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2
3 קריינים עומדים על הבמה ומקראים זה אחר זה

קריין:
ֶדה, ֶטֶרם  ַמִים ְוָהָאֶרץ, ְּבִהָּבְרָאם:  ְּביֹום, ֲעׂשֹות ה‘ ֱאִהים--ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים.  ְוכֹל ִׂשיַח ַהּׂשָ ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהּׁשָ
ֶדה, ֶטֶרם ִיְצָמח:  ִּכי א ִהְמִטיר ה‘ ֱאִהים, ַעל-ָהָאֶרץ, ְוָאָדם ַאִין, ַלֲעבֹד ֶאת- ִיְהֶיה ָבָאֶרץ, ְוָכל-ֵעֶׂשב ַהּׂשָ

ָהֲאָדָמה.  ְוֵאד, ַיֲעֶלה ִמן-ָהָאֶרץ, ְוִהְׁשָקה, ֶאת-ָּכל-ְּפֵני ָהֲאָדָמה.  ַוִּייֶצר ה‘ ֱאִהים ֶאת-ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-
ָהֲאָדָמה, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו, ִנְׁשַמת ַחִּיים; ַוְיִהי ָהָאָדם, ְלֶנֶפׁש ַחָּיה.

בראשית פרק ב.

קריין:
אדמה. קרקע

קרקע היא תערובת של מינרלים, חומרים אורגנים, מים, ואוויר המצוייה בשכבה העליונה של קרום 
כדור הארץ. קרקעות שונות נבדלות זו מזו ביחסי כמויות החומרים המרכיבים אותן. יחס של: 1% 

חומר אורגני, 49% מינרלים, 25% מים ו- 25% אוויר, הוא יחס אידיאלי לגידולי חקלאות שונים.
ויקפדיה

קריין:
”החקלאות, הלא היא אצל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני פשוט. אבל העם אשר הנושא שלו כולו 
הוא קודש קדשים, וארצו ושפתו וכל ערכיו כולם קודש הם... - הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת 

קודש.“
(מאמרי הראי“ה ח“א עמ‘ 179)

אדם
אדמה
קודש

חול
ואמונה
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שיר

 ניתן להקריא כמה שורות ולהשמיע/ לנגן/ לשיר

אדמה / אהוד מנור

קריין
טקס יום גוש קטיף במערכת החינוך יעמוד השנה בסימן אהבת הארץ האדמה, ויוקדש בהוקרה 

לחקלאי גוש קטיף.

למגדל המגורים המודרני שראשו בשמיים
יש יסודות
כלונסאות

עמוק באדמה.
מתחת לכבשי האספלט- אדמה

העגבנייה והמלפפון של הסלט- אדמה  
התפוז מהפרדס
והלחם מהחיטה
וכולם מהאדמה.

את זה למדנו בגן
אבל זה היה מזמן

כי מי זוכר ומי חושב
ומי מריח ריח אדמה?

כמה טוב לחקלאים להיות קרובים לאדמה
לנשום גשם ועונות שנה

לחיות נביטה, האבקה, פריחה וצמיחה
להיות שותפים ממש במעשה הבריאה...

כי בתוך האדמה והחול
יש קודש

ואמונה

אדמה, אני קשובה לקולך. 
אדמה, תמיד ולאן שאלך. 

אדמה, השביל בו אפסע הוא 
שבילך, 

אמא אדמה. 

אדמה, רגלי מהלכות יחפות. 
אדמה, פנייך חמות ועוטפות. 

אדמה, עיניים חומות בי 
צופות, 

אמא אדמה. 

הן באתי ממך, מחיקך, אדמה, 
ואת עתידה לשכך - אדמה 

את כל כאבי, את לילותי, את 
ימי, 

עולם ומלואו לך מודה - 
אדמה 

ואנו עצי השדה - אדמה 
ממך ואלייך אם כל חי, 

אמציני. 

אדמה - נותנת פריה לכולם. 
אדמה - טובה ותמימה לעולם. 

אדמה - למדי נא את בנך 
האדם. 

אמא אדמה.
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סרטים:

http://www.mkatif.org/Web/He/Katif/Mordimovies/2862.aspx  אבי בורנשטיין
http://www.mkatif.org/Web/He/Katif/Mordimovies/2853.aspx  מרים בובליל

קריין:

האופטימיות והאמונה מאפיינים את אבי ומרים, שני חקלאיים, מתוך חקלאיים רבים בגוש קטיף.
שנים רבות של עבודה קשה

התמדה 
חריצות

מוכנות ללמוד ולנסות דברים חדשים
וברכת השם

כל אלה, הפכו את החקלאות בגוש קטיף להצלחה גדולה מאוד.

קריין:

להבין את האדמה/ עמוס קינן

להבין את האדמה, זאת אומרת – מה לגדל, היכן ומדוע.
כדי להבין את האדמה, צריך קודם כל להסתכל על השמש ועל השמים, להסתכל ולבדוק את האדמה, 

לראות מה היא אוהבת – לא מה שאתה רגיל לו.
רק אחרי שתבין מה היא אוהבת ומה היא רוצה ומה היא יכולה, ותתאים את עצמך אליה – לא אותה 

אליך – אתה יכול לבנות עליה את החיים שלך.
מי שמבין את האדמה, יודע מאיזה חומר הוא מקים את ביתו, יודע כיצד הוא מקים את ביתו, יודע 

בתוך איזו צורה של יישוב הוא מקים את ביתו, יודע את גודל היישוב, יודע כיצד היישוב יושב על קווי 
הגובה, יודע כיצד הוא מתנהג עם השמש וכיצד הוא מתנהג עם הגשם.

כאשר חיים בלי הבנת האדמה, חיים בניכור גובר והולך אל האדמה, וכאשר חיים בניכור גובר והולך, 
נעלמת יום אחד גם אהבת הארץ.
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שיר

אמא אדמה/ יענקלה רוטבליט
היא תביט אלי טובה וחכמה 

כמו בבן השב הביתה מן הדרך 
תחבק אותי אליה בנשימה חמה 

אמא אדמה. 
היא תגיד - ”אתה עייף מן המסע 

אל תפחד אני חובשת את פצעיך“ 
היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה 

אמא אדמה 
היא תביט אלי טובה וחכמה 

היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת 
תחבק אותי אליה בנשימה חמה 

אמא אדמה. 

סרט:
http://www.mkatif.org/Web/He/Katif/Mordimovies/2847.aspx  בני יפת

קריין:
בגוש קטיף, האדמה הייתה חול
אבל האנשים היו אנשי אדמה.

שורשיים
מצמחים
מגדלים.
אוהבים.

החיבור לאדמה מביא לאמונה.
לגעת במעשה בראשית

להיות שותף
לעבור עם האדמה את עונות השנה

להתרגש
שנובט
שגדל

שנקטף.
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על הדבש ועל העוקץ, 
על המר והמתוק, 

על בתנו התינוקת 
שמור אלי הטוב. 

על האש המבוערת, 
על המים הזכים, 

על האיש השב הביתה 
מן המרחקים. 

על כל אלה, על כל אלה, 
שמור נא לי אלי הטוב. 
על הדבש ועל העוקץ, 

על המר והמתוק. 

אל נא תעקור נטוע, 
אל תשכח את התקווה 

השיבני ואשובה 
אל הארץ הטובה. 

שמור אלי על זה הבית, 
על הגן, על החומה, 
מיגון, מפחד פתע 

וממלחמה. 

שמור על המעט שיש לי, 
על האור ועל הטף 

על הפרי שלא הבשיל עוד 
ושנאסף. 

על כל אלה... 

מרשרש אילן ברוח, 
מרחוק נושר כוכב, 

משאלות ליבי בחושך 
נרשמות עכשיו. 

אנא, שמור לי על כל אלה 
ועל אהובי נפשי, 

על השקט, על הבכי 
ועל זה השיר. 

על כל אלה... 

שיר

על כל אלה / נעמי שמר


