
ט"ו בשבט על שום מה? 
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.

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. 

השקדיה פורחת
מילים: ישראל דושמן לחן: מנשה רבינא

השקדיה פורחת
ושמש פז זורחת,

צפורים מראש כל גג
מבשרות את בוא החג.

ט"ו בשבט הגיע
חג לאילנות.

ט"ו בשבט הגיע
חג לאילנות…

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

ֶׂדה כִּי ָהָאָדם ֵעץ ַהָשּ
כְּמֹו ָהָאָדם גַּם ָהֵעץ צֹוֵמַח

כְּמֹו ָהֵעץ ָהָאָדם נִגְָדּע
וֲַאנִי לֹא יֹוֵדַע

ֵאיפֹה ָהיִיִתי וְֵאיפֹה ֶאְהיֶה
ֶׂדה כְּמֹו ֵעץ ַהָשּ

ום לבן דודי 
מילים: רבי שלמה אבן גבירול

לֹום לְךׇ ּדֹוִדי ַהצַּח וְָהַאְדמֹון ָשׁ
לֹום לְךׇ ֵמֵאת ַרָקּה כְמֹו ִרּמֹון ָשׁ

יָעּה לְִקַראת ֲאחֹוְתךׇ רּוץ ֵצא נָא לְהֹוִשׁ
י ַרַבּת ְבּנֵי ַעּמֹון… ּוְצלַח כְֶּבן יִָשׁ

אז ירנן 
מילים: הרב יוסף חיים (הבן איש חי)

ָאז יְַרנֵּן ֵעץ ַהיְָעִרים לְִפנֵי ֵאל ַאִדּיר ַאִדּיִרים
יר ָחָדׁש יר ִשׁ יִרים ָאִשׁ יִָעיר זְִמירֹות וְִשׁ

מֹו יְִתַקָדּׁש ַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּוְשׁ יְִתָפּ

ָבּרּוךְ ֵאל ׁשֹוכֵן ֲעָרבֹות ַהּבֹוֵרא נְָפׁשֹות ַרּבֹות
יר ָחָדׁש יר ִשׁ ּוָבָרא ִאילָנֹות טֹובֹות ָאִשׁ
מֹו יְִתַקָדּׁש.... ַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּוְשׁ יְִתָפּ

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

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

"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.

יעקב מעוז // החברה למתנ"סים  

ט“ו בשבט שמח!

סדר טו בשבט קצרצר והשראתי


