קוראים ,יוצאים ו ...מצלמים! – סדנת צילום לט"ו בשבט
איך צומחים?
הבטתי בשתיל וראיתי עץ,
ומעבר לו הבחנתי בעץ נוסף.
ידעתי שיש לו שרשים ותהיה לו צמרת,
ובכל זאת לא תפסתי את העיקר ,את הצמיחה.
כשהייתי קטן ,חשבתי שהצמיחה פורצת בלילות,
כיוון שאף פעם לא ראיתי אותה.
רק כשבגרתי הבנתי שהצמיחה היא סוד החיים,
וסודות לא מגלים,
רק חשים.

כמה טוב לדעת שהצמיחה לא תחדל לעולם.
כמה טוב לדעת שאת סודה גילתה רק לאלה החרדים לה,
המתפללים לה ,המאמינים והמייחלים.
כך צמיחתו של אדם שהיא מבפנים ,רק מבפנים.
את פשר צמיחתו ,לא ידע איש לעולם.

ר' יצחק ,בשעה שעמד להפרד מחברו ,ר' נחמן ,ברכו בברכה
הבאה :אמשול לך משל ,למה הדבר דומה  -לאדם שהיה הולך
במדבר והיה רעב ועיף וצמא .ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצלו
נאה ,ואמת המים עוברת תחתיו .אכל מפירותיו ,ושתה ממימיו,
וישב בצלו .כשביקש ללכת ,אמר :אילן אילן ,במה אברכך? אם
אומר לך שיהו פירותיך מתוקין  -הרי פירותיך מתוקין ,שיהא
צלך נאה  -הרי צלך נאה ,שתהא אמת המים עוברת תחתיך -
הרי אמת המים עוברת תחתיך ...אלא :יהי רצון שכל נטיעות
שנוטעין ממך יהיו כמותך.
אף אתה ,במה אברכך? אם בתורה  -הרי תורה ,אם בעושר -
הרי עושר ,אם בבנים  -הרי בנים .אלא :יהי רצון שיהיו בניך
ובנותיך כמותך.
(מעובד לפי תלמוד בבלי ,מסכת תענית ,דף ה' ,עמוד ב')

בחרו משפט אחד מהדף
וצלמו תמונה שתביע אותו.
שלחו את התמונה בווטסאפ

(אסף יגורי ,פדוי-שבי וחבר-כנסת לשעבר)

העץ הזה הוא אני
ית ָך
אֲנִ י הַ מַ ִסיק ַבקָ ָרה אֶ ת ֵּב ְ
ֲשכָ ה
ילות ח ֵּ
וַ אֲנִ י אֲבוקָ ה ְבלֵּ ֹ
לוהֵּ ט
אֲנִ י הוא הַ צֵּ ל ְב ֹיום קַ יִ ץ ֹ
צועֵּ ד
וַ אֲנִ י הַ ִמ ְשעָ ן לַ י ִָשיש הַ ֹ
וַ אֲנִ י הַ מֵּ נִ יב אֶ ת הַ ְפ ִרי הַ מֻ ְבחָ ר
רונְ ָך הַ נִ חָ ר
ְלמַ עַ ן ַת ְרוֶ ה אֶ ת גְ ֹ
את ָך ְלפַ ְרנֵּס ִמ ְש ָפחָ ה ְמחַ ָכה
ו ְבצֵּ ְ
אֲנִ י חֵּ ץ וְ קֶ ֶשת וַ ֲאנִ י הַ חַ ָכה.
קו ָרה ֶשהֵּ ִקימָ ה ִב ְק ָתה
ִכי אֲנִ י הַ ֹ
ש ְלחָ ן וַ אֲנִ י הַ ִמטָ ה
וַ אֲנִ י הַ ֻ
קוף
וַ אֲנִ י הַ סַ ף וַ אֲנִ י הַ מַ ְש ֹ
וַ אֲנִ י הַ י ִָדית ֶשהָ פְ כָ ה לַ מָ ֹנוף
רון
וַ אֲנִ י הַ גַ ְלגַ ל וַ אֲנִ י הַ קָ ֹ
ֲרון.
ֲרון ְלמַ סָ ע אַ ח ֹ
וַ אֲנִ י הָ א ֹ
עובֵּ ר וְ הַ ָשב,
ֲדונִ י הָ ֹ
ִמשום ָכ ְך ,א ֹ
אַ ל ִתפְ גַ ע ִבי לַ ָשוְ א,
אַ ל ִתפְ גַ ע ִבי לַ ָשוְ א!
(המנון שמורות הטבע של מוזמביק –
תרגם :דידי מנוסי)

ל_______________:
שחכמתו מ ֻרבה ממעשיו  -למה הוא דומֶׁ ה?
הוא (ר' אלעזר בן עזריה) היה אומֵ ר :כל ֶׁ
שענפיו מ ֻרבין ושרשיו מֻ עטין ,והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו.
לאילן ֶׁ
שמעשיו מ ֻרבין מֵ חכמתו – למה הוא דומֶׁ ה?
אבל כל ֶׁ
שענפיו מֻ עטין ושרשיו מ ֻרבין,
לאילן ֶׁ
שבעולם באות ונושבות בו ֵאין מזיזין אותו ממקומו.
שאפלו כל הרוחות ֶׁ
ֶׁ
(משנה ,מסכת אבות פרק ג משנה י"ז)

