
 

נָּ  ד ֶבֱאלּול רֹאש ַהשָּ ִלים. ְבֶאחָּ ְרגָּ ִכים ְולָּ נָּה ַלְמלָּ ן רֹאש ַהשָּ ד ְבִניסָּ ם. ְבֶאחָּ ִנים הֵׁ י שָּ אשֵׁ ה רָּ עָּ ה. ַרִבי ַאְרבָּ מָּ ה ְלַמְעַשר ְבהֵׁ

זָּ  י רֹאֶאְלעָּ ד ְבִתְשרֵׁ י. ְבֶאחָּ ד ְבִתְשרֵׁ קֹות.  ר ְוַרִבי ִשְמעֹון אֹוְמִרים, ְבֶאחָּ ה ְוַלְירָּ ִנים ְוַלְשִמִטין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְנִטיעָּ נָּה ַלשָּ ש ַהשָּ

ל אֹוְמִרים, ית ִהלֵׁ ית ַשַמאי. בֵׁ י בֵׁ ן, ְכִדְברֵׁ ִאילָּ נָּה לָּ ט, רֹאש ַהשָּ ד ִבְשבָּ ר בֹו ְבֶאחָּ שָּ ה עָּ :ַבֲחִמשָּ  
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ֶפן ם, בֹוֵרא ְפִרי ַהגָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 

נּו ַלְזַמן ַהֶזה נּו ְוִהִגיעָּ ם ֶשֶהֱחיָּנּו ְוִקְימָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ַהעֹולָּ רּוְך ַאתָּ   בָּ

 

עֹו ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ ֵעץבָּ ם בֹוֵרא ְפִרי הָּ לָּ  

 

 

יֲאָךָ֖  יָך ְמִבִֽ ָ֣ה ֱאֹלֶהֶ֔ י ְיהוָּ ה ְוֶגִ֥ ִכִּ֚ ֶ֔ ֙ה ּוְשֹערָּ ֶרץ ִחטָּ ר׃ ֶאֶ֤ ִֽ הָּ ה ּובָּ ָ֖ ים ַבִבְקעָּ ת ֹיְצִאִ֥ ִים ֲעיָֹּנ֙ת ּוְתֹהֹמֶ֔ י מֶָּ֔ ֶרץ ַנֲָ֣חלֵׁ ה ֶאִּ֚ ָ֑ ֶרץ טֹובָּ ֶפן  ֶאל־ֶאָ֣

אכַ  נֻ֙ת תִֹֽ א ְבִמְסכֵׁ ֶֹ֤ ר ל ֶרץ ֲאֶשֶׁ֨ ש׃ ֶאֶ֗ ִֽ ֶמן ּוְדבָּ ִ֥ית ֶשָ֖ ֶרץ־זֵׁ ֹון ֶאִֽ ָ֖ה ְוִרמָ֑ נָּ ר ּוְתאֵׁ א־ֶתְחַסִ֥ ִֹֽ ֶחם ל ּה ֶלֶ֔ ָ֣ ל ל־בָּ ֶנָ֣יהָּ ַבְרֶזֶ֔ ר ֲאבָּ ֶרץ ֲאֶשָ֣ ּה ֶאִּ֚ ָ֑ ל בָּ ֹכָ֖

ה אֲ  ָ֖ ֶרץ ַהֹטבָּ ִ֥ אָּ יָך ַעל־הָּ ָ֣ה ֱאֹלֶהֶ֔ ֙ ֶאת־ְיהוָּ ַרְכתָּ ִֽ ְעתָּ ּובֵׁ ָ֑ בָּ ָ֖ ְושָּ ַכְלתָּ ֶשת׃ ְואָּ ב ְנֹחִֽ יהָּ ַתְחֹצִ֥ ֶרָ֖ ֲהרָּ ְך׃ ּומֵׁ ִֽ ַתן־לָּ ִֽ ר נָּ ֶשִ֥  



 

ֶרץ  אָּ ֹבאּו ֶאל הָּ  ִכי תָּ

ה ּוְנַטְעתֶ  ץ ְתִחלָּ ל עֵׁ ם כָּ  

ץ ִפְריֹו  עֵׁ ַתן הָּ  ְונָּ

ה  ֶרץ ְיבּולָּ אָּ  ְוהָּ

נֹות  ת ִלְנֹטַע ִאילָּ  עֵׁ

נֹות  ת ִלְנֹטַע ִאילָּ  עֵׁ

ת ִלְנֹטַע ְוִלְבנֹות   עֵׁ

 ִויַשְבֶתם ִאיש ַתַחת ַגְפנֹו 

נָּתֹו   ְוַתַחת ְתאֵׁ

תּול  ץ שָּ  ִוְהִייֶתם ְכעֵׁ

י - ַעל ִים -ַפְלגֵׁ מָּ  

נֹות  ת ִלְנֹטַע ִאילָּ  עֵׁ

ת ִלְנֹטַע   נֹות עֵׁ ִאילָּ  

ת ִלְנֹטַע ְוִלְבנֹות   עֵׁ

ם  ְרבֹות עֹולָּ  ּוְבִניֶתם חָּ

 ֹשְממֹות ְתקֹוְממּו 

ַאְדַמְתֶכם -ִוְחִייֶתם ַעל   

ם  ֶבַטח ּוְלעֹולָּ  לָּ

נֹות  ת ִלְנֹטַע ִאילָּ  עֵׁ

נֹות  ת ִלְנֹטַע ִאילָּ  עֵׁ

ת ִלְנֹטַע ְוִלְבנֹות   עֵׁ

ִמיר ִהִגיַע; ְוקֹול ַהתֹור, נִ -ִכי ת ַהזָּ ֶרץ, עֵׁ אָּ ִנים ִנְראּו בָּ ַלְך לֹו. ַהִנצָּ ַלף הָּ ר; ַהֶגֶשם, חָּ בָּ ו, עָּ נָּה  ִהנֵׁה ַהְסתָּ נּו. ַהְתאֵׁ ְשַמע ְבַאְרצֵׁ

ִתי, ּו  ְך( ַרְעיִָּתי יָּפָּ יַח; קּוִמי לכי )לָּ ְתנּו רֵׁ ַדר נָּ ִנים ְסמָּ , ְוַהְגפָּ ה ַפֶגיהָּ ְנטָּ ְך -ְלִכי חָּ לָּ  

ֶפן ם, בֹוֵרא ְפִרי ַהגָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ



 

ֵעץ ם בֹוֵרא ְפִרי הָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

רּוְך  ִעיר; ּובָּ ה, בָּ רּוְך ַאתָּ רּוְך ְפִריבָּ ֶדה. בָּ ה, ַבשָּ ְתָך, ּוְפִרי ְבֶהְמֶתָך-ַאתָּ ֶפיָך, ְוַעְשְתרֹות צֹאֶנָך.  --ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדמָּ ְשַגר ֲאלָּ

אֶתָך ה, ְבצֵׁ רּוְך ַאתָּ ה, ְבֹבֶאָך; ּובָּ רּוְך ַאתָּ רּוְך ַטְנֲאָך, ּוִמְשַאְרֶתָך. בָּ . בָּ  



 

  כשאמא באה הנה יפה וצעירה

 אז אבא על גבעה בנה לה בית 

 חלפו האביבים, חצי מאה עברה

 ותלתלים הפכו שיבה בינתיים 

 אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה 

 אותה הדומייה וגם אותה התפאורה

 

 חורשת האקליפטוס 

הסירה  הגשר  

 וריח המלוח על המים 

 מעבר לירדן רעמו התותחים

 והשלום חזר בסוף הקיץ 

 וכל התינוקות היו לאנשים 

 ושוב על הגבעה הקימו בית

 אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה 

 אותה הדומייה וגם אותה התפאורה

 

 חורשת האקליפטוס 

הסירה  הגשר  

 וריח המלוח על המים 



 

ֶפן ם, בֹוֵרא ְפִרי ַהגָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

רּו ֵעץבָּ ם בֹוֵרא ְפִרי הָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ְך ַאתָּ  

ה  מָּ ֲאדָּ ם בֹוֵרא ְפִרי הָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 

 

 

 

 

 

א ֱאֹלִהים ֶאת  ם, ֱאֹלִהים,  -ַוִּיְברָּ ֶרְך ֹאתָּ ם. ַוְיבָּ א ֹאתָּ רָּ ה, בָּ בָּ ר ּוְנקֵׁ כָּ א ֹאתֹו:  זָּ רָּ ם ְבַצְלמֹו, ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים בָּ דָּ אָּ ֶהם  הָּ ַוּיֹאֶמר לָּ

ל-ֱאֹלִהים ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת  ַמִים, ּוְבכָּ ; ּוְרדּו ִבְדַגת ַהּיָּם, ּוְבעֹוף ַהשָּ ֶרץ, ְוִכְבֻשהָּ אָּ ֹרֶמֶשת ַעל- הָּ ֶרץ. ַוּיֹאֶמר -ַחּיָּה, הָּ אָּ הָּ

ֶכם ֶאת ל -ֱאֹלִהים, ִהנֵׁה נַָּתִתי לָּ ַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל-כָּ ֶשב ֹזרֵׁ ל- עֵׁ י כָּ ֶרץ, ְוֶאת-ְפנֵׁ אָּ ל- הָּ ץ ֲאֶשר- כָּ עֵׁ ַרע:  - בֹו ְפִרי-הָּ ַע זָּ ץ, ֹזרֵׁ עֵׁ

ל  ה. ּוְלכָּ ְכלָּ ֶכם ִיְהֶיה, ְלאָּ ל -לָּ ֶרץ ּוְלכָּ אָּ ש ַעל-ַחַּית הָּ ַמִים ּוְלֹכל רֹומֵׁ ֶרץ, ֲאֶשר-עֹוף ַהשָּ אָּ ל-בֹו ֶנֶפש ַחּיָּה, ֶאת-הָּ יֶֶרק - כָּ

ה; ַוְיִהי ְכלָּ ֶשב, ְלאָּ ן. ַוַּיְרא ֱאֹלִה -עֵׁ ל-ים ֶאתכֵׁ ה, ְוִהנֵׁה- כָּ שָּ . ֹבֶקר, יֹום ַהִשִשי-ֶעֶרב ַוְיִהי-טֹוב ְמֹאד; ַוְיִהי -ֲאֶשר עָּ



 

ח  ר ִיְפרָּ מָּ  ַצִדיק ַכתָּ

נֹון ִיְשֶגה   ְכֶאֶרז ַבְלבָּ

י  ית ֲאֹדנָּ  ְשתּוִלים ְבבֵׁ

ינּו ַיְפִריחּו   ְבַחְצרֹות ֱאֹלהֵׁ

ה  יבָּ  עֹוד ְינּובּון ְבשֵׁ

ִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּו   ְדשֵׁ

י - ְלַהִגיד ִכי ר ֲאֹדנָּ יָּשָּ  

ה בֹו-צּוִרי ְולֹא  תָּ ַעְולָּ  

ֶליָך  ה ִלְגמֹור לֹא עָּ אכָּ ַהְמלָּ  

ל ִמֶמנָּה טֵׁ ה ֶבן חֹוִרין ִלבָּ  ְולֹא ַאתָּ



 

 שלג על עירי, כל הלילה נח 

 אל ארצות החום אהובי הלך

עירי, והלילה קר שלג על    

 מארצות החום לי יביא תמר

 שלג על עירי, והלילה הקר 

 מארצות החום לי יביא תמר

 דבש התאנה, מתק החרוב 

טוב ואורחת גמלים עמוסי כל    

 הנה שוב ישוב, שמש לבבי 

 ומשם תפוח זהב יביא 

 הנה שוב ישוב, שמש לבבי 

 ומשם תפוח זהב יביא 

 שלג על עירי, נח כמו טלית 

? מארצות החום, מה הבאת לי  

 שלג על עירי, שלג על פני 

 ובתוך הפרי כל געגועי 

 שלג על עירי, שלג על פני 

 ובתוך הפרי כל געגועי 

 



 

ֶפןבָּ  ם, בֹוֵרא ְפִרי ַהגָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  

ַלִים ! ה ִבירּושָּ אָּ נָּה ַהבָּ  ְלשָּ

 

 
 



 

https://www.mercazusa.org/2021/12/tubshevat5782celebration/

