
מערך טו בשבט
שירים ודקלומים

ט"ו בשבט, ט"ו בשבט,
חג היום לגן.

ט"ו בשבט, ט"ו בשבט,
חג היום לגן.

חג לפרח, חג ליער,
חג לכל אילן.

חג לפרח, חג ליער,
חג לכל אילן.

***

על העץ שצמח לו בגן
טיפס ועלה לו ילד קטן
מענף לענף טיפס הוא

את קן הציפורים חיפש הוא
וצנח לו וצנח לו והופ והתגלגל
וצנח לו וצנח לו והופ והתגלגל

***

איך צומח עשב
איך צומח עשב? ככה...
איך צומח פרח? ככה...

איך חיטה צומחת? ככה...
איך צומח ילד? ככה...

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.

הארץ משוועת
הגיעה עת לטעת,
כל אחד יקח לו עץ
באתים נצא חוצץ.

***

"בחצר של סבא צומח עץ ישן,
אבא שלי נטע אותו כשהיה קטן,

הרוח טלטלה אותו
הגשם השקה אותו

השמש חיממה אותו
מלאך אמר לו גדל"

כך הולכים השותלים
רון בלב ואת ביד

מן העיר ומן הכפר
מן העמק, מן ההר

בט"ו בשבט
בט"ו בשבט

למה באתם, השותלים?
נכה בקרקע ובצור

וגומות סביב נחפור
בהרים ובמישור

בט"ו בשבט
בט"ו בשבט

מה יהא פה, השותלים?
שתיל יבוא בכל גומה

יער עד יפרוש צילו
על ארצנו ערומה

בט"ו בשבט
בט"ו בשבט

משפחה מיוחדת במינה

יֵׁש ִלי ִמְׁשָּפָחה ְמיֶֻחֶדת ְבִמינָּה,
ֶׁשָּכל ַהּיֹום אֹוֶכֶלת יְָרקֹות ִמן ַהִּגּנָה

ֲאָבל ְלכֹל ֶאָחד יֵׁש יֶֶרק ְמיָֻחד,
ֶׁשהּוא אֹוֵהב ִלְז�ל ְּבאֹוֶפן ְמיָֻחד.

ּדֹוד ֱאִליֶעֶזר אֹוֵהב ַרק ֶּגֶזר,
ּדֹוָדה ֲהַדָּסה אֹוֶהֶבת ָחָסה,
ּדֹוד יְִחיֵאל אֹוֵהב ַרק ִּפְלֵּפל,

וְדֹוד ַאְרנֹון אֹוֵהב ַרק ְצנֹון
וְרֹונִית ַהּדֹוָדנִית- ְצנֹונִית.

ִלְכבֹוד ַהִּמְׁשָּפָחה ַהְּמיֶֻחֶדת ְבִמינָּה,
ֶאת ָּכל ַהּיְָרקֹות ֲאנִי ָזַרְעִּתי ַּבִּגּנָה

ּוְלִמי ֶׁשָּבא אֹוָתנּו ְלָבֵקר,
ֲאנִי נֹוֵתן ֶאת ָמה ֶׁשָּטִעים לֹו ְּביֹוֵתר.

ְלּדֹוד ֱאִליֶעֶזר- ָסָלט ֶׁשל ֶּגֶזר,
ְלדֹוָדּה ֲהַדָּסה– ָסָלט ֶׁשל ַחָּסה,

ְלּדֹוד יְִחיֵאל- ָסָלט ֶׁשל ִּפְלֵּפל,
ּוְלּדֹוד ַאְרנֹון- ָסָלט ֶׁשל ְצנֹון
ּוְלרֹונִית ַהּדֹוָדנִית- ְצנֹונִית.

ְּכֶׁשּיֵׁש ִלי יֹום ֻהֶּלֶדת ַּפַעם ְּבָׁשנָה
ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ִמְתַאֶסֶפת ַּבִגּנָה

וְִלְכבֹוד ֻּכָּלם, ְּבאֶֹפן ְמיָֻחד
ִמָּכל ַהּיְָרקֹות, ֲאנִי ֵמִכין ָסָלט

"ככה שותלים שתיל, קצת חופרים
במעדר, לא לאט ולא מהר.

מחזיקים בשתיל ישר, הכי ישר
שרק אפשר, מכסים מעט בחול,
מהדקים וזה הכל. עץ חדש נולד

איזה מזל.
נשקה אותו מיד

שיצמח ויגדל (לאה נאור)"

***

שקד או שקדיה/ לאה נאור
עץ שקד אחד

עמד לבד בצד,
וחשב לו מה יהיה ומה היה,

ואיך קוראים לו: שקד או שקדיה

היה אז חורף קר
הגשם לא נגמר

פתאום השמש בא מבין העננים
על ענפיו פרחו פרחיו הלבנים

אז כל ילדי הגן
יעל, נורית ודן

רקדו ושרו לו ששמש פז זורחת
וש.. השקדיה, השקדיה פורחת.



פעם שאלתי עץ -
"עץ, איך זה להיות עץ?"

"אתה וודאי מתלוצץ"- אמר העץ.
"לא ולא", אמרתי - "ברצינות

גמורה,
זה טוב או רע?"

"רע?" תמה העץ. "מדוע?"
"ולא אכפת לך שאתה תקוע כל

השבוע?"
"אינני תקוע, אני הרי נטוע"

"ולא מתחשק לך לפעמים ללכת
לבקר חברים

או לראות מה נשמע במקומות
אחרים?"

"אין לי כל צורך לנוד ולנוע.
ציפורים מזמרות לי באופן קבוע

פרפרים לי נושקים, מלטפת הרוח
ולנגד עיני כל האופק פתוח."

"ובלילה כשכולם ישנים - אז מה?"
"בלילה אני מאזין לדממה

ושומע
איך נושמת האדמה
איך פירות מבשילים
איך יורדים הטללים

ובתוך ענפי ישנים גוזלים ואני
שומר על שנתם."

"אני אוהב אותך עץ" - אמרתי
והלכתי אל גני

ונטעתי לי עץ מול חלוני.

ָסָלט ֵמַהֶּגֶזר ֶׁשל ּדֹוד ֱאִליֶעֶזר
וְַגם ֵמַהַחָּסה ֶׁשל ּדֹוָדה ֲהַדָּסה
וְַגם ֵמַהִּפְלֵּפל ֶׁשל ּדֹוד יְִחיֵאל

ּוֵמַהְּצנֹון ֶׁשל ּדֹוד ַאְרנֹון

אז עץ שקד נחמד הבין הכל מיד
בעצם שמו שקד, וכך תמיד היה

אבל מי שאוהב אותו,
קורא לו שקדיה

 


