
הגדת ט״ו בשבט 
סביבתית־ציונית



הגדת ט״ו בשבט סביבתית־ציונית

עם התעוררות התנועה הציונית זכה ט״ו בשבט לפירוש ומשמעות דברי פתיחה
חדשים. ״ההסתדרות של המורים העבריים״ קבעה אותו יום נטיעת 

אילנות, מעשה המסמל יותר מכל דבר אחר את ההתקשרות של 
האומה לארצה. זאב יעבץ, מחנך וסופר, ממחדשי השפה העברית, 

ניסח מחדש את מצוות החג בשנת תרנ״א:

״למען חבב את הנטעים... יש לבית הספר לעשות יום־טוב את היום 
אשר נועד מימי קדם בישראל לראש השנה לאילנות. לערוך בו 

במערכת ברוב חן והדר את העצים, הנטעים, השושנים והפרחים, ככל 
אשר יעשו בארצות אירופא בראשון לחודש מאי... ״    תרנ״א, 1890

מעשה הנטיעה לא היה רק רעיון סמלי אלא מעשה ממשי וסמלי 
כאחד. ביומנו משנת 1898 תיאר הרצל את נסיעתו למושבה מוצא, 

ובהתרגשות סיפר איך זכה לנטוע עץ ארז צעיר באדמתה. הרצל 
ידע להעריך את כוחה של הנטיעה, אבל ידע גם להתריע ולדרוש, 

שהמעשה החקלאי יהיה מחובר לרוח ולאהבת האדם:

 ״כל מה שנטעתם יהיה חסר ערך וִיקמול, אם חופש המחשבה 
והביטוי הנדיבות ואהבת הבריות לא יפרחו בו״      אלטנוילנד  

חזונו של הרצל, הדורש לחבר את מעשה הנטיעה לחופש המחשבה 
וחופש הביטוי, הביא אותנו לחבור יחד – מרכז הרצל, הספרייה 

הלאומית ומיזם 929 – ולהגיש לכם את ההגדה שלפניכם, המקבצת 
רעיונות ומחשבות לחג, פרי עטם של דמויות מוכרות ומגוונות 

בחברה הישראלית.
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חזונו של הרצל הולם את דברי הנביא ישעיהו כי עלינו לטעת את 
השמיים בארץ, כפי שאנו נוטעים אילן באדמה, להאמין שכמו 

 שנוטעים עץ על פני האדמה, כך אפשר לייצר נטיעת שמיים 
על פני הארץ:                                 

ר  ד ָ֔אֶרץ ְוֵלאמֹ֥ ַמִ֙ים֙ ְוִליסֹ֣ ַע ָשׁ יָך ִלְנטֹ֤ יִת֑ ִסּ י ִכּ יָך ּוְבֵצ֥ל ָיִד֖ ִפ֔ ָבַרי֙ ְבּ ים ְדּ ָוָאִשׂ֤
ה: ישעיה נ״א, ט״ז י־ָֽאָתּ ְלִצּ֖יֹון ַעִמּ

 נטיעת השמיים בארץ היא פעולת האדם, שאוחז באוצרות הרוח 
שירש מאבותיו ומצליח לגדל מהם פירות חדשים על ידי נטיעתם 
בארץ. זו תודעה עמוקה של בני אדם שמרגישים שותפים ליצירה 
אלוהית, שאין לה סוף. חידוש הרוח מותנה בעומק הנטיעה שלה 
בחיים עצמם. בנטיעה מתוך כוונה, ובעזרת קרקע ומים, עתידה 

התורה להצמיח ענפים ופירות שיתחדשו כל הזמן.

טו בשבט שמח,

מיזם 929, הספרייה הלאומית, מרכז הרצל 
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חיטה

״ְוַחג ָׁשֻבעֹת ַּתֲעֶׂשה 
ְלָך ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים 

ְוַחג ָהָאִסיף ְּתקּוַפת 
נָה״  ַהּׁשָ

שמות לד, כב

מימים קדמונים ועד היום משמש הדגן מרכיב מרכזי בתזונה שלנו. 
החיטה, כידוע לכולנו, מכילה פחמימות לרוב, אך יש בה גם לא מעט 

חלבונים. החיטה כיום היא הגידול השני הנפוץ ביותר בעולם. בארצות 
המזרח הרחוק דווקא מעדיפים אורז, והוא שתופס את המקום 

הראשון. אחד משמותיו של חג השבועות הוא חג הקציר, מפני שהוא 
נחוג בתקופת קציר החיטים. בתקופת המקרא היה לחיטה מקום 

מכובד מאוד בחקלאות של ארץ ישראל, ועל כן היא זכתה להימנות 
 במקום הראשון בסדרת המינים שנשתבחה בהם הארץ. 

הידד לפחמימה!

על היותה של החיטה מרכיב בסיסי בחיי האדם מצביע המדרש הבא:

אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר גפן היה, שאין לך דבר 
שמביא קללה על האדם אלא יין, שנאמר ״וישת מן היין וישכר״; רבי 

נחמיה אומר תאנה הייתה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, שנאמר ויתפרו 
עלה תאנה. ר' יהודה אומר חיטה היתה שאין התינוק יודע לקרות אבא 
ואמא עד שיטעום טעם דגן )= אכילת לחם אצל תינוק מקבילה לשלב 

שבו מתחיל הדיבור(.  תלמוד בבלי ברכות מ, ע״א 

מדרש:
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קוצרים, 1938, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, 
הספרייה הלאומית, ארכיון דן הדני, צילום: פוטו הלפרין 



טבע בריבוע

דר' ג'רמי בנשטיין

עורך 929 באנגלית, 
ממייסדי מרכז השל 

לקיימות

ט״ו בשבט פנים רבות לו. התבוננות מעמיקה בגלגוליו השונים מגלה 
ארבעה ממדים שונים לזיקה בינינו לבין העצים ועולם הטבע, זיקה 

שחג זה מזמין אותנו להטמיע ולחגוג.

הטבע כאמצעי קיום פיזי
בתקופת המשנה הייתה לתאריך ט״ו בשבט משמעות כלכלית בלבד: 

חישוב מיסים. המעשרות על פירות לאחר תאריך זה היו שייכים 
לשנה הבאה, ולכן הוא נחשב ״ראש השנה לאילנות״. לאחר החורבן 
והגלות, החג, כמו עץ בחורף, נכנס לתרדמה, שממנה הוא הקיץ רק 

כעבור אלף שנה. ״ראש השנה לאילנות״, עם כל הפוטנציאל המטפורי 
שלו, לא יכל לנבול בלי שיפרשו אותו מחדש.

העולם הטבעי כתשתית חיינו הרוחניים
המקובלים העניקו לט״ו בשבט פריחה שנייה. הם יצרו את אילן 

הספירות, סוג של מפת נפשו של האל ואת סדר ט״ו בשבט, שנולד 
מהיצירתיות הטקסית שלהם. היינות והפירות שאנו אוכלים במהלך 

הסדר מציינים בחשיבה הקבלית ארבעה עולמות של בריאה, 
המזוהים עם הגוף, הרגש, השכל והרוח.

נופי המולדות כמקור לזהות קבוצתית־פוליטית
עם שיבת ציון, עבר ט״ו בשבט טרנספורמציה נוספת. ט״ו בשבט הפך 

ליום של נטיעות, השתרשות מחדש, חיבור לארץ ולנופיה. נטיעת 
עצים נהייתה הציון הנפוץ ביותר של החג. המשמעות של השרשת 

עץ בקרקע מבטאת זיקה של ממש לאדמה.

הטבע כמארג החיים עולמי
הרחבת זיקה זו לאוניברסלי היא התמורה האחרונה של החג, ט״ו 

בשבט כיום הוא חג אקולוגי: יום כדור הארץ של עם ישראל ומסגרת 
לעיסוק בנושא הסביבה. הכול תלוי בכול: כיום אנו יודעים שהעצים 

ביערות הגשם באמזונס חיוניים לבריאותנו ורווחתנו כאן בישראל.
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השילוב שירפא את עצמנו ואת העולם
כל מרכיב כשהוא נפרד יכול לצאת מאיזון: הכלכלי יהפוך לתועלתני; 

הרוחני לערטילאי, והלאומי גולש בנקל ללאומנות יתר. בסדר ט״ו 
בשבט ניסו המקובלים לאחד את כל העולמות. בימינו, גם אנו יכולים 

לשלב, להעמיק ולחזק את ארבעת התחומים האלה, המגדירים את 
יחסנו לחיים ולטבע, וביחד ליצור השלם שהוא מקיים, מחייה, מאחה.

 

>

ספר פרי עץ הדר 1762, היה חלק מספר 
״חמדת ימים״, שהחזיר לחיים ולתודעה 

מנהגים ופיוטים של סדר ט״ו בשבט 
שנשתכחו עם כיבוש הארץ על ידי הצלבנים. 

עד מהרה הפך הספר ל״רב מכר״ והודפס 
ב31 מהדורות בונציה, באמסטרדם, 

בקושתא, בסלוניקי, בבגדאד, בג'רבה 
ובירושלים. מאוספי הספרייה הלאומית.
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החזון שעוד לא הגשמנו

יואל זילברמן

השומר החדש

״יבשות וחופים״ שאליהם עדיין לא זכינו להגיע במסגרת החזון 
והחלום הציוני עומדים לפתחנו. מדינת ישראל מאפשרת דיונים 

ופעולות, שהעיסוק בהם כעם בגלות היה מוגבל ומשועבד לתנאי מזג 
הרוח של שליטי ארצות הפזורה. סוגיות כמו דת ומדינה, גיוס לצבא, 

כשרות, גיור וכו' נדונו במקרה הטוב בתוך הקהילות עצמן או בין 
קהילות, ובדרך כלל הוגבלו בשפה וטריטוריות. מקרים יחידם התנהלו 

בקנה־מידה נרחב כמו במקרה הטרגי של שבתאי צבי במאה ה־17. 

מדינת ישראל מאפשרת רובד משמעותי של בניין חברה, חרף 
האתגרים וניסיונות ההפחדה. עוצמות גדולות מכל קצוות החברה 
הישראלית מתחברים יחדיו לחיים משותפים ההולכים ומשתפרים.

מסגרת רחבה יותר של הציונות נפתחת בפנינו היום. אחדות כלל 
קצוות האומה היהודית, בין אלו שחיים בארץ ישראל לבין אלו החיים 

בתפוצות. רווחתה ועוצמתה של מדינת ישראל מאפשרות התעצמות 
מעשית ורוחנית, ממדינה נתמכת למובילת אחדות יהודית בין־

לאומית, שמרכזה הרוחני והמעשי קשור באדמת הארץ.

חזון גדול הוא בגדר הישג יד ומעדר. מאבקים לעומתיים ווירטואליים 
מוגבלים בתפיסת האחדות שיוכלו להכיל. חוויה אחדותית, יצירה 

משותפת, מאמץ הדדי, 'גב אל גב' בבניין מחודש הם מקור החיבור 
והאחדות, כל אחת ואחד בשמירה וכיבוד המיוחדות האישית.

המרחב שידע משחר ההיסטוריה ועד ימינו לאפשר זאת הייתה 
אדמת הארץ. 

חילוץ העצמות ועבודת האדמה משאירים באדם רושם עמוק של 
מעשה 'בראשיתי', ולצידו מאפשרים מפגש בין לבבות וחיבור שאין 

שני לו. השיבה לאדמת הארץ והפרחתה נותנים פתח לכל רצף 
הגילים להיות שותפים בפעולה ציונית חווייתית והווייתית כזאת, 

שכוחה לאחד את העם מכל קצוותיו וגווניו.
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עוד לא תמו כל פלאייך

מילים: יורם טהרלב
לחן: רמי קליינשטיין

© כל הזכויות שמורות 
למחבר, לאבי גואטה הפקות 

בע״מ ולאקו״ם.

ארצנו הקטנטונת ארצנו היפה
מולדת בלי כותונת מולדת יחפה

קבליני אל שיריך כלה יפיפיה
פתחי לי שעריך אבוא בם אודה יה.

 
בצל עצי החורש הרחק מאור חמה

יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה
אל מעיינות הזוהר אל בארות התום

מולדת ללא תואר וצועני יתום.
 

עוד לא תמו כל פלאייך
עוד הזמר לא תם

עוד ליבי מכה עם ליל ולוחש לו בלאט
את לי רק את אחת, את לי אם ובת

את לי את המעט, המעט שנותר.
 

נביאה בבגדינו את ריח הכפרים
בפעמון ליבנו יכו העדרים

ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה
ולאורה נפסעה ברגל יחפה.
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מסורת ולאומיות בחג אחד

ד״ר חזי עמיאור

אוצר אוסף ישראל, 
הספרייה הלאומית

ילדות יהודיות העומדות למרגלות שקדייה פורחת בארץ ישראל 
ומעדרים ושתילים בידיהן אינן מחזה של מה בכך בתולדות העם 
היהודי. לא לחינם הן קנו מקום של כבוד בסדרת הגלויות הארץ־

ישראליות שהפיצה בעולם היהודי חברת ״לבנון״ מוורשה בראשית 
המאה העשרים. יש להניח שעוררו התרגשות רבה בקרב יהודים 

שקיבלו אותן מידידיהם וכמהו לרשמים מן הארץ הנבנית.

>

תחת השקד בארץ ישראל 
בחמישה עשר בשבט, 

״לבנון״, ורשה, 1908. אוסף 
הגלויות, הספרייה הלאומית
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בתצלום זה מתמזגים שני מרכיביו הראשיים של ט״ו בשבט כראש 
השנה לאילנות בארץ ישראל.

השקדייה הפורחת בתקופה זו מסמלת את הממד המסורתי של ראש 
השנה לאילן, המוכתב על פי המשנה על ידי מועד חנטת הפרי מתוך 

הפרח. השקד, עץ בר ארץ־ישראלי מובהק, היה בשנים אלה גם לענף 
חקלאי מרכזי במושבות העלייה הראשונה ולאחד מסמליהן.

את הממד החדשני של החג בארץ ישראל הוסיפו המורים העבריים. 
בעקבות המורה ח״א זוטא הם קבעו בשנת 1906 את ט״ו בשבט גם חג 

של נטיעות. תלמידי ותלמידות בתי הספר העבריים החלו לקיים טקסי 
נטיעות חינוכיים, שבהם הוחדרו בליבם ערכי עבודת האדמה ויישוב 

ארץ ישראל.
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שעורה

״ַוָּתׇׁשב ׇנֳעִמי ְורּות 
ַהּמֹוֲאִבָּיה ַכָּלָתּה 

ֵדי  ָבה ִמּׂשְ ִעָּמּה ַהּׁשָ
מֹוָאב ְוֵהָּמה ָּבאּו ֵּבית 

ֶלֶחם ִּבְתִחַּלת ְקִציר 
ְׂשעִֹרים״

רות א, כב

לצד החיטה, ושנייה ברשימת שבעת המינים, מופיעה השעורה. 
השעורה גם היא ממשפחת הדגניים, אך כמאכל אדם היא נחשבת 

פחות משובחת. עם זאת יתרונות שונים של השעורה כמו משך גידול 
קצר והסתפקות במעט מים, הופכים אותה למוצר מבוקש. השעורה 
שימשה הן כמאכל למי שאין ידו משגת, ובעיקר כמאכל לחיות הבית 

של האדם. 

במכת הברד המתוארת בספר שמות, בא לידי ביטוי הפער בין זמן 
ההבשלה של החיטה לזה של השעורה:

ה  ְבעֹל. ְוַהִחָטּ ה ִגּ ָתּ ְשׁ עָֹרה ָאִביב ְוַהִפּ ׂ י ַהְשּ ָתה ִכּ עָֹרה ֻנָכּ ׂ ה ְוַהְשּ ָתּ ְשׁ ״ְוַהִפּ
י ֲאִפילֹת ֵהָנּה״  שמות ט, לא–לב ֶמת לֹא ֻנּכּו ִכּ ֶסּ ְוַהֻכּ

בעוד שהשעורה הייתה כבר 'אביב' – כלומר בראשית תהליך 
ההבשלה, הרי שהחיטה 'אפילה' – כלומר מאחרת להבשיל. בשל כך 

במכת הברד השעורים המבשילות נפגעו בעוד החיטים, שעודן רכות, 
לא נפגעו. 

עם הכניסה לארץ ישראל פסק המן, והעם החל לאכול מתבואת ארץ 
כנען. המדרש מציג את המעבר כהרעה בתנאים:

 משל אומרים לאדם: מפני מה אתה אוכל פת שעורים? – 
 מפני שאין לי פת חיטים. מפני מה אתה אוכל חרובים – 

מפני שאין לי דבלה.  ספרי פרשה פט

מדרש:



להודות על מה שיהיה

בכל סרלואי 

 משוררת. 
זוכת פרס שרת 
התרבות ובפרס 

היצירה לסופרים 
ומשוררים

ט״ו בשבט הוא עבורי יום של 
שיקום האמון. בעיצומו של 

החורף, בזמן בו כמעט אין פירות 
טריים, אנו חוגגים את שבחה 

של ארץ ישראל ואוכלים פירות 
יבשים. אנו לא חוגגים את מה 

שישנו, אלא את פוטנציאל 
הצמיחה; בזמן שמבחינה 

היסטורית )לפני עידן השפע של 
ימינו( היה בו מיעוט של פירות 
ומזון, המסורת מלמדת אותנו 

לחגוג לא את מה שניכר לעין 
אלא את אפשרות קיומו, את 

ראשית הצמיחה. 

יהודים אף פעם לא נתנו 
למציאות להטעות אותם ודבקו 

באמונה שלהם, בחלומות 
וגאולה; כך חוגגים גם את קיומה 

של ארץ ישראל הרחק בגולה 
ושמחים בה גם כשהיא חרבה, 
ועד היום – אנו מודים על מה 
שישנו ועל מה שעשוי להיות, 

גם אם אינו ניכר לעין. 

רחמים מן האדמה

״אֹור עֹוָלם ְּבאֹוַצר ַחִּיים
אֹורֹות ֵמאֶֹפל ָאַמר ַוֶּיִהי״

)יוצר לימים נוראים(
 

ְוִחַּפְׂשנּו אֹורֹות ֵמאֶֹפל
ְּבָכל ַהְּגָבעֹות

ַוֲאִפּלּו ַהּכֹוָכִבים ָזֲהרּו ָלנּו
ְרִמָּיה

ְוָהֲאִויר ַהָּסִמיְך ָאַמר ַמְלכּוְתָך
 

ּוֵבין ַהָּקִׁשים ָלָרִפים
ָהַלְכנּו ְוָקָראנּו ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם

ְוִחַּפְׂשנּו ָמקֹום
ִלְנטַֹע

 
ַרֲחִמים ִמן ָהֲאָדָמה

מתוך ״בית בחיק הלילה״ 
שראה אור שנת 2013 
בהוצאת ״אבן חושן״
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ברית ביננו לבין היקום

דורון אלמוג

אלוף מיל'
 יו״ר ״עלה נגב״ – 

נחלת ערן, חתן פרס 
ישראל תשע״ו

מאז גן הילדים, דרך השירות הצבאי ועד היום הזה, ט״ו בשבט נחרט 
בתודעתי כחג של נטיעות עצים בחיק הטבע, כאן, במדינת ישראל. 

במפגשיי הרבים עם יהודים בארץ ובעולם, חוויתי את ציון החג 
באכילת פירות יבשים ושתיית יין לבן. 

אינני רואה בדמיוני נטיעת עצים בט״ו בשבט בשום מדינה בעולם 
אלא אך ורק במדינת ישראל, בארץ ישראל. בעיניי, טקס הנטיעות 

מבטא שורשיות ועבודת כפיים. עירום תלולית עפר סביב השתיל הרך 
בשתי כפות ידיים, הוא כמו תפילה וכמיהה ליהנות יום אחד מהפרי 

הבשל. פעולה המבטאת אהבה למקום. 

כל טקס נטיעות, אחת לשנה, הוא כמו חידוש הברית שביננו למקום. 
כמו העמקת ההתחייבות הקודמת להמשך הצמיחה וההתחדשות. 
אולם, בניגוד לחז״ל שקבעו שישיבה בארץ ישראל שקולה כנגד כל 

המצוות ובכך העניקו מעמד של קדושה לעצם הישיבה בארץ ישראל, 
אני סבור שמעמד של קדושה יכול להינתן למקום רק מתוך המעשה 

של אנשיו. כי קדמה דרך ארץ לתורה.

כל טקס נטיעות הוא כמו חידוש הברית ביננו ליקום מתוך הבנה 
מעמיקה, שעם כל הישגי המדינה והאנושות, אנחנו לא מעצבי היקום 

אלא רק חלק זעיר ממנו. היקום, על כל נפלאותיו ומסתוריו, מחייב 
אותנו למידת צניעות וענווה כדי להמשיך לשמר ולטפח את הטבע 
ונפלאותיו. בכל טקס, אנחנו כמו ספר משלי )ל, יט( המביע פליאה 
וחידה על ״דרך הנשר בשמיים, דרך נחש עלי צור, דרך אניה בלב ים 

ודרך גבר בעלמה״.

יאנוש קורצ'ק, בראייתי, היטיב לבטא את האיזון המתבקש בין 
המחויבות והאהבה למקום, ובין הציווי לדרך ארץ. ״הדואג לימים זורע 

חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים״.
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נלבישך שלמת בטון

דליק ווליניץ

שחקן, במאי 
ופעיל סביבה

קטע מתוך ״שיר בוקר״
 מאת נתן אלתרמן 

©  כל הזכויות שמורות 
למחבר ולאקו״ם.

ַנְלִּביֵׁשְך ַׂשְלַמת ֶּבטֹון ָוֶמֶלט
ְוִנְפרֹׂש ָלְך ַמְרַבֵּדי ַּגִּנים,

ַעל ַאְדַמת ְׂשדֹוַתִיְך ַהִּנְגֶאֶלת
ַהָּדָגן ַיְרִנין ַּפעֲמֹוִנים. 

נתן אלתרמן, קטע מתוך ״שיר בוקר״

הבה נקשיב לאלתרמן, שבחלק מכתיבתו יש יסודות נבואיים ממש.
אכן, כשמגיעים בבת אחת מאות אלפי פליטים ניצולי שואה, עליות 

מצוקה, צריך לבנות ולבנות כדי שיהיה גג לראשם. וזה קורה שוב 
כשלמעלה ממיליון איש מגיעים מברית המועצות לשעבר, והבנייה 
מתחדשת ואט אט החלום של ״נלבישך שלמת בטון״ הופך לסיוט, 

ומרבדי הגנים ושדות הדגן מצטמצמים, נשכחים. מדינת עיר בין 
גדרה לחדרה קמה לה.

 ומה על הגשם? מה עושים עם מים רבים שאין להם מוצא אלא 
לשטוף הכול בדרכם אל הים?

צריך להשאיר למים מוצא, לאסוף ולקלוט את מי הנגר, לטהר אותם 
בעזרת מערכות של ביו־פילטרים ולאגור אותם יחד עם מי התהום. 

רק אז נוכל באמת לבנות ולהיבנות כאן, בארץ הזו.

 בכל תכנון עיר או יישוב יש לזכור, שהאוצר הזה, המדלדל והולך, 
מים חיים, חייב להישמר.
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^

הדגמות בסיסיות בבוטניקה, מארק קלארה, צרפת 1766, 
אוסף אדלשטיין, הספרייה הלאומית.



ִׁשּבֶֹלת ַּבָּׂשֶדה

מילים: מתתיהו שלם  
לחן: מתתיהו שלם

©  כל הזכויות שמורות 
למחבר ולאקו״ם.

ִׁשּבֶֹלת ַּבָּׂשֶדה
ּכֹוְרָעה ָּברּוַח

ֵמעֶֹמס ַּגְרִעיִנים ִּכי ַרב.
ּוְבֶמְרַחב ָהִרים
יֹום ְּכָבר ָיפּוַח

ַהֶּׁשֶמׁש ֶּכֶתם ְוָזָהב.
עּורּו הֹוי עּורּו

ׁשּורּו ְּבֵני ְּכָפִרים
ָקָמה ֵהן ָּבְׁשָלה ְּכָבר

ַעל ְּפֵני ַהָּכִרים
ִקְצרּו ִׁשְלחּו ַמָּגל

ֵעת ֵראִׁשית ַהָּקִציר

ְׂשֵדה ְׂשעֹוִרים ַּתָּמה
ֵזר ַחג עֹוֶטֶרת,

ֶׁשַפע ְיבּול ּוְבָרָכה.
ִלְקַראת ּבֹוא ַהּקֹוְצִרים

ְּבזַֹהר ַמְזֶהֶרת,
ֶחֶרׁש ָלעֶֹמר ְמַחָּכה.

ָהבּו ָהִניפּו
ִנירּו ָלֶכם ִניר

ַחג ַלָּקָמה,
ֵעת ֵראִׁשית ַהָּקִציר.

ִקְצרּו, ִׁשְלחּו ַמָּגל
ֵעת ֵראִׁשית ַהָּקִציר.
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גפן

לֹום ַהֶּגֶפן  ״ִּכי ֶזַרע ַהּׁשָ
ִּתֵּתן ִּפְרָיּה ְוָהָאֶרץ 

ִּתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה 
ַמִים ִיְּתנּו ַטָּלם  ְוַהּׁשָ

ְוִהְנַחְלִּתי ֶאת ְׁשֵאִרית 
ָהָעם ַהֶּזה ֶאת ׇּכל 

ֵאֶּלה״

זכריה ח, יב

הגפן היא מהצמחים המתורבתים הקדומים ביותר. בסיפור המקראי 
מופיעה הגפן מייד אחרי המבול, זוהי הנטיעה הראשונה שנוטע נוח 

בעולם המתחדש. בתקופת המקרא הארץ נתברכה במטעי גפן רבים, 
וכשהמרגלים ביקשו להצביע על תנובתה של הארץ הם הביאו עימם 

אשכול ענבים. לא פעם משתמשים הנביאים בגפן כביטוי לשגשוג 
ופריחה. על חשיבותו של הגפן במקרא תעיד העובדה שבשונה משאר 

הפירות, זכה פרי הגפן לשם משלו – עינב, ולא סתם 'פרי הגפן'. 
הענבים הם מקור מצוין לויטמינים ומינרלים, וכשהופכים את הענבים 

ליין, אז הכול נראה שמח יותר. 

אומה זו כגפן נמשלה, זמורות שבה אלו בעלי בתים, אשכולות שבה אלו 
תלמידי חכמים, ָעלין שבה אלו עמי הארץ, קנוקנות שבה אלו ריקנים 
שבישראל. וזהו ששלחו משם )מארץ ישראל(: שיבקשו האשכולות 

רחמים על העלים, כי ללא העלים לא מתקיימים האשכולות 

תלמוד בבלי חולין צב, ע״א. בתרגום לעברית. 

מדרש:
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כמה מעלות טובות לנו על המקום הזה

אמונה אלון

סופרת

אילו שבנו אלייך, ארץ ישראל,
ולא חידשנו בך את לימוד התורה 

– ַּדֵּיְך!
 

אילו חידשנו בך את לימוד 
התורה, ולא חידשנו בך את 

עבודת האדמה – ַּדֵּיְך!
 

אילו חידשנו בך את עבודת 
האדמה, ולא הקמנו את ירושלים 
שמחוץ לחומות, ואת פתח תקווה 

ויתר המושבות – ַּדֵּיְך!
 

אילו הקמנו את ירושלים שמחוץ 
לחומות ואת המושבות, ולא 

דבקנו באדמתך, ארץ ישראל, 
למרות המלריה – ַּדֵּיְך!

 
אילו דבקנו באדמתך למרות 

המלריה, ולא בנינו בתים וגידלנו 
ילדים אל מול תקיפות האויב – 

ַּדֵּיְך!
 

אילו בנינו בתים וגידלנו ילדים 
אל מול תקיפות האויב, ולא יסדנו 

בך, ארץ ישראל, מדינה יהודית 
עצמאית – ַּדֵּיְך!

אילו יסדנו בך מדינה יהודית 
עצמאית, ולא התקבצנו ועלינו 

אלייך מארבע כנפות תבל – ַּדֵּיְך!
 

אילו התקבצנו ועלינו אלייך 
מארבע כנפות תבל, ולא החיינו 

בך את שפת התנ״ך והפכנו אותה 
לעברית מדוברת לגמרי – ַּדֵּיְך!

 
אילו החיינו בך את שפת התנ״ך 
והפכנו אותה לעברית מדוברת 

לגמרי, ולא מסרנו בך את נפשנו 
במלחמות שנכפו עלינו –  ַּדֵּיְך!

 
אילו מסרנו את נפשנו במלחמות 

וגם ביניהן, ולא הפרחנו 
)ואנו ממשיכים להפריח( את 

שממותייך הגשמיות והרוחניות 
– ַּדֵּיְך!

 
על אחת כמה וכמה,

כי אחרי אשר בעזרת צור ישראל 
וגואלו זכינו לחולל את כל אלה 
בזה המקום, מגיע לנו לשבת בך 

איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו.

עושה שלום במרומיו הוא יעשה 
שלום עלינו ועלייך, ארץ אהובה.

ונאמר אמן.



מתגעגעים לארץ בעודנו בארץ

עינט קרמר

מייסדת ומנהלת 
״טבע עברי״ – 

אחריות סביבתית 
יהודית

לאורך שנות הגלות, הגעגועים העזים של העם לארץ ישראל, ובכלל 
לאדמה, לשורשים ולפוריות, התגלמו בט״ו בשבט דרך עיסוק בדמות 

האילן ובמנהג אכילת פירות הארץ )המיובשים, הואיל והיו צריכים 
להגיע לארצות רחוקות(.

והנה אנחנו כאן, בארץ ישראל. לכאורה געגועי הגלות הם נחלת העבר, 
שהרי אנו זוכים למה שלא זכו אבותינו: לראות שקדייה בפריחתה על 

אדמת ארץ ישראל, לאכול יום־יום מפירות הארץ )הטריים( ולחיות 
כאן, כמעשה שגרה. אלא שאם נעמיק להביט בתבנית נוף מולדתנו 

הארץ ישראלית, נראה כי הגעגוע הוא חלק מאיתנו. 

אילון שוורץ, במאמרו 'לחנך את דור המבול' מתאר זאת כך:

״בהשתלמויות מורים מזדמנות, אני פותח בבקשה מהנוכחים לספר על 
מקומות בארץ שהיו מרכזיים בעיצוב זהותם. רוב הנשאלים מציינים 
נוף ילדות: הנדנדה על העץ בחצר של סבא וסבתא, הוואדי מאחורי 

הבית, המדורות בלילה ביער או בדיונות, עם החברים. כשהם נשאלים 
אם ביקרו באותם מקומות במשך השנים, רובם עונים, לפעמים בבכי, 

שהמקומות האלה נעלמו תחת כבישים ושכונות וקניונים. לא רק הנוף 
נעלם, אלא חלק מהשורשים, והזיכרונות והזהות נמוגו יחד איתם. 
לפעמים, בתוך המצוקה האישית של מחנך ומחנכת, בין תחושת 
האובדן לבין הרצון להשפיע על העתיד, נולד החינוך הסביבתי״.

ט״ו בשבט הוא זמן להיעזר בגעגועים שלנו כמנוף לעשייה – עת 
לעשות למען השטחים הפתוחים שעוד נותרו לנו. עת לעשות, כדי 
שילדינו, שיתגעגעו יום אחד לנוף ילדותם, יוכלו להראות לילדיהם 

שלהם את הגינה הקהילתית שאותה נטעו עם חבריהם והוריהם, את 
העץ העתיק שנשתמר ויש לו סיפור לספר או את החורשה בקצה 

היישוב, שנשתמרה כריאה ירוקה. 
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העצים שעשו היסטוריה

מוקי צור

חבר קיבוץ עין גב

הציונים ביקשו יותר ממה שהיה טמון בט״ו בשבט המסורתי. הם 
ביקשו לנטוע עצים בארץ נגועת היסטוריה. ארץ שלא אוהבת לשתול 

עצים אלא לשרוף אותם במלחמותיה. 

ההיסטוריה חיבלה בעצי ארץ ישראל ועקרה אותם בלי הרף. אלפי 
אנשים בארץ היו עסוקים בעקירת עצים כדי להניע את הקטרים של 

מלחמת העולם הראשונה. הציונים אומנם עשו היסטוריה, אך גם 
עשו אנטי־היסטוריה בכך שביקשו לשקם את יחסי האדם והטבע. לא 
רק ניצול אלא דו־שיח. בשתילת עצים שלא מתווכחים זה עם זה. לא 

עולים על בריקדות שגם הן נבראו מן העץ. 

הציונים הביאו עצים מרחוק, מפרס ועד קליפורניה, מאוסטרליה וניו 
זילנד. בן ציון ישראלי כתב מפרס לידידו המשורר מרדכי טמקין שלא 

רק את עם ישראל צריך לקבץ ארצה, אלא גם את עצי העולם.

 לעצים הייתה בדרך כלל סבלנות יותר גדולה מלשותליהם, 
הנה אחד מהראשונים שהנהיג בארץ את שתילת העצים בט״ו בשבט, 

המורה זאב יעבץ, לא הצליח להישאר בארץ, אך העצים ששתל יחד 
עם הילדים נשארו. כי כל עץ שתול הוא גם ציון לגעגוע לגבהים 

ולעומק, לשורש ולפרי. 



מכתב לרועי

הרב ד״ר שרון שלום 

 ראש הקתדרה 
 הבין־לאומית 
לחקר יהדות 

אתיופיה בקריה 
האקדמית אונו

רועי בננו בכורנו היקר,
סבא דג'ן )גדעון( נהג לשבת איתי בכפר באתיופיה, לספר לי את 
הבטחות נביאי ישראל בדבר קיבוץ הגלויות. באחת ההזדמנויות 

שאלתי את סבי ״סבא מתי נגיע לירושלים״? והוא השיב ״עכשיו״! לא 
הבנתי והמשכתי לשאול ״מתי זה עכשיו״?, והוא השיב ״ממש עכשיו 

עוד קצת נגיע לירושלים״. 

אחר כך התברר לי שגם סבא שלו הבטיח לו ״עכשיו״! הבנתי שלמעשה 
כל דור הבטיח לדור הבא אחריו שהחזרה לירושלים תתרחש ״עכשיו״. 

כך במשך שלושת אלפים שנה. והנה אנחנו כאן בארץ הקודש, חיים 
חיים יהודיים פורחים וחופשיים.

איוב, איש הטרגדיה מהתנ״ך, החזיק בדעה שבניגוד לאדם, אשר 
ה ְקצַר יִָמים  סופיותו ודאית, לעץ יש תקווה והמשכיות. ״אָָדם יְלוּד אִָשּׁ

ְקוָה  ל וַיִּבְַרח כַּצֵּל וְלֹא יַעֲמוֹד… כִּי יֵׁש לָעֵץ ִתּ וְּשׂבַע רֹגֶז. כְּצִיץ יָצָא וַיִָּמּ
אִם יִכֵָּרת וְעוֹד יֲַחלִיף וְיֹנְַקּתוֹ לֹא ֶתְחָדּל... וְגֶבֶר יָמוּת וַיֱֶּחלָׁש וַיִּגְוַע אָָדם 

וְאַיּוֹ״ איוב יד. דומה שלפי זה, מלחמתו של איוב במידה רבה הייתה בין 
התקווה אל מול הייאוש המכרסם, בין האור והחלום, אל מול תוהו 

ובוהו וחושך על פני תהום.

הנאצים ניסו לקבור עמוק מתחת לאדמה את החלום ואת התקווה, 
אבל היה לא הייתה להם. אולי עכשיו אתה מבין שאתה חיבור של 

העבר, ההווה והעתיד, משהו שהדמיון לא היה יכול לדמיין. 
אנחנו כאן בארץ ישראל – משפחה ענפה, ייחודית, מקבצת בתוכה 

את כל גלויות ישראל: פולין, צ'כיה, רוסיה, שוויץ, אתיופיה. אנחנו כאן 
בגלל אותם אלו שלא הפסיקו לחלום ולא אבדו את התקווה. 

החלום להגיע לארץ ישראל היה נקודת החיבור של כל תפוצות ישראל 
בכל נקודה על פני הגלובוס. וגם היום יש בכוחו של אותו חלום, אותה 

תקווה, לשמש נקודת חיבור של הזרמים השונים החיים בישראל 
ובעולם כולו. 

ְקוָה. כִּי יֵׁש לָעֵץ ִתּ
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תאנה

״ַהְּתֵאנָה ָחְנָטה ַפֶּגיָה 
ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו 
ֵריַח קּוִמי ָלְך ַרְעיִָתי 

ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך״

שיר השירים ב, יג

גובהו של עץ התאנה מגיע לכ־5 מטרים, עליו גדולים, ופריו מיוחד 
במינו. בשפה הסינית נקרא עץ התאנה 'וווּ–הוּאַ–גוּוֹ' שפירושו 'פרי 

ללא פרח'. היכן מתחבאים פרחי התאנה? בתוך פרי התאנה. כשאתם 
אוכלים תאנה אתם בעצם אוכלים המון פרחי תאנה קטנטנים. בשל 

חיי המדף הקצרצרים של התאנה, נמצא אותה יותר כדבֵלה – תאנה 
מיובשת. את עלי התאנה הגדולים אנחנו פוגשים כבר בתחילת 

המקרא כמלבוש לאדם ולחווה. בהמשך נגלה את התאנה לצד הגפן, 
ישיבה תחת גפן ותאנה היא ביטוי לשלווה ונחת. כמו חברים נוספים 

התאנה מגיעה להופעת אורח במשל יותם, ושם היא מכריזה שהיא לא 
מתכוונת לוותר על כל המתיקות שלה בשביל פוליטיקה. 

התאנים מבשילות בכמה גלים, ועובדה זו היא שעומדת ברקע 
המדרש היפה הבא:

למה נמשלה תורה כתאנה? 
שרוב האילנות, הזית, הגפן, התמרה, נלקטים כאחת, 

והתאנה נלקטת מעט מעט. 
וכך התורה: היום לומד מעט ולמחר הרבה, 

לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתים, 
עליו נאמר נוצר תאנה יאכל פריה   

מדרש במדבר רבה פרשת נשא

מדרש:
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שמור על הארץ הזאת

יורם טהרלב 

משורר, פזמונאי, 
סופר ומתרגם

©  כל הזכויות שמורות 
למחבר ולאקו״ם.

שמור על הארץ הזאת
על היעלים האיילות והצבאים
על הנמרים הזאבים והצבועים

שמור על הנשרים והעטלפים
שמור על הטורפים ועל הנטרפים

ועל שכיות חמדה אשר בנו קודמינו
שמור על הארץ הזאת

מפנינו.
שמור על הארץ הזאת

על חלקת הים, על האצות והדגים
על קני השחף, על מושבות האלמוגים
על צבות הים אשר שוחות מגיברלטר
להטיל ביצים בחוף עתלית בלילה קר
שמור נא על החול שנח עוד על חופינו

שמור על הארץ הזאת
מפנינו.

שמור על הארץ הזאת
על חורבות קיסריה, על ימה של אשקלון

מאופנוע–ים, מג'יפ נועז, מטרקטורון
שמור על בור המים, הפסיפס ובית הבד

על מערות מסתור, על המבצר, על המצד,
לילדינו שמור את ארץ אבותינו

שמור על הארץ הזאת
מפנינו.

שמור על הארץ הזאת
שמור על השומרים, הפקחים, הסיירים,

הם שמורת הטבע, העופות הנדירים,
שאזנם כרויה לגלוי ולנסתר

מעיין ופלג, גת שמנים על צלע הר
שמור נא עליהם היטב למעננו

שמור עליהם אלוהים
מפנינו.
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^

סדר ט״ו בשבט מתוך שלושה ספרי תיקונים, כתיבה מזרחית 
עם השפעה תימנית ופרסית, 1805. הדפים מעוטרים בענפי 

עצי שבעת המינים ופירותיהם, פרחי שדה ופרפרים בשלל 
צבעים, אוסף כתבי היד, הספרייה הלאומית.



ילד ארצישראלי

יואב שורק 

עורך כתב העת 
'השילוח', 

אבא של דביר

לזכרו של דביר שורק ז״ל. 

דמותו של דביר יהודה שורק, דביריק שלנו, התפרסמה כאשר נהרג 
בגוש עציון בקיץ האחרון, שבוע לפני מלאת לו תשע עשרה שנה. 

הוא היה בדרכו מירושלים חזרה לישיבה שבה למד, ישיבת 'מחניים', 
כשהוא נושא עימו מתנות למוריו ורבותיו.

חייו הקצרים של דביר היו מסכת עשירה של חיבור עמוק אל הארץ, אל 
הטבע ואל הסביבה. ילד ירוק, ילד של ארץ ישראל. דביר גדל בעפרה 

שבהרי בנימין, רגיל מילדות לנופי ההר, למרחב הטרשים והצבעים 
שמסביב ולעצי הפרי שבחצר. מגיל צעיר נמשך מאליו אל הקסם של 

החקלאות, ויחד עם אחיו הקטנים ממנו גידל בגינה מעט ירקות.

כשהגיע בגיל 14 אל הישיבה התורנית־סביבתית במושב הזורעים 
בגליל התחתון, השוכנת בין שדות ומטעים, נפתחו בפניו עוד ועוד 
עולמות של זיקה אל הקרקע. הוא העמיק בלימודי הסביבה, שמח 

בכל סדנא שיצאה אל השטח, ולומד לקראתה ובמהלכה, וכמובן 
טיפח מיוזמתו בישיבה חלקת ירקות גדולה, סוחב אל ההרפתקה כל 
פעם חברים אחרים. כאן הוא פגש גם את האקולוגיה ואת המודעות 

הסביבתית, מפיהם של מורים וספרים.

בין השאר, באחת מסדנאות המדבר, פגש את מיכה ארז, ומאז לא חדל 
מלנסות דרכים למחזור פסולת אורגנית ואף ״זבל אנושי״. אבל כיוון 

שלפני הכול היה דביר אוהב אדם, חבר טוב ובעל מידה של צניעות – 
אף כשאימץ רעיונות סביבתיים, מעולם לא ביקר את ההתנהלות של 

אחרים או ניסה לכפות על הזולת דבר מה.
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לפני כשנתיים קנינו עבורו לוח שנה שמוציא לאור הגן הבוטני 
בירושלים – לוח שעוקב אחר הנעשה בטבע ובחקלאות בהתאם 

למעגל השנה. דביר היה קורא בו באדיקות, לומד ממנו ומיישם – 
שותל ונוטע, זורע וגוזם, מנסה ומחדש. בשמינית גם השתלב בעשייה 

בארגון 'השומר החדש', שם פגש בחקלאים הנאבקים על אחיזה 
בקרקע, והפך למתנדב ראשי בפרויקט של נטיעות מסביב לעפרה, 

שנועדו להשיב אל הנוף את החורש הטבעי. וכמובן, גם בישיבה בגוש 
עציון הכשיר דביר ערוגה של ירקות ופרחים, וסימל עבור חבריו 

ה'עירוניים' את הזיקה העמוקה אל האדמה הזו ואל גידוליה.

לא רחוק מביתו בעפרה נטע דביר לפני כשנה קבוצה של עצי זית, 
התחלה של בוסתן ארצישראלי. במהלך השלושים הוסיפה המשפחה 
יחד עם מארגני הנטיעות גם חרוב וגפן, רימון ושקדיה ועוד, והמקום 

עתיד להפוך לפינת חמד כפי שדביר חלם: יהיה זה הבוסתן של דביר.  
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על צמחים ועל אגו

גיל קופטש

אמן רב־תחומי, 
סטנדאפיסט, מרצה 

על יהדות מודרנית

'לעולם יהא אדם רך כקנה ולא קשה כארז' )תלמוד בבלי, תענית, דף 
כ, עמ' א-ב(. כך, בדימוי חקלאי מתחום הצומח, ממליצים לנו חז״לנו 

כיצד להתמודד עם האגו שלנו. לעולם תהיו גמישים במחשבה, גם 
בגוף... אבל בעיקר במחשבה. אל תהיו אטומים לרעיונות חדשים. אל 

תהיו נעולים.
הקנה הוא גמיש וחלול. אין לו בעיה להרגיש את הרוח ולקוד בפניה. 

אבל הוא לא נשאר כפוף, הוא מתרומם בחזרה. יש לו נקודת מרכז 
לחזור אליה.

עץ הארז הוא אשוח. הוא קשוח. הוא עץ מלא אגו. הרוח לא מעניינת 
אותו. הוא לא מתכופף בשום אופן, מפני כלום. אלא אם כן באה רוח 

סופה, סערה ששוברת אותו ומפילה אותו על ברכיו. כך גם אנשים 
מלאי גאווה שמשאירה אותם תפוסים, מקובעים, בטוחים שהם יודעים 

הכול. לא מסוגלים לקבל מציאות חדשה. עד שזו באה ובתהליך כואב, 
מכריחה אותם. 

הקנה משמש למחצלות, לחלילים, לחפצים שהרוח עוברת בהם. 
ובזמנים קדומים אף שימש הקנה כעט לסופרי סת״ם. בעץ הארז 

לעומת זאת השתמשו כחומר לבנייה. בית המקדש למשל, נבנה מארזי 
הלבנון. כך שהארז מייצג את החומריות שבנפש האדם, ואילו הקנה 

את הרוחניות. 

וממליצים לי חז״ל תמיד לנטות לעבר הרוחניות שבי. לראות את 
הדברים מנקודת מבט רוחנית ולא חומרית, והעושה איזון בין שניהם 

נחשב צדיק. כמאמר תהלים ״צדיק כתמר יפרח״.
התמר הוא בעצם הממוצע החקלאי בין קנה לארז. כמו הארז הוא רם 

ונישא ויש לו גזע. אך כמו הקנה הוא צר וארוך, נע וגמיש ברוח. ולכן 
הוא האיזון המושלם בין הרוח והחומר. 

ואם אתה אדם שמצליח לאזן נכון בין רוח וחומר אז אתה 
״צדיק כתמר יפרח״. 
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הרהורים על ציפורים

פרופ' מירון ח. 
איזקסון

משורר. פרופ' 
לספרות, זוכה 

פרס נשיא המדינה 
לספרות לשנת 

תשס״א

מאות אלפי ציפורים 
עוברות מעל ארץ ישראל 

בכל שנה. בכך פריחת 
האדמה משוחחת עם 

תעופת השמיים. אי 
אפשר שלא להתעטף 

בפליאה אל מול מראה 
הלהקות אשר מוכרחות 
לנדוד דוקא מעלינו, כדי 

למצוא לעצמן נקודת 
ציון קבועה במרחבים 

העצומים. 

אדם מביט בהן ומתעורר 
לחשוב על מקומו בשיירה 
האנושית. לפתע מסתבר 

לו שהאמצע חיוני כדי 
שיהיו גם חזית ועורף. גם 
מרץ הנעורים וגם עייפות 

הזקנה אינן מסוגלות 
לנשוב לבדן. 

ֶהָעָרה ִראׁשֹונָה ְּבָאְזַנִיְך 
 

ִרים ָהעֹוֶבֶרת ֵמָעֵלינּו: ֳפּ ְלַגֵּבי ַלֲהַקת ַהִצּ
ה ַהּמֹוִבילֹות, י ֵמֵאֶלּ ַעְלִתּ ְּבַיְלדּוִתי ִהְתַפּ

ַצְּירֹות ַלַּמָּפה ֶאת עֹוָלָמּה. ֵהן ֶׁשְמּ
ִזְקָנִתי ֶאְתַרֵגּׁש ֵמֵאֶּלה ַהְמֻכָנּסֹות ַּבּסֹוף, ְבּ

ָבר ֵאיָנן רֹוצֹות ְלַהְכִריַח ֲאֵחִרים. ְכּ
 

ֶוְך נֹוַתר ִלי ְלַהְצִּביַע ַעל ָהֶאְמָצִעּיֹות, ּוַבָתּ
ל ָהיּו ְיכֹולֹות ִלְצנַֹח, ָהיּו ְיכֹולֹות ְלַבֵטּ

ֶאת ַהֲחִזית ְוֶאת ָהעֶֹרף,
ְרַקע. ָלַקַחת ֶאת ַהּׁשּוָרה ְלַעְצָמן ַעד ַהַקּ

ים  רֹות ִלְבחֹר ַמְנִהיִגים מּוַתּׁשִ ָהיּו ֻמָתּ
ֲחָדִׁשים

ָּסע ְוָהעֹונֹות. ֲאִפּלּו ְלהֹוִדיַע ַעל ִּבּטּול ַהַמּ

מתוך הספר ״הגיע הזמן להשמר מעצמנו״. 
הוצאת הקיבוץ המאוחד תשע״ט



רימון

״ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז יַָרְדִּתי 
ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהּנַָחל 

ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶּגֶפן 
ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים״

שיר השירים ו, יא

הרימון. גם טעים גם יפה. והיופי – מבפנים ומבחוץ. מבחוץ הצבע 
האדום, הכתר והפרחים המבצבצים. ובפנים – הגרעינים, מלאי ברק. 

את בשר הפרי אנחנו זורקים, הוא לא טעים, אך הגרעינים המוקפים 
בחמוץ־מתוק העסיסי, תענוג לחיך. יופיו של הרימון הפך אותו לנושא 

אהוב באומנות ולקישוט נפוץ. בשולי המעיל של הכוהן הגדול נקבעו 
רימונים עשויים תכלת וארגמן ותולעת שני, ומאתיים רימוני נחושת 
נעשו על ראשי העמודים יכין ובועז שבמקדש. בשיר- השירים מככב 

הרימון ונשזר בשירי האהבה. לצד הטעם והיופי נודעו לפרי הרימון 
סגולות רפואיות רבות. 

האם ״עץ הרימון נתן ריחו״ כדברי המשורר? לא. 
כי לרימון אין שום ריח, אבל 'ריחו' מתחרז יופי עם 'יריחו' 

וכדי ליהנות מהשיר זה מספיק. 

התלמוד מספר על יופיו הרב של רבי יוחנן. כדי להמחיש את היופי הרב 
מציע התלמוד את ההצעה הבאה:

הרוצה להבין מה היה יופיו של רבי יוחנן, יביא כוס כסף מבית הצורף 
וימלא אותה בגרעיני רימון אדום וישים זר ורדים אדומים על פי הכוס 

ויעמיד את הכוס בין החמה לצל. הזוהר הזה הוא מעין יופיו של רבי יוחנן 

תלמוד בבלי בבא מציעא פד, א': תרגום חופשי

מדרש:
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עץ הרימון

שושנה דמארי
מילים: יעקב אורלנד

לחן: ידידיה אדמון

©  כל הזכויות שמורות 
למחבר, למפעלי תרבות 

וחינוך ולאקו״ם.

עץ הרימון נתן ריחו
בין ים המלח ליריחו,

שב, חומתי, גדודך מנדוד,
שב, תמתי, דודך מדוד.

 
אוצרות אופיר וצרי גלעד,

רכב מצריים שללתי לך, בת.
אלף הזמר אתלה לך מגן

מן היאור עד הירדן.
 

את כלולה מכל כלות,
את דגולה כנדגלות.

שתיים עינייך כשתיים יונים
וקול קולך פעמונים.

 
לך התרועות, לך הזרים,
לך כל שלטי הגיבורים,

מה לי חיל אלף ומה רבבה?
לבבי מת מאהבה.

 
שב אל הקשת, שב החץ,

שב הרימון אל ראש העץ,
לך ואלייך החיל יוחל,

בואי כלה, כי רד הליל.



ויטע ברוש ויקרא המקום ארזה

פרופ' אריאל 
פלדשטיין, 

היסטוריון, 
אוניברסיטת בן-גוריון 

בנגב

תאודור הרצל הגיע לביקור בארץ ישראל בשלהי חודש אוקטובר 1898. 
מטרתו העיקרית של הביקור הייתה הפגישה עם וילהלם השני, קיסר 

גרמניה, אולם, הרצל ניצל את הזמן גם לתור את הארץ שעליה חלם 
וקיווה להקים בה את מדינת היהודים. 

ב־2 בנובמבר 1898, נסע הרצל יחד עם וולפסון ובודנהיימר למושבה 
מוצא ״שהיא עדיין ענייה מאוד־מאוד״. ״במוצא נטעתי ארז צעיר על 
אדמתו של ברוזה ]...[ וולפסון נטע דקל קטן״. ברוזה, בעלי המקום, 
קרא על הנטיעה את הפסוק: ״צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה״ 

)תהילים צב, יג(. נטיעות אלו סימלו את חידוש הקשר בין העם 
השב לארצו ולאדמתה הצחיחה של המולדת. אדמה שעמדה חרבה 
והמתינה לאורך הדורות לגאולה. הרצל במעשה זה סימל את חידוש 

הקשר וראשית הגאולה הלאומית.

הרצל טעה בשם העץ שנטע, ולכן המקום נקרא ארזה, למרות שהעץ 
שנטע היה ברוש. בשנת 1915, במהלך מלחמת העולם הראשונה, נגדע 

ברושו של הרצל. לאחר קום המדינה המקום הפך לאתר שבו נשיאי 
המדינה נטעו עץ לציון האירוע ההיסטורי. עם השנים הפך המקום, 
בואכה ירושלים, לגלעֵד לאותה יוזמה שהחל בה הרצל, וקרן קיימת 
לישראל הפכה עם השנים למיזם רחב וגדול לייעור הארץ ולשתילת 

עצים בט״ו בשבט.
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אדם עם לוויתן כחול

עמוס נחום

צלם טבע עטור 
פרסים, מגדולי צלמי 

החי התת־מימי 
בעולם

יונתן ניר

במאי דוקומנטרי 
זוכה פרסים, 

ליווה את נחום 
בסרט התיעודי 

״תמונת חייו״

במעמקי האוקיינוס ההודי, אדם עם לווייתן כחול. בעל החיים הגדול 
ביותר על הפלנטה. אורכו 30 מטרים. משקלו 170 טונות וליבו גדול 
 יותר ממכונית קטנה. כשאני מגיע אליו בעדינות, בסבלנות ובכבוד 

 אני מצליח לתעד את בעל החיים המופלא והביישן הזה. 
יש ביננו ריקוד הרמוני.

פעמים רבות מדי האדם מאבד את סבלנותו ודורס את הטבע בכוחו 
האדיר וההרסני מטעמים של כוח וכסף, ואז נוצרת אמת מרה – 

הלווייתן הזה מת. מדחף של ספינת משא פגע בו.

אנחנו והטבע חד הוא. נפגע בו, הוא יפגע בנו. ננהג בו בסבלנות 
ובכבוד, הוא ייתן לנו חיים. עוד לא מאוחר לשנות תפיסות והרגלים.

״עשר השנים הבאות יהיו החשובות ביותר באלף השנים הבאות״ 
)ד״ר סילביה ארל, חוקרת אוקיינוסים(. אני חותם על כל מילה.
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יותם הישראלי

אלישבע מזיא

מנכ״לית תיאטרון 
החאן, פעילה 

ירושלמית

ֿפרק כ״ז בדברי הימים מתאר את מלכותו של יותם בן עוזיהו. זהו פרק 
קצר ואינפורמטיבי, נטול אש ודרמות, פרק מאוד לא אופייני לתנ״ך. 

וזה לא במקרה. יותם מתואר כמלך מושלם – נטול חטאים, כזה אשר 
עושה רק הישר בעיני ה׳, לא מאכזב, ואף יוזם כמה מהלכים פוליטיים 

וכלכליים מוצלחים.

התנ״ך לא אוהב דמויות מושלמות, כאלו שרבב לא דבק בהן. 
התנ״ך תמיד יתאר בהרחבה מנהיגים סוערים, בלתי צפויים, כאלו אשר 
ידעו הצלחות גדולות אך גם מעידות וחטאים. מנהיג מושלם, לכאורה, 

פחות זקוק לאלוהיו ולדרך התשובה. ולכן את אלוהים הוא הרבה 
פחות מעניין.

יש עוול מסוים בהחלטה לצמצם את תיאור דמותו האפרורית של 
המלך יותם – מלך שהצליח לעמוד בפני הפיתוי לחטוא בחטא הגאווה, 

בפני ההתמכרות לכוח והשררה שמביא עימו התפקיד שלו. למנהיגים 
שלנו, ולנו בכלל, יש הרבה מה ללמוד – דווקא מאישיות מוצלחת אך 

אפרורית כמו יותם. 

אם נבחר להסתכל על נבחרת ראשי הממשלה בישראל למן תקומתה 
– לוי אשכול, ראש הממשלה הכי פחות מוכר לנו, היה הכי קרוב להיות 

״יותם הישראלי״ – הוא היה שקול ואחראי, הוא הוביל את הניצחון 
הגדול במלחמת ששת הימים, והוא לא הסתבך בפרשות מין או 

שחיתות. 

ואם נשאל כיום ילד ממוצע מי היה לוי אשכול – סביר להניח שהוא 
יענה לנו באימוג׳י של ׳אין לי מושג׳.
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זית

״ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹונָה 
ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה 
ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה ַוֵּיַדע 

נַֹח ִּכי ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל 
ָהָאֶרץ״

בראשית ח, יא

הזית, כך על פי מחקרים שונים, תורבת לראשונה בארץ ישראל 
ובסוריה והיה אחד ממוצרי היסוד החשובים. בימי בית שני היה ענף 

הזיתים מרכיב משמעותי ביותר בחקלאות, וארץ ישראל הייתה מרכז 
לייצוא שמן. לצד הפרי והשמן המופק ממנו, נעשה שימוש בעץ עצמו 

הן להסקה והן לבנייה ולתעשייה עד ימינו. 

עץ הזית מאריך ימים בשל כושר הישרדות יוצא דופן. כאשר הגזע 
מרכיב מתעוררים בעץ פקעים רדומים, ומהם יוצאים ענפים חדשים. 
בשל כך אפשר למצוא עצי זית חלולים הנראים כמו פסלים ייחודיים. 

במקרא הזית מתואר כסמל לרעננות, הוד ויופי. הכרובים במקדש 
שלמה היו עשויים מעץ הזית. ואולי בשל יכולות ההישרדות של העץ, 

בתום המבול מצאה היונה עלה זית והביאה אל נוח. ולמי שיוסיף 
לתזונה כף שמן זית מדי יום, מבטיחים התזונאים פלאי פלאות. 

פרי עץ הזית טוב לשימושים רבים, ובשל כך הוא משמש למשל נאה 
במדרש הבא. 

״בניך כשתלי זיתים״. מה הזית הזה זיתים לאכילה, זיתים ליבש, וזיתים 
לשמן, ושמנו דולק יפה מכל השמנים, ואין עליו נושרין לא בימות החמה 

ולא בימות הגשמים, כך באים בני הגרים, מהם בעלי מקרא, מהם בעלי 
משנה, מהם בעלי משא ומתן, מהן חכמים, מהם נבונים ומהם יודעי דבר 

בעתו, ויש להם זרע קיים לעולם.

מדרש במדבר רבה פרשה ח

מדרש:
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קום והתהלך

רננה רז

כוריאוגרפית 
ויוצרת

פדריקו גארסייה לורקה אמר פעם שכדי להכיר מקום לעומק אתה 
נדרש לאכול את הממתקים שבו ולהקשיב לשירי הערש שלו. אני 
מרשה לעצמי להמשיך את הרעיון הזה ולאמר שכדי להכיר מקום 

באמת לעומק, צריך לרוץ או ללכת בו. לתת לגוף לספר לנו על 
המקום. בדרכו.

הגוף אף פעם לא משקר. הוא יספר את הסיפור האמיתי. הוא יגלה את 
הסיפור שמעל לפני השטח אבל גם את זה שמסתתר מתחתיו.
כפות הרגליים פוגשות את אדמת המקום. דמיינו כמה שכבות 

מסתתרות מתחת לאדמה הזאת, כמה אנשים הלכו בה, חלמו בה, 
נלחמו, התאהבו, האמינו כבשו, נכבשו, נולדו ומתו בה.

הגוף הוא המוליך הטוב ביותר של המקום. בשפה האנגלית המילה 
Embody מתארת את הפעולה של הכלה וגילום. זה כה מדויק בעיניי 

שבתוך המילה הזאת קיימת גם המילה Body. כדי להכיל משהו 
באמת ולעומק הגוף צריך להיות שותף. יש קשר בל יינתק בין הגוף 

לפעולה עצמה.

בעברית ניתן למצוא את אותו הקשר בין אדם ואדמה. האדמה היא כלי 
קיבולו של האדם. היא מכילה אותנו ומגלמת את עצמה בתוכנו.
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הארץ לא שייכת לאף אחד

מירון רפפורט

עיתונאי, מראשי 
תנועת ״ארץ לכולם״

ט״ו בשבט הוא אולי הציוני שבחגים. ציוני הרבה יותר מדתי, ציוני 
אפילו יותר מלאומי, כי אינו קשור לקרבות גבורה כמו חנוכה, ציוני 

אפילו יותר מישראלי ומיום העצמאות, כי כשהחלו לציינו כחג בתחילת 
המאה העשרים בארץ ישראל, כלל לא היה ברור שהציונות תביא 

בהכרח למדינה. הוא חג של שיבה לאדמה, שיבה לארץ ישראל, חג 
שנועד להוכיח, בראש ובראשונה לאותם מתיישבים ראשונים, שהם 

שבו למולדת.

אבל כבר כשניטעו הנטיעות הראשונות לפני יותר ממאה שנה, היה 
ברור שבחלקת הארץ הזו, במולדת הזו, יושב עוד עם, שגם הוא רואה 
בה את מולדתו, שגם הוא נוטע בה נטיעות, ברוב חג או במעשה יום־
יום. הרבה שנים התעלמנו מכך, חיפשנו דרכים לשכוח ולהשכיח את 

המציאות הזו, אבל היא, עקשנית כמו האדמה וכמו העצים והעשבים 
הגדלים עליה, סירבה להשתכח.

מה שהחמצנו כולנו, יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים, הוא 
שדווקא האדמה, דווקא הארץ, דווקא המולדת, יכולה להיות החיבור 
הכי חזק בינינו. שהארץ אינה שייכת לאף אחד מאיתנו, שלאף צד אין 

בלעדיות עליה, אלא שאנחנו שייכים לה. זה יכול להיות המסר של ט״ו 
בשבט. אהבת המולדת שתחבר את כל מי שיושב עליה.
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תמר

״ַוּיָבֹאּו ֵאיִלָמה ְוָׁשם 
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעינֹת 

ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים 
ַוַּיֲחנּו ָׁשם ַעל ַהָּמִים״ 

שמות טו, כז

עץ התמר, ממשפחת הדקליים, הוא עץ גבוה המתנשא לגובה של 
20 מ' ויותר, העץ מסוגל לצמוח כ־50 ס״מ בכל שנה. כדי לגדול 

זקוק העץ למים רבים ולצורך הבשלת הפרי יש צורך בטמפרטורות 
גבוהות. באומנות של המזרח הקדום העץ התמיר זוכה להתייחסות 

רבה. במקרא ה'תימורות' מוזכרות כעיטורים במקדש שלמה, וכפות 
התמרים של העץ נזכרות בין ארבעת המינים הנלקחים בחג הסוכות. 

ָמר  ִּיק כַּּתָ יופיו של העץ שימש השראה למשורר תהלים שהכריז ״צַד
ְׂגֶּה״ )תהילים צב, יג(, ובשיר השירים העץ הוא  יִפְָרח, כְּאֶֶרז בַּלְּבָנוֹן יִש

דימוי לגופה של האישה. מפרי התמר נהגו להכין דבש – ובצורה זו 
מוזכר הפרי במניין שבעת המינים. לתמר יש שלל סגולות בריאותיות, 

אך זהירות! יש בו גם המון סוכר. 

עצי התמר נפרדים לזכר ולנקבה. כיוון שכך, כדי שהעץ הנקבי יניב 
פירות, הוא נזקק לעץ זכרי. בסיפור היפהפה הבא מסתבר שגם לעצים 
יש רגשות, ויש תמרות בררניות שבוחרות את הבחור שלהן בפינצטה:

אמר רבי תנחומא: מעשה בתמרה אחת, שהיתה עומדת בחמתן, ולא 
היתה עושה פירות, והיו מרכיבין אותה ולא עשתה פירות.

אמר להם דקלי )מומחה לדקלים(: תמרה היא, רואה מיריחו והיא 
מתאוה לה בלבה, והביאו ממנה והרכיבו אותה, מיד עשתה פירות. 

מדרש במדבר רבה פרשה ג

מדרש:
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תמר, הסבתא והנכדה

אבשלום קור

שדרן רדיו ומנחה 
טלוויזיה ישראלי, 

זוכה פרס סוקולוב 
ופרס רה״מ 

ללשון עברית

תמר – זאת הפעם הראשונה בתולדותינו, שקוראים לילדה על שם 
סבתא, כבר בתנ״ך.

תמר הראשונה היא תמר של יהודה, זה שעל שמו כולנו נקראים 
יהודים. הוא שיבח אותה באומרו: ״ָצדקה ממני!״. תמר ילדה תאומים. 
הראשון שלח יד ״ותיקח המיילדת ותקשור על ידו ָשני, ֵלאמור: 'זה יצא 

ראשונה'. ויהיה כמשיב ידו, והֵנה ָיצא אִחיו, ותאמר: 'מה פרצת עליך 
פרץ?' ויקרא שמו פרץ״  בראשית לח, כו–כט. 

חלפו מאות שנים. בחתונת רות ובועז, בשער העיר בית לחם,
בירך הקהל: ״ייתן ה' את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה 

)זה ברור, הן האמהות של עם ישראל!( ויהי ביתך כבית פרץ אשר 
ילדה תמר״   מגילת רות ד, יא.

מה פתאום נזכרים ב״פרץ אשר ילדה תמר״? 
מייד אחר כך נחתמת המגילה בשושלת, מאותו פרץ )בנם של תמר 

ויהודה( עד בועז, ״ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי 
הוליד את דוד״.

דוד המלך ידע שבחתונת רות ובועז, הסבא רבא שלו, הזכירו את תמר, 
ראש השושלת, וקרא לבתו: תמר.
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חגיגה של גוונים

הרב מנחם בומבך 

מייסד וראש הרשת 
החינוכית: ״נצח״

״ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר, ְוזֹאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם – ִאיׁש ֲאֶׁשר 
 ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַרְך אָֹתם״   בראשית מ״ט, כ״ח. ברכת אבינו הזקן אחת היא: 

לכל אחד משבטינו ייחודו ואופיו שלו

במילון המונחים המוזיקלי שגור המונח: 'אד ליב' )Ad Lib;  בתרגום 
ר(, הוראה למוזיקאי הנותנת לו את החופש להוסיף  חופשי: לאלֵתּ

תפקיד או סולו, לרבות שינוי מהירות ומקצב, לפי רצונו. גם במנעד 
המוזיקלי המדוקדק לא תהיה הסינרגיה שלמה, מבלי מתן הדרור 

למוזיקאי להעניק צליל מנשמת האומן שבו.

חז״ל קבעו את ט״ו בשבט כראש השנה לאילנות. אנו חוגגים לא רק את 
התחדשות הצמיחה שבטבע, אלא גם את זו שבתוכנו. אחד הייצוגים 

הבולטים של היום, הם שבעת המינים. מניפה אחת העשויה שבעה 
גוונים המובחנים זה מזה בסגולותיהם, המבשרת את טוּב הארץ הזו 

ויושביה, ואוצרת את סוד ההתענגות על גיוון ושוני. 

ומדי שנה בארץ צמאה למים, מבֵּינות לחיוניות חיטה וקמאיות 
כר גפן, מתיקות תאנה ועסיס רימונים, עושר זית ודבש  שעורים, ׁשֵ

תמרים, יוצאת הזמנה גדולה לחגיגה צבעונית ומשכּרת של עושר 
גוונינו השונים.

אני מבקש להציג על שולחן החג את פריו המתוק של השבט שממנו 
אני בא: זה המבקש להביא את בשורת ההתענגות על אורה של תורה, 
רואה בה את הערבות הקיומית לזהותנו כעם ומשלם עבורה במו חייו 

במטבעות של חיי רווחה ושפע מטריאלי.

אני מבקש עבור כולנו לצאת במחול עלי רצפה העשויה פסיפס, מחול 
אהבה של יושרה פנימית ואורך רוח, שבו נדע את נתינת הלב ללא 

תמורה, את ראיית פני הא־לוקים בפני זולתנו.

כדברי ידידי אריק מנדלבאום: ״מעטים מדי יודעים כיצד לתת לאחר 
להתארח בתוכם ולחוש בבית, רק כאשר רגשות אלה קיימים יכולים 

אנשים לפעול כגוף אחד, מתוך תחושת אחריות והבנה עמוקה זה 
כלפי זה״.



^

דף תווים בכתב ידו של סשה ארגוב לשיר:״ שבעת המינים״ שהלחין למילותיו 
של אהוד מנור. השיר נכלל באלבום:״שירי מולדת ב״ בביצועה של עפרה חזה, 

1985. ארכיון ארגוב, מחלקת המוזיקה, הספרייה הלאומית.

©  כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו״ם.
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ארץ שהיא סיפור

שאול גולדשטיין

מנכ״ל רשות 
הטבע והגנים

צופה
בצניר מחסה.

שקט
הרים הגבוהים ליעלים.

בצניר צל
בקעות והרנוגים לצבאים.

בצניר רוח חרישית
סלעים מחסה לשפנים.

שכבתי לנוח בצניר
מחום היום

מהדרך הקשה
ומול עיניי

יעל משרכת דרכיה
לועסת אביב

מתכסה במדבר.
פתאום

זר בעיניה, אני
שעטה בדהרת סלעים
והמדבר בלע צעדיה.

ארץ ישראל ״ֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 
ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית 

ָׁשָנה״  דברים יא, יב, והיכן ש'עיניו' 
של הקב״ה מונחות, לשם שואף 

האדם.

ביודעין ובלא יודעין נמשך ליבו 
של האדם אחרי המעיין, אחרי 

המקור שממנו נובע העולם. 
ישראל נמצאת במפגש בין שלוש 

יבשות, ויש בה יותר מארבעה 
אזורי אקלים, מה שהופך אותה 

לצומת של עולם הטבע וגם 
לבמה המרכזית של התרחשות 

ההיסטוריה האנושית. כאן 
נפגשים צמחים ובעלי חיים 

מאזורי תפוצה שונים, וכאן גם 
נפגשים עמים וממלכות.

התברכה ארצנו שבכל רגב 
מאדמתה ותחת כל סלע נמצא 
סיפור. ט״ו בשבט, חג היציאה 

לטבע, החג המסמל את תחילתו 
של האביב, קורא לנו לצאת 

ולהקשיב לסיפורי הארץ הנפלאה 
שלנו.

סיפורה של היעל, סיפורו של 
שלמה המלך. סיפור הטבע 

וסיפורו של המין האנושי.
ֶדה ָנִליָנה  ׂ 'ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָשּ

ָפִרים'   שיר השירים ז, יב.  ְכּ ַבּ

בואו אליה, אל הארץ, אל הסיפור.
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ואולי לא היו הדברים מעולם

ְואּוַלי לֹא ָהיּו ַהְּדָבִרים ֵמעֹוָלם,רחל
אּוַלי

ֵמעֹוָלם לֹא ִהְׁשַּכְמִּתי ִעם ַׁשַחר ַלָּגן,
ְלָעְבדֹו ְּבֵזַעת-ַאָּפי?

ֵמעֹוָלם, ְּבָיִמים ֲאֻרִּכים ְויֹוְקִדים
ֶׁשל ָקִציר,

ִּבְמרֹוֵמי עֲָגָלה עֲמּוַסת ֲאֻלּמֹות
לֹא ָנַתִּתי קֹוִלי ְּבִׁשיר?

ֵמעֹוָלם לֹא ָטַהְרִּתי ִּבְתֵכֶלת ׁשֹוְקָטה
ּוְבתֹם

ֶׁשל ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי… הֹוי, ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי,
ֶהָהִיית, אֹו ָחַלְמִּתי ֲחלֹום?
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על כל אלה

מילים ולחן: 
נעמי שמר

© כל הזכויות שמורות 
למחברת.

על הדבש ועל העוקץ,
על המר והמתוק,
על בתנו התינוקת
שמור אלי הטוב.

 
על האש המבוערת,

על המים הזכים,
על האיש השב הביתה

מן המרחקים.
 

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

על המר והמתוק.
אל נא תעקור נטוע,

אל תשכח את התקווה
השיבני ואשובה

אל הארץ הטובה.
 

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

מיגון, מפחד פתע
וממלחמה.

 
שמור על המעט שיש לי,

על האור ועל הטף
על הפרי שלא הבשיל עוד

ושנאסף.
 

על כל אלה...

מרשרש אילן ברוח,
מרחוק נושר כוכב,

משאלות ליבי בחושך
נרשמות עכשיו.

 
אנא, שמור לי על כל אלה

ועל אהובי נפשי,
על השקט, על הבכי

ועל זה השיר.
 

על כל אלה...
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 נטיעות ט״ו בשבט, 1948, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, 
הספרייה הלאומית, אוספי ביתמונה, אוסף הגמנסיה העברית הרצליה.
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עורכת תוכן - אמנה פרטוק
פיתוח תוכן - דניאל שרשבסקי

זכויות יוצרים - נועה נתנאל

 

 
עורכת תוכן ומפיקה - מוריה בר גיל 

זכויות יוצרים - רבקה שוויקי
אוצרות פריטים - ציונה ברוך גטהון

 

הפקה ותוכן - עטרה וולק- יצחקי, שלומית סאטלר ואסף הורן

 

 
עיצוב גרפי - רותם כהן-סואיה

  

תודות

צוות 929

צוות 
הספרייה הלאומית

צוות מרכז הרצל




