השקדיה פורחת

אז ירנן

לשום לבן דודי

מילים :ישראל דושמן לחן :מנשה רבינא

מילים :הרב יוסף חיים )הבן איש חי(

מילים :רבי שלמה אבן גבירול

השקדיה פורחת
ושמש פז זורחת,
צפורים מראש כל גג
מבשרות את בוא החג.

פנ ֵי אֵל אַ ִד ּיר אַ ִד ּירִ ים
אָז י ְרַ נֵּן עֵץ הַיְעָרִ ים לִ ְ
יָעִיר זְמִירוֹת ו ְ ִׁשירִ ים אָ ִׁשיר ִׁשיר חָדָ שׁ
פּאַר אֵל חַי צוּרֵ נוּ וּ ְׁשמוֹ יִתְקַ דָ ּשׁ
ת ָ
יִ ְ

צּח וְהָאַדְמוֹן
ה ַ
שָׁ לוֹם לְך ׇ דּוֹדִי ַ
שָׁ לוֹם לְך ׇ מֵ אֵת רַ ָקּה כְמוֹ רִ מּוֹן

ט"ו בשבט הגיע
חג לאילנות.
ט"ו בשבט הגיע
חג לאילנות…

ב ּרוּך ְ אֵל שׁוֹכֵן עֲרָ בוֹת הַבּוֹרֵ א נְפָשׁוֹת רַ בּוֹת
ָ
וּבָרָ א אִילָנוֹת טוֹבוֹת אָ ִׁשיר ִׁשיר חָדָ שׁ
פּאַר אֵל חַי צוּרֵ נוּ וּ ְׁשמוֹ יִתְקַ דָ ּשׁ....
ת ָ
יִ ְ

שירת העשבים

"יהי רצון ,שבעבור עריכת סדר זה ,בזכותן של ארבע כוסות

מילים ולחן :נעמי שמר ע״פ ר' נחמן מברלסב

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

ַש ׂדֶה
כִ ּי הָאָדָם עֵץ ה ָּ
ח
העֵץ צוֹמֵ ַ
כְ ּמוֹ הָאָדָם ג ַ ּם ָ
העֵץ הָאָדָם נִג ְדָ ּע
כְ ּמוֹ ָ
ע
אנ ִי לֹא יוֹדֵ ַ
וַ ֲ
אהְי ֶה
אֵיפֹה הָיִיתִי וְאֵיפֹה ֶ
ַש ׂדֶה
כְ ּמוֹ עֵץ ה ָּ

דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד
משלו
דע לך
שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת
משלו
ומשירת העשבים
נעשה ניגון
של רועה

לִקְ רַ את אֲחוֹתְך ׇ רוּץ צֵא נ ָא לְהוֹ ִׁשיעָהּ
בּנ ֵי עַמּוֹן…
ב ּת ְ
צלַח כְּבֶן י ִשָׁ י רַ ַ
וּ ְ

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.
יעקב מעוז  //החברה למתנ"סים

מוזמנים להמשיך לחגוג איתנו לאורך השנה!
לרעיונות  ,הערות והארות פנו לרכז.ת שכונה צעירה | גווני ירושלים במינהל הקהילתי

שתילה יחד בגינה וחגיגת
ט"ו בשבט הן הזדמנות
נהדרת ליצירת היכרות
וערבות הדדית בין
השכנים בבניין שלכם.

ט“ו

בשבט שמח!

ראשית ,בתקופת המשנה והתלמוד ,נקבע מועד
לעניין תורמות ומעשרות מפירות האילן בארץ
ישראל .בהמשך ,עם החיים בתפוצות החלו
מקובלי צפת במאה ה 16-לחדש את החג
ברוחניותו .הציונות והעליות לארץ קבעו נטיעות
והפרחת השממה במועד זה ובעשורים האחרו־
נים נוסף מימד של מודעות סביבתית ,בבחינת
"יום כדור הארץ" היהודי.

ט"ו בשבט על שום מה?
סדר טו בשבט קצרצר והשראתי

