶאְמֹׁשל ְלָך ָמָׁשל 
ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ְלָאָדם ֶׁשָהָיה הֹוֵלְך ַּבִּמְדָּבר ְוָהָיה ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא, ּוָמָצא ִאיָלן 
ֶׁשֵּפרֹוָתיו ְמתּוִקין ְוִצּלֹו ָנֶאה ְוַאַּמת ַהַּמִים עֹוֶבֶרת ַּתְחָּתיו, ָאַכל ִמֵּפרֹוָתיו ְוָׁשָתה ִמֵּמיָמיו 
ְוָיַׁשב ְּבִצּלֹו, ּוְכֶׁשִּבֵּקׁש ֵליֵלְך, ָאַמר: "ִאיָלן ִאיָלן, ַּבֶּמה ַאְבֵרְכָך? ִאם אֹוָמר ְלָך ֶׁשְּיהּו 
ֵּפרֹוֶתיָך ְמתּוִקין, ֲהֵרי ֵּפרֹוֶתיָך ְמתּוִקין, ֶׁשְּיֵהא ִצְּלָך ָנֶאה, ֲהֵרי ִצְּלָך ָנֶאה, ֶׁשְּתֵהא ַאַּמת 
ַהַּמִים עֹוֶבֶרת ַּתְחֶּתיָך, ֲהֵרי ַאַּמת ַהַּמִים עֹוֶבֶרת ַּתְחֶּתיָך, ֶאָּלא, ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּכל ְנִטיעֹות 

ֶׁשּנֹוְטִעין ִמְּמָך ִיְהיּו ְּכמֹוְתָך" )לפי בבלי, תענית ו ע"א(       האחים פליגמן
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https://www.youtube.com/watch?v=SSmZpNiBDf4
https://www.youtube.com/watch?v=DPnV1N6u0hI
https://www.youtube.com/watch?v=HT67xc_evOE
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          נגישות          נגישות
כבד ראייה או כבד שמיעה שווים לכל דבר ועניין בתפקידים הדתיים הקהילתיים 

ולכן ניתן למנותם לשליחי ציבור ומוציאים את הרבים ידי חובת תפילה.
)לפי ילקוט יוסף, סימנים לב, קמ"א(

שאלה שהעסיקה חכמים בעידן 
המודרני היא האם ראוי להכניס כלב 
נחייה עם בעליו כבד-הראייה לבית 
הכנסת כדי להתפלל במניין. אחד 
מגדולי הפוסקים, רבי משה פיינשטיין, 
איננו רואה כל ביזיון בכך שהכלב נכנס 
לבית התפילה ולכן הוא אוסר למנוע 

מכבד הראייה להתפלל בציבור.
)לפי אגרות משה, או"ח א סימן מה( 

ְלַהְרִּגיׁש ְּכמֹו ֻּכָּלם
ְסָתם ָלֶלֶכת ַלָּים

ְלִהְסַּתֵּכל ַּבַּגִּלים ּוְלַחֵּיְך ָלעֹוָלם
ְּתנּו ִלי ַלֲחֹלם ְלַדְמֵין
ְוֶזה ֹלא ְמַׁשֶּנה ִּבְכָלל

ֲאִני ָּפׁשּוט ְמֻיָחד

להרגיש כמו כולם       דודו תמיר וחן רוטשילד

ַּבחּוץ ָמָטר סֹוֵחף ּוְמתֹוֵפף ַעל ַהַּפִחים
אּוַלי ֶזה ְסָתם ָמָטר אּוַלי ֶזה ֶּבִכי ַמְלָאִכים

ֶּפַרח ָקָטן ֶׁשִּלי ַיְלִּדי, ִהָּׁשֵאר ָּכאן ְלִצִּדי
ַרק ַּתֲאִמין ֶׁשַּגם ַאָּתה ָיכֹול ִלְהיֹות ָּבִריא

יש אמונה       עזר מציון

מצטיירת תמונה בעייתית בכל הנוגע ליחס ההלכה היהודית לאנשים עם מוגבלויות. 
שוב, לא מדובר על סיעוד וטיפול רפואי אלא על שילוב בחברה, בתפילה, 

בלימודים ובמנהיגות.

      נגישות ישראל

https://feel-everyone.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=btloTjB36Ec
https://www.aisrael.org/?CategoryID=765&ArticleID=14904&Page=1


מֹוְזִגים ַלָּגִביַע ַיִין ֶׁשַּמֲחִציתֹו ָלָבן ּוַמֲחִציתֹו ָאדֹם.

ַּבּכֹוס ַהְּׁשִליִׁשית ַקָּים ִאּזּון ֻמְׁשָלם ֵּבין ִצְבֵעי ַהַּיִין ַהָּלָבן ְוָהָאדֹם ְוהּוא
ְמַסֵּמל ֶאת ַאַחת ְמעֹונֹות ַהָּׁשָנה ַהַּמְרִׁשימֹות ְּביֹוֵתר. ָּכל ַהֶּטַבע אֹוֵמר ִׁשיָרה, 

ַהָּׂשדֹות ִנְפָרִסים ְּכַמְרַבִּדים ְיֻרִּקים, ַהְּפָרִחים ְמַבְצְּבִצים ִמָּכל ֵעֶבר ִּבְׁשַלל
ְצָבִעים ְוָהֵעִצים לֹוְבִׁשים ַּבֲחָזָרה ֶאת ַאֶּדֶרת ֶהָעִלים ֶׁשָּפְׁשטּו ַּבְסָתו.

ַנְקִּדיׁש ֶאת ַהּכֹוס ַהְּׁשִליִׁשית ְלִעידּוד ַהְּקִהָּלִתּיּות ְּבִיְׂשָרֵאל,
ְלִחּזּוק ַהִחּבּוִרּיֹות ֵּבין ְּפָרִטים ּוְקבּוצֹות ֵמֶרַקע ׁשֹוֶנה ּוְלִבּסּוס ָהֵאמּון

ְוָהֲעֵרבּות ַהֲהָדִדִּיים, ּכֹה ֶלָחי!

ִהְנִני מּוָכן/ָנה ּוִמְּזַמן/ָנה, ִלְׁשּתֹות ּכֹוס ַיִין ְׁשִליִׁשית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֵסֶדר ֵליל ט"ו ִּבְׁשָבט

ַלַחִּיים!

ִּתְפְקחּו ֶאת ָהֵעיַנִים, ִּתְסַּתְּכלּו ָסִביב
ּפֹה ָוָׁשם ִנְגַמר ַהחֶֹרף ְוִנְכַנס ָאִביב
ַּבָּׂשֶדה ְלַיד ַהֶּדֶרְך ֵיׁש ְּכָבר ְּדָגִנּיֹות

ַאל ַּתִּגידּו ִלי ֶׁשָּכל ֶזה ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות
ֲאָנִׁשים טֹוִבים ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך

ֲאָנִׁשים טֹוִבים ְמאֹוד
ֲאָנִׁשים טֹוִבים יֹוְדִעים ֶאת ַהֶּדֶרְך

ְוִאָּתם ֶאְפָׁשר ִלְצעֹד

נעמי שמר       דני כץ

ָהָאִביב ָצַחק ַוֵיט
ֶאת ִּפיו ֵאֵלינּו ַוִיְּלַאט

ֶזה ַהּיֹום ִלי יֹום ֻהֶלֶּדת
ֲחִמָּשׁה ָעָשׂר ִּבְׁשָבט

נתן אלתרמן       מרים יעקב

שער האביבשער האביב
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https://www.youtube.com/watch?v=YpctpCFbzLs
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2859


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 
ֶסְהַרֵנה. 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 והחליל, ַדהֹוָלא ְוזּוְרָנא )      שיכאני(. הן ראו בחודש ניסן ראש לחודשי 
השנה ולכן ברכו זה את זו בברכת ֵריׁש ַשּׁתֹוְך ְּבִריְכָּתא, יהי ראש השנה שלך מבורך. 
פעילים חברתיים מבקשים כעת לחדש את מסורת החג יחד עם קהילת יהודי 

מרוקו ביום המימונה.       סהרנה - מימונה

ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול 
ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור 

ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ם ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשלִָ

ישעיה כז יג       דוד צבאח

ֵּבין ְנַהר ְּפָרת ּוְנַהר ִחֶּדֶקל
ַעל-ָהָהר ִמַּתֵּמר ֶּדֶקל

ּוַבֶּדֶקל, ֵּבין ֳעָפָאיו
ִּתְׁשָּכן-ָלּה ּדּוִכיַפת ָזָהב

ח.נ ביאליק       גידי גוב ושלומי שבת

ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע
ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדֹוִׁשים
ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרֶּבה

ַמֲחִזיק ִרְפיֹון ְיֵדי ָרִׁשים
ִּכי הֹוִציא ְּבחֶֹדׁש ָאִביב

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחמּוִׁשים
הֹודּו ָלֵאל ִּכי ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה

ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים

ר' משה חוצין

      משה חבושה וחברים
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https://www.youtube.com/watch?v=6ceeaUAG9Sw
https://www.youtube.com/watch?v=PSDostA6ZHU
https://www.youtube.com/watch?v=gL_07J1IxzE
https://www.youtube.com/watch?v=3gqD_mP2v0M
https://www.youtube.com/watch?v=Zx3LUCoOcCw


עולם הבריאהעולם 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.

ְּפִרי ַּגִּני ִהֵּנה ֵהֵבאִתי
ְמלֹוא ַהֶּטֶנא ַרב ְּפֵאר

ִּבּכּוִרים ּפֹה ֶהֱעֵליִתי
ְורֹאִׁשי ָעַטְרִּתי ֵזר

ֶּבן ִאָּכר ִמְּפִרי ַּגֵּנהּו 
ְּתֵאִנים ְוִרּמֹוִנים

ּוַבַּסל לֹו ַעל ִׁשְכֵמהּו
ֶּתֱהֶמיָנה זּוג יֹוִנים

שמואל בס       שיר עד

ֵאיְך יֹוְדִעים ֶׁשָּבא ָאִביב
ִמְסַּתְּכִלים ָסִביב ָסִביב

ְוִאם רֹוִאים ֶׁשֵאין עֹוד ּבֹץ ַּבְּׁשִביִלים
ְוִאם רֹוִאים ֶׁשֶּנֶעְלמּו ַהְּמִעיִלים

ְוִאם ֶּפֶרג ְוַגם ַחְרִצית
ִלְכבֹוד ַהַחג ִקְּׁשטּו ַאְרִצי

ָאז יֹוְדִעים, ָאז יֹוְדִעים
ָאז יֹוְדִעים, ְׁשָבא ָאִביב

דתיה בן דור       הופ

19

https://www.youtube.com/watch?v=PknHZW-UL5E
https://www.youtube.com/watch?v=lUnaHrIelU8


ִּכי ִהֵּנה ַהְּסָתיו ָעָבר, ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַלְך לֹו. ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ, ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע 
ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו. ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח.

)שיר השירים ב יא-יג(

ָלָּמה ִנְמְׁשָלה ּתֹוָרה ַלְּתֵאָנה? ֶׁשרֹב ָהִאיָלנֹות, ַהַּזִית ְוַהֶּגֶפן ְוַהְתָמָרה, ִנְלָקִטין ְּכֶאָחד 
ְוַהְּתֵאָנה ִנְלֶקֶטת ְמַעט ְמַעט, ְוָכְך ַהּתֹוָרה, ַהּיֹום לֹוֵמד ְמַעט ּוְלָמָחר ַהְרֵּבה, ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה 
ִמְתַלֶּמֶדת ֹלא ְּבָׁשָנה ְוֹלא ִּבְׁשַּתִים )תנחומא, פנחס יא(. ָלָּמה ִנְמְׁשָלה ּתֹוָרה ִלְתֵאָנה? 
ֶאָּלא ָּכל ַהֵּפרֹות ֵיׁש ָּבֶהם ְּפסֶֹלת. ְּתָמִרים ֵיׁש ָּבֶהם ַּגְרִעיִנים, ֲעָנִבים ֵיׁש ָּבֶהם ַחְרַצִּנים, 
ִרּמֹוִנים ֵיׁש ָּבֶהם ְקִליִפין, ֲאָבל ְּתֵאָנה ֻּכָּלה ָיָפה ֶלֱאכֹל. ָּכְך ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵאין ָּבֶהם ְּפסֶֹלת 

)ילקוט שמעוני, יהושע א ב(.

ֵיׁש ֶרַגע ָקָצר ֵּבין ַאָּדר ְלִניָסן
ֶׁשַהֶּטַבע צֹוֵהל ְּבָכל ֶּפה

הּוא ׁשֹוֵפַע ַחִּיים
ִׁשּכֹור ּוְמֻבָּׂשם 

ֵאיְך ֶׁשּיִֹפי ָיכֹול ְלַרֵּפא

      יהודה פוליקר

ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָרא הקב"ה ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל ָּכל ִאיָלֵני ַּגן ֵעֶדן ְוָאַמר 
לֹו: ְרֵאה ַמְעַׂשי ַּכָּמה ָנִאים ּוְמֻׁשָּבִחין ֵהן, ְוָכל ָמה ֶׁשָּבָראִתי ִּבְׁשִביְלָך ָּבָראִתי, ֵּתן ַּדַעְתָך 
ֶׁשֹּלא ְּתַקְלֵקל ְוַתֲחִריב ֶאת עֹוָלִמי, ֶׁשִאם ִקְלַקְלָּת ֵאין ִמי ֶׁשְּיַתֵּקן ַאֲחֶריָך. )קהלת רבה ז יט(
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https://www.youtube.com/watch?v=cs3tCXAab8s
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          נגישות          נגישות
ְוָאַמר: סֹּלּו סֹּלּו ַּפּנּו ָדֶרְך ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶּדֶרְך ַעִּמי. ִּכי כֹה ָאַמר, ָרם ְוִנָּׂשא, ׁשֵֹכן ַעד 
ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו: ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאְׁשּכֹון, ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוַח, ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים, ּוְלַהֲחיֹות 

ֵלב ִנְדָּכִאים. )ישעיה נז יד-טו(

ַּגם ִאם ַהֶּדֶרְך ְמֻפֶּתֶלת
ִּבְזכּוְתֶכם ִהיא ָיָפה

ִּכְכלֹות ַהּכֹל ֻּכָּלנּו ְמַחְּיִכים
ְּבאֹוָתּה ַהָּׂשָפה

ְּבִלי ִמִּלים ִנְרֶצה לֹוַמר
ְוַנֲחזֹר ַעל ָּכְך ָמָחר

ָּפׁשּוט ּתֹוָדה

      אגם בוחבוט
ו"מחייכים אל החיים"

ְַהַּמְמִציא ְרפּוָאה ְיַרְּפֵאְך
ִּכי עֹוד ָּתׁשּוִבי ְלֵאיָתֵנְך
ָּתקּוִמי ִמִּמיַטת חֹוְלֵיְך

ְוִתְלְּבִׁשי ִּבְגֵדי ִּתְפַאְרֵּתְך
ָהִאיִרי ֲאהּוָבה ִמְּכבֹוֵדְך

ְוַהְׁשִּפיִעי אֹור ִמּטּוֵבְך

      ליאת יצחקי ונשות אילת

חברה מתוקנת משתדלת לברור את מילותיה בנוגע למוגבלויות השונות, ולכן אנו 
משתמשים במונחים "כבד שמיעה" או "כבד ראיה". חכמי ישראל ִּפתחו מסורת 
זו ואחד מהם הוא פרשן המקרא רבי אברהם אבן עזרא, המלמד שאנו מכנים 
כבדי ראיה מתוך כבוד אליהם "ַסִּגי ָנהֹור". משמעות המונח בלשון הקודש הארמית 

היא רב-אור. )במדבר יב א(

https://www.youtube.com/watch?v=BXPK3uDFlHA
https://www.youtube.com/watch?v=BXPK3uDFlHA
https://www.youtube.com/watch?v=U1re3eB9eKI


מֹוְזִגים ַלָּגִביַע ַיִין ֶׁשֻּכּלֹו ָאדֹם ַעז.

ַהַּיִין ַהָּסמּוק ֶׁשַּבּכֹוס ָהְרִביִעית ְוָהַאֲחרֹוָנה ְמַסֵּמל ֶאת ַהַחָּמה ָהֲאֻדָּמה,
ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ַהּיֹוֶקֶדת ַּבַּקִיץ ִּבְמֹלא ֻעָּזּה. ַהַּמְרַבִּדים ַהְּיֻרִּקים ִנְצָּבִעים
ָזָהב ְוִׁשּבֹוֵלי ַהָּׂשֶדה ּכֹוְרעֹות ֵמעֶֹמס ַּגְרִעיִנים. ֵּפרֹות ַהַּקִיץ ַמְבִׁשיִלים,

ְמֵלֵאי ָעִסיס ְמַתְקַּתק ְוַטְעָמם ַהְּמֻעָּדן ׁשֹוֶבה ָּכל ֵחְך.

ַנְקִּדיׁש ֶאת ַהּכֹוס ָהְרִביִעית ְלַאֲהַבת ַהָּׁשלֹום ְוִלְׁשלֹום ָהַאֲהָבה, ְלַדְרֵכי
נַֹעם ְוִלְנִתיבֹות ָׁשלֹום, ֹלא ִיָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה, ּכֹה ֶלָחי! 

ִהְנִני מּוָכן/ָנה ּוִמְּזַמן/ָנה, ִלְׁשּתֹות ּכֹוס ַיִין ְרִביִעית ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֵסֶדר ֵליל ט"ו ִּבְׁשָבט

ַלַחִּיים!

ֵעץ ָהִרּמֹון ָנַתן ֵריחֹו
ֵּבין ָים-ַהֶּמַלח ִליִריחֹו

ָׁשב, חֹוָמִתי, ְּגדּוֵדְך ִמְּנדֹוד
ָׁשב, ַּתָּמִתי, ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד

אֹוְצרֹות אֹוִפיר ּוְצִרי ִּגְלָעד
ֶרֶכב ִמְצַרִים ָׁשַלְלִּתי ָלְך, ַּבת
ֶאֶלף ַהֶּזֶמר ֶאְתֶלה ָלְך ָמֵגן

ִמן ַהְּיאֹור ַעד ַהַּיְרֵּדן

יעקב אורלנד       רבקה זוהר ולירון לב

ֶאת ָּכל ִּפְלֵאי ַהַּקִּיץ, ֶאת ַהַּקׁש
ְוֶאת ְקִפיצֹות ַהַחְרּגֹוִלים

ְוֶאת ְקִרירּות ַהּבֶֹקר, ֶאת ַהְדַבׁש
ִהְזַמְנִּתי ִּבְמיּוָחד ִּבְׁשִביִלי

לאה נאור       חוה אלברשטיין

שער הקיץשער הקיץ
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https://www.youtube.com/watch?v=HL6xhsq6no8
https://www.youtube.com/watch?v=Pth0mSCy2TA


ָהלֹוְך ָהְלכּו ָהֵעִצים ִלְמׁשַֹח ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך, ַוּיֹאְמרּו ַלַּזִית: ָמְלָכה ָעֵלינּו. ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהַּזִית: 
ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ִּדְׁשִני, ֲאֶׁשר ִּבי ְיַכְּבדּו ֱאֹלִהים ַוֲאָנִׁשים, ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים?! ַוּיֹאְמרּו 
ָהֵעִצים ַלְּתֵאָנה: ְלִכי ַאְּת ָמְלִכי ָעֵלינּו. ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהְּתֵאָנה: ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ָמְתִקי ְוֶאת 
ְּתנּוָבִתי ַהּטֹוָבה, ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים?! ַוּיֹאְמרּו ָהֵעִצים ַלָּגֶפן: ְלִכי ַאְּת ָמְלִכי ָעֵלינּו. 
ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהֶּגֶפן: ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ִּתירֹוִׁשי, ַהְמַׂשֵּמַח ֱאֹלִהים ַוֲאָנִׁשים, ְוָהַלְכִּתי ָלנּוַע 
ַעל ָהֵעִצים?! ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהֵעִצים ֶאל ָהָאָטד: ֵלְך ַאָּתה ְמָלְך ָעֵלינּו. ַוּיֹאֶמר ָהָאָטד ֶאל 
ָהֵעִצים: ִאם ֶּבֱאֶמת ַאֶּתם מְֹׁשִחים אִֹתי ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם, ּבֹאּו ֲחסּו ְבִצִּלי, ְוִאם ַאִין, ֵּתֵצא 

ֵאׁש ִמן ָהָאָטד ְותֹאַכל ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון. )משל יותם, שופטים ט ח-טז(

ַּבַּקִיץ ַהֶּזה ִּתְלְּבִׁשי ָלָבן
ַּתְחְׁשִבי ַמְחָׁשבֹות ְּבִהירֹות
אּוַלי ְּתַקְּבִלי ִמְכַּתב ַאֲהָבה

אּוַלי ַנֲעֵׂשה ְּבִחירֹות
ֲאִני ֶאְבַחר ַּבָך ְוֶאת ִּבי ִּתְבֲחִרי

ּוְבַיַחד ִנְהֶיה ָלרֹב
ִאם ַּבַּקִיץ ַהֶּזה ִּתְלְּבִׁשי ָלָבן

ְוִתְתַּפְּלִלי ְלטֹוב

נעמי שמר       יגאל בשן ומרינה מקסימיליאן

ִמֶּמֶתק ִּפְריֹו ֶׁשל ָחרּוב
ְוַטַעם ָיָׁשן ְוָאהּוב

ֶזה ִׁשיר ֶׁשָּכְתבּו ְוָנְטעּו ִראׁשֹוִנים
ְּכֵדי ֶׁשָּיִׁשירּו ָּבִנים

ֵחֶׁשק ְנִטיַעת ִאיָלנֹות
נֹוֵבַע ֵמֵחֶפץ ֲהָטַבת ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים

      יוחאי בן אב"י

ָחרּוב ֶזה, ִמְּׁשַעת ְנִטיָעתֹו ַעד ְׁשַעת ְּגַמר ֵּפרֹוָתיו ִׁשְבִעים ָׁשָנה )בבלי, בכורות ח ע"א(. 
חֹוִני ַהְּמַעֵּגל, ָהָיה ְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ְוָרָאה ִאיׁש ְמֻבָּגר ֶאָחד, ֶׁשָהָיה נֹוֵטַע ֵעץ ָחרּוב. ָׁשַאל 
ֶאת ָהִאיׁש: ָמַתי ְלַדְעְּתָך ִיֵּתן ָהֵעץ ַהֶּזה ֵּפרֹות? ֵהִׁשיב לֹו ָהִאיׁש: ְלַאַחר ִׁשְבִעים ָׁשָנה. 
ָׁשַאל חֹוִני ֶאת ָהִאיׁש: ְוִכי ָּברּור ְלָך ֶׁשִּתְחֶיה עֹוד ִׁשְבִעים ָׁשָנה? ֵהִׁשיב לֹו ָהִאיׁש: ַּכֲאֶׁשר 
ָּבאִתי ַלעֹוָלם, ְמָצאִתיו ָמֵלא ַּבֲעֵצי ָחרּוב, ִמְּפֵני ֶׁשֲאבֹוַתי ָנְטעּו ְלַמֲעִני, ַעָּתה ֲאִני נֹוֵטַע 

ֵעִצים ְלטֹוַבת ְיָלַדי ּוְלטֹוַבת ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים. )לפי בבלי, תענית כג ע"א(
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https://www.youtube.com/watch?v=l2QNrXNSeOo
https://www.youtube.com/watch?v=M4TEG7LG6Po


זמרת הארץזמרת הארץ
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם: ִאם ֵּכן ֵאפֹוא, זֹאת ֲעׂשּו, ְקחּו ִמִּזְמַרת 
ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה, ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש, ְנכֹאת 

ָוֹלט, ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים )בראשית מג יא(. המונח ִזְמָרה שבפסוק מתכוון ְלַמְזֵמָרה, 
למספריים שבהם נעזרים לקטוף פירות. בימינו משתמשים בו גם לעניין השירה. 

ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה )דברים כ יט(. ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַּפְלֵגי ָמִים ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ִיֵּתן 
ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו ֹלא ִיּבֹול ְוכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח. )תהילים א ג(       איציק קלה

ּבֹוִאי, ָנרּוץ ַלָׂשדֹות, ָׁשַמִים ִיָּפְתחּו
ִנְנׁשֹם ֲאִויר ָּכנּוַע, ָלנּוַע נּוַע

ּבֹוִאי, ַעְכָׁשו ֶזה קֹוֶרה ֶזה ֹלא ְּבִמְקֶרה
ֶׁשָּׂשֶדה ִמְתַּגֶּלה ְוָהאֹור ִמְתַּבֵהר ְוַהְׁשֵקט ּגֹוֵבר

      נרקיס

ֶּבן ָאָדם ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמִים
ׁשֶֹרׁש ְמַבֵּקׁש

ֶּבן ָאָדם ִּכְסֶנה מּול ַהָּׁשַמִים
ּבֹו ּבֹוֶעֶרת ֵאׁש

יענק'לה רוטבליט

      עמיר בניון, שולי רנד ועקיבא

ָׁשָרִׁשים ַּדְרֵכי ָאבֹות
ָׁשָרִׁשים ָּכל ַהְּׁשָבִטים

ָּכל ִׁשיֵרי ָּדִוד ַעְכָׁשו ֵהם ָׁשָרִׁשים
ָׁשָרַׁשי ִמְׁשֵלי ְׁשֹלמֹה

ָׁשָרַׁשי ַּבְּנִביִאים
ָׁשָרַׁשי ִּבירּוָׁשַלִים ֵנס ָהִרים

אברהם לוי       ראובן ארז
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https://www.youtube.com/watch?v=aoJIaVGg-aU
https://www.youtube.com/watch?v=3SrlKbn_Wng
https://www.youtube.com/watch?v=cfp63Q7ql5s
https://www.youtube.com/watch?v=g6SqcuyRtdA


ֹלא ַׁשְרִּתי ָלְך ַאְרִצי
ְוֹלא ֵּפַאְרִּתי ְׁשֵמְך
ַּבֲעִלילֹות ְּגבּוָרה

ִּבְׁשַלל ְקָרבֹות
ַרק ֵעץ ָיַדי ָנְטעּו

חֹוֵפי ַיְרֵּדן ׁשֹוְקִטים
ַרק ְׁשִביל ָּכְבׁשּו ַרְגַלי

ַעל ְּפֵני ָׂשדֹות

רחל       אברהם פררה

ְׁשֵקִדָּיה ְׁשֵקִדָּיִתי
ִלי ַאְּת ִלי ַאְּת ָיָפִתי

ְיָׁשָרה ַאְּת ִלי צֹוַמַחת
ְלָבָנה ַאְּת ִלי ּפֹוַרַחת

ים ֵהם ֶהָעִלים ֲאֻרכִּ
ּוְנִעיִמים ֵהם ַהְּצִליִלים

ים ֲעָנַפִיְך ֲאֻרכִּ
ּוְׁשֵקַדִיְך ְמתּוִקים

ְּברּוָכה ַאְּת ְׁשֵקִדָּיה
ְּברּוָכה ְיֵפהִפָּיה

יחיאל היילפרין       ציונה קיפניס

ַחג ָהִאיָלן י בְּ ֵעץ ָנַטְעתִּ
ָטן י ַהקָּ ַגנִּ י בְּ ֵעץ ָנַטְעתִּ

ְך י כָּ י ָאַמְרתִּ ּוְלַאְדַמת ַגנִּ
ֲאִני ְוַאתְּ ְקׁשּוִרים ָלַעד

ַטע ָהַרְך ַטע ָהַרְך, ְוַהנֶּ נֶּ בַּ
ל ְוִיְצַמח ִיְגדַּ

אהרון זאב       נגה אשד

ְׁשֵקִדָּיה ְיַפת ַצֶּמֶרת
ְׁשֵקִדָּיה ֲחמּוָדה
ֲעִדיָנה ְוֶנְהֶּדֶרת

ְּפִריָחֵתְך ַהְּוֻרָּדה
ִמְּסִביֵבְך הֹוִריק ַהֶּדֶׁשא

ְוָכל ֶנֶבט ּפֹה ָנַבט
ָּכל ַאְרֵצנּו ְמֻחֶּדֶׁשת

ט"ּו ִּבְׁשָבט, ט"ּו ִּבְׁשָבט

לאה גולדברג       יונה בלנק

ְּבַרֲחֵבי ַּכְרֵמי מֹוֶלֶדת
ַהָּׁשֵקד ְּכָבר ּפֹוֵרַח
ַהַּנְרִקיס נֹוֵתן ֵריַח

ִמְתנֹוֵסס ְּתכֹול-רֹום
ֵנֵצא-ָנא ֻּכָּלנּו

ֶאל ַּגְיא ְוֶאל ֶּגַבע
ִּכי ַחג הּוא ַלֶּטַבע

ִּכי ַחג הּוא ַהּיֹום

שמואל בס       ליאל אלמוג

ִׁשירּו ִׁשיר ַלָּׁשִתיל
ִמיהּוָדה ְוַעד ַהָּגִליל

ַטע ּוְׁשתֹל, ְׁשתֹל ָוַטע
ַּגם ֲאִני ְוַגם ַאָּתה

יצחק שנהר       נעמי צור
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https://www.youtube.com/watch?v=hKrW_CI-6e0
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1322
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2771
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1321
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=4286
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=329


26

I can be stronger
I can be braver
I can be, I can be anything
Anything I wanna be
Ooohh anything I wanna be
I have the power
I have the courage
I am a hero
Everything I need
is inside of me
Is inside of me.

I Can Be       יעקב שוויקי

          נגישות          נגישות
ָקֶׁשה ִלְסחֹוב, ְלעֹוָלם ֹלא ַנֲעזֹוב
ִאם ֵמִעיק ִלְדאֹוב, ְנַנֵּצַח ַמְכאֹוב

סֹוֵער אֹו ָרטֹוב, ֹלא ַנְפִסיק ִלְלהֹוב
ּכֹוחֹות ִלְׁשאֹוב, ְלַהְתִמיד ֶזה חֹוב 
ֵניִטיב ַלֲחׁשֹוב, ִנְׂשַמח ַעל ֻקְרטֹוב
ֶזה ָלֶזה ַנֲערֹוב, ֹלא ֶנְחַּדל ֶלֱאהֹוב
ְלַהֲאִמין ַּבּטֹוב, ֶׁשהּוא ָּכאן ָקרֹוב
ִּכי ִּבְקֵצה ְרחֹוב, ִנְמָצא אֹור ָזהֹוב

העורך

     לקט סרטונים

#  כנפיים של קרמבו 

#  להישבע אמונים לצה"ל

#  סתיו שפיר, מרכז שיר"ה

#  שבוע המודעות, מועצה אזורית שומרון

#  היום הבין לאומי לאנשים עם מוגבלויות

#  בלב אחד, כל הלב לילדים עם צרכים מיוחדים

#  סליחה על השאלה, אחים לילדים עם מוגבלויות

https://www.youtube.com/watch?v=C3nF2KHmQ60
https://www.youtube.com/watch?v=hLkPt1NDbqw
https://www.youtube.com/watch?v=ot9eKurH_Ug
https://www.youtube.com/watch?v=CDmlyB46H7Y
https://www.youtube.com/watch?v=hLkPt1NDbqw
https://www.youtube.com/watch?v=c-ze3grnQao
https://www.youtube.com/watch?v=GwDyLYKbom8
https://www.youtube.com/watch?v=7dksBVNUi64


ְּתִפָּלה ִלְׁשלֹום ָהעֹוָלםְּתִפָּלה ִלְׁשלֹום ָהעֹוָלם
ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּיצּוִרים

ֲעֵׂשה ְלַמַען ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ְּבָכל ַקְצוֹות ֵּתֵבל
ָהֵסר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ֵאיַמת ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת
ַהְׁשֵקט ֶאת ַהַּמֲאָבק ַהַּמְחִריף ֶׁשֵּבין ַהְּלֻאִּמים

ַטע ְּבֵלב ָּכל ְּבֵני ֱאנֹוׁש ֶאת ַאֲהַבת ָהָאָדם
ַהְׁשֵרׁש ָּבֶהם ָּכבֹוד ְלֶבן ַהָּדת ְוָהָאֶרץ ָהַאֶחֶרת

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּבִרּיֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ַהְּנתּוִנים ִלְנָגִעים ַרִּבים

ְמַנע ְּבטּוְבָך ֶאת ָּכל ִּפְגֵעי ַהֶּטַבע ַהִּמְתַרְּגִׁשים ָעֵלינּו
ַסֵּלק ָּכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ָּכל ִחָּסרֹון ְוִׁשְברֹון ֵלב

ַאֵחד ֶאת ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ְלִמְלָחָמה ְּבאֹוְיֵבי ָהָאָדם
ֵּתן ָּבנּו ְּתבּוָנה ְיֵתָרה ְלִהְתמֹוֵדד ִעם מֹוְראֹות ַהַחִּיים

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען עֹוָלְמָך ַהָּׁשרּוי ְּבַסָּכנֹות ַרּבֹות

ַהְרֵחב ֶאת ַּדְעֵּתנּו ְלַהִּכיר ֶאת עֹוָלֵמנּו ַהַּׁשְבִריִרי
ַקח ֵמִעָּמנּו ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות ֶׁשל ֶהֶרס ּוְכָלָיה

ַמֵּלא ֶאת ָיֵדינּו ַּבְּיכֶֹלת ְלָׁשְמרֹו ְּכִתּקּונֹו
ַחֵּבב ָעֵלינּו ֶאת ַהַחי ְוֶאת ַהּצֹוֵמַח ְוֶאת ַהּדֹוֵמם

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָפׁשֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֶניָך ַהּׁשֹוֲחִרים ֶאת ַהָּנֶאה ְוַהּטֹוב
ָהֵאר ֶאת ֵעיֵנינּו ְלַהִּכיר ִּביִפי ַהַחִּיים ַהְּמֻגָּוִנים

ַחֵזק ֶאת ָיֵדינּו ִליצֹר ּוְלַחֵּדׁש ִּבְמֶלאֶכת ַמֲחֶׁשֶבת
ַלְּמֵדנּו ְלַהֲעִריְך ֶאת עֶׁשר ַהַּתְרּבּות ָהֱאנֹוִׁשית

ֲהִביֵננּו ֶאת ְּדָרָכיו ַהִּנְסָּתרֹות ֶׁשל ָהאֶׁשר

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּיצּוִרים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ַהּכֹל, ְלֹלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל

העורך       דני כץ
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https://www.youtube.com/watch?v=LoFh75EDAA8&t=3s
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ֲאבֹוי, ִאם ּתֹאְמרּו, ָאְבדּו ֶנָחמֹות
ַהִּביטּו ִּבְׁשָבט ֶאל ַים ַהָּׂשדֹות
ִמן ַהּקֹר ָהָאפֹר, ִמֵּבין ֲעָננֹות

ְׁשֵקִדּיֹות ַמְלִּבינֹות ּפֹוְרחֹות ְּכַכּלֹות,
ִּכי ׁשֹוֵקד, ָּכְך אֹוְמִרים, רֹוֵכב ֲעָרבֹות
ְלַחֵּדׁש ָיֵמינּו, ְּברֹאׁש-ְׁשַנת-ָהִאיָלנֹות

העורך

https://www.facebook.com/STUDIOINKA
https://www.facebook.com/STUDIOINKA

