
ואני 
ראיתי 
ברוש

שירון ט”ו בשבט



כך הולכים השותלים 

A

כך הולכים  השותלים
D                    A

רון בלב ואת ביד
A                      D

מן העיר ומן הכפר
Bm    F#               A

מן העמק, מן ההר
      A            E  

בט”ו בשבט
      A             E

בט”ו בשבט

מילים: יצחק שנהר    לחן: ידידיה אדמון
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 A

מה יהא פה, השותלים?
 D                           A

שתיל יבוא בכל גומה
A                      D

יער עד יפרוש צילו
Bm     F#               E

על ארצנו ערומה
       A              E

בט”ו בשבט
       A              E

בט”ו בשבט

 A

למה באתם, השותלים?
D                      A

נכה בקרקע ובצור
A                        D

וגומות סביב נחפור
Bm     F#           A

בהרים ובמישור
       A         E

בט”ו בשבט
       A         E

בט”ו בשבט



העץ הוא גבוה

 Cm          Am        Bm                   G

העץ  הוא  גבוה,  העץ  הוא  ירוק,
 F        Am      Bm                G

הים הוא מלוח, הים הוא עמוק,
                                                                          Am                              D                   Am

אם הים הוא עמוק, מה אכפת לו לעץ

D G C G                                                C

מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק.

Cm         Am      Bm                G

העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק,

     E     C              G       Dm                G

יפה הציפור, היא תעוף לה רחוק,

E                 Bm          F               Am

אם תעוף הציפור, מה אכפת לו לעץ,

D G C G                          D                Am

מה אכפת לציפור שהעץ הוא ירוק

 Cm          Am      Bm                G

הים הוא מלוח, הים הוא עמוק,
 F       Am       Bm                G

יפה הציפור, היא תעוף לה רחוק,
                                                                          Am                            D                    Am

אם תעוף הציפור, מה אכפת לו לים,

D G C G                                                C

מה אכפת לציפור שהים הוא עמוק.

 Cm       Am       Bm                 G

אדם שר שירים כי העץ הוא ירוק,

     E     C              G        Dm                 G

אדם שר שירים כי הים הוא עמוק,

E                  Bm       F                 Am

אם תעוף הציפור, לא ישיר עוד שירים,

D G C G                       D                    Am

מה אכפת לציפור אם ישיר או ישתוק.

מילים: חנוך לוין    לחן: זוהר לוי
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ברוש
מילים: אהוד מנור    לחן: אריאל זילבר

F

ואני ראיתי ברוש 

    Gm                                    F   

שניצב בתוך שדה מול פני השמש 

   C      

בחמסין, בקרה

   F                            

אל מול פני הסערה.

F 

על צידו נטה הברוש

     Gm                                            F  

לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב.

  C    

והנה, מול הים 

   F                            

קם הברוש ירוק ורם.

 F        F            
הנה ברוש, לבדו

Bb                  
מול אש ומים.

 F        F             
הנה ברוש, לבדו

Bb                 
עד השמיים.

 C                
ברוש, לבדו איתן.

 C        F                 
לו רק ניתן ואלמד

את דרכו של עץ אחד.

F  
ואני כמו תינוק 

    Gm                                      F   
שנשבר ולא יכול מול פני השמש.

   C       

בחמסין, בקרה

   F                            

אל מול פני הסערה.

הנה ברוש, לבדו...
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שבחי ירושלים
מילים: מן התפילה    לחן: אביהו מדינה

 Dm       C      G             Am

שבחי ירושלים את אדוני 
Am   Bb  C      G  Dm

הללי  אלוהייך  ציון.
Am   Bb   C        F      C

כי חיזק בריחי שערייך 
C           G      C  G

ברך בנייך בקרבך.
Dm

ברך בנייך בקרבך.
  Am         Bb          C

ברך בנייך בקרבך.
Am    Bb    C      Am       G  Am     G

ה ל ל י,  ה ל ל י    אלוהייך    ציון

4



השקדיה פורחת
מילים: ישראל דושמן    לחן: מנשה רבינא

A

השקדיה פורחת 

A        D          A

ושמש פז זורחת, 

A

צפורים מראש כל גג 

A                           E

מבשרות את בוא החג.

A                    D

ט”ו בשבט הגיע

A               E

חג לאילנות. 

A                   D

ט”ו בשבט הגיע

A             E

חג לאילנות.

ט”ו בשבט הגיע...

A

הארץ משוועת 

A       E          A

הגיעה עת לטעת, 

A

כל אחד יקח לו עץ 

A                      E

באתים נצא חוצץ.
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ארץ ישראל יפה
מילים: דודו ברק    לחן: שייקה פייקוב

 Dm                Am 

נערה טובה יפת עיניים

   Am                     E  

לנו יש בארץ ישראל,

 F                      C  
ו״ילד טוב ירושלים״ 

 C                     G     

הו מי פלל ומי מילל? 

 Em                     F

ותורה אורה כזו יש לנו 

Am               Dm

וגם הגדה ומגילה, 

 Dm                   Am

ואלוהים אחד שלנו
 Am             E    

וקול חתן וקול כלה. 

פזמון:

Am 

ארץ ישראל יפה 

C                      G  

ארץ ישראל פורחת, 

Am                   Dm 

את יושבה בה וצופה 

Am                     E   

את צופה בה וזורחת.

לנו יש, אחי, הרים אלפים
בם נאוו רגלי המבשר, 

וגם מלאך מן השמים
שאת נפשנו הוא שומר. 
וחסיד בעיר הזו יש לנו 
וגם חיילות וגם פרחים, 

והברכות כולן שלנו 
והבשורות והשבחים.

ארץ ישראל יפה...

והעמק הוא כפתור ופרח
וההר הוא פרח וכפתור, 

והצפון שלגים וקרח 
והדרום זהב טהור. 

כל הפרדסים נותנים כאן ריח
והשקדיות כולן פורחות,
השמש כאן תמיד זורח 

על מי תוגה ומנוחות. 

ארץ ישראל יפה...

גם לפרחחים אשר בינינו 
יש מקום בארץ ישראל, 

מן הצרות שלא עלינו 
אתה ורק אתה גואל. 

בכחול לבן מונף הדגל 
ולירושלים כל שירי, 

אנחנו שוב עולים לרגל
הו, שירי: עם ישראל חי! 

ארץ ישראל יפה...
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בארץ אהבתי השקד פורח
מילים: לאה גולדברג     לחן: מוני אמריליו

 Cm         G                           Cm

בארץ אהבתי השקד פורח 

   Cm         G      Fm               Ab  

בארץ אהבתי מחכים לאורח

Eb     Bb    Ab  Eb    Bb    Ab  

שבע עלמות שבע אמהות 

Eb           Bb     Fm        C             

שבע כלות בשער,   שבע עלמות,

Cm       G         Fm      Cm        G            

שבע כלות בשער,  שבע כלות בשער

 Cm         G                            Cm

בארץ אהבתי על הצריח דגל 

   Cm             G      Fm               Ab   

אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל 

Eb     Bb   Ab  Eb   Bb    Ab  

בשעה טובה בשעה ברוכה 

Eb            Bb      Fm        C             

המשכיחה כל צער,  בשעה טובה

Cm      G       Fm      Cm         G            

המשכיחה כל צער, המשכיחה כל צער.

Fm             Gm           Ab      

אך מי עיני נשר לו ויראנו 

   Fm            Gm           Db  

ומי לב חכם לו ויכירנו 

Fm            Ab  Eb          Bb   

מי לא יטעה, מי לא ישגה 

 G           F      Cm

מי יפתח לו הדלת? 

 Cm         G                            Cm

בארץ אהבתי על הצריח דגל 

   Cm             G      Fm               Ab   

אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל 

Eb     Bb   Ab  Eb   Bb    Ab  

בשעה טובה בשעה ברוכה 

Eb            Bb      Fm        C             

המשכיחה כל צער,  בשעה טובה

Cm      G       Fm      Cm         G            

המשכיחה כל צער, המשכיחה כל צער. 

אך מי עיני נשר לו...
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כנרת

 Dm               A         E           Am

שם הרי גולן, הושט היד וגע בם! 
 E        F           Am             Dm

בדממה בוטחת מצווים: עצור. 

 D                Gm          E           Am

בבדידות קורנת נם חרמון הסבא 

 Am      E     F           Am          Dm

וצינה נושבת מפסגת הצחור. 

 A          Em                  Am

שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת 
 E      F     C           G                    Dm

סתור שיער הדקל כתינוק שובב, 
 A      Em         Am

שגלש למטה ובמי כינרת
 E       F    C             G          Dm

ובמי כינרת משכשך רגליו. 

 Dm               A          E           Am

מה ירבו פרחים בחורף על הכרך, 
 E        F        Am             Dm

דם הכלנית וכתם הכרכום. 

 D            Gm       E               Am

יש ימים פי שבע אז ירוק הירק, 

 Am    E    F                Am                   Dm

פי שבעים תכולה התכלת במרום. 

 A          Em           Am

גם כי אוורש ואהלך שחוח, 
 E      F     C            G            D

והיה הלב למשואות זרים - 
 A         Em                 Am

איך אוכל לבגוד בך, איך אוכל לשכוח 

 E     F    C             G                   Dm

איך אוכל לשכוח חסד נעורים? 

 Am    Bb               C                  Am

שם הרי גולן, שם הרי גולן, שם...

מילים: רחל    לחן: נעמי שמר
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על כל אלה
     C            

על הדבש ועל העוקץ, 
    Dm      Am        

על המר והמתוק, 
 Dm      

על בתנו התינוקת 
      C       G             

שמור אלי הטוב. 

    C          

על האש המבוערת, 
    Dm           A          

על המים הזכים, 

 Dm         

 על האיש השב הביתה
      C     G         

מן המרחקים.

      C         F         C           
על כל אלה, על כל אלה, 

        E   C   G     Dm    C                F

שמור נא לי אלי      הטוב. 

     Fm       Am       Dm  Am            
על הדבש ועל        העוקץ, 

         G     C    G     C          

על המר והמתוק. 

      F      C        F   C             

אל נא תעקור נטוע, 

     E     C      G           C             

אל תשכח את התקווה 

     Fm    Am       Dm  Am      
השיבני     ואשובה 

      G    F          G   C           

אל הארץ הטובה. 

     C                

שמור אלי על זה הבית, 
  Dm              Am        

על הגן, על החומה, 
 Dm      

מיגון, מפחד פתע 
   C       G     

וממלחמה.

     C

שמור על המעט שיש לי, 
    Dm                 A        

על האור ועל הטף 
 Dm             

על הפרי שלא הבשיל עוד 

     C     G     

ושנאסף. 

על כל אלה...

     C         

מרשרש אילן ברוח
  Dm              Am         

מרחוק נושר כוכב
 Dm         

משאלות ליבי בחושך
   C       G            

נרשמות עכשיו.

     C

אנא, שמור לי על כל אלה
    Dm                A       

ועל אהובי נפשי
 Dm            

על השקט, על הבכי

     C      G         

ועל זה השיר.

על כל אלה...

מילים ולחן: נעמי שמר
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עוד לא תמו כל פלאייך

        Cm                      Fm                   Cm

ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה 
Cm                      Fm                  Cm

מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה
                 Eb               Bb      Fm                   

קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה 
Cm                       Gm     Dm                  Ab

פתחי לי שערייך      אבוא בם אודה יה. 

        Cm                      Fm                   Cm

בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה
        Cm                       Fm                   Cm

יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה 

Eb                Bb        Fm                    C

אל מעיינות הזוהר,    אל בארות התום 

Cm                Gm       Dm                   Ab

מולדת ללא תואר      וצועני  יתום. 

Fm                        C

עוד לא תמו כל פלאייך 
Eb                   Bb

עוד הזמר לו שט 

D                        Ab

עוד לבי מכה עם ליל 

Cm                    G

ולוחש לו בלאט: 
Fm                        C

את לי את האחת 

Eb                      Bb

את לי את, אם ובת

 D                        Ab

את לי את המעט 
Cm                 G

המעט שנותר. 

        Cm                       Fm               Cm

נביאה בבגדינו את ריח הכפרים
        Cm                Fm               Cm

בפעמון ליבנו יכו העדרים, 
Fm                    C

ישנה דממה רוגעת 

Eb                Bb

וקרן אור יפה, 

Cm       G     Dm                 Ab

ולאורה נפסעה ברגל יחפה. 

עוד לא תמו כל פלאייך...

מילים: יורם טהרלב    לחן: רמי קלינשטיין
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שיר המעלות

Am     Dm      Am     Dm   Am

שיר המעלות    בשוב   ה׳ 

Am       Em  F         Am   Dm      Am

את שיבת ציון    היינו כחולמים. 

Am   Dm     Am   C       G     Dm         C

אז ימלא שחוק פינו ולשוננו  רינה. 
 C

אז יאמרו, יאמרו בגוים 
 C

הגדיל ה׳ לעשות עם אלה, 

C      G    F        C     G     F

הגדיל  ה׳  לעשות עמנו 

   Am        E  Am Dm

היינו   שמחים. 

שובה ה׳ את שביתנו 
כאפיקים בנגב, 

הזורעים בדמעה 
ברנה יקצרו, 

הלך ילך ובכה 
נושא משך הזרע 

בא יבוא ברינה 
נושא אלומותיו.

מילים: מתוך תהילים    לחן: יוסל’ה רוזנבלט
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ארץ זבת חלב ודבש

Am                 G              Am

ארץ זבת חלב, חלב ודבש

Am                 G              Am

ארץ זבת חלב, חלב ודבש

Am       Dm       Am         Dm

ארץ זבת חלב, חלב ודבש

Am       Dm       Am         Dm

ארץ זבת חלב, חלב ודבש

Am    Dm    Am  Am   Dm     Am

ארץ זבת חלב, זבת חלב ודבש

Am       Em     G    Am    Em        G

ארץ זבת חלב, זבת חלב ודבש

מילים: מן המקורות     לחן: אליהו גמליאל
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הופק על ידי המחלקה הפדגוגית,
האגף לחינוך ולנוער 

קרן קימת לישראל, ירושלים

כל הזכויות שמורות לקרן קימת לישראל

קו ליער:
1-800-350-550
www.kkl.org.ilwww.greenwin.kkl.org.il

לפעילויות חינוכיות, כתבות, סרטים 
ומשחקים היכנסו לחלון הירוק

דרום

משרדי האגף לחינוך ולנוער

טל': 08-9986188
פקס: 08-9986131

kinerety@kkl.org.il

מרכז
טל': 03-5261153
פקס: 03-5261183

avivan@kkl.org.il

צפון 
טל': 04-8470237
פקס: 04-8470238

shirlyb@kkl.org.il

סרקו את הקוד להורדת שירונים נוספים 
להדפסה עצמית
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מודפס על נייר אקולוגי למען הסביבה.


