ארבעה שערי
ט'ו בשבט
//

דבר העורכת
רבות הן ההשוואות בין אדם לאילן ,וטוב לשוב ולהזכיר אותן בט"ו בשבט.
הבה ונבחן לדוגמה את דברי המשנה במסכת אבות (פרק ג ,משנה יז):
ְעֹוק ְרּתֹו
רּוח ָּבָאה ו ַ
ְה ַ
שיו ֻמ ָע ִטין ,ו ָ
ְש ָרָׁ
ֻבין וָׁ
ָפיו ְמר ִּ
ש ֲענ ָ
ילן ֶׁ
ּדֹומה? ְל ִא ָ
ֻבה ִמ ַּמ ֲע ָשׂיוְ ,ל ָמה הּוא ֶ
ש ָח ְכ ָמתֹו ְמר ָּ
ָּכל ֶׁ
ְש ַכן ֲח ֵר ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר
ְהיָה ְּכ ַע ְר ָער ָּב ֲע ָר ָבה וְֹלא י ְִר ֶאה ִּכי יָבֹוא טֹוב וָׁ
ש ֶּנ ֱא ַמר (ירמיה יז)" :ו ָ
ְהֹופ ְכתֹו ַעל ָּפנָיוֶׁ ,
ו ְ
שיו
ְש ָרָׁ
ָפיו ֻמ ָע ִטין וָׁ
ש ֲענ ָ
ילן ֶׁ
ּדֹומה? ְל ִא ָ
ֻבין ֵמ ָח ְכ ָמתֹוְ ,ל ָמה הּוא ֶ
ש ַּמ ֲע ָשׂיו ְמר ִּ
שב"ֲ .א ָבל ָּכל ֶׁ
ֶא ֶרץ ְמ ֵל ָחה וְֹלא ֵתֵׁ
ְהיָה
ש ֶּנ ֱא ַמר (שם)" :ו ָ
ְנֹושבֹות ּבֹו ֵאין ִמ ִּזיזִ ין אֹותֹו ִמ ְּמקֹומֹוֶׁ ,
עֹולם ָּבאֹות ו ְׁ
ש ָּב ָ
ש ֲא ִפּלּו ָּכל ָהרּוחֹות ֶׁ
ֻביןֶׁ ,
ְמר ִּ
שנַת ַּב ּצֹ ֶרת ֹלא י ְִדָאג,
ּובְׁ
ְהיָה ָע ֵלהּו ַר ֲענָןִ ,
שיו וְֹלא י ְִר ֶאה ִּכי ָיבֹא חֹם ,ו ָ
ש ָרָׁ
ִש ַלח ָׁ
יּובל יְׁ
ְעל ָ
שתּול ַעל ַמיִם ו ַ
ְּכ ֵעץ ָׁ
ָמיׁש ֵמ ֲעׂשֹות ֶּפ ִרי".
וְֹלא י ִ
מי מאיתנו לא שואף להידמות לאילן רענן ושורשי ,שיכול לרוחות החזקות כי הוא נטוע היטב באדמתו?
בעולם שהולך והופך לכפר גלובלי ,מזמין אותנו ט"ו בשבט לעצור לרגע ולהביט על המקומות בהם אנו נטועים – מה יש באדמה
שטיפחה אותנו כאדם? מה הם השורשים שלנו? מה היא התרבות המייחדת אותנו? איזה נוף ואיזו סביבה הם חלק מזהותנו?
לאלו מקומות נבקש להביא את צאצאינו ,כשהם יכתבו את עבודת השורשים שלהם?
אך לא רק שורשינו הרוחניים ,התרבותיים והגיאוגרפים מעניקים לנו יציבות ויכולת התחדשות מתמדת .המשנה מתארת את
שורשינו דווקא כביטוי של ערכינו בעולם המעשה ..לפי המשנה ,אם נרצה להידמות לאותו עץ רענן ושורשי ,עלינו לגבות את
חוכמתנו במעשים ,עלינו לממש את ערכינו בפועל .מתוך כך ,ביכולתנו לקבוע את ט"ו בשבט כיום העמקת שורשי העשייה
הסביבתית שלנו .בין אם נבחר להעמיק את מחויבותנו לנטיעת עצים ולשימורם ,להימנעות מבזבוז יתר שיוביל לדלדול משאבי
הטבע ,להעמיק את קשרי הקהילה והחיבור למקום הפיסי בו אנו חיים ,או כל עשייה אחרת לתיקון עולם  -הרי שמעבר להעמקת
השורשים ,גם נזכה ליהנות מפירות אמיתיים של סביבה נעימה ובטוחה.
סדר ט"ו בשבט שלפניכם מכיל ארבעה שערים המעבירים אותנו "מסע שורשים" –
השער הראשון מזמין אותנו לעצור ולהתבונן בנפלאות ארצנו וטבעה המיוחד,
והשער השני מתמקד בתחושת הפליאה והכרת הטוב על כל אלה.
השער השלישי קורא לנו לקחת אחריות על החי והצומח ,על סביבתנו הטבעית והאנושית,
והרביעי חוגג כל אלו בחוויה של התחדשות אישית וקהילתית.
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הנכם מוזמנים בשמחה להצטרף אלינו למסע של אהבה והתחדשות!
עינט קרמר,
מנהלת 'טבע עברי'
2

ראש השנה לאילנות
ראש השנה לאילנות – מקורו במסכת ראש השנה פרק א משנה א" :ארבעה ראשי שנים הם ...באחד
בשבט ראש השנה לאילן ,כדברי בית שמאי .בית הילל אומרים בחמישה עשר בו".
המשמעות העיקרית של ט"ו בשבט ,לפי המקורות ,היא מועד קובע לנושא הפרשת תרומות ומעשרות
ושנות עורלה .אם כן ,כיצד זה שונתה מהותו של יום זה מיום הלכתי המוקדש למעשר פירות לאכילת
פירות ,לסדר ט"ו בשבט ולנטיעת אילנות? ובכן ,במשך אלפי שנות הגלות של עמנו מארצו והניתוק מהחיים
החקלאיים ומהמצוות התלויות בארץ [תרומות ומעשרות ,עורלה ועוד] נחוג ט"ו בשבט בגלות בערגה לארץ
ישראל ולפירותיה .מסורת אכילת הפירות היבשים מארץ ישראל סימלה את המצוות הנוהגות בט"ו בשבט.
www.kdati.org.il | www.facebook.com/kdati

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי

במאה ה 16-המקובלים שעלו לארץ והתיישבו בצפת ,היו קרובים למראות הטבע ,והם אלה שהנהיגו את
סדר ליל ט"ו בשבט  -מעין תיקון הנחוג בדומה לסדר הפסח .בסדר זה נוהגים לשתות ארבע כוסות יין לבן
ואדום – סמל לצבעי החורף והקיץ ולחילופי העונות ,וכן עורכים סעודה מפירות הארץ .כל קהילה פיתחה
מסורת שונה בנוגע למנהגי הסדר ,כגון אכילת  10פירות 15 ,או אף  30פירות.
אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל בראשית המאה העשרים ,בעת שיבת עמנו לארצו .ראשוני העולים שאפו להדק את הקשר
לארץ ולאדמה בעשייה ובפעולות ,ונטיעת עצים בט"ו בשבט ,ראש השנה לאילנות ,הייתה אחת מהדרכים להשגת מטרה זו.
המנהג התקבל והפך מסורת ,אף שלגבי מינים רבים זו אינה העונה המתאימה לנטיעה ,ובמקרים רבים נטיעת שתילים רכים,
שאינה מתוכננת היטב ,מובילה לכשלונות ולתמותת הצמחים [כך שכדאי לשמר את המנהג רק לאחר תכנון מדוקדק ,בחירת
צמחים המתאימים לאזור ולעונת הנטיעה ,ובעיקר הקפדה על כך שלאחר הנטיעה יטופלו העצים היטב עד התבססותם].
בעשור האחרון נוסף נופך חדש לט"ו בשבט  -השבוע הסמוך ליום זה נקבע כשבוע שמירת הטבע והסביבה ומתקיימים בו
סיורים וכנסים רבים בנושא .בימינו ,כאשר אך מיעוטו של העם עוסק בחקלאות ,והרוב אינם מקורבים למצוות הקשורות באדמת
הארץ ,נוהגים לחגוג את ט"ו בשבט ביציאה אל הטבע ,בנטיעת עצים ,בעריכת סדרי ט"ו בשבט ובאכילת פירות ארץ ישראל
ופירות אחרים שאינם בהכרח גדלים בארץ.

ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

השבת של הארץ ,המשימה של כולנו

תנ

ועת הקיבוץ

דתי
ה

מאחר שט"ו בשבט נתפס כראש השנה לאילנות ,ברצוננו להציע לכלל אוהבי הסביבה ,הטבע והצומח להוסיף ממד משמעותי
נוסף לחודש זה וליום זה :חודש הגנת האילן ויום הגנת האילנות בארצנו.
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במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,בשיתוף עמותת "טבע עברי" ,הוחלט על עריכת סדר ט"ו בשבט המיועד לכלל הציבור ,ובו
נלמד ונרחיב אופקים בנושא החג ומהותו.
אנו מזמינים את קהל המתעניינים להצטרף לקבוצת "נאמני אילנות" ולמיזם החינוכי "שומרים על העצים" ,ויחד נשיר שירי חג,
נקרא מדרשים ומקורות בנושא ט"ו בשבט ונחגוג כהלכה את ראש השנה לאילנות.
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ט"ו בשבט שמח
ישראל גלון ,מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח ופקיד היערות
חגי שניר ,מנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות
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השבת של הארץ ,המשימה של כולנו
להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.
ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.
חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.
אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי
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תנ

ועת הקיבוץ

דתי
ה

ַׂש ְג ֵׂש ְגנָהְׂ ,שגֶינָהַׁ ,ש ְדמֹות ַה ֶּפלֶא
ַׂש ְג ֵׂש ְגנָהְׂ ,שגֶינָהְּ ,וגמ ְֹלנָה ִחיׁש!
אֲנִ י זֹו ֶכרֶת ִּד ְברֵי ַהנ ַֹחם:
יח וְַאף ָס ִחיׁש.
ֹאכלּו ָס ִפ ַ
ּת ְ
יח ְּתנּובֹות ִמ ֶּק ֶדם,
ַה ִאם הּוא ְס ִפ ַ
צּורים ֵמָאז?
ִח ֵּטי ֶח ְדוָה ֵהםְ ,ק ִ
ימי ָהעֹנִ י,
ֲׁשר ְּפ ָקדּונִ י ִּב ֵ
אֶ
ָּב ְקעּו ָעלּו ִּבי ְּבא ַֹרח ָרז.
ָר ְע ִּתי,
ֵהן ֹלא ָח ַר ְׁש ִּתיּ ,גַם ֹלא ז ַ
ַל ִּתי ַעל ַה ָּמ ָטר.
ֹלא ִה ְת ַּפּל ְ
דֹותי ִה ְצ ִמיחּו
ֶתעְ ,ר ֵאה-נָא! ְׂש ַ
ּופ ַ
ָּדגָן ְּברּוְך ֶׁש ֶמׁש ִּב ְמקֹום ַּד ְר ַּדר.
רחל

יח
ָס ִפ ַ

מערכי שיעור ,דפי לימוד ורעיונות לפעילות ניתן למצוא באתר טבע עברי www.tevaivri.org.il
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סדר ט"ו בשבט
מתחילת בריאתו של העולם לא התעסק הקדוש ברוך הוא אלא במטע תחילה וכך נאמר:
"ויטע ה' אלוקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר" (בראשית ב ,ח).
אף אתם כשאתם נכנסים לארץ ישראל לא תתעסקו אלא במטע תחילה (ויקרא רבה כה)

מנחה:
מניין המנהג לחגוג ראש השנה לאילנות?
ט"ו בשבט נזכר לראשונה כראש השנה לאילן במשנה ,כאחד מארבעה תאריכים הקובעים
מתי מתחילה השנה לעניינים שונים:
ש ִנים ֵהם.
אשי ָׁ
"ַאר ָּב ָעה ָר ֵׁ
ְ
ָלים.
שנָה ַל ְּמ ָל ִכים ו ְָל ְרג ִ
יסן רֹאׁש ַה ָּׁ
ְּב ֶא ָחד ְּב ִנ ָ
ש ֵרי.
אֹומ ִריםְּ ,ב ֶא ָחד ְּב ִתְׁ
ש ְמעֹון ְ
שנָה ְל ַמ ְע ַשׂר ְּב ֵה ָמהַ .ר ִּבי ֶא ְל ָעזָר ו ְַר ִּבי ִׁ
ְּב ֶא ָחד ֶּב ֱאלּול רֹאׁש ַה ָּׁ
ּיעה ו ְַלי ְָרקֹות.
ּיֹובלֹותַ ,ל ְּנ ִט ָ
ש ִמ ִּטין ו ְַל ְ
ש ִנים ו ְַלְּׁ
שנָה ַל ָּׁ
ש ֵרי רֹאׁש ַה ָּׁ
ְּב ֶא ָחד ְּב ִתְׁ
שה ָע ָשׂר ּבֹו".
אֹומ ִריםַּ ,ב ֲח ִמ ָּׁ
ש ַּמאיֵּ .בית ִה ֵּלל ְ
ילןְּ ,כ ִד ְב ֵרי ֵבית ַׁ
שנָה ָל ִא ָ
ש ָבט ,רֹאׁש ַה ָּׁ
ְּב ֶא ָחד ִּבְׁ
(מסכת ראש השנה א ,א)
"ראש השנה לאילן .מאי טעמה? אמר רבי אלעזר ,אמר רבי אושעיה :הואיל ויצאו רוב גשמי שנה .היינו :שכבר עברו
רוב ימות הגשמים ,שהוא זמן רביעה ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה"( .ראש השנה ,יד ,רש"י)
"חד אמר :כבר יצאו גשמי שנה כולה וכבר רובה של תקופה מבחוץ .וחורנה אמר :עד כאן היו חיין ִמּמֵי השנה שעברה,
מכאן ואילך הן חיין ִמּמֵי השנה הבאה"( .ירושלמי ,ראש השנה ,פרק א)

מנחה:
כאשר ישבו בני ישראל בארצם ,הם היו מחוברים לטבע הסובב אותם ולעונות השנה המתחלפות .הם הבחינו כי בסביבות אמצע
חודש שבט כבר ירדו רוב גשמי אותה שנה והפירות החדשים מתחילים לפרוח ולחנוט .לפיכך נבחר ט"ו בשבט להיות הגבול בין
הפריחה של השנה שעברה ובין הפריחה של השנה – מהפירות שחנטו עד ט"ו בשבט יינתנו תרומות ומעשרות על חשבון השנה
הקודמת ,ומהפירות שיחנטו מט"ו בשבט והלאה יינתנו תרומות ומעשרות על חשבון השנה הזאת .כך גם לענייני ערלה ונטע
רבעי ,ויש אומרים גם לענייני שמיטה.
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עוד משהו

תרומות ומעשרות

תרומות ומעשרות הם חלקם של הכהנים ,הלויים והעניים מתוך היבול החקלאי הגדל בארץ ישראל ,כפי שמצווה
בתורה ובספרות ההלכה.
ישנם שתי תרומות ושני מעשרות:
תרומה גדולה  -כמות כל שהיא מהפירות (חז"ל אמדו אותה בערך בשני אחוזים מהיבול) שאותה נותן בעל
השדה לכהן.
מעשר ראשון  -עשרה אחוזים מכלל הפירות אותם מביא בעל השדה ללוי.
תרומת מעשר  -אחוז אחד מכלל הפירות ,עשירית מתוך המעשר שקיבל הלוי מבעל השדה ,והוא ניתן לכהן.
מעשר שני או מעשר עני  -עשרה אחוזים מכלל הפירות בשנים א ,ב ,ד ו-ה ניתנים לבעל השדה לאוכלו
במקום המקדש (מעשר שני) ,ובשנים ג ו-ו הם ניתנים לעניים (מעשר עני) .התאריך הקובע לענייני תרומות
ומעשרות הוא ט"ו בשבט  -מהפירות שחנטו עד ט"ו בשבט יינתנו תרומות ומעשרות על חשבון השנה
הקודמת ,ומהפירות שיחנטו מט"ו בשבט והלאה יינתנו תרומות ומעשרות על חשבון השנה הזאת.
www.kdati.org.il | www.facebook.com/kdati

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי

ערלה ונטע רבעי

אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

על פי ההלכה פירות האילן אסורים באכילה בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו והם נקראים ערלה .כאשר מסתיימות
שלוש השנים ,נקרא האילן נטע רבעי וכל הפירות היוצאים ממנו הם קודש ,ויש לאוכלם בירושלים בטהרה או להמירם
בכסף בשווי הפירות ,ובכסף לקנות מוצרי מזון בירושלים ולאוכלם שם בטהרה .ספירת שנות ערלה ונטע רבעי נעשית על
פי ט"ו בשבט ,על כן גם כשהסתיימה השנה השלישית של העץ ,הפירות שצומחים עליו עדיין נחשבים לפירות של השנה
הקודמת והם ערלה עד לט"ו בשבט .מט"ו בשבט הפירות שחנטו וגדלו על העץ נחשבים כבר לפירות של השנה הרביעית והם
קדושים בקדושת נטע רבעי.

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.
ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

שמיטה

שנת השמיטה דורשת מהחקלאי להפקיר את הפירות לכל דורש .פירות אלו קדושים בקדושת שביעית ולכן אסור לסחור בהם ,לאבד אותם
שלא בדרך אכילה ,לנהוג בהם בביזיון או להוציאם לחוץ לארץ .רוב הפוסקים סוברים שט"ו בשבט הוא תאריך קובע לעניין שביעית ,דהיינו,
פירות שחנטו בשנה השישית וגדלו בשנה השביעית עד ט"ו בשבט שייכים להפרשת תרומות ומעשרות של השנה השישית .וכן ,פירות שגדלו
בשנה השמינית אך חנטו לפני ט"ו בשבט של אותה שנה ,דינם כפירות שגדלו בשנת השמיטה וחלה עליהם קדושת פירות שביעית על כל
המשתמע בכך.

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

השבת של הארץ ,המשימה של כולנו

תנ

ועת הקיבוץ

דתי
ה

חניטה

חניטה היא השלב הראשון בהתהוות הפרי :נשירת הפרחים והגעת חומרי מזון אל התאים
המתחלקים לצורך היווצרות הפרי .לאחר מכן עובר הפרי שני שלבים נוספים – גדילה
והבשלה.
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שניים עשר ירחים
מילים ולחן :נעמי שמר

ָתן ַה ֶּד ֶקל
ְּב ִת ְׁשרֵי נ ַ
ֶח ָמד
ְּפ ִרי ָׁשחּום נ ְ
ָרד יֹורֶה
ְּב ֶח ְׁשוָן י ַ
ְעל ג ִַגי ָר ַקד
וַ
יע
הֹופ ַ
ַר ִקיס ִ
ְּב ִכ ְסלֵו נ ְ
ְּב ֵטבֵת ָּב ָרד
יעה
ּוב ְׁש ָבט ַח ָּמה ִה ְפ ִצ ָ
ִ
ְליֹום ֶא ָחד.

4

יחֹוח
ֲדר ָעלָה נִ ַ
ַּבא ָ
ִמן ַה ַפ ְר ֵּד ִסים
יסן הּונְפּו ְּבכ ַֹח
ְּבנִ ָ
ּכֹל ַה ֶח ְר ֵמ ִׁשים
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יש לי חג

מילים ולחן :נעמי שמר

ְּב ִאּיָר ַהּכֹל ָצ ַמח
ְּב ִסיוָן ִה ְב ִּכיר
ְּב ַתּמּוז וְָאב ָׁש ַמ ְחנּו
ַאחר ָק ִציר.
ַ

יב ִלים
ֶס ִט ָ
רּועת ַהּפ ְ
כשתיאלם ְּת ַ
ֲב ִתי
ַב ְלבּו ִׁשירֵי ַאה ָ
ְיל ְ
אֲנִ י יָכֹול ִל ְׂשמ ַֹח ֵאיְך ֶׁש ָּבא ִלי
ֲמ ִּתי
ְוזֶהּו זֶה ַה ַחג ָהא ִ

ִּת ְׁשרֵיֶ ,ח ְׁשוָןִּ ,כ ְסלֵוֵ ,טבֵת
יעף
ָח ְלפּו ָח ְלפּו ִּב ָ
יסןִ ,אּיָר
ֲדר ,נִ ָ
גַם ְׁש ָבט ,א ָ
ִסיוָןַ ,תּמּוז וְָאב.

יֵׁש ִלי יֹום יֹום ַחג
יֵׁש ִלי ַחג יֹום יֹום
יֵׁש ִלי יֹום יֹום ַחג
ַה ְללּויָּה

ּובבֹוא אֱלּול ֵאלֵינּו
ְ
ֵיח ְס ָתו ָעלָה
ר ַ
ו ְִה ְת ַח ְלנּו ֶאת ִשירֵנּו
ֵמ ַה ְת ָחלָה…

יֵׁש ִלי יֹום יֹום ַחג...
ֶׁשם
ִהּנֵה ַהּיֹום ָחלַף ָהלְַך ַהּג ֶ
ּוב ָּמרֹום ַח ָּמה ְּגדֹולָה ְּתלּויָה
ַ
ֶׁשת
ַפ ִׁשי נִ ּג ֶ
ֶאל ַה ַחּלֹון ֶח ְמ ַּדת נ ְ
ְוזֶהּו ּכָל ַה ַחג ַ -ה ְללּויָּה
יֵׁש ִלי יֹום יֹום ַחג...

ַה ְללּויָּה ִּב ְגלַל ְּד ָב ִרים ְּכ ֵאּלֶה
ַה ִּתינֹוקֹות ִּפ ְתאֹום ְ
ֲד ִין ָׁשר
יֹוד ִעים ָל ֶלכֶת ַה ְללּויָּה אֲנִ י ע ַ
ֹא
ר
ק
ְ
ל
ִ
אֹום
ת
ְ
יֹוד ִעים ִּפ
ּובנֵי ַה ֵּׁשׁש ְ
ְ
ְאיזֶה ֶּפלֶא
ַה ְללּויָּה יֹום יֹום ו ֵ
ֶחם
ְהאֹופֶה אֹופֶה ִלי ֶאת ַהּל ֶ
וָ
ַחג ֶׁשֹּלא נִ ְג ַמר
ַה ְללּויָּה ל ַ
ְוזֶהּו זֶה ַה ַחג בהדרו

חומר מקצועי על הגנת אילנות באתר משרד החקלאות  www.moag.gov.ilבנושאים "חבק עץ"" ,שומרים על עצים" ופקיד היערות

השבת של הארץ ,המשימה של כולנו

תנ

ועת הקיבוץ

יע – ַחג ָה ִאילָנֹות!
ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ִה ִּג ַ

דתי
ה

ֶבע,
נִ ַּטע ּכָל ַהר ָוג ַ
רׁ-ש ַבע:
ְעד ְּב ֵא ֶ
ִמ ָּדן ו ַ
ירׁש –
ְַארצֵנּו ׁשּוב נִ ַ
ו ְ
ּוד ַבׁש.
ֶארֶץ זֵית ִי ְצ ָהר ְ

"ט"ו בשבט הגיע חג האילנות" -
חג האילנות באשר הם ,חג לכל
אשר חיותו תלויה באילנות ,חג
לכל אשר האילנות שואבים את
חיותם מהם  -חג לעולם שבו
האיזון נשמר והאדם והטבע חיים
בהרמוניה .

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

יע – ַחג ָה ִאילָנֹות!
ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ִה ִּג ַ

קורא/ת:

בשנים האחרונות ,עקב עליית המודעות למשבר האקולוגי ההולך ומחריף ,קיבל ט"ו
בשבט תפנית נוספת על ידי רבים ,והפך למעין "יום כדור הארץ " יהודי .ביום זה אנו
מזכירים לעצמנו כי המציאות כולה מורכבת מיחסי גומלין ,וכי לאילנות באשר הם
ישנו תפקיד מרכזי בשמירת האיזון במערכת שבה אנו חיים .כריתת יערות והרס
הטבע אינם אלא כריתת הענף שעליו אנו יושבים ,ולכן יש לעצור תופעות אלו.

ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

ַעת:
ָהָארֶץ ְמ ַׁשּו ַ
ָט ַעת!
יעה עֵת ל ַ
ִה ִּג ָ
ּכָל ֶא ָחד ִי ַּטע ּפֹה עֵץ,
ְּב ִא ִּתים ֵנצֵא חֹוצֵץ:

עם שיבת העם היהודי לארצו ותחילת המפעל הציוני ,שוב שינה ט"ו בשבט את
אופיו ו"ירד אל הקרקע" .העם המבקש להתחדש בארצו העניק לט"ו בשבט
משמעות מעשית – מועד שבו יוצאים כל ילדי ישראל ונוטעים עצים בארצם ,ובכך
מכים הם עצמם שורש באדמה הקדושה ומסייעים בבנייתה ובהפרחת שממותיה.

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

יע – ַחג ָה ִאילָנֹות!
ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ִה ִּג ַ

קורא/ת:

אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

ּפֹור ַחת,
ַה ְּׁש ֵק ִדּיָה ַ
זֹור ַחת.
ְׁש ֶמׁש ָּפז ַ
וֶ
ֳרים ֵמרֹאׁש ּכָל ּגַג
ִצּפ ִ
ְמ ַב ְּׂשרֹות ֶאת ּבֹוא ֶה ָחג:

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי

מילים :ישראל דושמן
לחן :מנשה רבינא

www.kdati.org.il | www.facebook.com/kdati

השקדיה פורחת

קורא/ת:
בשנות הגלות הארוכות נשתמר ט"ו בשבט כיום של ביטוי הגעגועים לארץ ישראל
ולפירותיה .מהפך אמיתי עבר על החג בסביבות המאה השש עשרה – אז הנהיגו
המקובלים בצפת את סדר ט"ו בשבט ,שבמהלכו מברכים על שלושים מיני פירות
ועוברים לאכילתם בכדי להשפיע חסד על פירות ארצנו ועל הפירות הרוחניים
בעולמות העליונים.
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במרכז הסדר נהוג לשתות ארבע כוסות יין .הכוס הראשונה כולה יין לבן ,הכוס השנייה רובה לבן ומיעוטה אדום,
הכוס השלישית רובה אדום ומיעוטה לבן והכוס האחרונה כולה יין אדום .לארבע הכוסות של הסדר משמעויות
וטעמים שונים:
טעם אחד הוא עונות השנה  -מן הלבן המסמל את ענני החורף ואת שלגיו ,אל הוורוד המסמל את הניצנים מבשרי
האביב ,דרך האדום המסמל את הקיץ וכלה באדמדם המסמל את הסתיו.
על פי המקובלים ,הלבן מסמל את הצד הרוחני ביותר ואילו האדום הוא הצד החומרי ,הקשה מכולם ומחייב תיקון.
רעיון נוסף הוא כי ארבע הכוסות מסמלות את ארבע התקופות בתולדות ישראל שניתן להן ביטוי בגלגולי החג:
תקופת המשנה והתלמוד ,ימי הגלות ,ראשית הציונות וימינו אנו.
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מנחה:
סדר ט"ו בשבט ,כסדר פסח ,נערך סביב ארבע כוסות – ארבעה שערים של משמעות.
בסדר זה בחרנו להקדיש כל כוס ,כל שער ,לרעיון אחר של אהבת הטבע ושמירה על הסביבה.
נצא למסע משותף של עצירה והתבוננות ביופייה של הארץ ,מסע של הכרת הטוב אל מול כל
השפע הזה ,מסע של מחויבות עמוקה לשמירה על הקיים לצד קריאה להתחדשות מתמדת.
נצא ביחד למסע של אהבה ומחויבות.

קורא/ת:
יהי רצון ,שבעבור עריכת סדר זה ,בזכותן של ארבע כוסות
ובסגולתם של פירות ארץ-ישראל ,נזכה להגשמת כל ערכינו.
שכל אישה ואיש ,שכל עץ ואילן,
ייתנו את פריים המיוחד להם ,בקהילה ובטבע
לאהבה ולהנאה מאילנות ארץ ישראל.
שתתחדש עלינו שנת אילן טובה
ושופעת ברכה עד בלי די.
אמן.
(מתוך סדר ט"ו בשבט של חברת המתנ"סים /יעקב מעוז)
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סיון הר-שפי

שער ראשון

עצירה
והתבוננות

ַה ַה ְת ָחלָה ִּת ְהיֶה ְׁש ִמ ָּטה
ֻפ ַקר ַל ְז ָּר ִמים
ַרּפֶה ְונ ְ
נְ
ָמים
ַתל ִ
ֹלא ְּב ֵחרּוק ִׁש ַנ ִּים ל ְּ
נִ ֵּתן לָּה ְל ַק ְל ֵקל ֶאת ַהּׁשּורֹות
נּוחה
ַּב ַה ְת ָחלָה נִ ֵּתן לָּה ְמ ָ
ׁשנִ ים
ַאחר ָּכְך ַנ ֲעבֹד ָּבּה ָ
ַ
ֲח ִדים
ָמים א ָ
ְּכי ִ
ׂב ַי ֲעלֶה ֶּפרֶא
ֵש
ָהע ֶ
ַה ַח ָּיה ִּת ְרּבֶה
ּומ ְעיָן
ַה ַּמ ִים ִיְׁש ַּת ְּגעּו ַ
ִי ְפרֹץ ַּב ַּב ִית
ַּב ָּסלֹוןְ ,לעֵינֵי ּכֹל.
ּתֹוריםַ ,יעֲלּו ְּפ ָר ִחים
ִי ְּפלּו ַּכ ְפ ִ
ְלֹלא ְמבּוכָה
אֹותנּו ִמ ְּד ַבׁש ֶה ָחלָב.
ִהיא ֵּתינִ יק ָ
ַה ַה ְת ָחלָה ִּת ְהיֶה ְׁש ִמ ָּטה
ְּכ ִבְׁשנַת ִׁש ְכ ָחה
ֵמ ִכין ֶאת ַע ְצמֹו ָּבע ֶֹמק
ּפּוחין.
ֲקל ַּת ִ
חַ

חלקת אלוהים

מילים :יהורם טהר לב
לחן :נורית הירש

ָד ְע ִּתי ּבֵין עשבי הבר
ַמ ְעיָן י ַ
ְּבתֹוְך ַה ֶּׁש ֶקט ַה ָּכחֹל
ָד ְע ִּתי ָּככָה ִל ְחיֹות
לֹו י ַ
ָעד ֹלא לחדול.
ִל ְנב ַֹע ְול ַ
ֲבה
נֹותרּו לַָאה ָ
ָמים ֶׁשעֹוד ְ
ַהּי ִ
חֹומ ִקים ִמּבֵין ָה ֶא ְצ ָּבעֹות
ְ
ְב ֵּקׁש
ַחנּו ֹלא נ ַ
ַו ֲאנ ְ
ַּבאֹות.
ֶמז ל ָ
ֹלא אֹות וְַאף ֹלא ר ֶ
ּופ ַּסת ָׁש ַמ ִים
ֱֹלהים ִ
ֶח ְל ַקת א ִ
ֲב ֵּקׁש ַרק ֶאבֶן ְק ַטּנָה
ָּד ָבר ֹלא א ַ
יח ְּבצֵל ַהּז ִַית
אׁשי ְל ַהּנִ ַ
ָר ִ
ַאר ָּב ִעים ָׁשנָה.
ו ְִל ְׁשקֹט ְ
ַמ ְעיָן ָהיָה ִלי ּבֵין עשבי הבר
ֱמנָה
ַלדּות ֶנא ָ
ִּפּנַת י ְ
ָעד
ְּב ִל ִּבי רוגעת ל ַ
ֱֹלהים הקטנטנה.
ֶח ְל ַקת ָהא ִ
ּופ ַּסת ָׁש ַמ ִים...
ֱֹלהים ִ
ֶח ְל ַקת א ִ
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אֹותי
ִמי זֶה ִי ַּקח ִ
ָד ְע ִּתי
אֹותּה ַה ַּׁש ְלוָה ֶׁשּי ַ
ֶאל ָ
ֶאל ַה ְּד ָמ ָמה,
ֲק ָמה,
ַאל ֶח ְל ַקת ה ָ
דּותי.
ַל ִ
ֶאל ֶערֶׂש י ְ

מנחה:
ט"ו בשבט מזמין אותנו לעצור לרגע את המרוץ ולהתבונן.
להתבונן בארצנו ,על נופיה ונפלאותיה.
להתבונן בעצמנו ובמקום שאנו ממלאים בעולם.
להתבונן באופן שבו עיצבו אותנו נופי ילדותנו והפכו אותנו
למי שאנחנו כיום.
לבחון האם אנו מתייחסים אל אותם הנופים כאל מובן
מאליו או לוקחים עליהם אחריות ,בשביל ילדינו.
נרים כוס למען הנוף והחוויות הסביבתיות של ילדינו  -כוס
של מחויבות לשמירה על נוף ילדותם למענם ,למען הדורות
הבאים ולמעננו;
לחיים!

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן!

שותים כוס יין ראשונה כולה לבן

קורא/ת:
בחולותשל הארץ'
מתחברים אל ה'שבת

מתוך דברי ס .יזהר בנאום בכנסת 12.6.1962
ארץ נושבת בלי פרחי בר – מחנק בה .ארץ שאין
בה משב־רוח פתוח ,בלתי־מופרע – תהיה מלון ולא
מולדת.
ארץ נושבת שהכול בה כביש ומדרכה והרגשת
הכול־גמור־לי־כאן תאכל כל חלקה טובה בלב
צעיריה.
ואילו חורף חורף הולכים ומושמדים פרחי הבר בארץ
ביד גסה ורחבה.
לא יארכו הימים וכלנית ורקפת ונרקיס ,מן הרגילים
והנפוצים והאופייניים ביותר לארץ – ייעלמו ויישארו
רק כמוצגי מוזיאון.
כמה מיני אירוס כבר נשמדו .צבעוני הגבעות מושמד
והולך...
תקצר השעה מלפרט כל המקומות שהושחתו
־מחרתיים,
מופסדים מחר
והצטרפולהיות
הזמינוושעומדים
בעבר
השמיטה.
למעגל של
עם כל תכנית פיתוח נפסדת ,עם כל העברת
קרקעות .אם לא ייעשה בעוד מועד ,יתברר שהרוצה
או הרוצה
לחוץ־לארץ.
בתיאום – ייסע
לסייעיער בהר
ליהנות מיפי
הרצאה.
ובהזמנת סדנה
נשמח
לרחוץ בים מסביר פנים – ייסע לחוץ־לארץ .הרוצה
info@tevaivri.org.il
www.ishmita.org.il
| בארץ רעננה – ייסע
וירוקה
לנשום נשימת רווחה
לחוץ־לארץ....
צריך לקיים כפי שהם – אזורים שלמים ,שאפשר
לעבור בהם מבלי לראות ומבלי להיתקל לא במתקני
אדם ולא בפליטת עסקנותו .מקומות שהטבע
שבהם נאמן עד כדי כך שיהיה דולה את הנאמן
שבאדם .שיהיה לו מגע טבעי ותמים עם החי
והצומח במקום חיותו הנכון…"

מילים :חיים חפר
לחן :עממי צרפתי

נֹותן ַּ -בחֹולֹות
יטה ֵ
יתי לָּה ְצ ִב ָ
ָה ִי ִ
ָהיָה זֶה ַּבחֲצֹות הליל ַּ -בחֹולֹות
ְוכְָך נֹולַד לָנּו ַהּבֵן ַּ -בחֹולֹות
ָצא לֹו ְל ַטּיֵל ַּ -בחֹולֹות
ְּכ ֶׁשּזּוג י ָ
ָמים
ָח ְלפּו לֵילֹותָ ,ח ְלפּו י ִ
ְעל רֹאׁשֹו ִמ ְג ַּב ַעת ַקׁש,
וַ
ּובנִ י ּגַם הּוא ֵאינֹו ָּת ִמים
ְ
יה ַט ַעם ְּד ַבׁש
ו ְִל ְׂש ָפ ֶת ָ
ָאביבְּ ,בלֵיל ְק ָס ִמים,
ְּבלֵיל ִ
אֹותּה ַמ ָּמׁש,
ּוכ ֶׁש ִחּבֵק ָ
ְ
ּגַם הּוא הֹולְֵך לֹו ִל ְפ ָע ִמים
בהולם ְל ָב ָבּה הּוא ָחׁש
ַּבחֹולֹות.
ַּבחֹולֹות.
אֲנִ י זֹוכֵר ֵאיְך ַׁש ְר ִּתי ָׂשם ַּ -בחֹולֹות,
ַד ִּתי אֲנִ י ַּ -בחֹולֹות
ּכְָך נֹול ְ
ַאר ִּתי ָׂשם ַּ -בחֹולֹות,
ַע ְל ַמת ַה ֵחן ָה ְי ָתה ִא ִּמי ַּ -בחֹולֹות ֶאת עלומי ִה ְׁש ְ
אֹומר:
ֶכ ִּדי אֲנִ י ֵ
ּגַם ְלנ ְ
ָביא
וְֹלא ָצ ִריְך ִל ְהיֹות נ ִ
יֹותר
לֹו ַרק אֲנִ י ָצ ִעיר ֵ
ָאבי
ָה ִאיׁש ַההּוא ָהיָה ִ
יתי ֶאת ַהּכֹל מֹוכֵר
ָה ִי ִ
ּול ָב ִבי,
ֶח ָמד ְ
ָחלּוץ נ ְ
ּבֹוחר:
ּוב ָד ָבר ֶא ָחד ֵ
ְ
אֹותי ֵה ִביא
ֶאל ָהעֹולָם ִ
ַּבחֹולֹות.
ַּבחֹולֹות
ֲבה ַּ -בחֹולֹות
עֹוד יֵׁש ָמקֹום לַָאה ָ
ֵיתם ַּ -בחֹולֹות ֵּת ְדעּו ָלכֶם ֶׁשּזֹו ִמ ְצוָה ַּ -בחֹולֹות
ְוכְָך ָּבנּו ֵהם ֶאת ּב ָ
ְמן עֹובֵר ַמ ֵהר ּכָל ּכְָך,
ַהּז ַ
ַאחר ַּב ִית ָקם ַּ -בחֹולֹות
ּוב ִית ֵ
ַ
אֹותְך
אֹוהב ָ
וְהּוא ָהרֵי ֵ
ּוכ ֶׁש ָּצ ְמחּו ּכָאן ְרחֹובֹות,
ְ
ֶאל ַהחֹולֹות ְלכּו ִאם ּכְָך,
ַכ ִּתי ְּב ַד ְרכֵי ָאבֹות
ָהל ְ
ִל ְפנֵי ֶׁש ֵאיזֹו ִעיר ִּת ְצ ַמח ַּ -בחֹולֹות.
ַּמ ְצוֹות,
ַע ִּתי ל ִ
ְרק ִהּג ְ
וַ
ִה ְת ַח ְל ִּתי ְילָדֹות ִל ְצבֹט
ַּבחֹולֹות
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קורא/ת:
אין כרבי נחמן מברסלב המעודד אותנו לצאת אל
בין היערות והצמחים:
ֻחד ְל ִפי
ְרֹועה יֵׁש לֹו ִנּגּון ְמי ָ
רֹועה ו ֶ
"ּכי ַּדעִּ ,כי ָכל ֶ
ִ
רֹועה ָׁשםִּ ,כי ָכל
ּול ִפי ַה ָּמקֹום ֶׁשהּוא ֶ
ָה ֲע ָׂש ִבים ְ
יכה
ֻחדֶׁ ,ש ִהיא ְצ ִר ָ
ּוב ֵה ָמה יֵׁש ָלּה ֵע ֶׂשב ְמי ָ
ְּב ֵה ָמה ְ
ּול ִפי
רֹועה ָּת ִמיד ְּב ָמקֹום ֶא ָחדְ .
ָאכלֹוּ .גַם ֵאינֹו ֶ
ְל ְ
רֹועה ָׁשםֵּ ,כן יֵׁש לֹו ִנּגּון ִּכי ָכל
ְה ָּמקֹום ֶׁש ֶ
ָה ֲע ָׂש ִבים ו ַ
אֹומר ֶשּזֶה ְּב ִחינַת ֶּפ ֶרק
ירה ֶש ֵ
ָע ֶשב יֵש לֹו ִש ָ
ֵע ֶשב ו ֵ
רֹועה".
ַע ֶׂשה ִנּגּון ֶׁשל ָה ֶ
ירת ָה ֲע ָׂש ִבים נ ֲ
ּומ ִּׁש ַ
ירה ִ
ִש ָ
(רבי נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן ,תניינא סג)

קורא/ת:
הקרבה אל הבריאה מעוררת בנו הכרת תודה
על יופיו של העולם והבנה כי כל עשב ועשב ,כל
חיה לסוגיה הם ייחודיים וחשובים להמשך קיומו
של העולם .יפי בריאה מעדן את הרגש הדתי ואת
הכרת הטוב:
"ובשוב דעתו אל מקור הטבע ,מעשה ידי יוצר,
ישובו אליו כל חמדות הנפש הטבעיות ,רגשי קודש
והתרוממות נפש אל אל אלים .וכל מידות טובות
הטבעיות אשר לאדם הישר ,אשר לא השחית דרכו
על ידי עזיבתו אורח ישרים הסלולה".
(הראי"ה קוק ,עין אי"ה – ברכות ,כרך ב ירושלים
תש"ן ,עמ' )297
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שירת העשבים

מילים ולחן :נעמי שמר
(על פי דברי ר' נחמן מברסלב)
ַּדע ְלָך
ֶׁשּכָל רֹועֶה וְרֹועֶה
יּוחד
יֵׁש לֹו נִ ּגּון ְמ ָ
ִמ ֶׁשּלֹו
ַּדע ְלָך
ֵׂשב
ֵׂשב ְוע ֶ
ֶׁשּכָל ע ֶ
יּוח ֶדת
ירה ְמ ֶ
יֵׁש לֹו ִׁש ָ
ִמ ֶׁשּלֹו
ֲׂש ִבים
ירת ָהע ָ
ּומ ִׁש ַ
ִ
ֲׂשה נִ ּגּון
ַנע ֶ
ֶׁשל רֹועֶה
ַּמה ָיפֶה
ּכ ָ
ָאה
ַּמה ָיפֶה ְונ ֶ
ּכ ָ
ירה
ׁשֹומ ִעים ַה ִּׁש ָ
ְּכ ֶׁש ְ
ָהם
ֶׁשּל ֶ
טֹוב ְמאֹד
ֵיהם
ְל ִה ְת ַּפּלֵל ּבֵינ ֶ

ּוב ִׂש ְמ ָחה ַל ֲעבֹד
ְ
ֶאת ה'
ֲׂש ִבים
ירת ָהע ָ
ּומ ִׁש ַ
ִ
ִמ ְת ַמּלֵא ַהּלֵב
ּתֹוקק
ּומְׁש ֵ
ִ
ׁש ַהּלֵב
ּוכ ֶ
ְ
ירה ִמ ְת ַמּלֵא
ִמן ַה ִּׁש ָ
ּתֹוקק
ּומ ְׁש ֵ
ִ
ֶאל ֶארֶץ ִי ְׂש ָר ֵאל
אֹור ּגָדֹול
ֲאזַי נִ ְמ ָׁשְך וְהֹולְֵך
דּוׁש ָתּה ֶׁשל ָהָארֶץ
ִמ ְּק ָ
ָעלָיו
ֲׂש ִבים
ירת ָהע ָ
ּומ ִׁש ַ
ִ
ֲׂשה נִ ּגּון
ַנע ֶ
ֶׁשל ַהּלֵב

מנחה:
מתחברים אל ה'שבת של הארץ'

הפירות שייכים למימד הארצי ,הגשמי והחומרי ביותר של עולמנו  -האכילה.
אך בט"ו בשבט אנו מוסיפים לאכילת הפירות מימד נוסף  ,ובו הם מסמלים את ארבע
ההוויות של עולמנו:
עולם האצילות – הוא עולם הרוח שאין בו מימד חומרי כלל ולכן אף פרי אינו מסמל אותו.
עולם הבריאה – שאין בו קליפה כלל ,ואותו מסמלים פירות הנאכלים בשלמותם ולא נשארת מהם
פסולת ,למשל :תאנה ,ענב ,תפוח ,לימון ,אגס ,חבוש ,תות או אוכמנייה.
עולם היצירה – שהעיקר בו הוא היסוד הרוחני ,ואותו מסמלים פירות שקליפתם והמעטפת שלהם
נאכלות ואילו תוכם ,הגרעין ,הוא פסולת ,למשל :תמר ,זית ,שיזף ,גודגדן ,אפרסק ,שזיף ,משמש,
שסק או עוזרר.
עולם העשייה – שבו צריך להתאמץ כדי לחשוף את הרוחניות ,ואותו מסמלים פירות שתוכם נאכל
וקליפתם היא הפסולת ,למשל :פיסטוק ,רימון ,אגוז ,פקאן ,פירות הדר.

מנחה:

ארצנו.השמיטה.
למעגל של
והצטרפו
ונאכל מפירות
הזמינו הבה
"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ,שבכוח סגולת אכילת
הפירות יתמלאו האילנות מעוז שפע הודם ,לשוב שנית ולהגדילם
הרצאה.
סדנה או
ובהזמנת
בתיאום
נשמח לסייע
השנה ,לטובה ולברכה ,לחיים
אחרית
השנה ועד
מראשית
ולהצמיחם
הימים)
(תיקון ט"ו בשבט ,חמדת
טובים ולשלום".
info@tevaivri.org.il
| www.ishmita.org.il

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ!
אוכלים מפירות הארץ  -נוהגים לאכול תחילה פרי משבעת המינים
(זית ,תמר ,ענב ,תאנה או רימון) או פרי חביב אחר
בתיאבון!
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מערכי שיעור ,דפי לימוד ורעיונות לפעילות ניתן למצוא באתר טבע עברי www.tevaivri.org.il

עוד משהו

סדר הקדימות בברכות
"ּכי ה'
שבעה מינים הזכירה התורה בשבח ארץ ישראלִ :
ֶפן
ּוׂשע ָֹרה ְוג ֶ
טֹובהֶ ...א ֶרץ ִח ָּטה ְ
יאָך ֶאל ֶא ֶרץ ָ
לֹוהיָך ְמ ִב ֲ
ֱא ֶ
ּוד ָבׁש" (דברים ח ,ז-ח) .וכיוון
ּות ֵאנָה ו ְִרּמֹוןֶ ,א ֶרץ זֵית ֶׁש ֶמן ְ
ְ
שמינים אלו נזכרו לשבח ,הרי שכאשר אדם עומד לאכול
שני מיני פירות ,מצווה שיברך על הפרי שנשתבחה בו
ארץ ישראל ,ובברכתו יפטור את המין השני .למשל ,אם
הביאו לפניו ענבים ותפוחים ,יברך על הענבים ויפטור
בברכתם את התפוחים.
ואם באו לפניו שני מינים משבעת המינים ,יברך על
הקרוב יותר למילה 'ארץ' ,שכל הקרוב יותר ל'ארץ' חשוב
יותר .לפיכך סדר הקדימה הוא כדלהלן :זית ,תמר ,ענבים,
תאנה ורימון .וכאשר יש לפניו פרי החביב עליו יברך עליו
תחילה.
ואם יש לפניו פירות אדמה ופירות עץ  -אם שניהם
חביבים עליו במידה שווה ,עדיף לברך על פרי העץ תחילה,
כי ברכתו מבוררת יותר .אבל אם פרי האדמה חביב עליו
יותר ,עדיף לברך תחילה על פרי האדמה ,שהואיל והוא
אינו פוטר את פרי העץ בברכתו ,מוטב שיקדים לברך
על מה

ארץ חיטה ושעורה
מילים :מן המקורות
לחן :עממי

ּות ֵאנָה ו ְִרּמֹון
ּוׂשע ָֹרה ְו ֶגפֶן ְ
ֶארֶץ ִח ָּטה ְ
ּוד ָבׁש
ֶארֶץ-זֵית ֶׁש ֶמן ְ
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תפוחים ותמרים
מילים:איתן גלס
לחן :רמי קליינשטיין
ִאם ֵּתלְֵך ֶאל ַהּׁשּוק
אֹותּה ּבֹוכָה
ִּת ְר ֶאה ָ
ָפה ּבֵין ַהּפֵרֹות
ִא ָּׁשה י ָ
מֹוציָאה עֹוד ִמ ְמ ָח ָטה
ִ
ֲקים
רֹוכ ִלים לָּה צֹוע ִ
ָה ְ
ֲמּודה
ָמה ָק ָרה לְָך ח ָ
ֲהּובי ֶׁשֹּלא רֹוצֶה
זֶה א ִ
ֲרּה
הּוא ָמ ָצא לֹו ַנע ָ
ּות ָמ ִרים
ּפּוחים ְ
ְק ִחי לְָך ַּת ִ
יֹומְך
המתיקי ֶאת ֵ
הּוא ֹלא ָׁשוֶה ֶאת ַה ְּכ ֵאב
ֶׁש ִּמ ְתרֹוצֵץ ֶא ְצלְֵך ַּבּלֵב

ֲרה
ַל ָּדה ַנע ָ
ַאּתה רֹוצֶה י ְ
ָ
ּוב ִלי ְק ָמ ִטים
ְקפּוָאה ְ
ּות ָמ ִרים...
ּפּוחים ְ
ְק ִחי לְָך ַּת ִ
ו ְִהיא ּפֹה ְמ ַחּכָה
ָקים
ּבֵין דוכני ְׁשו ִ
ַאּתה ִּת ְרצֶה
ֶׁש ָ
ֲהּובה
אֹותּה א ָ
ָ
ּומ ְת ִאים
ּנֹוח ַ
ַרק ְּכ ֶׁש ַ
ּות ָמ ִרים...
ּפּוחים ְ
ְק ִחי לְָך ַּת ִ

אֹוהבֶת ֶאת ָה ִאיׁש
ִהיא ֶ
אֹותּה
אֹוהב ָ
ֶׁשֹּלא ֵ
ׁשֹוׁשנִ ים
ִׂש ְמלַת ְּפ ָר ִחיםְ ,ל ָחי ִַים ַ
יקים
ְלָך ֹלא ַמ ְס ִּפ ִ
ָקט
ַאּתה רֹוצֶה ִא ָּׁשה ְּפל ָ
ָ
ְּב ִלי נִ ָּסיֹון ַח ִּיים

תפילה

לאה גולדברג

שער שני

הכרת הטוב

ֱֹלהיָּ ,ברֵך ו ְִה ְת ַּפ ֵּלל
ַמ ֵדנִ י ,א ַ
ל ְּ
ַעל סֹוד ָעלֶה ָק ֵמלַ ,על נֹגַּה ְּפ ִרי
ׁשל,
ָּב ֵ
ַעל ַה ֵחרּות ַהזֹּאתִ :ל ְראֹות ,לָחּוׁש,
ִל ְנׁשֹם,
ׁשל.
ַחלְ ,ל ִה ָּכ ֵ
ָד ַעתְ ,לי ֵ
לַ
ְשיר ַה ֵּלל
תֹותי ְּב ָרכָה וִׁ
ׂפ ַ
ַמד ֶאת ִש ְ
ל ֵּ
ְמ ְנָּך ִעם ּבֹ ֶקר ו ְִעם לֵיל,
ְּב ִה ְת ַח ֵּדׁש ז ַ
יֹומי ַהּיֹום ִּכ ְתמֹול
ְל ַבל ִי ְהיֶה ִ
ִׁש ְלׁשֹום.
יֹומי ֶה ְר ֵּגל.
ְל ַבל ִי ְהיֶה ָעלַי ִ

מנחה:
ט"ו בשבט מזמין אותנו לחזור לתמימות,
לתחושת הפליאה והכרת הטוב אל מול
המציאות.
נשתה כוס שנייה לחיי תחושת הפליאה
וההודיה על העולם היפה והמגוון שבו אנו חיים.
נרים כוס של שמחה ושל תודה -
על ארצנו הנהדרת ,על הריה ועמקיה;
על מגוון האילנות ,הצומח והחי המביאים
ברכה ואיזון לעולם;
על הסוד הטמון בכל אבן ,על שירת הבריאה;
נרים כוס של מחויבות לא לחדול מלהלל
ולהודות.
לחיים!

שותים כוס יין שנייה  -רובה לבן מיעוטה אדום

איזה אחלה עולם

מילים :ג'ורג' וייס ובוב ת'יל
לחן :ג'ורג' וייס ובוב ת'יל
תרגום :מאור כהן ועלי מוהר

רֹואה ְּב ַחּלֹונִ י
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ֶ
עֵץ שמוריק לְָך ְוגַם ִלי
ַאחלָה עֹולָם
אֲנִ י ָׁשר ְל ַע ְצ ִמיֵ ,איזֶה ְ
ָבן
ַה ָּׁש ַמ ִים ְּכ ֻח ִּליםָ ,ענָן הּוא ל ָ
ַילָה אשן
ּובּל ְ
ְהּב ֶֹקר ָּב ִהיר ַ
וַ
ַאחלָה עֹולָם
ְאחֱֹלם ְל ַע ְצ ִמיֵ ,איזֶה ְ
וֶ
ֲד ִׁשים
ָפים ַוח ָ
ְוכָל ִצ ְבעֵי ַה ֶּק ֶׁשת ,י ִ
ָׁשים
ֶׁשם ַעל ְּפנֵי ָה ֲאנ ִ
פרוסים ַא ֲחרֵי ַהּג ֶ
ְקל ִלי ּכָל ּכְָך
ְהּיֹום ּכֹה ָיפֶה ,ו ַ
וַ
אֹותְך
אֹוהב ָ
לֹומר ֶׁשאֲנִ י ֵ
ַ
ּבֹוכים ַּב ִּמ ָּטה
ו ְִהּנֵה ִּתינֹוקֹות ִ
ַּמדּו לָעֹולָם ֹלא ֵא ַדע
ָמה ֶׁש ֵהם ְיל ְ
ַאחלָה עֹולָם
ָאז אֲנִ י ָׁשר ְל ַע ְצ ִמיֵ ,איזֶה ְ
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ַאחלָה עֹולָם...
ְ
ֲד ִׁשים
ָפים ַוח ָ
ְוכָל ִצ ְבעֵי ַה ֶּק ֶׁשת ,י ִ
ָׁשים
ֶׁשם ַעל ָּפנַי ָה ֲאנ ִ
פרוסים ַא ֲחרֵי ַהּג ֶ
ְקל ִלי ּכָל ּכְָך
ְהּיֹום ּכֹה ָיפֶה ,ו ַ
וַ
אֹותְך
אֹוהב ָ
לֹומר ֶׁשאֲנִ י ֵ
ַ
ָבן
ַה ָּׁש ַמ ִים ְּכ ֻח ִּליםָ ,ענָן הּוא ל ָ
ַילָה אשן
ּובּל ְ
ְהּב ֶֹקר ָּב ִהירַ ,
וַ
ַאחלָה עֹולָם
ְאחֱֹלם ְל ַע ְצ ִמיֵ ,איזֶה ְ
וֶ
(ׁשר ְל ַע ְצ ִמי)ֵ ,איזֶה
אֲנִ י ָׁשר ְל ַע ְצ ִמי ָ
ַאחלָה עֹולָם
ְ
ַאחלָה עֹולָם...
ְ

ההיסטוריה של הציונות לאור השמיטה ,וכמובן  -להכיר יוזמות חברתיות,
סביבתיות וכלכליות המחוברות לערכי מצווה חשובה זו.

עוד לא תמו כל פלאייך
מילים :יורם טהרלב

קליינשטיין ארץ השמיטה!
רמימהבית אל
לחן:צאו
אז
ָפה
ַארצֵנּו ַהּי ָ
ַארצֵנּו הקטנטונתְ ,
ְ
ָל פלאייך
לקהל תמו ּכ
ובהתאמת פעילותעֹוד ֹלא
היעד.
בחשיבה
נשמח לסייע
ֶדת ְי ֵח ָפה
ֶדת ְּב ִלי ֻּכּתֹנֶת ,מֹול ֶ
מֹול ֶ
ֶמר לֹו ָׁשט
עֹוד ַהּז ֶ
info@tevaivri.org.il
|
www.ishmita.org.il
קבליני ֶאל שירייךַּ ,כּלָה יפהפייה
עֹוד ִל ִּבי ַמּכֶה ִעם לֵיל
אֹודה יה.
ִּפ ְת ִחי ִלי שערייך ָאבֹוא ָּבם ֶ
ְלֹוחׁש לֹו בלאט:
ו ֵ
ְּבצֵל ֲעצֵי ַהחֹרֶׁשַ ,ה ְר ֵחק ֵמאֹור ַח ָּמה
ַאחת
ַאּת ָה ַ
ַאּת ִלי ְ
ְ
ֲד ָמה
ַח ָּדו ַנּכֶה ּפֹה ׁשֹרֶׁש ֶאל לֵב ָהא ָ
יְ
ּובת
ַאּתֵ ,אם ַ
ַאּת ִלי ְ
ְ
ֶאל ַמ ְעיָנֹות ַהּז ַֹהרֶ ,אל ְּב ֵארֹות ַהּתֹם
ַאּת ַה ְּמ ַעט
ַאּת ִלי ְ
ְ
ֶדת ְלֹלא ּתַֹאר וְצֹועֲנִ י יָתֹום.
מֹול ֶ
ּנֹותר.
ַה ְּמ ַעט ֶׁש ַ

ֵיח ַה ְּכ ָפ ִרים
ָדינּו ֶאת ר ַ
ַביָאה ִּב ְבג ֵ
נִ
ֲד ִרים,
ְּב ַפעֲמֹון ִלּבֵנּו יַּכּו ָהע ָ
ֶׁשנָּה ְּד ָמ ָמה רוגעת
יְ
ָפה,
ְקרֶן אֹור י ָ
וֶ
אֹורה נפסעה ְּב ֶרגֶל ְי ֵח ָפה.
ּול ָ
ְ
עֹוד ֹלא תמו ּכָל פלאייך...

חומר מקצועי על הגנת אילנות באתר משרד החקלאות  www.moag.gov.ilבנושאים "חבק עץ"" ,שומרים על עצים" ופקיד היערות

קורא/ת:

מסע לארץ השמיטה

ָארץ:
ּיֹותיו ִמ ְּפ ִרי ַמ ֲע ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ֶ
ַמ ְׁש ֶקה ָה ִרים ֵמ ֲע ִל ָ
ברכי נפשי
ָאדם
ְע ֶׂשב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָ
יח ָח ִציר ַל ְּב ֵה ָמה ו ֵ
ַמ ְצ ִמ ַ
ְה ָדר ָל ָב ְׁש ָּת:
ָד ְל ָּת ְּמאֹד הֹוד ו ָ
ֹלהי ּג ַ
ַפ ִׁשי ֶאת ה' ,ה' ֱא ַ
ָּב ְר ִכי נ ְ
ָארץ:
הֹוציא ֶל ֶחם ִמן ָה ֶ
ְל ִ
יעה:
נֹוטה ָׁש ַמיִם ַּכי ְִר ָ
ע ֶֹטה אֹור ַּכ ַּשֹ ְל ָמה ֶ
ְׂש ַּמח ְל ַבב ֱאנֹוׁש ְל ַה ְצ ִהיל ָּפ ִנים ִמ ָּׁש ֶמן
ְוַייִן י ַ
רּוח:
ּיֹותיו ַה ָּשֹם ָע ִבים ְרכּובֹו ַה ְמ ַה ֵּלְך ַעל ַּכ ְנ ֵפי ַ
ַה ְמ ָק ֶרה ַב ַּמיִם ַע ִל ָ
והאדמה.
האדם
השמיטה
קדם ָהייתה
בימי
נֹוׁש י ְִס ָעד:
חיי ְל ַבב ֱא
על ֶחם
נוכחתט:במרחב הציבורי ,והשפיעה ו ְֶל
ֹלה
ָאכיו רּוחֹות ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש ֵ
ע ֶֹׂשה ַמ ְל
ָטע:
עלנ ָ
ממנה ֶׁשר
וללמוד ְל ָבנֹון ֲא
ַארזֵי
לזכותי ה' ְ
ִׂש ְּבעּו ֲע ֵצ
ולחפש את השמיטה ,על י ְ
חיינו
מנת
בימינו
ָעד:
אקטיבית ֶ
עֹולם ו
בצורהּמֹוט ָ
ֶיה ַּבל ִּת
לצאת ָ
ישַעל ְמכֹונ
א ֶרץ
ָסד ֶ
יַ
יתּה:
רֹוׁשים ֵּב ָ
ידה ְּב ִ
ְקּנֵנּו ֲח ִס ָ
ֲא ֶׁשר ָׁשם ִצ ֳּפ ִרים י ַ
ַע ְמדּו ָמיִם:
הֹום ַּכ ְּלבּוׁש ִּכ ִּסיתֹו ַעל ָה ִרים י ַ
ּת
ְ
שלנו.
ְע ִלים ְס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ְׁש ַפ ִּנים []...
ָה ִרים ַה ְּגב ִֹהים ַלּי ֵ
ֵח ֵפזּון:
ַע ָר ְתָך יְנּוסּון ִמן קֹול ַר ַע ְמָך י ָ
ִמן ּג ֲ
עֹודי:
אֹלהי ְּב ִ
ַּמ ָרה ֵל ַ
ירה ַלה' ְּב ַחּיָי ֲאז ְ
ָאׁש ָ
ִ
ָס ְד ָּת ָל ֶהם:
ַעלּו ָה ִרים י ְֵרדּו ְב ָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶה י ַ
יֲ
יחי ָאנ ִֹכי ֶא ְׂש ַמח ַּבה' :
ֶע ַרב ָע ָליו ִׂש ִ
יֱ
מהכיתה,
לצאת מהבית או
היא
שנת
ָארץ:
אמתית ֶ
הזדמנותְל ַכּסֹות ָה
ְׁשבּון
ֹרּון ַּבל י ֻ
ַעב
השמיטהי ֲ
בּול ַׂש ְמ ָּת ַּבל
ְּג
ּור ָׁש ִעים עֹוד ֵאינָם ב
ָארץ ְ
ִּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ֶ
יַ
כּון:
ּל
ֵ
ְה
ַ
י
ים
ר
ִ
ה
ָ
ין
ּב
ֵ
ים
ל
ִ
ח
ָ
ּנ
ְ
ּב
ַ
ים
ָנ
ִ
י
ע
ְ
מ
ַ
ח
ַ
ּל
ֵ
ׁש
ַ
מ
ְ
ה
ַ
ולפגוש את האדמה במפגש בלתי אמצעי.
ַפ ִׁשי ֶאת ה' ַה ְללּו יָּ-ה:
ָּב ְר ִכי נ ְ
ִׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים ְצ ָמָאם:
ַׁשקּו ָּכל ַחיְתֹו ָׂש ָדי י ְ
יְ
בעקבות
בקיבוצים או במושבים ,לצעוד
בחוות החקלאיות,
זהֵל ֶהזמן לבקר
מזמור קד ,פסוקים א-יח ,לג-לה)
(תהילים
ִּתנּו קֹול:
ִׁשּכֹון ִמ ֵּבין ֳע ָפאיִם י ְ
יהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִם י ְ
ֲע
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קורא/ת :תפילת האילן [תרגום דידי מנוסי]/
המנון שמירת הטבע של מוזמביק
יתָך
ֲא ִני ַה ַמ ִסיק ַּב ָק ָרה ֶאת ֵּב ְ
בּוקה ְּב ֵלילֹות ֲח ֵׁש ָכה.
ַא ִני ֲא ָ
וֲ
לֹוהט
ֲא ִני הּוא ַה ֵצל ְּביֹום ַקיִץ ֵ
צֹועד.
ָׁשיׁש ַה ֵ
ַא ִני ַה ִמ ְׁש ָען ַלי ִ
וֲ
ַא ִני ַה ֵמ ִניב ֶאת ַה ְּפ ִרי ַה ֻמ ְב ָחר
וֲ
רֹונָך ַה ִנ ָחר
ְל ַמ ַען ַת ְרוֶה ֶאת ְג ְ
אתָך ְל ַפ ְרנֵס ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְמ ַח ָּכה
ּוב ֵצ ְ
ְ
ַא ִני ַה ַח ָּכה.
ְק ֶׁשת ו ֲ
ֲא ִני ֵחץ ו ֶ
ימה ִּב ְק ָתה
קֹורה ֶׁש ֵה ִק ָ
ִּכי ֲא ִני ַה ָ
ַא ִני ַה ִמ ָטה
ַא ִני ַה ֻׁש ְל ָחן ו ֲ
וֲ
ַא ִני ַה ַמ ְׁשקֹוף
ַא ִני ַה ַסף ו ֲ
וֲ
ַא ִני ַהי ִָדית ֶׁש ָה ְפ ָכה ַל ָמנֹוף
וֲ
ַא ִני ַה ָקרֹון
ַלגַל ו ֲ
ַא ִני ַהג ְ
וֲ
ַאחרֹון.
ַא ִני ָה ֲארֹון ְל ַמ ָסע ֲ
וֲ
ְה ָׁשב,
עֹובר ו ַ
דֹוני ָה ֵ
ִמׁשּום ָּכְך ֲ ,א ִ
ַאל ִת ְפגַע ִּבי ַל ָׁשוְא,
ַאל ִת ְפגַע ִּבי ַל ָׁשוְא!
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אל בורות המים
מילים ולחן :נעמי שמר
ֲב ִתי
ֵמַאה ָ
ַכ ִּתי ֶאל ּבֹורֹות ַה ַּמ ִים
ָהל ְ
ְּב ַד ְרכֵי ִמ ְד ָּבר
ְּב ֶארֶץ ֹלא זרועה
ֲב ִתי
ֵמַאה ָ
ּוב ִית
ַח ִּתי ִעיר ַ
ָׁשכ ְ
ובעקבותיך -
רּועה -
בנהייה ְּפ ָ
ֶאל ּבֹורֹות ַה ַּמ ִיםֶ ,אל ּבֹורֹות ַה ַּמ ִים
ַאּׁשר ּפֹועֵם ַּב ַהר
ֶאל ַה ַּמ ְעיָן ֵ
ֲד ִין
ֲב ִתי ִּת ְמ ָצא ע ַ
ָׂשם ַאה ָ
ִמי מבוע
ִמי ְּתהֹום
ָהר
ּומי נ ָ
ִ

ָאה ְב ִּתי
ַרק ַ
ָתנָה ִלי צֵל ַּב ַּק ִיץ
נְ
ּנֹורָאה
ּוב ְס ָע ַרת ַהחֹול ַה ָ
ִ
ָאה ְב ִּתי
ַרק ַ
ּוב ִית
ְתה ִלי ִעיר ַ
ָּבנ ָ
ִהיא ַחּיַי ,ו ְִהיא
מֹותי ִמ ֵּדי ָׁש ָעה
ִ
ֶאל ּבֹורֹות ַה ַּמ ִים...
ֵׁשם ַה ְּת ֵאנָה
ְׂשם שתילי ָה ִז ִָית
וָ
יחת ָה ִרּמֹונִ ים ַה ֻּמ ְפלָָאה
ּופ ִר ַ
ְ
ָאה ְב ִּתי
ָׂשם ַ
השיכורה וְֹלא ִמּיֵן
ֶיה ַּת ֲעצֹם ְלַאט ְלַאט
ֶאת עֵינ ָ
ֶאל ּבֹורֹות ַה ַּמ ִים...

ָאבינּו ֶׁש ַּב ָׁש ַמ ִים,
ִ

שער שלישי

אחריות

ַים –
ִירּושל ִ
ּבֹונֶה ִצּיֹון ו ָ
ּומכֹונֵן ַמ ְלכּות ִי ְׂש ָר ֵאל.
ְ
ַארצֶָך
ְרצֵה ה' ְ
ֶיה ִמּטּוב ַח ְס ֶּדָך.
ְה ְׁש ַּפע ָעל ָ
וַ
ֶּתן ַטל ִל ְב ָרכָה
ו ְִג ְּׁש ֵמי ָרצֹון הֹורֵד ְּב ִע ָתם
יה
ֲמ ֶק ָ
ְל ַרּוֹות ָהרֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ַוע ָ
ֶמח ָועֵץ.
ּבהם ּכָל צ ַ
ּול ַה ְׁשקֹות ֶ
ְ
ְטיעֹות ֵאלֶה
ּונ ִ
נֹוט ִעים ְל ָפנֶיָך ַהּיֹום
ַחנּו ְ
ֲׁשר ֲאנ ְ
אֶ
ַּדל ְּפ ֵא ָרם
יהם ְוג ֵ
ֲמק ָׁש ְר ֵׁש ֶ
ַהע ֵ
יפ ְרחּו ְל ָרצֹון
ְל ַמ ַען ְ
ְּבתֹוְך ְׁשָאר ֲעצֵי ִי ְׂש ָר ֵאל
ָארה.
ּול ִת ְפ ָ
ִל ְב ָרכָה ְ
ַאחינּו
ְחּזֵק ְי ֵדי ּכָל ֵ
וַ
ַאד ַמת ַהּק ֶֹדׁש
ֲבֹודת ְ
ֲמ ִלים ַּבע ַ
ָהע ֵ
ּוב ַה ְפ ָר ַחת ִׁש ְמ ָמ ָתּה.
ְ
ָּברְֵך ה' ֵחילָם
ָדם ִּת ְרצֶה.
ּופ ַֹעל י ָ
יפה ִמ ְּמעֹון ָק ְד ְׁשָך ִמן ַה ָׁש ַמ ִים
ַה ְׁש ִק ָ
ּוברְֵך ֶאת ַע ְּמָך ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל
ָ
ָת ָּת לָנּו
ֲׁשר נ ַ
ֲד ָמה א ֶ
ְאת ָהא ָ
וֵ
ֲבֹותינּו.
ֲׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ָּת ַלא ֵ
ַּכא ֶ
(תפילת הנוטעים/
הרב בן ציון חי עוזיאל)

מנחה:
ט"ו בשבט מזכיר לנו לקחת אחריות.
אחריות על האדמה ,על החי ,על הצומח של ארץ ישראל;
אחריות זה על זה ,על עצמנו ,על קהילתנו ועל הגרים
בשכונתנו;
אחריות לחינוך ילדינו לאור ערכי הקיימות ,לחיים של חיבור
ונתינה לטבע ולזולת.
נשתה כוס שלישית – לחיי הנטיעות שאנו מתחייבים
לטעת -
נטיעות העשייה לתיקון העולם.
לחיים!

שותים כוס שלישית  -רובה אדום ומיעוטה לבן
קורא/ת:
חוני והזקן נוטע החרובים-
יום אחד היה [חוני המעגל] הולך בדרך ,ראה איש שהיה
נוטע חרוב.
שאל אותו [חוני את האיש] :מתי העץ יניב פירות?
ענה לו [האיש] :לאחר שבעים שנה.
אמר לו [חוני] :וכי אתה בטוח שתחיה שבעים שנה?
אמר לו אותו אדם :אני באתי לעולם ומצאתי חרוב נטוע
מניב פירות.
כמו שאבותיי שתלו לי ,כך אני שותל לצורך בניי.
(תלמוד בבלי ,מסכת תענית דף כג ,עמוד א)
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כי תבואו אל הארץ
מילים :מן המקורות
לחן :עממי תימני

ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָארֶץ
ְט ְע ֶּתם ָּכל עֵץ ְּת ִחּלָה
ּונ ַ
ָתן ָהעֵץ ִּפ ְריֹו
ְונ ַ
ְהָארֶץ ְיבּולָּה.
וָ
עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ו ְִל ְבנֹות.
ִיש ְב ֶּתם ִאיׁש ַּת ַחת ַּג ְפנֹו
ׁ
ו ַ
ְת ַחת ְּת ֵאנָתֹו,
וַ
ׁשתּול
יתם ְּכעֵץ ָ
ו ְִה ִי ֶ
ֵי-מ ִים
ל-פ ְלג ָ
ַע ַּ
עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,

עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ו ְִל ְבנֹות.
יתם ָח ְרבֹות עֹולָם
ּובנִ ֶ
ְ
קֹוממּו
ׁשֹ ְממֹות ְּת ְ
לַ-אד ַמ ְתכֶם
יתם ַע ְ
ו ְִח ִי ֶ
ּולעֹולָם.
ֶטח ְ
ָלב ַ
עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ִאילָנֹות,
עֵת ִל ְנט ַֹע ו ְִל ְבנֹות

קורא/ת:

כך הולכים השותלים
מילים :יצחק שנהר
לחן :ידידיה אדמון

שנת שמיטה בכל החושים

"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל"; אמר להם הקדוש
ברוך הוא לישראל:
אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב ,לא תאמרו :נשב ולא
ּׁשֹות ִלים:
הֹול ִכים ַה ְ
ּכְָך ְ
אלא הוו
שנת נטע,
ָד,
ּי
ּב
ַ
ת
ְא
ֵ
ו
ֵב
ּל
ּב
ַ
ֹן
ר
בנטיעות ...לרגע את מרוץ החיים ולהתחבר לעצמנו ,לקהילה ולאדמה.
זהיריםלנו לעצור
מציעה
השמיטה
היו
אתם
אף
אחרים,
שנטעו
נטיעות
ומצאתם
שנכנסתם
כשם
ּומן ַה ְּכ ָפר,
ִמן ָה ִעיר ִ
לבניכם.תנועה ,מוסיקה ,תיאטרון או לימוד משותף בחבורה,
חווייה של
אין כמו
נוטעים
ֵמקִ ,מן ָה ָהר –
ִמן ָהע ֶ
בגוף
יאמר זו
שלאהצעה
למימוש
ובנפש.עומד ומתייגע
חי ,מה אני
השמיטה אני
ולהנכחת כמה שנים
אדם :אני זקן,
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!
לאחרים? למחר אני מת!
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!
לקהילה.יוסיף
שמצא  -עוד
אלא כשם
הנטיעות,
הצעותאדם מן
לא יבטל
לפיכך
לכיתה או
ייחודית
לפעילות
מגוון
לפניכם
זקן.
יהיה
אפילו
וייטע,
הצגות המעלות דילמות חינוכיות ,סדנאות יצירה באדמה או קונצרט
ּׁשֹות ִלים?
מדרשיםַ,ה ְ
אתם,
ָּמה ָּב ֶ
המשלבָ
ל
(מדרש תנחומא ,פרשת קדושים)

הם רק חלק מהרעיונות שליקטנו למענכם.
אז בואו בשלום אל השמיטה!
קורא/ת:

זכרתי ימים מקדם משנת תרס"ה ,שזכיתי בחסד עליון יתברך
שמו לעלות על אדמת הקודש ביפו .שיחרתי בראשונה את פני
היעד.
לקהל
ובהתאמת
כדרכו בקודש
יפות
פעילותפנים
קיבלני בסבר
בחשיבה זצ"ל.
לסייע הרב קוק
נשמחרבנו -
מנחה גדולה,
בדברי תורה .אחרי תפילת
לכל אחד .שוחחנו
info@tevaivri.org.il
| www.ishmita.org.il
יצא רבנו כדרכו בקודש לשוח בשדה ,לצמצם מחשבותיו ואני
התלוויתי איתו .בדרך קטפתי איזה עשב או פרח .הזדעזע רבנו
ואמר לי בנחת ,כי הוא נזהר מאוד לבלתי קטוף בלי תועלת ,עשב
או פרח שיכול לגדול או לצמוח ,כי אין עשב מלמטה שאין לו מזל
מלמעלה ואומר לו גדל .כל ציץ עשב אומר דבר ,כל אבן לוחשת
איזה סוד ,כל הבריאה אומרת שירה".
(ר' אריה לוין ,לחי רואי)

ּובּצֹר,
נְַך ַּב ַּק ְר ַקע ַ
ַחּפֹר
וְגּומֹות ָס ִביב נ ְ
ּוב ִּמיׁשֹור –
ֶה ִרים ַ
ּב ָ
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!

ּׁשֹות ִלים?
ַמה ְּי ֵהא ּפֹהַ ,ה ְ
ּגּומה,
ְׁש ִתיל יָבֹוא ְּבכָל ָ
ַער ַעד ִי ְפרֹׂש ִצּלֹו,
יַ
ֲגּומה –
ַארצֵנּו ע ָ
ַעל ְ
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!
ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט!
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קורא/ת:
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל אמר על נטיעת עצים בארץ:
"נטיעת עץ פרי בארץ ישראל  ,אין זו סתם פעולה חקלאית רגילה.
זו התדבקות במצוותיו של הקב"ה ,שאף הוא התעסק במטע הארץ תחילה.
שנאמר [ויקרא רבה]' :מתחילת ברייתו של העולם לא נתעסק הקב"ה אלא
במטע תחילה ,שנאמר "ויטע ה' אלוקים גן בעדן מקדם"' -אף אתם כשתכנסו
לארץ ישראל ,לא תתעסקו אלא במטע תחילה".
מספרים שבחגיגת נטיעות במגדיאל התרגש הרב כל כך ,עד שדמעות זלגו
מעיניו ,ופניו היו אדומים כלפיד.
כשהגישו לו מעדר כדי שישתתף בנטיעות ,סירב לקחת את המעדר וטיפל בגושי
האדמה בידיו.
הרב הסביר כי נטיעת עץ בארץ ישראל איננה פעולה חקלאית רגילה ,אלא מעשה
קדוש .לכן אין להשתמש במעדר המפריד בין האדם לבין אדמת הקודש.

מנחה:
אמר יאנוש קורצ'אק ,המחנך הגדול:
"הדואג לימים  -זורע חיטים,
הדואג לשנים  -נוטע עצים,
הדואג לדורות  -מחנך אנשים"
נאכל מיני מזונות ,מתוצרת הדגן ,כצעד במסע של דאגה
לעתיד טוב יותר ,למען הדורות הבאים.

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם ,בורא מיני מזונות.
אוכלים עוגות ועוגיות
רבן יוחנן בן זכאי היה אומר :אם הייתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך :הרי לך משיח
— בוא ונטע את הנטיעה ואחר-כך צא והקבילו( .אבות דרבי נתן ,נוסח ב ,לא)
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מלאו אסמינו בר
מילים :פנחס אלעד (לנדר)
לחן :דוד זהבי

ִיקבֵינּו י ִַין
ֲס ֵמינּו ָּבר ו ָ
ָמ ְלאּו א ָ
הֹומים ִמ ִּתינֹוקֹות
הֹומיםִ ,
ָּב ֵּתינּו ִ
ּפֹורה –
ּוב ֶה ְמ ֵּתנּו ָ
ְ
כֹורה
ָמה עֹוד ְּת ַב ְּק ִׁשי ֵמ ִא ָּתנּו ְמ ָ
ֲד ִין?
ְאין ע ַ
ְאין ,ו ֵ
וֵ
כֹורה
ָמה עֹוד ְּת ַב ְּק ִׁשי ֵמ ִא ָּתנּו ְמ ָ
ֲד ִין?
ְאין ע ַ
ְאין ,ו ֵ
וֵ

שנת שמיטה בכל החושים

ציפור אחוזת קסם
זלדה

שנת השמיטה מציעה לנו לעצור לרגע את מרוץ החיים ולהתחבר לעצמנו ,לקהילה ולאדמה.
אין כמו חווייה של תנועה ,מוסיקה ,תיאטרון או לימוד משותף בחבורה,
למימוש הצעה זו ולהנכחת השמיטה בגוף ובנפש.

רביעי
שער
לפניכם מגוון הצעות לפעילות ייחודית לכיתה או לקהילה.

התחדשות

הצגות המעלות דילמות חינוכיות ,סדנאות יצירה באדמה או קונצרט המשלב מדרשים,
הם רק חלק מהרעיונות שליקטנו למענכם.
אז בואו בשלום אל השמיטה!

ֲׁשר ַהּגּוף ָה ַרְך
ַּכא ֶ
ָמט ִל ְנּפֹל
וְהּוא ְמ ַגּלֶה ֶח ְר ָּדתֹו ִמ ְּפנֵי ַה ֵּקץ
ְׁש ָמה,
ַלּנ ָ
יח עֵץ ַה ִּׁש ְג ָרה ַהּנָמּוְך
ַמ ְצ ִמ ַ
ָאבק ֲאכָלֹו
ֶׁש ָ
ֻּקים ִּפ ְתאֹם.
ָע ִלים ְיר ִ
יח
ַפ ִר ַ
ַאין י ְ
ֵיח ָה ִ
ִּכי ֵמר ַ
ָאה
ָהדּור נ ֶ
ּוב ַצ ַּמ ְרתֹו ִצּפֹור
ְ
אֲחּוזַת ֶק ֶסם.

נשמח לסייע בחשיבה ובהתאמת פעילות לקהל היעד.
info@tevaivri.org.il | www.ishmita.org.il
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מנחה:
ט"ו בשבט הינו חג של התחדשות:
התחדשות של הטבע ,התחדשות אישית והתחדשות קהילתית.
שנה שניתן לנצלה לרענון השגרה ,שנה המעניקה מרחב ליצירתיות
והזדמנות לחדשנות.
נשתה כוס רביעית לחיינו!
לחיי כוחות היצירה והעשייה שלנו;
לחיי יכולתנו לתקן את העולם; לחיי שמחת החיים והכרת הטוב שלנו;
לחיי האהבות שלנו; לחיי המשפחה שלנו; לחיי החברים והקהילה שלנו;
לחיי הסביבה שבה אנו חיים; לחיי העץ והפרח שהם 'שלנו';
נרים כוס לחיי הדברים היקרים באמת בחיים שלנו.
לחיים!

שותים כוס יין רביעית כולה אדום
קורא/ת:
ילן ַּב ֶמה ֲא ָב ֶר ְכָך?
ילן ִא ָ
ִא ָ
ּדֹומה:
ָאמר לֹוֶ :א ְמׁשֹול ְלָך ָמ ָׁשלְ ,ל ָמה ַה ָּד ָבר ֶ
אֹותיַ .
ָאמר לֹוְּ :ת ָב ֵרְך ִ
ַח ָמן ֵמ ַרב י ְִצ ָחקַ ,
ְּכ ֶׁש ִּנ ְפ ָרד ַרב נ ְ
תּוקים,
ירֹותיו ְמ ִ
ילן ֶׁש ֵּפ ָ
ְצ ֵמא ,ו ְִהּנֵה ָמ ָצא ִא ָ
ְעיֵף ו ָ
ְהיָה ָר ֵעב ו ָ
הֹולְך ַּב ִּמ ְד ָּבר ו ָ
ָאדם ֶׁש ָהיָה ֵ
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ָ
ימיו.
ְׁש ָתה ִמ ֵמ ַ
ירֹותיו ו ָ
ָאכל ִמ ֵּפ ָ
ָׁשב ְּב ֵצל ָה ֵעץ ַ
ָאדם ְמאֹד ,י ַ
עֹוב ֶרת ַּת ְח ָּתיוָׂ .ש ַמח ָה ָ
ְַאּמת ַה ַּמיִם ֶ
ָאה ו ַ
ו ְִצּלֹו נ ֶ
ילן ַּב ֶמה ֲא ָב ֶר ְכָך?
ילן ִא ָ
ָאמרִ :א ָ
ְּכ ֶׁש ָר ָצה ָל ֶל ֶכת ַ
ָאה!
ָאה? ֲה ֵרי ִצ ְּלָך נ ֶ
תּוקים! ֶׁשּי ְִהיֶה ִצ ְּלָך נ ֶ
ירֹותיָך ְמ ִ
תּוקים? ֲה ֵרי ֵּפ ֶ
ירֹותיָך ּי ְִהיּו ְמ ִ
ַה ִאם ֲא ָב ֶר ְכָך ֶׁש ֵּפ ֶ
עֹוב ֶרת ַּת ְח ֶּתיָך!
ַאּמת ַה ַּמיִם ֶ
עֹוב ֶרת ַּת ְח ֶּתיָך? ֲה ֵרי ַ
ַאּמת ַה ַּמיִם ֶ
ֶׁש ְּת ֵהא ַ
מֹותָך!
ּנֹוט ִעים ִמ ְּמָך י ְִהיּו ְּכ ְ
ֶא ָּלא י ְִהי ָרצֹון ֶׁש ָּכל ְנ ִטיעֹות ֶׁש ְ
ּתֹורהִ ,אם ְּבע ֶֹׁשר ֲ -ה ֵרי יֵׁש ְלָך ע ֶֹׁשר ,ו ְִאם ְּב ָב ִנים ֲ -ה ֵרי יֵׁש ְלָך ָּב ִנים,
תֹורּה ֲ -ה ֵרי יֵׁש ְלָך ָ
אב ֶר ְכָך? ִאם ְּב ָ
ַאּתה ַּב ֶמה ָ
ַאף ָ
מֹותָך.
ֶא ָּלא י ְִהי ָרצֹון ֶׁשּי ְִהיּו ַהּי ְָל ִדים ֶׁש ְּלָך ְּכ ְ
(תענית ה ע"ב)
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עץ השדה כולנו זקוקים לחסד
עשייה והתנדבות בשנת השבע
קורא/ת:

נשמח לחבר בין יחידים וקהילות המעוניינים להוביל עשייה ייחודית
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
לשנת השמיטה ובין גופים המפעילים מיזמים ברוח זו.
למידע ופרטיםinfo@tevaivri.org.il | www.ishmita.org.il :

במבט לאחור אנחנו יכולים להאשים את
עצמנו ,את הקרן הקיימת ואת מועצת
המורים בכך שט"ו בשבט לא נהיה "חג
לאילנות" ,ככתוב בשיר ,אלא חג הנטיעות.
בואו ונחפש בכל הפרסומים והשירים מילה
על העתיד לקרות לשתיל לאחר שנטענו
אותו ,ועל המחויבות שלנו לעץ לאחר שעזבנו
את אתר הנטיעות .אין זה מקרה כי בפולקלור
נוצר זלזול בטקסי הנטיעה ,כאשר לעתים לא
בא בעקבותיהם יער ,אלא טקס נטיעה חדש.

מערכי שיעור ,דפי לימוד ורעיונות לפעילות ניתן למצוא באתר טבע עברי www.tevaivri.org.il

מתוך ראיון רדיו עם עזריה אלון:
ָאדם עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ִּכי ָה ָ
עם חידוש ההתיישבות היהודית בשנות
מילים :נתן זך
השמונים של המאה העשרים עלה הצורך
ְּכמֹו ָהעֵץ הּוא ָצ ֵמא ְל ַמ ִים
במציאת תוכן חדש ליום הזה.
לחן :שלום חנוך
ָאדם הּוא נִ ְׁשָאר ָצ ֵמא
ְּכמֹו ָה ָ
בט"ו בשבט בשנת תר"ן ,1890 ,יצא המורה
יֹוד ַע
ַואֲנִ י ֹלא ֵ
בראש תלמידיו מבית הספר
וצריךיעבץ
והסופר זאב
השמיטה,עֵץ ַה ָּׂש ֶד
ָאדם
בשנת ִּכי ָה ָ
אתיפֹה ֶא ְהיֶה
ְא
מקבלי ו ֵ
ית
הטבעפֹה ָה ִי ִ
ֵאי
לקבל
מנוחתו ,גם העולם החברתי יכול
כאשרה עולם
בזיכרון-יעקב לנטיעה חגיגית ,וקבע בכך אופי
ח
ַ
צֹומ
ֵ
ֵץ
ע
ה
ָ
ַם
ּג
ם
ָאד
ָ
חיזוקְּ .כמֹו ָה
וקהילותעֵץ ַה ָּׂש ֶד
ְּכמֹו
השמיטה,
למעגלה העשייה בתחומים הנובעים מערכי
הצטרפות של יחידים
תוביל נטיעת האילנות ,ולא
בשבט  -חג
חדש לט"ו
ָאדם נִ ְג ָּדע
ְּכמֹו ָהעֵץ ָה ָ
ֵאתי
ָאה ְב ִּתי ְוגַם ָׂשנ ִ
ַ
לאילן.
השנה
חדשיםראש
לחיבור בין חלקים שונים בעם ,לסיוע לאלו שזקוקים לעזרה ,לגילוי כוחות סתם
יחידים
אצל
יֹוד ַע
ַואֲנִ י ֹלא ֵ
ּומּזֶה
ָט ַע ְמ ִּתי ִמּזֶה ִ
בשנת  1908הכריזה הסתדרות המורים
כולה.
הישראלית
החברה
של
מיוחדת
ֶה
י
ה
ְ
א
ֶ
ֹה
פ
י
ְא
ֵ
ו
י
ית
ולרעננותפֹה ָה ִי ִ
ֵאי
ר
פ
ָ
ע
ָ
ל
ׁש
ֶ
ה
ק
ָ
ל
ְ
ח
ֶ
ּב
ְ
י
אֹות
ִ
רּו
ב
ְ
ק
ָ
והגננות באורח רשמי על ט"ו בשבט כחג
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ּומר ִלי ַמר ִלי ַּבּפֶה
ַ
הנטיעות.
השמיטה
מערכי
הנובעים
קהילתית,
ולעשייה
לתרומה
להתנדבות,
רעיונות
מוצעים
ה
ד
ֶ
ּׂש
ָ
ה
ַ
ֵץ
ָאדם ע
זה ָה ָ
בפרק ִּכי
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
מאוחר יותר אימצה הקרן הקיימת את המועד
ׁשֹואף ְל ַמ
הּוא ֵ
ומוביליםמֹו ָהעֵץ
ְּכ
בישראל.עֵץ ַה ָּׂש ֶד
יותרְעלָה ְּכמֹו
הפרקהמתחיל מהתנדבות ועשייה
טובה
לחברה
הזה ,וכך אנחנו מכירים את ט"ו בשבט כיום
ומסתיים נִ ְׂש ָרף ָּב ֵא
ָאדם הּוא
יחידיםָ,ה ָ
של ְּכמֹו
נטיעה ,גם אם מקומות הנטיעה מרוחקים,
ברעיונותׁש לפעילות ברמה הקהילתית.
והרוב המכריע של ילדי בית הספר איננו יכול
יֹוד ַע
ַואֲנִ י ֹלא ֵ
כלל להגיע לנטיעה.
ְאיפֹה ֶא ְהיֶה
יתי ו ֵ
ֵאיפֹה ָה ִי ִ
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ברוש

מילים :אהוד מנור
לחן :אריאל זילבר
יתי ְּברֹוׁש
ַואֲנִ י ָר ִא ִ
ֶׁשּנִ ַּצב ְּבתֹוְך ָׂש ֶדה מּול ְּפנֵי ַה ֶּׁש ֶמׁש
ַּב ַח ְמ ִסיןַּ ,ב ָּק ָרה
ֶאל מּול ְּפנֵי ַה ְּס ָע ָרה.
ָטה ַה ְּברֹוׁש
ַעל ִצּדֹו נ ָ
ֵׂשב.
ֹלא נִ ְׁש ַּבר ֶאת צמרתו ִה ְר ִּכין ַעד ע ֶ
ו ְִהּנֵה ,מּול ַהּיָם
ְרם.
ָקם ַה ְּברֹוׁש ָירֹק ו ָ
ִהּנֵה ְּברֹוׁשְ ,ל ַבּדֹו
ּומ ִים.
מּול ֵאׁש ַ
ִהּנֵה ְּברֹוׁשְ ,ל ַבּדֹו
ַעד ַה ָּׁש ַמ ִים.
יתן.
ְּברֹוׁשְ ,ל ַבּדֹו ֵא ָ
ְא ְל ַמד
לֹו ַרק נִ ַּתן ו ֶ
ֶאת ַּד ְרּכֹו ֶׁשל עֵץ ֶא ָחד.
ַואֲנִ י ְּכמֹו ִּתינֹוק
ֶׁשּנִ ְׁש ַּבר וְֹלא יָכֹול מּול ְּפנֵי ַה ֶּׁש ֶמׁש.
ְּב ַח ְמ ִסיןַּ ,ב ָּק ָרה
ֶאל מּול ְּפנֵי ַה ְּס ָע ָרה.
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ִהּנֵה ְּברֹוׁשְ ,ל ַבּדֹו...

קורא/ת:
דברי בן גוריון בכנסת בעת הבאת חוק גנים
לאומיים לקריאה ראשונה בכנסת:
"עץ בן שבעים שנכרת  -לא יוכל לבוא במקומו
שום מבנה מועיל חדש .אין תמורה לעץ עתיק.
המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם .אין שום
בניין או חשמל חשוב יותר מעץ איקליפטוס
עבות ,שקמה ישנה ,חורש אלונים .הם שורשי
האדם .בניין תוכל להקים כאן או שם ,ולעץ בן
מאה אין תמורה"...

כולנו זקוקים לחסד
עשייה והתנדבות בשנת השבע

מנחה:

נאמר במקורותינו :
"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון ,נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ,ואמר לו :ראה מעשיי
כמה נאים ומשובחין הן ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי .תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,
שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך (קהלת רבה ,ז) .ט"ו בשבט של שנת השמיטה יכול להיות לנו ליום של
קבלת החלטות לעניין זה – כיצד אנו לוקחים חלק בשמירה על אילנות ארצנו ,הגשמיים והרוחניים? המיזם
"שומרים על עצים" של יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות הוא פרויקט ייחודי שנועד להטמיע בקרב
בשנת השמיטה ,כאשר עולם הטבע מקבל את מנוחתו ,גם העולם החברתי יכול וצריך לקבל
הציבור הרחב בישראל את חשיבות ההגנה על העץ" .שמיטה ישראלית" הינה מיזם שנועד לקדם התנדבות
השמיטה,
הנגזרתמערכי
הנובעים
בתחומים
יחידים
הצטרפות
תובילזו.
חשובה
ומתאימה לשנה
חיובית
העשייהלעשייה
למעגל דוגמאות
וקהילותאלו הינם
השבע .שני
שלבשנת
חיובית
חיזוק .ועשייה
להצטרף למעגלי
הזמן
לסיוע– זה
בעם,בלבכם
שוניםוהארץ
אהבת העם
העשייה.כוחות חדשים אצל יחידים
לעזרה ,לגילוי
שזקוקים
לאלו
לחיבוראזביןאםחלקים
ט"ו בשבט שמח!

ולרעננות מיוחדת של החברה הישראלית כולה.

בפרק זה מוצעים רעיונות להתנדבות ,לתרומה ולעשייה קהילתית ,הנובעים מערכי השמיטה
ומובילים לחברה טובה יותר בישראל .הפרק מתחיל מהתנדבות ועשייה
של יחידים ,ומסתיים ברעיונות לפעילות ברמה הקהילתית.

טבע עברי –
מתחברים למורשת,
נשמח לחבר בין יחידים וקהילות המעוניינים להוביל עשייה ייחודית
פועלים לעתיד משותף
לשנת השמיטה ובין גופים המפעילים מיזמים ברוח זו.
טבע עברי הינה עמותה המקדמת אחריות
סביבתית יהודית בישראל.
טבע עברי ,המורכבת מדתיים וחילונים ,אנשי רוח ומעש,
למידע ופרטים| www.ishmita.org.il :
info@tevaivri.org.ilאת זהותנו כיהודים החיים בישראל כך
שואפת להרחיב
שתכלול גם את מחויבותנו לאורח חיים בר-קיימא.
הכנסו לאתר טבע עברי ,הירשמו לעלון החודשי שלנו
והצטרפו ללימוד ולעשייה למען עתיד טוב יותר לנו
ולדורות הבאים.
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עוד משהו

מיזם "שומרים על עצים"
כל אדם במדינת ישראל ,צעיר כבוגר ,יודע שפרחי הבר מוגנים ,ולא יעלה בדעתו לפגוע בהם .כמו פרחי הבר ,כך גם
העצים  -מוגנים וחשובים ביותר לקיום האדם והסביבה .לפיכך ,מצאנו לנכון להעלות על נס את החינוך להגנה על העצים,
לשימורם ולטיפול בהם הן במטרה להאריך את ימיהם ,והן במטרה למנוע מהם פגיעה מגיזום חריף ,השחתה או כריתה.
מטרות המיזם:
 .1להפנות את תשומת הלב אל העצים ,להכירם ולפתח את ההתבוננות בהם ,שהרי הם היצורים החיים המופלאים
ביותר בעולמנו.
 .2ללמוד ולהבין את חשיבות העצים לקיום החיים ולאיכות הסביבה.
 .3להכיר את ערכם ההיסטורי של העצים בארצנו.
 .4לעודד לקיחת אחריות בטיפול בעצים ובשמירה עליהם.
מי יכול להשתתף במיזם?
המיזם מיועד לכל ארגון ,קבוצה או אדם המודעים לחשיבות הרבה של החינוך להגנה על עצים ,משלבים את הנושא
בתכנית החינוכית שלהם ומעוניינים להובילו בתחומם.
מרכז אחד וצוות מנחים יובילו מיזם .יחד הם יגבשו ,יתכננו ויפעילו את פרטי תכנית המיזם בקהילה שבראשה הם עומדים.
ֵ
אם ברצונכם להצטרף למיזם החינוכי "שומרים על העצים"  -הצטרפו אלינו עוד היום!
לפרטים נוספים על המיזם ולהרשמה – היכנסו לאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,אגף יער ואילנות -
"שומרים על העצים" ;www.moag.gov.il/trees :או בדוא"ל  ; trees@moag.gov.ilאו בטלפון .03-9485816
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כולנו זקוקים לחסד
בשנת השבע
והתנדבות
העם הזה
עשייהשיר סיום  -לחיי
מילים :חיים חפר

הטבע מקבל את מנוחתו ,גם העולם החברתי יכול וצריך לקבל
עולם
דובי זלצר
בשנת השמיטה ,כאשרלחן:
חיזוק .הצטרפות של יחידים וקהילות למעגל העשייה בתחומים הנובעים מערכי השמיטה ,תוביל
ָה ָעם ַהּזֶה המפולג ּכָל ַה ָּׁשנָה
חדשים אצל יחידים
אה ...כוחות
שזקוקים לעזרה ,לגילוי
שונים ַבעם ,לסיוע לאלו
לחיבור בין חלקים
יח ַס ָּכנָה
ֵיצד הּוא ָקם ְּכ ֶׁשהּוא ֵמ ִר ַ
ּכ
ְל ַחּיֵי ָה ָעם ַהּזֶה...
ְעד צילי
כולה .ו ַ
ֶגיָה
ּנֹורב ְ
הישראלית ְ
החברהתעֹורֵר הּוא ִמ
ולרעננות מיוחדת של ֵאיְך ִמ ְ
יֹוד ַע שִ ...אם ֵאין אֲנִ י ִלי ִמי ִלי
ִּכי הּוא ֵ

ְׁשתּו נָא ְּב ִלי ְל ִה ְת ַּבּיֵׁש
ָה ִרימּו ּכֹוס ו ָ

בפרק זה מוצעים רעיונות להתנדבות ,לתרומה ולעשייה
השמיטהׁש
מערכיאל מּול ָה ֵא
הנובעים ֶׁש ָע ַמד ֶ
קהילתית ,מּול ַהּנ ַֹער
ֶאל
ועשייה
ומובילים לחברה טובה אה...
ימןִ ,ל ְבנֵי אלגירִ ,ל ְבנֵי הייקים -
יותר בישראל .הפרק מתחיל מהתנדבות ִל ְבנֵי ֵּת ָ
לפעילותם ַהּזֶה
ברעיונותעם ַהּזֶהָ ,ה ָע
של יחידים ,ומסתיים ְל ַחּיֵי ָה ָ
יבא ו ְִל ְבנֵי הדיסקוטקים
ֲק ָ
ִל ְבנֵי ע ִ
ברמה הקהילתית.

ָה ָעם ַהּזֶה,
ֶה,
ז
ּכ
ָ
הּוא
ׁש
ֶ
טֹוב
ַּמה
ׁשּכ ָ
ֶ
אה..
וקהילות המעוניינים להוביל עשייה ייחודית
יחידים
נשמח לחבר בין
ֶה!
ז
ּכ
ָ
הּוא
ׁש
ֶ
ְל ַחּיֵי ָה ָעם ַהּזֶה...
לשנת השמיטה ובין גופים המפעילים מיזמים ברוח זו.
ְל ַחּיֵי ָה ָעם ַהּזֶה
ַּמה טֹוב ֶׁשהּוא ָּכזֶה!
ֶׁשּכ ָ
ֶׂש ִרים ָׁשנָה
ַה ִּׁשיר ַהּזֶה נִ ְכ ָּתב ִל ְפנֵי ע ְ
ימים ּפֹה ַּב ְּמ ִדינָה
עֹוד ַהּכֹל ָהיּו ְּת ִמ ִ
ְּכ ֶׁש
info@tevaivri.org.il
למידע ופרטים| www.ishmita.org.il :
ֶחלָץ הּוא ָל ֶעז ְָרה
ָה ָעם ַהּזֶה ָמ ַתי נ ְ
ַּס ְב ָתא
ֹאמרּו ְלָך ְּת ַסּפֵר ל ָ
ַהּיֹום י ְ
רֹואה ֶׁשּיֵׁש ֶא ְתּגָר אֹו יֵׁש ָצ ָרה
ְּכ ֶׁשהּוא ֶ
ְּתא!
ָׁשיר זֹאת ׁשּוב ַּב ַּצו ָ
ְה ְלוַאי וְיֹום יָבֹוא נ ִ
וַ
ְאין סקטור
יעה ָאז ו ֵ
ֵאין ִמ ְפ ָלגָה ָאזֵ ,אין ִס ָ
ַעד ֹלא תזיז אֹותֹו ַּב ְּט ַר ְקטֹור!
ּומן ַהּי ַ
ִ

מגישים את המנה האחרונה של סעודת ט"ו בשבט  -סלט פירות
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4

תם ונשלם סדר ט"ו בשבט כתיקונו,
וכל המרבה לספר על ט"ו בשבט  -הרי זה משובח!
ולפיכך הוספנו כאן שירים והפעלות.

חג שמח!
32
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השבת של הארץ ,המשימה של כולנו
להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

תנ

ועת הקיבוץ

דתי
ה

ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

הפעלות עם עצים ,מתוך אתר "שומרים על עצים"
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר www.moag.gov.il/trees

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

עושים
ט"ו בשבט

אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי

www.kdati.org.il | www.facebook.com/kdati

העצים באזור מגוריי
מטרת הפעילות היא ליצור מפה של הסביבה הקרובה ,גן או רחוב (אפשר גם של היישוב כולו) ,שבה מצוינים העצים ושמותיהם.
הפעילות יכולה להיות חלק מלימוד הנושא "היישוב שלי" או כמיזם בפני עצמו.
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גיל המשתתפים 3 :ואילך
מספר המשתתפים :מיזם קהילתי ,לכן יכולים לקחת בו חלק משתתפים רבים
ציוד נדרש :מדריך לזיהוי עצים ,מגדיר עצים ,חוברת טיולים בעקבות עצים ,מצלמה ,כלי כתיבה ,שלטים לכתיבת שם העץ
אזור הפעילות :היישוב שבו מתגוררים המשתתפים
משך הזמן :מומלץ להגדיר מראש את גבולות הזמן של הפעילות
תיאור הפעילות :המטרה היא ליצור מפה של הסביבה הקרובה ,גן או רחוב (אפשר גם של היישוב כולו) ,שבה מצוינים העצים
ושמותיהם .הפעילות יכולה להיות חלק מלימוד הנושא "היישוב שלי" או כמיזם בפני עצמו .מומלץ למצוא דרך להעלות את תמונת
העצים למפה אינטרנטית ,פעולה המתאפשרת בתכנת  ,Google Earthלמשל באמצעות האתר .www.panoramio.com
את פעולת הפתיחה ניתן לערוך בחצר בית הספר ,הגן ,מבנה תנועת הנוער או בסמוך להם ,ושם לנסות לזהות את העצים
בשמותיהם באמצעות מדריכי העצים השונים .לאחר זיהוי עצי הסביבה הקרובה ,יש לרשום את שמם על שלטים שייתלו על
העץ או ינעצו באדמה ליד הגזע כל זאת ללא גרימת נזק לעץ .אפשרות נוספת היא להטיל על כל
משתתף לזהות את העצים בשמותיהם ברחוב מסוים שיוגדר על ידי מארגני האירוע .כמו כן,
ניתן להמשיך ולחפש עצים נוספים כמו אלה שכבר זוהו ולהציב לידם שלט עם שמם.
חשוב לתעד את כל המהלכים ,לפעול בשיתוף פעולה צמוד עם מחלקת
הגינון ברשות ולהיעזר במומחה לזיהוי העצים (בכל רשות מקומית
ניתן להסתייע במחלקת הגינון).
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חוברת טיולים בעקבות עצים
לאחר שטיילנו ולמדנו על העצים השונים ,נוכל לבחור כמה עצים מעניינים,
מיוחדים או יפים (או מכל סיבה אחרת) ביישוב שלנו ,וליצור חוברת טיולים אישית
או קבוצתית.

www.kdati.org.il | www.facebook.com/kdati

גיל המשתתפים 3 :ואילך
מספר המשתתפים :לא מוגדר ,תלוי בתכנית

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי
אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

ציוד נדרש :חוברות טיולים בעקבות עצים ,מדריך לזיהוי עצים ,מגדיר עצים או
מדריך בהכנה עצמית ,מצלמה ,כלי כתיבה ,סרט מדידה למדידת היקף העץ,
כלים לאיסוף ולייבוש עלים ,פירות או פרחים.

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

משך הפעילות :פעילות מתמשכת במהלך השנה

אזור הפעילות :גן עם עצים בכל מקום בארץ ,רצוי בקרבת מקום המגורים של
המשתתפים

ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

תיאור הפעילות :לאחר שטיילנו ולמדנו על העצים השונים ,אפשר לבחור כמה
עצים מעניינים ,מיוחדים או יפים (או מכל סיבה אחרת) ביישוב שלנו ,וליצור
חוברת טיולים אישית או קבוצתית .בחוברת כדאי לספר על העץ ועל תכונותיו
המיוחדות; לתאר את האיברים המאפיינים אותו – גזע ,עלים ,צורה מיוחדת,
פרחים או פירות; לציין מי מבקר אותו ,איזה יצורים חיים בסביבתו והאם לעץ יש
סיפור היסטורי.

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

השבת של הארץ ,המשימה של כולנו
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סיפורי בדים
כחלק מלימוד הנושא "היישוב שלי" ,נאתר עצים גדולים במיוחד וננסה להגדירם ולהתחקות אחר סיפורם .כך נוכל לגלות עצים
שסיפורם מרתק ,עצים בעלי ממדים גדולים ,עצים נדירים ומיוחדים ,עצים במיקום היסטורי משמעותי ,עצים בקרבת אתרים
המומלצים לביקור ועצים יפים במיוחד.

4

גיל המשתתפים 3 :ואילך .מתאים גם לתלמידי בית הספר היסודי במסגרת לימודי הגיאוגרפיה בכיתה ד בנושא "היישוב שלי"
מספר המשתתפים :עבודה אישית ,קבוצתית או משפחתית
ציוד נדרש :מדריך לזיהוי עצים ,מגדיר עצים ,חוברת טיולים בעקבות עצים ,מצלמה ,כלי כתיבה ,סרט מדידה
למדידת היקף העץ ,כלים לאיסוף ולייבוש עלים ,פירות או פרחים ,שלטים לכתיבת שם העצים
אזור הפעילות :יישוב המשתתפים
משך הזמן :לא מוגדר ,תלוי בתכנית
תיאור הפעילות :כחלק מלימוד הנושא "היישוב שלי" ,נאתר עצים גדולים במיוחד וננסה להגדירם ולהתחקות
אחר סיפורם .כך נוכל לגלות עצים שסיפורם מרתק ,עצים בעלי ממדים גדולים ,עצים נדירים ומיוחדים ,עצים במיקום היסטורי
משמעותי ,עצים בקרבת אתרים המומלצים לביקור ועצים יפים במיוחד .את אירוע פתיחת הנושא נערוך בחצר בית הספר,
הגן ,מבנה תנועת הנוער או בסמוך להם ,וננסה להעריך כמה עצים במקום ומה גודלם .דוגמה לפעילות ראשונית :חלוקת
המשתתפים לקבוצות .כל קבוצה תצויד בכלים קטנים ובמצלמה .המטרה היא לאסוף כמה שיותר דוגמאות לעלים שונים מכל
העצים שבאזור או תמונות שלהם .ננסה לזהות את העצים באמצעות המדריכים השונים .לאחר מכן נבקש מהילדים ומהוריהם
לאתר ברחבי היישוב עצים מעניינים ,לנסות לזהותם ולחקור את ההיסטוריה שלהם .כל אחד מהילדים יבקר את העץ עם בני
משפחתו .אפשר לפנות להורים ולבקש מהם לחפש עצים מילדותם ,אם גדלו באותו יישוב ,או להעלות זיכרונות מעצי ילדותם
ביישוב אחר ולחפש עץ מאותו סוג ביישוב הנוכחי; לדוגמה ,אם זוכרים ההורים מילדותם עץ תות ,נחפש ביישוב שבו אנו גרים
עץ תות ,נלמד על תכונותיו המיוחדות של העץ ועל שימושיו המיוחדים .ניתן להרחיב באמצעות מדריכי העצים השונים .כך
נוכל להתחבר ליישוב שלנו גם דרך העצים .במהלך הפעילות מומלץ לצלם ולתעד ככל האפשר ולספר סיפורים הקשורים לעץ
ולמקום ,למשל תחת הכותרת" :אם העץ היה מדבר ,מה היה מספר על החוויות בחייו?"
36
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ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

מערכי שיעור בנושא
אדם ,אילנות ומה שביניהם

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

לומדים
ט"ו בשבט

אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי
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לימוד א' ' -כי האדם עץ השדה' ‐ לימוד ופעילות בטבע
כתבה :עינט קרמר
סוג פעילות :פעילות בחוץ (חורשה ,גן ,יער וכד') ,לימוד
מטקסטים ,יצירה
קהל יעד :בוגר ,מעורב
זמן :שעתיים
עזרים :מילות השיר 'כי האדם עץ השדה' ,צימוקים ,שקדים,
משרוקיות ,נספח דפי מקורות ,דפים ,כלי כתיבה וצבעי מים,
מטפחות לקשירת העיניים (לא חובה).
נושא הפעילות :פעילות במרחב המתמקדת בקשר בין האדם
והעץ לרבדיו השונים.
מטרות הפעילות:
א .ללמוד לחוות את הטבע באמצעות שימוש בחושים שונים
(ראייה ,מישוש ,טעם וכו') ,תוך התמקדות בנושא האילנות.
ב .להתמודד עם תפיסות העולם של הלומדים וללמוד עליהן
מתוך לימוד טקסטים יהודיים המשווים את האדם לעץ –
הגדרת שורשים רוחניים ,ענפי פעילות ופירות אישיים.
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שלב א  -פתיחה  -במליאה:
א .הקבוצה תאזין לשיר 'כי האדם עץ השדה' ותדון בנקודות
ההשוואה שמציג המשורר בין האדם לעץ.
ב .סבב בין המשתתפים ,שבו הם יציעו תכונות נוספות
המשותפות לאדם ולאילן.
ג .המנחה יציג את מהלך הלימוד ,שבו יבחן הקשר האישי שלנו
אל האילנות בדרכים שונות ,על מנת שנוכל לנסח לנו את
משפט 'כי האדם עץ השדה' הפרטי שלנו ,ולברר מהו עיקרו
של ט"ו בשבט עבורנו.
38

כי האדם עץ השדה
מילים :נתן זך
לחן :שלום חנוך

ָאדם עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ִּכי ָה ָ
צֹומ ַח
ָאדם ּגַם ָהעֵץ ֵ
ְּכמֹו ָה ָ
ָאדם נִ ְג ָּדע
ְּכמֹו ָהעֵץ ָה ָ
יֹוד ַע
ַואֲנִ י ֹלא ֵ
ְאיפֹה ֶא ְהיֶה
יתי ו ֵ
ֵאיפֹה ָה ִי ִ
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה

ָאדם עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ִּכי ָה ָ
ְּכמֹו ָהעֵץ הּוא ָצ ֵמא ְל ַמ ִים
ָאדם הּוא נִ ְׁשָאר ָצ ֵמא
ְּכמֹו ָה ָ
יֹוד ַע
ַואֲנִ י ֹלא ֵ
ְאיפֹה ֶא ְהיֶה
יתי ו ֵ
ֵאיפֹה ָה ִי ִ
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה

ָאדם עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ִּכי ָה ָ
ׁשֹואף ְל ַמ ְעלָה
ְּכמֹו ָהעֵץ הּוא ֵ
ָאדם הּוא נִ ְׂש ָרף ָּב ֵאׁש
ְּכמֹו ָה ָ
יֹוד ַע
ַואֲנִ י ֹלא ֵ
ְאיפֹה ֶא ְהיֶה
יתי ו ֵ
ֵאיפֹה ָה ִי ִ
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה

ֵאתי
ָאה ְב ִּתי ְוגַם ָׂשנ ִ
ַ
ּומּזֶה
ָט ַע ְמ ִּתי ִמּזֶה ִ
אֹותי ְּב ֶח ְל ָקה ֶׁשל ָע ָפר
ָק ְברּו ִ
ּומר ִלי ַמר ִלי ַּבּפֶה
ַ
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה
ְּכמֹו עֵץ ַה ָּׂש ֶדה

שלב ב  -תרגילי חושים – בזוגות:
אפשרות א ' -תרגיל המצלמה'  -חוש הראייה :
המשתתפים יתחלקו לזוגות וישוטטו במרחב ובכל תור אחד מבני הזוג מתפקד כ'מצלמה'
והשני כצלם .ה'מצלמה' עוצם את עיניו והצלם מוביל אותו .כאשר מבחין ה'צלם' בתמונת טבע
ראויה ל'צילום' הוא מכוון את ה'מצלמה' היטב (כולל ראיית זום – הרמת יד ימין של ה'מצלמה'
וראייה רחבה – הרמת יד שמאל של ה'מצלמה') ו'מצלם' את התמונה באמצעות שתי לחיצות
על כף ידו של ה'מצלמה' :בלחיצה הראשונה פוקח ה'מצלמה' את עיניו ובשנייה עוצם אותן
שוב .לאחר ש'צילמו' חמש תמונות ,ה'מצלמה' פוקח את עיניו ומנסה לשחזר את המסלול
שנעשה בטבע על ידי התמונות החקוקות בזיכרונו.
התרגיל יבוצע פעמיים כשבכל פעם ה'צלם' וה'מצלמה' מחליפים תפקידים .בבחירת התמונות
'המצולמות' יש למקד את החניכים שהתמונות יהיו קשורות לעצים (החל ממראה החורשה
כולה ,וכלה בתמונת בליטה מעניינת על אחד הענפים).
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נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי

אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

אפשרות ב " -מסע תחושתי"  -חוש המישוש :
המשתתפים מתחלקים לזוגות  ,וכל אחד בתורו עוצם עיניים ומובל לטיול על ידי בן זוגו ,שעיניו
פקוחות .המשתתף שעיניו פקוחות עוצר בדרך בשלוש נקודות שבהן הוא נותן לחבר שעיניו
עצומות למשש את העץ הצמוד אליו  .לאחר מכן פוקח המובל את עיניו ומנסה לשחזר את
המסלול שעבר עם חברו ,באמצעות מישוש העצים סביבו.

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.
ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

אפשרות ג – 'יומן מסע' – מגוון חושים (תרגיל בבודדים לקהל בוגר):
כל משתתף הולך לבדו לפינה אחרת במרחב כשהוא מצויד במשרוקית (להתריע מפני סכנה),
בשקית ובה חמישה שקדים וחמישה צימוקים (צידה לדרך) ובדף ועט (יומן מסע) .המשתתף
בוחר עץ ומבלה לידו כ 15-דקות .בזמן זה עליו להתבונן בעץ ,למשש אותו ,להריח את גזעו
ואת עליו וכו' .על המשתתף לתעד את מראה עיניו ,משמע אוזניו  ,התחושות העולות בו וכד'
ב'יומן המסע' שאיתו.

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

השבת של הארץ ,המשימה של כולנו
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שלב ג – במליאה:
א .פתיחה  -המנחה מחלק לכל משתתף צימוק בודד ומנחה את הקבוצה כיצד לאכול אותו באמצעות הפעלה א-ר-ו-כ-ה
המפעילה את כל החושים ומאפשרת למשתתפים להתרכז באמת במרקם הצימוק ,בריחו ,בטעמו ,וליהנות ממנו הנאה
שלמה.
ב .המנחה עורך סבב שבו המשתתפים מספרים על התרשמותם משני התרגילים (תרגיל הפתיחה ואכילת הצימוק).
ג .המנחה מסביר את חשיבות המגע הבלתי אמצעי עם הטבע ואת מושג ה'חוויה' (חוויה = חי+הוויה – לחיות את ההוויה).
ניתן לסכם בקריאה משותפת של דברי הסופר מילן קונדרה:

4

מדוע נעלמה ההנאה שבאיטיות? היכן הם הולכי הבטל מימים עברו? היכן הם אותם גיבורים משוטטים של שירי העם,
אותם בטלנים שנדדו לאיטם מטחנת רוח אחת לרעותה ולנו תחת כיפת השמים? האם נעלמו יחד עם שבילי הכפרים,
יחד עם כרי הדשא וקרחות היער ,יחד עם הטבע?
פתגם צ'כי מגדיר את בטלתם המתוקה באמצעות מטאפורה :הם מתבוננים בחלונותיו של האל הטוב .מי שמתבונן
בחלונותיו של האל הטוב אינו יודע שעמום; הוא מאושר.
(מילן קונדרה ,מתוך 'ההנאה שבאיטיות')2005 ,
שלב ד – בקבוצות קטנות:
א .כל קבוצה מקבלת דף של מקורות הדנים ביחס בין האדם ובין העץ (הדף מופיע בסוף היחידה) .המשתתפים קוראים את
המקורות ודנים בנקודות המופיעות בדף.
ב .כל קבוצה משרטטת על דף דמות אדם–עץ ומגדירה את שורשיו ,גזעו ,ענפיו ופירותיו לפי מסקנות הדיון שערכה קודם.
שלב ה -סיכום:
אפשרות א – ביחידים :
כל משתתף מקבל נייר וצבעי מים ומצייר לעצמו את משמעות המשפט 'כי האדם עץ השדה' לגביו.
אפשרות ב – במליאה:
א .כל קבוצה בונה דמות אדם-עץ מחומרים שונים (קופסאות ,תמונות מעיתונים ,מכסים ,תבניות ביצים ,חלקי עץ שנשרו וכד').
ב .כל קבוצה מציגה את הדמות שיצרה ומסבירה את מרכיביה.
ג .המנחה מסכם – חווינו את הקשר בינינו ובין העץ הן ברמת החושים והן ברמה המחשבתית .שתי רמות שלא נגענו בהן הן
הרמה המעשית והרגשית .בשלב הזה ניתן להתמקד ברמה המעשית – לנטוע עצים ,לעשב סביב עץ ,להשקות שתילים.
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'כי האדם עץ השדה ' – דף מקורות:
עיינו במקורות הבאים וערכו דיון בעקבות השאלות המצורפות למקורות.
בתום הדיון שרטטו את דמות האדם-עץ שעלתה מתשובותיכם לשאלות (עזרה – התמקדו בשורשים ,בגזע ,בענפים
ובפירות).
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משול האדם בהיוולדו לעולם התחתון ,לעץ עבות שתול על פלגי מים ,המכה שורשים חזקים למטה וענפיו פרושים
כלפי מעלה.
אף הנשמה כך :שורשה חצוב מתחת לכיסא כבודו של השם יתברך ,אבל למעלה בשמים יש לה רק שורש ואילו
למטה היא עושה גם ענפים ומתפצלים ממנה אורות הקודש לאין שיעור( .אליעזר שטיינמן ,באר חסידות)

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי
אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

• איזה 'דמות עץ' מצייר הקטע? היכן נמצאים שורשיו? היכן פירותיו?
• מהם השורשים הרוחניים שלכם? כיצד הם משפיעים על העשייה הענפה שלכם?

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

לכל עשב ואילן יש מלאך בשמים המכה בו ואומר לו :גדל!
ואם כורתים אותם פוגעים בכוח שלמעלה המצווה להם לגדול.
והשוו חכמים את יציאת נשמתו של האדם לכריתת העץ,
שאמרו בפרקי דרבי אליעזר' :בשעה שכורתים אילן שעושה פירות ,קולו יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול
נשמע' .וכן בשעה שהנשמה יוצאת מן הגוף .אם כן שווים הם ,לפי שבשעה שכורתים העץ נפסק אותו הכוח
שהיה אומר לו :גדל! וזהו 'כי האדם עץ השדה'( .רבי יעקב כולי ,מעם לועז)

ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

השבת של הארץ ,המשימה של כולנו

• במה מושווים כאן האילן והאדם ?
• מדוע לדעתכם מודגש כאן כי האילן שבו מדובר הוא אילן שעושה פירות?
• מהם פירותיו של האדם? מהם פירותיכם שלכם ?
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לימוד ב'  -שורשים – דורשים קהילה
כתבה :עינט קרמר
סוג פעילות :לימוד מטקסטים ,יצירה (רשות)
קהל יעד :קהילות ,נוער ומבוגרים
זמן :שעה וחצי
עזרים :דפי מקורות ,דפי ציור ,כלי כתיבה וחומרי יצירה.
נושא הפעילות:לימוד בנושא השורשים והשורשיות על רקע השפעתה
של התרבות הגלובלית על חיינו המנתקת ומטשטשת את שורשינו.
מטרות הפעילות:
• היכרות עם מורכבותו של המושג 'שורשים' בחברה המושפעת
מהתרבות הגלובלית.
• לימוד על משמעותם של השורשים לחיינו כיום וכיצד ניתן לשמר
אותם באופן מעשי.

4

שלב א  -פתיחה  -במליאה:
קריאה משותפת של השיר 'עץ הזית .'2002
לדיון במליאה:
• איזה משפט בשיר דיבר אליכם במיוחד? מדוע?
• מדוע לדעתכם שמו את עץ הזית בכיכר?
• איזו תופעה מציג השיר?
מדוע אגי משעול מרגישה בושה?
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עץ הזית 2002

 /אגי משעול

תקעו אותו בין שלושת עצי קוקוס
על מצע אדמדם של טוף מההום סנטר
באמצע צומת שהפך בין לילה
לכיכר.
נהגים הממהרים לביתם
יכולים אולי לראות אותו מבעד לשני
כדי חרס
נוטים על צדם
אבל אין להם זמן לספור המפתל
העולה מגזעו
או צמרתו הגזומה בהומור של קבלנים
ואין הם יכולים לנחש את שורשיו
המגששים נבוכים
באדמה הזרה,
לופתים עוד כמו צידה לדרך -
אדמת-אם שדבקה בם.
בהמולת החישוף.
זיתיו המושטים לאין דורש משחירים
את פני
ושום ורדים ננסים לא יסיחו את לבי
מן הבושה.

שלב ב – לימוד בחברותות  -לימוד בקבוצות קטנות של דף המקורות העוסק במשמעות השורשיות בחיינו.

תקומתו של העץ איננה מושרשת בענפים ובעלים ובפירות המפוארים,
 אלא בשורשיו ,שהם מחוזקים במקום אשר הרוחות והסערות לא תגענה שמה.הם מתחזקים על מקור מים חיים של התחדשות .העץ איננו דואג בזמן שהסערות תופסות אותו ,מנענעות
אותו כופפות אותו - ,הוא לא נע ולא זע ממקומו,
וכל זמן שהוא לא נעקר ממקומו ,היה תהיה לו תקומה!
ועל כן נמצא שהאילן לא הפסיד כלום ,ואדרבא  -החליף כוח במאבק.
כן הוא האדם .כל זמן שהוא נצמד לשורשיו הרוחניים  -שום רוח לא תעקור
אותו ממקומו .ונהפוך הוא ,הסערות תעוררנה את כוח ההתחדשות( .רבי שמשון רפאל הירש ,במעגלי שנה)
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נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי

לדיון:
איזו השוואה מציג הקטע בין האדם לעץ? מהם השורשים? מהם הענפים והפירות?
מהם שורשיכם הרוחניים הנוטעים אתכםך ל'קרקע העולם'? ממה הם ניזונים?
נסו לחפש דוגמה מהחיים שבה הסערות עוררו דווקא 'רוח התחדשות' .מה היה תפקיד השורשים בדוגמה?

אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

דֹומה?
ֻּבה ִמ ַּמ ֲע ָׂשיוְ ,ל ָמה הּוא ֶ
אֹומרּ ,כֹל ֶׁש ָח ְכ ָמתֹו ְמר ָ
הּוא [רבי אלעזר בן עזריה] ָהיָה ֵ
ְהֹופ ַכּתּו ַעל ָּפנָיו.
ְעֹוק ַרּתּו ו ְ
רּוח ָּבָאה ו ְ
ְה ַ
ְׁש ָר ָׁשיו ֻמ ָע ִטין ,ו ָ
ֻּבין ו ָ
ָפיו ְמר ִ
ילן ֶׁש ֲענ ָ
ְל ִא ָ
דֹומה?
ֻּבין ֵמ ָח ְכ ָמתֹוְ ,ל ָמה הּוא ֶ
ֲא ָבל ּכֹל ֶׁש ַּמ ֲע ָׁשיו ְמר ִ
ֻּבין,
ְׁש ָר ָׁשיו ְמר ִ
ָפיו ֻמ ָע ִטין ו ָ
ילן ֶׁש ֲענ ָ
ְל ִא ָ
ְנֹוׁשבֹות ּבֹו ֵאין ְמזִ יזִ ין אֹותֹו ִמ ְּמקֹומֹו,
עֹולם ָּבאֹות ו ְ
ֶׁש ֲא ִפּלּו ָּכל ָהרּוחֹות ֶׁש ָּב ָ
ְׁש ַּלח ָׁש ָר ָׁשיו וְֹלא י ְִר ֶאה ִכי ָיבֹא חֹם,
יּובל י ַ
ְעל ַ
ְהיָה ְּכ ֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמיִם ו ַ
ֶא ַמר (שם) ,ו ָ
ֶׁשּנ ֱ
ָמיׁש ֵמ ֲעׂשֹות ֶּפ ִרי:
ְהיָה ָע ֵלהּו ַר ֲענָןִ ,וב ְׁשנַת ַּבּצ ֶֹרת ֹלא י ְִדָאג ,וְֹלא י ִ
וָ

ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.
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השבת של הארץ ,המשימה של כולנו
לדיון:
מהם השורשים המחברים את האדם למקומו על פי דברי מסכת אבות? במה תפיסה זו שונה מזו של הקטע הקודם?
מהם לדעתכם הכוחות המאפשרים להיאחז במקום שבו יש סערות חזקות במיוחד?
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יצירה בחברותות:
נסו לצייר את ה'עץ שלכם' – במה אתם נטועים? מהם השורשים שלכם? מהו הגזע ,מהם הענפים ,מהם הפירות? מה תפקיד
הקהילה בעץ?
היעזרו בפירוט הבא:
שורשים – מוסתרים באדמה ,משם זורמים מזונות ומים לכל חלקי העץ ,אם הם עמוקים ורחבים הם יוצרים יציבות ויכולת עמידה
ברוחות סערה.
גזע – זהו עמוד השדרה של העץ .לעתים משתרג לרוחב (זית) ולעיתים כמו תורן לגובה (ברוש) ,הגזע מתפצל לענפים (עץ
פלורליסטי).
נוף – זוהי חזותו החיצונית של העץ המורכבת מענפים ומעלים .העלים מקבלים את השמש והאוויר ומייצרים מהם מזון נוסף.
הנוף אחראי לתהליך הפוטוסינתזה.
פרי – ייתכן וייעודו של הפרי הוא להזין עוברים ושבים .הפרי נושא סגולת המשכיותו של העץ ,ומכאן הקשר בין המילים  -פרי,
הפריה ופריון.

4

שלב ג – אסיף במליאה
כל חברותא מציגה את ה'עץ' המבטא אותה.
כל חברותא מציגה את התובנות העיקריות שעלו במהלך הלימוד לגבי מושג השורשים.
לדיון משותף:
מהי חשיבות מושג השורשים בחברה בת קיימא לדעתכם? האם אתם פועלים בכיוונים אלה בחייכם? כיצד? מה עלינו לעשות
כדי לשמר את שורשינו?
שלב ד – סיכום:
קריאה משותפת של שירה של לאה גולדברג:
עצי זית  /לאה גולדברג
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עמדו בניסיון השרב
ובאו בסוד הסער –
וכנצח ניצבו במורד
הגבעה מול הכפר שחרב

מכסיפים באורו הצונן של הסהר.
עמוד ,מה גדושה השלווה.
זו אפוא השיבה הטובה!
הקשב ,הקשב למשב

הרוח בנוף הזיתים.
איזו צמיחה ענווה!
התשמע? הם אומרים עכשיו
דברים נבונים ופשוטים
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השבת של הארץ ,המשימה של כולנו
להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.
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ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.
חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

שרים
ט"ו בשבט

אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי
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שהשמש תעבור עלי
מילים :יורם טהרלב
לחן :חנן יובל

ישנם ימים ללא מרגוע
בם לא אמצא לי נחמה
ומוכרחה אני לנגוע
בעשבים ,באדמה
לפסוע באותה הדרך
בתוך פריחת הכרכומים
ולהיות כל כך אחרת
ולפרוח ערב הגשמים.
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רק תפילה אשא
הוי אלי ,אלי
שהשמש תעבור עלי
ותראה לי שוב את משעולי
הוי אלי ,אלי
רק תפילה אשא
שהשמש תעבור עלי
ותיקח אותי אל המסע.
ואם אשוב אל זאת הארץ
ואם אפסע שוב בדרכים
האם כקדם יכירוני
האנשים והפרחים.
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בשיר
"שהשמש תעבור עלי"
פונה הפזמונאי אל הטבע.
על איזה צורך עונה הפנייה אל
הטבע? האם הדובר מצא את
אשר חפש?

רק תפילה אשא...
האם אמצא את כל היופי
האהבה הנושנה
אשר היתה שם כשעזבתי
עת אהבתי פעם ראשונה
אסיף
מילים :איתמר פרת לחן :נעמי שמר
אסוף את המעשים
את המילים והאותות
כמו יבול ברכה כבד משאת.
אסוף את הפריחה
אשר גמלה לזיכרונות
של קיץ שחלף בטרם עת.
אסוף את כל מראות פניה היפים
כמו את הפרי ואת הבר.
האדמה היא אפורה מתחת לשלפים
ואין לה עוד לתת לך דבר.
ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו
ואין יותר נדרי ואסרי
רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו
עוד יחונן את עפרה בתום תשרי.

אמא אדמה

מילים :יענקל'ה רוטבליט
לחן :מיקי גבריאלוב
היא תביט אלי טובה וחכמה
כמו בבן השב הביתה מן הדרך
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
אמא אדמה.
היא תגיד " -אתה עייף מן המסע
אל תפחד אני חובשת את פצעיך"
היא תיקח אותי אליה כשאקרא
בשמה
אמא אדמה
היא תביט אלי טובה וחכמה
היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
אמא אדמה

ללכת שבי אחריך

השיר על הארץ

להיוולד כל בוקר מחדש,
עם כל מילת פרידה למות מעט,
ולהביא אל העולם עוד בן ובת
בארץ של חלב ,מרור ודבש.

בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ
בואו נשיר את השיר הצהוב של החול
יחפנים מתהלכים לארכה ולרוחבה של הארץ
ועושים איתה אהבה ,אנשים פורקי עול.
איפה הארץ ההיא ,שקראו לה קטנטונת?
איפה אותה אהבה מגולגלת בחול?
אנרכיסטים הולכים בדרכים ,לעורם רק כותנת
ובוערת אש בראשם ששורפת הכל?
תנו לשוב אל אותה הפינה הנדחת
איפה אותם החיים עם שמחת הפשטות
תנו לי מילים עזובות ,מנגינה נשכחת,
להוציא מבין הקוצים קרעים של ילדות.
תנו לשיר את השיר החולה ,הקודח,
מאוהב וזרוק אמיתי בלי זהות וזכויות
תנו לי לחזור בדרכים החולות אהבה לירח,
שוב לחזור וללכת יחף על שברי זכוכיות.
תנו לי לשוב אל אותה הפינה הנדחת...
בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ
בואו נשיר את השיר הצהוב של החול
יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ
ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול.

מילים :יהושע סובול
לחן :יוני רכטר

מילים :אהוד מנור
לחן :נורית הירש
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אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

לשאת חלום מבטן ,מדורות,
לשאול באביביך נחמה,
לחיות על פני ובתוכי האדמה
הנוראה והיפה הזאת.

ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

השבת של הארץ ,המשימה של כולנו

תנ

ועת הקיבוץ

דתי
ה

ללכת שבי אחריך...

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

ללכת שבי אחריך...
עם ערב הד קולנו יעלה,
מבוקר-יום אלינו הוא יבוא
ופדיוננו יראה עד בוא ערבו,
מתי סוכת שלום עלינו תגלה.

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי

ללכת שבי אחריך,
לנשום את השמש הצורב,
לחלום אותם מול שמיך,
לכאוב אותך ושוב להתאהב.
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תבואת השגעון

מספר רבי נחמן מברסלב (ומודפס בספר "כוכבי אור") על המשל מהתבואה:
פעם אחת אמר המלך לאהובו ,השני למלך :באשר אני חוזה בכוכבים ,רואה אני שכל
התבואה שתגדל בשנה זאת – מי שיאכל ממנה יהיה נעשה משוגע .אם כן נטכס עצה.
ענה לו (השני למלך)  :שעל כן יכינו לעצמם תבואה ,שלא יצטרכו לאכול מתבואה הנ"ל.
וענה לו המלך :אם כן כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים ,וכל העולם יהיה משוגע ,אז
יהיה להפך ,שאנחנו נהיה המשוגעים!
על כן בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה.
אבל נסמן סימן על מצחינו שנדע על כל פנים שאנחנו משוגעים.
שאם אהיה מסתכל על מצחך וכן כשתסתכל על מצחי – נדע מהסימן שאנחנו משוגעים.

4

אילו "שיגעונות" קיימים
היום בעולם? האם אנחנו בוחרים
לאכול מהתבואה המשוגעת,
או שומרים על עצמנו מחוץ
לשיגעונות?
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סיפור זה קיים גם בגרסה
ערבית והודית .בגרסאות אלו ,המלך
בוחר לאכול מן המזון הקלוקל הגורם לשיגעון.
נראה כי פתרון ה"סימן על המצח" הוא פתרון
יהודי -חסידי .אילו "סימנים על המצח" מציעה
התרבות היהודית? האם שנת השמיטה
יכולה להוות סימן כזה?

אל ארצי
רחל

לא שרתי לך ,ארצי,
ולא פארתי שמך
בעלילות גבורה,
בשלל קרבות;
רק עץ  -ידי נטעו
חופי ירדן שוקטים.
רק שביל  -כבשו רגלי
על פני שדות.
אכן דלה מאוד -
ידעתי זאת ,האם,
אכן דלה מאוד
מנחת בתך;
רק קול תרועת הגיל
ביום יגה האור,
רק בכי במסתרים
עלי עונייך

ואילו פינו מלא שירה כים
ולשוננו רינה כהמון גליו
ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע
ועינינו מאירות כשמש וכירח
וידינו פרושות כנשרי שמיים
ורגלינו קלות כאיילות
אין אנחנו מספיקים להודות לפניך
ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
ולברך את שמך מלכנו
על אחת מאלף אלפי אלפים
וריבי רבבות פעמים הטובות
ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו.

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי

מודה אני
לפניך ולך
על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה
שעשית עמדי
ועם ביתי
ועם קרובי וידידי ועם בני עמי
ועם ארצי ,ועם כל העולם והאדם
אשר בראת.

מילים :מתוך תפילת שבת
לחן :שלמה גרוניך
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מודה אני

מילים ולחן :מאיר אריאל

ואילו פינו

אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.
ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

ֲב ִדים ֵהם
ֲב ֵדי ע ַ
ְמן ע ְ
ַע ְב ֵדי ז ָ

ֶעבֶד ה' הּוא ְל ַבד ָח ְפ ִׁשי.
ַפ ִׁשי.
ָאמ ָרה נ ְ
'ח ְל ִקי ה'!' ְ
ַעל ּכֵן ְב ַב ֵּקׁש ּכָל אֱנֹוׁש ֶח ְלקֹו ֶ /
(ריה"ל)

השבת של הארץ ,המשימה של כולנו

תנ

ועת הקיבוץ

דתי
ה

בלאט ,חרש חרש
אט אט ,טופפות
עתידות עתידות לקראתנו,
ואת מחייכת אלי מתוך השינה.
יהיה לנו טוב ,טוב מטוב ,טוב מאוד,
זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר
את צוחקת אלי
מתוך מתוך השינה.
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ים השיבולים
מילים :יצחק קינן
לחן :חיים אגמון

ים השיבולים שמסביב
על גליו לשוט יצא הרוח.
אלף חיוכים אלי שלח האביב,
שמש חביבה יצאה לשוח.
על המיתרים המפיקים צלילי זהב,
הם המזמרים אל מול התכלת.
אלף מלאכים השרים שלום לסתיו,
נושקים ומלטפים פצעי שלכת.

צהלת החיים

הראשונה הפוגשת את האדם בהקיצו משנתו ומוצא
הוא לפניו עולם מלא וחדש בכל מלואו וטובו ,היא מרימה את אור השכל
הפנימי ...ומתעלה הרוח ...והאדם ברגש תודתו מודה הוא על האמת ומקיים
את עומק אמיתתה של ההכרה הרוחנית ,ומעיד על כל אור החיים שהוא
נובע כולו ממעיין הטוב( ...הרב קוק ,מתוך סידור "עולת ראיה")

במילה העברית "תודה" יש כפל
לשון .כיצד מאפשרת "הודאה"
את ה"הודיה"?
מה מעניקה לאדם ההתבוננות על העולם
כפי שהוא ,מזווית ראייה שאינה יצרנית
אלא מודה על הקיים?

4

לה לה לה...
גם האהבות באור נפלא,
שוב פורחות כולן בשדות הזמר,
אלף חיוכים שלוחים אלייך ,ילדה
זר שירים קטף לך משורר.
יש אומרים" :נפלא הוא ריחן של אהבות".
יש אומרים" :אורן הוא ים של זיו".
אלף ציפורים לקולך שיר מזמרות,
יפית כה ילדתי מן האביב.
לה לה לה...
ים השיבולים ,אלף חיוכים ,אלף מלאכים.
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שיר למעלות

תהילים קכא

אשא עיני אל-ההרים ,מאין יבוא עזרי
עזרי ,מעם ה' ,עושה שמים וארץ.
אל ייתן למוט רגלך ,אל ינום שומרך.
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.
ה' ישמרך ה' צלך על-יד ימינך.
יומם השמש לא יככה וירח בלילה,
ה' ישמרך מכל רע ,ישמור את נפשך
ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

קום והתהלך בארץ

שלום לך ארץ נהדרת

מילים :יורם טהרלב
לחן :יאיר קלינגר

קום והתהלך בארץ...
וכרמי עצי הזית
ומסתור המעיין
עוד שומרים על חלומה
וחלומנו הישן.
וגגות אודמים על הר
וילדים על השבילים,
במקום שבו הלכנו
עם חגור ותרמילים.

נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי

שלום לך ארץ נהדרת...

אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

מימיה הכחולים של הכנרת
והרקיע התואם מעל.
שלום לך ארץ נהדרת,
והרגשת הבית המוכרת
עבדך הדל נושא לך שיר מזמור.
בתוך עורקי זורמת כמו חשמל.
גם אם לעיתים נודד אני על דרך,
הרי גליל והשומרון,
לחזור.
מה טוב לנדוד אך טוב יותר
הפרדסים שבשרון,
וילדים בגן המושבה;
צריחי המגדלים בירושלים
את הכרמל ואת הים
וסמטאות השוק הצבעוני;
אחד אחד ואת כולם,
גגות הרעפים של גבעתיים
תמיד קורצים ,אומרים ברוך הבא.
הנבטים מבעד חלוני.
שלום לך ארץ נהדרת
ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

השבת של הארץ ,המשימה של כולנו

תנ

ועת הקיבוץ

קום והתהלך בארץ...

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

דתי
ה

זאת אכן אותה הארץ,
זו אותה האדמה
ואותה פיסת הסלע
הנצרבת בחמה.
ומתחת לאספלט
לבניני הראווה,

מסתתרת המולדת
בישנית וענווה

הייתי בפריס וגם ברומא
ראיתי את שבעת פלאי תבל,
בקוטב הצפוני וגם דרומה,
אך אין מקום כמו ארץ ישראל.
וכמו גלויות של נוף יפות
תמונות בזכרוני עפות,
כמו בעד עדשה של מצלמה
בתרמילי אותם אשא
בכל מקום ,בכל מסע
קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה.

את האביב בתל אביב,
את סבתי ואת סבי,
את החלה ואת נרות שבת,
את ים המלח מול אדום
ואשת לוט צופה לסדום
ואת הקיץ בואכה אילת.
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קום והתהלך בארץ
בתרמיל ובמקל.
וודאי תפגוש בדרך
שוב את ארץ ישראל.
יחבקו אותך דרכיה
של הארץ הטובה,
היא תקרא אותך אליה
כמו אל ערש אהבה.

מילים :אילן גולדהירש
לחן :ס .גודמן
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4

לא נעצור

שיר המעלות

מילים :יורם טהרלב
לחן :נורית הירש
לנו קוראים המרחקים
הפתוחים הארוכים
ההרים ,העמקים
לא נעצור.
זו הריצה שאין לה סוף
אין לה בית אין לה חוף
לא להגיע רק לשאוף
לא לעצור.
ארץ גדולה ורבה
אין לנו בה רגע מנוח
לנו קורא המרחב
האופק הבהיר.
ארץ גדולה ורבה
ועל גבה אלף שנותיה
לנו קורא המרחב
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תהילים קכו

לבנו עוד צעיר.
אין לנו רגע לחלום
לא בלילה לא ביום
רק לנוע ולנשום
לא לעצור.
באפלה ,בסערה,
גם בטוב וגם ברע
אם התחלנו אין ברירה
לא נעצור.
ארץ גדולה ורבה...
לא יעצרנו הכאב
לא הלהט הצורב
כל עוד פועם בנו הלב
לא נעצור.
ארץ גדולה ורבה...

שיר המעלות ,בשוב ה'
את שיבת ציון
היינו כחולמים.
אז ימלא שחוק פינו
ולשוננו רינה,
אז יאמרו בגויים
הגדיל ה' לעשות עם אלה.
הגדיל ה' לעשות עמנו
היינו שמחים.
שובה ה' את שביתנו
כאפיקים בנגב.
הזורעים בדמעה
ברינה יקצורו.
הלוך ילך ובכה
נושא משך הזרע,
בוא יבוא ברינה,
נושא אלומותיו

בחזרה לעתיד 7

מדרשת תורה ועבודה

מגוון סדנאות ייחודיות לשנת השמיטה לגילאי ב
היא להפוך את השמיטה לרלוו
הסדנאות
אחריות
מטרת המקדמת
טבע עברי הינה עמותה
סביבתית יהודית בישראל .למן הקמתה ,עוסקת
בימינו ,ולצקת לשנה זאת משמ
ילדים ובני נוער
העמותה בהעלאת השיח היהודי-סביבתי לסדר היום
בחברה הישראלית ,בהכשרת
ביוזמה הסדנאות מתקיימות באופן
בתחום,כולנו.
מנהיגות של
היום-יום
ובהובלה של תכניות חינוכיות ובבניית תשתית לקשר
בעשייה חווייתית ובאמצעים נוס
ומלוות
בכיבוד ,הניעה
סביבתי .ככלל,
עם התפוצות סביב "תיקון עולם"
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נחמיה רפל,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי

אז בואו אל אתגר השמיטה בשמחה וביצירתיות!

חוברת זו ,שחולקה ב"כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת" ,נועדה
לאפשר לקהילות ולמוסדות להכיר את השמיטה ,להפנות את תשומת
הלב למטרותיה ,לערכים ולרעיונות הגלומים בה ,ללמוד את כלליה,
ולהעלות יוזמות ורעיונות חדשות למימושה בימינו אנו.

טבע עברי מאות אנשים ללימוד ולעשייה סביבתית,
וחשפה את החיבור בין זהות יהודית לאחריות סביבתית
בקרב עשרות אלפים' .שמיטה ישראלית' היא פרויקט
הדגל של הארגון החל משנת תשע"ג .למערכי שיעור
וחומרי למידה היכנסו לאתר .www.tevaivri.org.il
ליצירת קשרteva.ivri@gmail.com :

רשימת הסדנאות:
המסעדה הגדולה | בין אדם לחברה (כיתות ז
אדם ואדמה | בין אדם לטבע (כיתות א-יב)
כלוב הזהב | בין חומר לרוח (כיתות ז-יב)
ההבנה לפיה המסרים הרעיוניים-ערכיים של שנת השמיטה מתחברים
אל ערכי תנועות ההתיישבות מבקשת כי אנו נהיה נושאי הדגל ומובילי
ההתמודדות עם אתגר יישום השמיטה בחברה ובמדינה.

להתיישבות העובדת יש מקום מיוחד בשנת השמיטה .אורח החיים שלנו,
חברי המושבים והקיבוצים ,הוא צירוף המאמץ ליצור חברה טובה יותר
וצודקת יותר מצד אחד ,עם השאיפה להיאחז בקרקע ולעבד את אדמת
ארץ ישראל מצד שני.

השבת של הארץ ,המשימה של כולנו

> המדרשה מציעה גם הרצאות ,השתלמויות ,ה
מונחה בנושא השמיטה לצוותי חינוך.
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תנ

ועת הקיבוץ

דתי
ה

ּוב ָׁשלֹום
ּכִ י ְב ִׂש ְמ ָחה ֵת ֵצאּוְ ,
ּתּובלּון; ֶה ָה ִרים ְו ַהּגְ ָבעֹות,
ָ
יִ ְפ ְצחּו לִ ְפנֵ יכֶ ם ִרּנָ ה,
ּש ֶדה ,יִ ְמ ֲחאּו-כָ ף.
ל-ע ֵצי ַה ָ ׂ
ְוכָ ֲ
(ישעיהו נה יב)

כתיבה :ישראל גלון ,עינט קרמר
צילומים :ישראל גלון
עריכה :עינט קרמר
עריכה לשונית :שירה מרמורשטיין
עריכה גרפית :עידית נבו
לשימוש פנימי בלבד!
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