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סעודת אמנים
נשות קרית משה

מתפללות, 
מברכות 

וצומחות יחד



נשות שכונה יקרות,
שמחים להציג עלון זה- 

תוצרת פרי עמלכן לקראת ימי חודש שבט.
דווקא בימים אלו, שבו עולה השרף באילנות-

תחילת תהליך הפרי
נזכיר לעצמנו לראות את הדרך, התהליך- 

את השרף הדק שלעיתים נגלה, בתוך הגשם והחורף.

דווקא בימים אלו, של חוסר וודאות ויציאה מהשגרה,
נתחזק כשכונה, נתפלל, נברך ונצמח יחד.

חג שמח! 
פנינה שפירא- מנהלת אגף קהילה, 

מינהל קהילתי מיתרים. 



עצות  לנו  מעניקים  אשר  לעצים,  ובמיוחד  לטבע,  במהותו  מאוד  קשור  שבט  חודש 
הנישא  בעץ  מתבוננים  כשאנו  ולעוצמתנו.  לעצמיותנו  באשר  ומופלאות  מעצימות 
מצויים  הסמויים  שורשיו  עומקי  גם  בוטנית,  מבחינה  למשל,  מטרים,   10 של  לגובה 
בעומק של 10 מטרים, לפיכך מה שאנו רואים זו רק מחצית מאישיותו של העץ. כך גם 
לגבי האדם, כשאנו מביטים במישהו, עלינו לזכור שראייתנו מוגבלת- אנו רואים רק 

פיסה כלשהי מדמותו, ובוודאי לא את שורש נשמתו.
נקודה זו מלמדת אותנו כיצד להימנע משיפוטיות, כיצד לדון לכף זכות ולהביט בעין 
טובה על כל אדם. חודש שבט מלמד אותנו שהכל תלוי באופן הפרשנות- "ֵׁשֶבט" זהו 

ענף שעשוי לשמש למקל או לשרביט מלכותי; "שבטוט" זהו שבט רך ועדין.  
שנזכה להיות רכות ועדינות כשבטוטיה הענוגים של ארץ ישראל הקדושה, ב"ה.

שוב חוזר אלינו ט"ו בשבט, בשנה מיוחדת שנת שמיטה, יום המחבר אותנו לקדושת 
הארץ ומצוותיה. 

יום של התבוננות בעצים, בפירות ובקשר שלנו אליהם.
עומדים  יבשים,  נראים  חלקם  בעצים,  זו  בתקופה  נביט  השדה"-  עץ  האדם  כי   "

בשלכת....
החיות  כל  יובש,  וחשים  בטננו(  )פרי  בילדינו  או  בעצמינו  מתבוננים  שאנו  פעמים 
והיופי שהיה בעץ, כאילו נעלם ואוירה סגרירית אופפת אותנו.נכנס בנו החשש שמא 

לא ילבלב ויפרח מחדש?
אבל כולנו יודעים שלעץ יש המשך ...מה מקור החיות וההתחדשות שלו?

השורשים הנטועים עמוק בקרקע ויונקים מים ומינרלים. אנו אחראים להשריש את 
השורשים,על ידי קשר עם הילדים "שיח השדה" למצוא תמיד את הדרך לשוחח איתם.
התורה נמשלה למים "הוי כל צמא לכו למים".הקשר אל התורה בדרך של " מים חיים" 

, של שמחה והתלהבות, נותנת חיות לכל עבודת ה' שלנו ושל ילדינו.
הלבלוב, מגיע לאט לאט, הפריחה היפה גם היא נושרת ואז מתפתח הפרי. כשסוף סוף 

הפירות מבשילים, מסתבר שלא כולם מבשילים באותו זמן.
כמה אמונה ואמון אנו צריכים, סבלנות ותפילה ונזכה לברכה "יהי רצון שכל פירות 

היוצאים ממך יהיו כמוך" ויותר...

להעמיק בשורשים 
הרבנית חן חנה בוחבוט

האילן ופירותיו
הרבנית נעמי בן נתן



"חודש טוב ומבורך. ובשבט נוטעים. יש את הנטיעה. ונטיעה בלב היהודי להתחדש. 
לחדש כבחודשים מסוימים. חודש מיוחד בפנימיותו העמוקה.  יש בו שמחה עמוקה." 

)ימימה אביטל ע"ה(
הם  דיוקים.  בתוכנו?   ניטע  מה  נוטעות,  שאנו  אומרת  ימימה   שבט  לחודש  בחלק 
מתוך  עצמנו,וזקופות  כנגד  עושות  לא  מקומנו  על  יציבות  להיות  אותנו  יצמיחו 
בטחון עצמי ולא בהחצנה מזוייפת, שמחות ומחוברות לחיים, ושקטות ללא מתחים 
והתנגדויות.  מהו דיוק? עשייה מתוך הקשבה דקה למה שטוב  ומתאפשר לי בכאן 
ועכשיו. בהסכמה וקבלה של מי שאני ברגע זה. כל דיוק מאיר אור של אהבה וקבלה 
השמחה  אלייך  שבה  יציבה,  התחזקות  נוצרת  אט  אט  וכך  שלך  האישית  במערכת 
והשקט הפנימי.את יותר ברורה לעצמך ,כי הקשבת וכיבדת את מי שאת ולא פעלת 
כנגד עצמך.הנפש שלנו מזהה דיוקים והם גורמים למהות -החלק הרוחני הטוב שבנו 

להתעורר ולהתגלות יותר ויותר.
חודש שבט בפנימיות קשור להתחדשות פנימית, מזלו דלי והאות שלו היא 'צ' .

מדוע דלי? כי מה שתשימי בו זה מה שיהיה בו, את יכולה לבחור. הצמיחה טרם נראית 
בטו  באביב,  להפריח  שתבקשי  מה  את  שלך  בדלי  לשים  הזמו  וזה  בניסן  כמו  בחוץ 
בשבט השרף עולה באילנות לא רואים כלום מבחוץ אך בפנים ישנה התרחשות גדולה 
וחשובה . טו בשבט הוא יום גדול רוחנית,ביום זה אנו מתמלאות דרך הברכות.,להבריך 
משמעו לחבר בשפה חקלאית,כל פרי שאת מברכת עליו מחבר אותך למי שאמר והיה 
העולם,ומשפיע בך אור רוחני שמכוחו יצמחו פירותייך, אנו מבקשות פירות גשמיים 
)ילדים, הגשמה עצמית,זוגיות,פרנסה ובריאות( שיהיו מחוברים לשורשים רוחניים, 
וכך יקבלו עמידה יציבה בעולם הזה ולא יתכופפו מכל רוח מצויה,הברכות פותחות 
עלייך בריכה של שפע ואור.אל תפספסי את הערב המיוחד הזה. ברכי על פירותיו של 

ה' וברכי את מי שסביבך הברכה מחברת אותו עמוק לשורשים שלו.

לימוד לחודש שבט לאורה של 
תורתה של ימימה אביטל ע"ה

אביטל ללוש



ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה
מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה
קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה

פתחי לי שערייך 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 לו שט

עוד לבי מכה עם ליל
ולוחש לו בלאט:
את לי את האחת

את לי את, 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.

עוד לא תמו כל פלאייך…

עוד לא תמו כל פלאייך
מילים: יורם טהרלב | לחן: רמי קלינשטיין

ָלַעד ַחָּיה ִּבְלָבֵבנּו
ָהֱאמּוָנה ַהֶּנֱאָמָנה

ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו
ִעיר ָּבּה ָּדִוד ָחָנה

ָׁשָמה ַנֲעֹבד ֱאֹלֵהינּו
ְּבֶחְדָוה, ְּבִגיָלה ּוִבְרָנָנה,

ָׁשָמה ַנֲעֶלה ִלְרָגֵלינּו,
ָׁשֹלש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה.

ָלַעד ַחָּיה...

ָׁשָמה ַנֲעֹמד ְלגֹוָרֵלנּו,
ַאב ָהמֹון ָקָנה,

ָׁשָמה ִנְחֶיה ַחֵּיינּו,
ַחֵּיי ֲעַדת ִמי ָמָנה.

ָלַעד ַחָּיה...

ּתֹוַרת ַחִּיים ֶחְמָּדֵתנּו,
ִמִּפי ֶעְליֹון ִנְּתָנה,

ֶנַצח ִהיא ַנֲחָלֵתנּו,
ִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה.

ָלַעד ַחָּיה...

לעד חיה בלבבנו
הראי"ה קוק



ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה ֵהם ָקמּו
ְוִהּכּו ִבְּקֵצה ָהעֹוָלם

ִכְּבֵני ֶרֶשׁף ָחׁשּו ִהְרִחיקּו עּוף
ְלָהִשׁיב ֶאת ְכּבֹוד ָהָאָדם

ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי
ֶאל ְדַּבׁש ְשׂדֹוֶתיָה

ֶאל ַהַכְּרֶמל ְוַהִמְּדָבּר
ֶאל ַעם ֲאֶשׁר ֹלא ֶיֱחֶשׁה

ֶשֶׁאת ָבָּניו ֹלא ַיְפִקיר ְלָזר,
ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי ֶשְׁבָּהֶריָה

ּפֹוֶעֶמת ִעיר ִמּדֹור ְלדֹור
ֶאל ֶאֶרץ ֵאם ְלַטּבּוָרּה

ְקׁשּוִרים ָבֶּניָה ְבּטֹוב ּוְבַרע.

ַבֲּחִצי ַהַלְּיָלה עֹוֶבֶרת
ִבְּשׂדֹוֵתינּו רּוַח ָשָׁרב

ֲעָרָבה ִאֶלֶּמת ַתְּרִכּין ָאז ֹראׁש
ַעל ֲאֶשׁר ִעם ַשַׁחר ֹלא ָשׁב

ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי
ֶאל ְדַּבׁש ְשׂדֹוֶתיָה

ֶאל ַהַכְּרֶמל ְוַהִמְּדָבּר
ֶאל ַעם ֲאֶשׁר ֹלא ֶיֱחֶשׁה

ֶשֶׁאת ָבָּניו ֹלא ַיְפִקיר ְלָזר,
ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי ֶשִׁדְּמעֹוֶתיָה

נֹוְשׁרֹות ַעל ְשֵׂדה ַחָמִּנּיֹות
ֶשִׁעְצּבֹוָנּה ּוְשׂׂשֹוָנּה

ֵהם ְשִׁתי ָוֵעֶרב ְבֶּבֶגד יֹוָמּה.

ארץ צבי
מילים: תלמה אליגון רוז | לחן: דובי זלצר



מה בין גידול הירק לגידול האילן? מדוע האילן מתקיים לאורך ימים ולמאות שנים, 
וירק רק לזמן מה?

ניתן לכנות את ט'ו בשבט כ''יום דין'' לאילנות.
הרב קרליבך אומר כי לאילן יש תפילה מיוחדת להשי"ת, שיזכה להתקיים לעוד שנה, 

שיוציא עוד פירות מתוקים.
הירק ג"כ מתפלל אבל רק תפלה קטנה, בלי הרבה 'ציפיות'. הירק אינו מתפלל בכל 

מאודו, אלא רק שמח בזה שהיה בשולחן לכבוד שבת. 
תפילת התפוח היא תפלה עולמית, תפילה המתקיימת לעולם, התפוח לעומת הירק, 
של  הזה  המופלא  והתהליך  כוחו.  בכל  מתפלל  שנרקב,  לפני  ממש  האחרון,  ברגעו 
הריקבון והתפילה מתוך כך, מביאים לזריעת זרעים נוספים באדמה ובכוח זה ממשיך 

לצמוח לשנים רבות.
ט"ו בשבט הוא יום של קיווי לצמיחה, יום של תפילות, מתוך הסתרה.

-על פי תורה של הרב קרליבך, טו בשבט תשע"א-

התפילה על האילנות
קהילת הסטודנטיות "אורות אלירז" במכון אורה. 

קהילת צעירות, לומדת וצומחת בקרית משה.

ירקות זה האפיון של ארץ מצרים.
קצר  סיפור  לא  זה   .. תהליך  יש  באילנות   ? למה  בפרותיה..  משתבחת  ישראל  ארץ 
שמשקיעים בו קצת וצומח ירוק ומהר מוכל לאכילה.. יש לך לפחות 3 שנים של מאמץ 
וגם אז נאכל בירושלים או נפדה.. וגם אז קודם ביכורים .. ומעשרות .. והנה הגיע הזמן..
מפריה  לאכל  כדי  ומאמץ  לעמל  מוכנות  לתהליך  מוכנות  של  ארץ  היא  ישראל  ארץ 
יגיע   " ומוכנות ליגיעה  . הטוב מתגלה דווקא כשיש מוכנות סבלנית  ולשבע מטובה 
כפך כי תאכל אשריך וטוב לך " .. ארץ מצריים מקדשת את הנוחות את המשיכה ברגל 
מאמץ..  ומהו   עצמי  ריסון  מהו  יודעים  לא  הם  בקלות  והשקיה  מהנילוס  המים  של 
אנחנו שמחים בדרך סופרים את השנים של האילנות  מטו בשבט ומוכנים גם שלא 
תמיד נאכל אנחנו את הפירות אלא הדורות הבאים ..  שנזכה שטעם העץ -האמצעי 

והתהליך יהיו כטעם הפרי  בעינינו..
 טו בשבט שמח

חג לאילנות ומה עם הירקות למה להם לא עושים חג?
הרבנית אהובה צוקרמן



טובה הארץ מאד מאד...
נחלת  חמדת  "ארץ  ישראל,  ארץ  הטובה,  הארץ  הארץ,  של  חגה  הוא  בשבט  ט"ו 
חביבה  הארץ  הן  למשה  הקב"ה  לו  "אמר  יתברך.  ה'  מאת  מורשה  לנו  שניתנה  צבי", 
... אני אכניס את ישראל שהו חביבין עלי לארץ שחביבה  ... וישראל חביבין עלי  עלי 

עלי...")במד"ר כ"ג, ז'(.
שמרה הארץ אמונים לבניה לאורך הדורות, בעת גלותם מארצם, " והשימותי אני את 
הארץ – אומר רש"י זו היא מידה טובה לישראל, שלא ימצאו אויביהם נחת רוח בארצם, 
והיום  ובעת שובם בימי שיבת ציון, דאז  כ"ו, ל"ב(.  )ויקרא  שתהא שוממת מאויביה" 

בהקבץ בניה לתוכה, האירה לנו פנים.
נושאים עינינו לארכה ולרחבה של ארצינו ורואים את חזון הנביאים מתגשם. אמר ר' 
אבא "אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל  ענפיכם תתנו ופריכם תשאו 

לעמי ישראל כי קרבו לבוא" )סנהדרין ,צח.(
יורם טהר לב, המשורר והפיזמונאי, שנפרדנו ממנו בד' בשבט, ביום פקודתו של הבבא 
סאלי – אוהב עמו ישראל, היה הפסקול של הזמר העברי ונתן ביטוי לאהבתו לארץ, 
כל  תמו  לא  "עוד  שירו  שנים.  עשרות  במשך  שכתב  הרבים  בשיריו  ואנשיה  לנופיה 

פלאיך"  הוא הדהוד לדברי  הנביאים וחז"ל:
"ארצנו הקטנטונת ארצינו היפה...
קבליני אל שירייך כלה יפהפיה...

פתחי לי שערייך, אבוא בם אודה י-ה....
יחדיו נכה פה שורש, אל לב האדמה...

את לי את רק האחת
את לי אם ובת..."

בשבילי, ט"ו בשבט 
בשנת שמיטה
זה לגדול, לצמוח-
דווקא 
מההרפיה
מהשחרור

זה להניח בצד את הכלים
בהם אני תמיד משתמשת
לפתוח פתח לדבר אחר--
והנה
גם אני
מתחדשת

ארצנו הקטנטונת 
הרבנית לוסי מלמד

נטיעות של שמיטה
חן רחל



שלוש נקודות התבוננות פנימית לט"ו בשבט:
א. בט"ו בשבט השרף עולה באילנות )בא' בשבט על פי בית שמאי(. האילנות מתחילים 
לינוק ממי גשמי השנה החדשה והשרף, המוהל העולה בעץ ומחייה אותו, הוא חדש, 
טרי, טהור. חז"ל אומרים, שכשהשרף עולה, מתחילים פירות השנה החדשה לחנוט. 
אפשר לומר שהפירות העתידיים, הם המעוררים את העץ משנתו ויונקים דרכו את 

חיותם ומתיקותם.
ומה רואים מבחוץ? כלום. לא רואים שום שינוי. העץ נראה רדום, כמעט מת. אבל בתוך 

תוכו מפכים חיים חדשים. 
כך גם אנו, ברגעים שאנו מרגישות הכי מתות, חשוכות, חסרות חיבור וחיות, דווקא 
אז חונטים הפירות החדשים שלנו. דווקא אז השורשים שלנו מתעוררים לינוק חיות 
חדשה. תורה חדשה )אין מים אלא תורה( עולה בגזע שלנו. ומה רואים מבחוץ? כלום. 
ברגעים שאנו מרגישות שכחה עצמית, אפלה, חוסר ידיעה,  צריך לזכור שזהו סימן 
שמחות  ואנו  הפנימית   עבודתנו  של  הפירות  וכשמבשילים  להתחדשות.  מובהק 
בטעמם המתוק, צריך לזכור להודות על הזמנים שבהם לא הרגשנו כלום. זמן העיבור. 

זמן הראשית.
ב. בט"ו בשבט מתפללים על האתרוג שנברך עליו בסוכות. איזו אמונה! האתרוג נמשל 
 - משובחים  ברצונות  שיתמלא  בו  להאמין  חדש,  לב  על  להתפלל  טוב  זמן  זה  ללב. 
רעותא דליבא, באהבה טהורה, בבינה יתרה. שיהיו בו גם טעם וגם ריח. שנזכה לאהוב 

בו אהבת חינם.
רבים.  לרחמים  נתפלל  הרחם.  הוא  הלא  תחתון,  ולב  עליון  לב  לנו  יש  הנשי,  בגוף 

לפוריות ושגשוג. להולדה בשמחה ובקלות.
ג. ואחרון, חוש הנפש של חודש שבט הוא חוש האכילה. בחודש זה אנו מתקנות את 
ה"איך" של האכילה. את כוונת הלב, הנוכחות הערה והדבקות בעת האכילה. שנזכה 
ניצוצות הקדושה  יעלו  כך  ידי  ועל  ה' בתוך המאכלים  לאכול בקדושה, להתענג על 

הטמונים במאכלים לשורשם העליון אמן.

)שירה ליכטיג- מלמדת פנימיות התורה והנפש, מלווה תהליכי צמיחה אישיים, מנחה סדנאות 
ותומכת לידה(

פנימיות החג
הרבנית שירה ליכטיג



ברחובנו הצר
גר נגר אחד מוזר

הוא יושב בצריפו
ולא עושה דבר.

איש אינו בא לקנות,
ואין איש מבקר,
ושנתיים שהוא
כבר אינו מנגר.

והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו
לבנות כסא לאליהו שיבוא,

על כפיו אותו יביא,
לאליהו הנביא.

והוא יושב ומחכה לו
כבר שנים חולם הוא שיזכה לו,

על סודו שומר ומחכה לו
מתי כבר יגיע היום.

ברחובנו הצר
גר סנדלר אחד מוזר

הוא יושב בצריפו
ולא עושה דבר.

מדפיו הריקים
מכוסים באבק

כבר שנתיים מונח
המרצע בשק.

על כפיו יביא
יהורם גאון | מילים: יורם טהרלב

והוא חולם כי נעליים הוא תופר,
בן על הרים ינוו רגלי המבשר.

על כפיו אותן יביא,
לאליהו הנביא.

והוא יושב ומחכה לו...

בירושלים ישנו
איש לגמרי לא צעיר,

שבנה הרבה בתים
בכל פינות העיר.

הוא מכיר כל סמטה,
כל רחוב ושכונה,

הוא בונה את העיר
כבר שבעים שנה.

והוא חולם כי, כמו שאת העיר בנה,
יניח למקדש את אבן הפינה.

על כפיו אותה יביא
אליהו הנביא.

והוא יושב ומחכה לו...



ט"ו בשבט במקור הינו חג האילנות עם משמעות הלכתית לגבי דיני תרומות ומעשרות 
ולא חג הפירות.

תוספת הפירות היא מנהג שהתקבל יותר מאוחר .
בעץ, בשונה מהירקות ומהחיטה- זמן המבחן – ההגדרה של הפרי איננה מתי הפרי 
מבשיל וניתן להנות ממנו. אלא מתי הייתה עונת הגשמים שהניבה את הפרי )החנטה( 

לפני או אחרי ט"ו בשבט ?
בעץ-אנחנו נקראים לשים לב לתהליכים הרבה יותר מוקדמים ונסתרים.

 , ה'  בעבודת  בחינוך,  תהליכים  הרבה  ,ישנם  באדם  כך  בעץ,  והצמיחה  הגדילה  וכמו 
עבודת המידות, גאולה פרטית וכללית...שאת הפירות רואים רק לאחר זמן...

מהתהליכים  ולהתרגש  להעריך  לשמוח  אלא  הפרי  את  רק  להעריך  לא  החכמה 
הקודמים , מהדרך!

לעיתים בדרך לפרי- יש בלבול, איבוד סבלנות , צריך להאמין שהפרי בע"ה יבוא. ומעל 
לכל לזכור שאכן, פירות הם תוצר וזה חשוב, אך אנו מייקרים את התהליך, הדרך.

שנזכה להיות בסבלנות ולהנות מהדרך גם כשהיא מתארכת.

שתי מהויות עיקריות של ט"ו בשבט -
גם כשהם עדיין מתחת  וקורים בתוכנו  1. ראייה פנימית של התהליכים המתחילים 
חוגגים  אנחנו  כלומר  באילנות',  השרף  'עלה  הזו  שבתקופה  מתואר   - השטח  לפני 
העלים  שיצאו  לפני  בגזע,  עדיין  כשהוא  החורף,  לאחר  והתקדמות  צמיחה  תהליך 

והפריחה שיבואו באביב. 
חיצוניות  שבעיניים  פנימית.  ועבודה  תהליך  קדם  בחוץ,  ונראה  שיוצא  תהליך  לכל 
גם  לתהליך  מודעים  פנימית  בראיה  אך  ולהעריך.  לראות  קשה  תוצאה  שמחפשות 
השתנה  כבר  הכיוון  אך  מהלילה  קצרות  עדיין  החמה  שעות  פנימי,  עדיין  כשהוא 

לטובה, אנחנו בכיוון הנכון. 
היכולת להרגיש ולשמוח על התהליך הפנימי הקורה ועולה בנו עוד לפני שהוא 'יוצא 
לאור' לעיניי אחרים, בבטחון שבין אם זה קורה מתחת לפני הגזע או מעליו, יש כאן 

כבר התקדמות וצמיחה.
2. תיקון האכילה - ההגעה למקום של אכילה ואף הנאה ממנה מתוך רצון להשתמש 
בעולם הזה רק לטוב, ולהשפיע טוב בעזרת הכוחות שנקבל מאותה אכילה היא תיקון 
האכילה מעץ הדעת, ומסמלת בעצם את השימוש הנכון בכל גשמיות העולם הזה. בלי 
בריחה מגשמיות העולם ולא מתוך תאוות ושקיעה בו, אלא מתוך חיבור כל דבר וכל 

מעשה לשורש החיים ולטוב.

תהליכים נסתרים
הרבנית אביטל שמחוני

מהות החג
שירה פינצ'ובר



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.

על כל אלה
מילים ולחן: נעמי שמר

אנא, שמור לי על כל אלה
ועל אהובי נפשי,

על השקט, על הבכי
ועל זה השיר.

על כל אלה...



ט"ו בשבט הוא יום מיוחד. חז"ל גילו, בחוכמתם, שהיום הזה הוא מועד החנטה, תחילת 
היווצרות הפרי. במציאות לא רואים דבר על פני הקרקע, אך כבר חוגגים. זו הסיבה 
בגינה צמיחת העשבים מכונה "שירה", שירת העשבים: עדיין בחושך, במעבה לאדמה, 

טרם בקעו והם כבר שרים. 
וחסרי  מעוכבים  בחייך  שדברים  לך  נראה  שאפילו  ההבנה  במהותו,  הוא  בשבט  טו 
כשליבך  וגידים.  עור  כעת  קורם  תהליך  איזשהו  מעיניך  הנסתרת  במציאות  תזוזה, 
נשרף בכאב, כבר השרף עולה באילנות. טו בשבט הוא ההבנה שאין המתנה שהיא 
לשווא, אך שלפני שיוצאת הצמיחה אל החוץ, תמיד תראי מחיצה. אלא אותן אותיות, 
כשראשית  ובינתיים,  לצמיחה.  תקדם  המחיצה  חברתה.  בוא  את  מבשרת  והאחת 

הצמיחה היא לעולם נסתרת, את נתבעת לשיר עליה עוד בטרם ראית אותה.
טו בשבט הוא יום תפילה גדול. התפללי, שתזכי לראייה הנסתרת, זו שמבינה צמיחה 

עוד לפני שראתה אותה, זו שמבינה שכל מה שסגור הוא הכפתור לפני הפרח. 
עבריה.  ואם  אדמה  אמא  אמא-  של  מובהקת  תכונה  היא  הנסתרת  הראייה  אומנות 
לא  "כי  יהודית.  נשית  גבורה  בפנינו  שמציג  "שמות",  בחומש  חל  תמיד  בשבט  טו 
כנשים המצריות העבריות, בטרם תבוא אלהן המילדת- וילדו!" )שמות א' יט(. בניגוד 
למצריות, הזקוקות לצירים ולראייה הממשית של התינוק עם לידתו, הרי שהעבריות 

כבר בשלב העוברי יודעות שהן מגדלות אשיות, אב לילדים, בן זוג...
מיילדת  היא  אישה  וכל  יהודית.  אמהית-  תכונה  זו  למחיצה-  מבעד  צמיחה  לראות 
ובעלת חוכמת חיים, "כי חיות הנה!". אישה מבינה מהי חנטה - היא מושיטה ידיים 

לתינוק שטרם יצא לאוויר העולם.
זה כוחה של אמא אדמה, שעשויה להראות ריקה ושוממת אך מבפנים כבר רוחשת 
חיים. זו ההבנה שלך בט"ו בשבט: שכל מה שייחלת לו עושה דרכו אליך כעת, ממעבה 

האדמה.

)הדבר תורה לקוח מספרה של הרבנית ימימה מזרחי- "במה אברכך"(.

אדמה רוחשת חיים
בתיה חוה לרנר



שבט תשפ"ב


