
 

 

 סדנת צילום לט"ו בשבט –ו... מצלמים!  קוראים, יוצאים
 
 

 מה יותר חשוב, ענפים או שורשים?
 

יו :ָהָיה אֹוֵמר )ר' אלעזר בן עזריה(הּוא  ֲעש ָ ה ִמּמַּ ָחְכָמתֹו ְמֻרּבָ ֶׁ  ה?ְלָמה הּוא דֹומֶׁ  - ּכֹל ש 

יו ֻמָעִטין,  ָ ָרש  ָ ין ְוש  ֲעָנָפיו ְמֻרּבִ ֶׁ ּתוֹ  ְלִאיָלן ש  ָאה ְועֹוְקרַּ ּתוֹ  ְוָהרּוחַּ ּבָ ָני ְוהֹוְפכַּ ל ּפָ  ו.עַּ
יו מְ  ָ ֲעש  ּמַּ ֶׁ ין ֵמָחְכָמתוֹ ֲאָבל ּכֹל ש   ה?ְלָמה הּוא דֹומֶׁ   – ֻרּבִ

ין, יו ְמֻרּבִ ָ ָרש  ָ ֲעָנָפיו ֻמָעִטין ְוש  ֶׁ   ְלִאיָלן ש 
 ֶׁ קֹומש  בֹות ּבֹו ֵאין ְמִזיִזין אֹותֹו ִמּמְ אֹות ְונֹוש ְ עֹוָלם ּבָ ּבָ ֶׁ ל ָהרּוחֹות ש   .וֹ ֲאִפּלּו ּכָ

 
 (ז"משנה, מסכת אבות פרק ג משנה י)

 

 העץ הזה הוא אני
 

יְתךָ ֲאִני  ֵּ ָקָרה ֶאת ב   ַהַמִסיק ב ַ

ָכה ילֹות ֲחש ֵּ לֵּ ָקה ב ְ  ַוֲאִני ֲאבו 

ט יֹום ַקִיץ לֹוהֵּ ל ב ְ  ֲאִני הו א ַהצֵּ

ד יש  ַהצֹועֵּ ָען ַלָיש ִ  ַוֲאִני ַהִמש ְ

ִרי ַהֻמְבָחר ְ ִניב ֶאת ַהפ   ַוֲאִני ַהמֵּ

 ְלַמַען ַתְרֶוה ֶאת ְגרֹוְנָך ַהִנָחר

ָחה ָ פ  אְתָך ְלַפְרנֵּס ִמש ְ ְבצֵּ ה ו  ָ  ְמַחכ 

ת ַוֲאִני ַהַחכ ָ ֲאנִ  ץ ְוֶקש ֶ   ה.י חֵּ

 

ְקָתה ִקיָמה ב ִ הֵּ י ֲאִני ַהקֹוָרה ש ֶ  כ ִ

ְלָחן ַוֲאִני ַהִמָטה ֻ  ַוֲאִני ַהש 

קֹוף  ַוֲאִני ַהַסף ַוֲאִני ַהַמש ְ

ָהְפָכה ַלָמנֹוף  ַוֲאִני ַהָיִדית ש ֶ

 ַוֲאִני ַהַגְלַגל ַוֲאִני ַהָקרֹון

 ן.ַאֲחרוֹ ֲאִני ָהֲארֹון ְלַמָסע וַ 

 

ךְ  ָ ו ם כ  ב, ִמש  ר ְוַהש ָ  ,ֲאדֹוִני ָהעֹובֵּ

ְוא י ַלש ָ  ,ַאל ִתְפַגע ב ִ

ְוא י ַלש ָ  !ַאל ִתְפַגע ב ִ
 

  –)המנון שמורות הטבע של מוזמביק 
 תרגם: דידי מנוסי(
 

 מהדףבחרו משפט אחד 
 וצלמו תמונה שתביע אותו.

שלחו את התמונה 
 בווטסאפ 

 
 ל:_______________

 איך צומחים?
 

 ,וראיתי עץבטתי בשתיל ה
 עץ נוסף.ומעבר לו הבחנתי ב

 ,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, 
 .חשיםרק 

 
 .שהצמיחה לא תחדל לעולם לדעתכמה טוב 

 ,כמה טוב לדעת שאת סודה גילתה רק לאלה החרדים לה

 .המאמינים והמייחלים המתפללים לה,

 .כך צמיחתו של אדם שהיא מבפנים, רק מבפנים

 .ע איש לעולםד  את פשר צמיחתו, לא י  
 

 (לשעבר כנסת-שבי וחבר-פדוי, אסף יגורי)

 


