
 

 

 

של עם היהודי, אחת מהדרכים שעם יכול לבטא געגועיו היא בשירה.  לפניכם שני שירים שונים 
לחזרה לעיר  יםעוגעגבשניהם ביטוי לשנה!  ו 0022ביניהם הבדל של מעל אחד עתיק ואחד חדש.  

 תייחסו לשאלות בהמשך העמוד.תהבירה, ירושלים.  קראו את השירים ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  וירים אלה הם שירים על געגוע של עם שיושב בגלות ומסרב לשכוח את עיר מולדתשני ש

 שני השירים, הבה נחפש אותם!  הרבה סמלים דומים ביש 

  א. שמות העיר

המשוררים בשירים השונים  באילו שמות משתמשים   בשני השירים יש שמות שונים לעיר הבירה.
 עבור ירושלים:

 ____________________________________________תהלים: _______________

 ___________החסידה: _______________________________________________

 _________________________________מדוע, לדעתכם, עם מפתח שמות שונים לעיר? 

__________________________________________________________________ 

 חיים אידיסיס, שיר החסידה
 (02-)נכתב במאה ה

 ָעָפה ֲחִסיָדה ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל
 ַהִנילּוס ְכָנַפִים ְמִניָפה ֵמַעל

 ֶאל ֶאֶרץ ְרחֹוָקה
 ִיְשָרֵאל ֵמֵעֶבר ְלָהִרים ָשם ֵבית

 יֹוְשִבים ּוְמַצִפים

 ֲחִסיָדה ֲחִסיָדה ְצחֹוַרת ַצָּואר
 ָראּו ֵעיַנִיְך ָמה

 ִספּור ִשיִרי ִלי

 שֹוֶתֶקת ֲחִסיָדה ֵאיָנּה פֹוָצה ָמקֹור
 ְמַעט ַתְחֹזר ִנְשֶעֶנת ַעל ַרְגָלּה ְועֹוד

 ָתִניף ָכָנף ְגדֹוָלה
 ַתֲעֹצר ַבֶדֶרך ֶאל ַהֹקר ַבֶדֶרך

 ְבִצּיּון ִעיר ָהאֹור

 ֲחִסיָדה ֲחִסיָדה ֲאֻדַמת ָמקֹור
 רּוָשַלִיםַהִאם יְ 

 ִתְזֹכר אֹוָתנּו עֹוד

 ֲחִסיָדה ֲחִסיָדה ִלְבַנת ָכָנף
 ַבְשִרי ִבְשלֹום ָהִעיר

 ְירּוָשַלִים ִבְשלֹום

 

      תהילים פרק קל"ז

 לפני הספירה( 555)פרק זה נכתב בערך 

 

-ָשם ָיַשְבנּו ַגםַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל  א

ֲעָרִבים -ַעל בִצּיֹון. -ְבָזְכֵרנּו ֶאתָבִכינּו 

                                       ָתִלינּו ִכֹנרֹוֵתינּו.    ְבתֹוָכּה

-ִכי ָשם ְשֵאלּונּו שֹוֵבינּו ִדְבֵרי  ג

ותֹוָלֵלינּו ִשְמָחה: ִשירּו ָלנּו  ירִש 

 ה'-ִשיר-ֵאיְך ָנִשיר ֶאת דִמִשיר ִצּיֹון. 

ֶאְשָכֵחְך -ִאם ה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר. 

ם -ִתְדַבק   וִתְשַכח ְיִמיִני.    ְירּוָשָלִ

-ִאם ֹלא ֶאְזְכֵרִכי-ִאם   ְלשֹוִני ְלִחִכי

ם-ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ל ֹראש עַ    ְירּוָשַלִ

 ..ִשְמָחִתי.

 

  – ביתא ישראל וגעגועיה לציון, ירושלים עיר האור

  חג הסיגד בספרות



 ירהב. ש

 .  כביטוי לגעגועים ם בשני שירים אלה מתייחסים לשירההמשוררי

 _בשבי בבקשתם: ________________ לעם שיושב יםבתהלים השובים של עם ישראל לועג

.__________________________________________________________________ 

 ____________________.כיצד עם ישראל מגיב לבקשה זו: _______________________

 נגינה שלהם? _______________________________________________המה מצב כלי 

 )בשירה שלהם( שדמות אחר תשיר להם.   יםבשיר "החסידה", ביתא ישראל מבקש

 שירה הם מבקשים שהיא תשיר? ________________ ו דמות? ____________ איזואיז

_________________________________________________________________ 

?  )בבל(שקשה מדי לשיר  , או שטוען)חסידה( לשמוע צמאבשני השירים איזה שיר העם 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ואים שעם שבגלות מתקשה לשיר )כמובן זה "אירוני" שהרי הם שרים על חוסר יכולתם אנו ר

 לשיר...(.  מדוע לדעתכם יש קושי כזה עבור עם בגלות?  __________________________

_________________________________________________________________ 

 ג. גיאוגרפיה

 יאור איפה העם נמצא: שני הקטעים יש תבפתיחה של 

 תהלים: ____________________________________________________________

 החסידה: ___________________________________________________________

 בשניהם יש אזכור של גופי מים. תהלים: ________________/ חסידה: ______________

עם מזהה את עצמו רחוק אי שם על יד נהרות?  אם כן, מה האם לדעתכם יש משמעות שה

 המשמעות? __________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 ד. זכרון

 כרון.יבשני השירים יש ביטוי לז

 ______________________________________תהלים: _____________________

 החסידה: __________________________________________________________

 שימו לב להבדל:  בתהלים, מי זוכר את מי? __________________________________

 _________בחסידה, מי זוכר את מי? __________________________                           

בשני השירים עצם הזיכרון גורם לעם להרגיש רחוק ולבד.  כיצד רואים את הקשר בין הבדידות 

 והזיכרון? _________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 למעשה.   ות מוביל שבאו עם הזיכרונות  רגשות אלהבשני השירים 

 בתהלים: __________________________________________________________

 בתים האחרונים( : ____________________________החסידה )כאשר מחברים בין שני 

__________________________________________________________________ 

 ת של מוטיב הזיכרון בשירים אלה?  למה הוא כ"כ מרכזי?  ______________מהי המשמעו

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 סיכום:

ובכל זאת שניהם מדברים על אותו  שנה.  0022למדנו על שני שירים שביניהם הפרש של מעל 

נושא.  תתארו לעצמכם שאת/ה יושב/ת  "על נהרות בבל" או "בארץ רחוקה, מעבר להרים".  אתם 

מה אתם רואים  –שרים שירים אלה ומגעגעים לעיר ירושלים.  כתבו פה מה אתם מרגישים 

אתם הייתם  חושבים על ירושלים?  איזה מעשה אתםמסביבכם?  על מה אתם חושבים כאשר 

 את ירושלים?   כתבו את הרגשות בצורה של פרוזה או בשירה. שלכםעושים כדי לחרוט בזיכרון 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 


