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 ב"יו� ירושלי� תשע
 ירושלי� בשיר ובצליל:  אני ירושלמי

 
 
 

 !לכל המורות שלו�
 !יו� ירושלי� מגיע אלינו בימי� הקרובי� ממש

 

 

 

.  עברו על הדפי� הבאי� ובחרו במה שמתאי� לכ� כדי להעשיר את החוייה של הילדי�

 ג� ות/י� אז כדאי להגיע לכיתה מוכנ�שהי  שימו לב שכל שיר מלווה ג� ביצירה כל

 !למשהו יצירתי

 

 .  י דפי�וגיש כא� שני ס.  הסבר על הדפי�

בגרסאות (ומסביבו שירי� שוני� " אני ירושלמית" שיר מופיעשבמרכזו יש ד! אחד ) 1

הרעיו� בכ$ הוא שביו� זה כולנו ירושלמיי� ומסביב יש ביטוי של משוררי� ).  מקוצרות

ותפת בכיתה של השיר המרכזי ואז לחלק אפשר לפתוח בקריאה מש.  לעיר הבירהשוני� 

יש ג� ד! שמלווה את .   כל קבוצה שיר אחר–את הכיתה לקבוצות לדו� בשירי� השוני� 

 .יצירה+  שאלות 3�4 לכל שיר יש –השירי� 

 ג� יש לכ� .וחיש כיתות שלתלמידיה� ד! ע� יותר מדי שירי� הוא פשוט עמוס ולא נ) 2

כ$ אפשר לבחור בשיר אחד או .  � ההתייחסות איליודפי� שבו כל ד! הוא שיר נפרד ע

 לתלות �שירי ירושלי�  " מוזיאו�"אפשר ג� להשתמש בדפי� אלו לבנות .  שניי� לכיתה

,  בוחר לאיזה שיר ללכת וללמוד בקבוצהקבוצה/את השירי� בפינות בכיתה וכל ילד

 ...  דקות להחלי! וילדי� יבחרו שיר אחר10אפשר אחרי 

 

. י�לאו דווקא ממקורות הקלאסי" ישראליי�"בחרתי הפע� דווקא בשירי� תשימו לב ש

י� יותר אבל י לפעמי� מהמקורות הקלאס�טי� נוספי�  אמנ� בשאלות אני מביא ציטו

 : לזה יש כמה סיבות.  השירי� עצמ� ה� כול� מודרניי�

להרי� על ) 2.   כ$ שיש התייחסויות רבות לעיר–אי� בסמלי� מגווני� שירי� אלה מל) 1 

במוב� הנדוש שלנו היו� " דתיי�" ג� אנשי� שלא היו –דגל ועל נס דווקא יצירות אלה 

 !ה� פשוט שירי� נהדרי�) 3.  התחברו בצורה עמוקה מאוד לירושלי�

 ...בעיות שהיו לכ�/ כמו תמיד אני אשמח לשמוע על שימושי� שוני� של הדפי� והצלחה 

 חלק בעיבודי� מוזיקאליי� דר$ – כל השירי� מופיעי� כמעט" חגי�"באתר !  ובונוס

הנה !  לדוגמא יש הופעה מיוחדת של מקהלת ילדי�" על כפיו יביא"לשיר .  ובייוט

 catid?aspx.ListPages/il.org.chagim.www://http=532: הכתובת

 !מחחג חרות ירושלי� ש

 
 !בהצלחה
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 ע�  דר$ שירי� שוני� בעמוד זה אנו נפגשי�
קראו .   והתייחסות� לירושלי�מגוו� אנשי�

 בצד שאלות ענו על ה,את השירי� השוני�
 והביעו את שני של הד! 

 ...יחסכ� לירושלי�
 
יור / ַעל ַ
ָ�יו ָיִביא  

 לב�טוהר
 ְרחֹוֵבנ0 ַהַ/ר ִ-

 .6ָר ַנ6ָר ֶאָחד מ0ָזר
 0א יֹו7ֵב ִ-ְצִריפו ה

 .ְו:א עֹו9ֶה 8ָָבר
 ִאי7 ֵאינֹו ָ-א ִלְקנֹות

 ,ְוֵאי� ִאי7 ְמַבֵ;ר
 7ְ0ָנַתִי� 7ֶה0א
 .ְ>ָבר ֵאינֹו ְמָנ6ָר

ְוה0א ֲחלֹו� ֶאָחד נֹו9ֵא 
 ...עֹוד ִ-ְלָבבו

 ִלְבנֹות ִ>ֵ?א ְלֵאִלָ<ה0
 ,7ֶָ<בֹוא

 ,ַעל ַ>ָ@יו אֹותֹו ָיִביא
 .ְלֵאִלָ<ה0 ַהAִָביא

 ְוה0א יֹו7ֵב 0ְמַחֶ>ה לו
, ה0א, חֹוֵל�, ְ>ָבר 7ִָני�
 .7ִֶ<ְזֶ>ה לו

סֹודֹו 7ֹוֵמר 0ְמַחֶ>ה ַעל 
 .ָמַתי ְ>ָבר ַי6ִיַע ַה<ֹו� ...לו
 

 ד� אלמגור/ ְיר�ָ�ַלִי ֶ�ִ�י
Cַמר ָהרֹוֵכל ִמBְַזֶ>ֶרת 

 ֹמ7ֶה

Dִ7ֶ יְיר7ָ0ַלִי� 

ִהיא ַמֲחֵנה ִיה0ָדE ְ-ֶעֶרב 
 ַח6ִי�

ְוח0מ0ס 7ֶל ַרֲחמֹו ְוֵריַח 
 8ִָגי�

, "ֵ@ִ@יָטס"7ַָ-ת 7ֶל 
 ִקְללֹות ֶנָהִגי�

ְ>ִביָסה ַעל ַהְ>ִבי7 
 0ִמְקַלַחת ִמ8ְִלי

 ְיר7ָ0ַלִי�, ר7ָ0ַלִי�ְי,

 ...ְיר7ָ0ַלִי� Dִ7ֶי.
 

  גמזויוסי / ַהֹ
ֶתל 

  ֵאזֹוב ַוֲעֶ/ֶבת�ֹ>ֶתל ַה,

  עֹוֶפֶרת ָוָד��ַהֹ>ֶתל.

 ֶאֶב� ֵי7 ֲאָנ7ִי� ִע� ֵלב 7ֶל

 Cָד��ֵי7 ֲאָבִני� ִע� ֵלב.

ְמָדה ַנֲעָרה מ0ל ַהֹ>ֶתלע  

 9ְָפַתִי� ֵקְרָבה ְוַסְנֵטר

Gְִקיעֹות ַהFֹוָפר ֲחָזקֹות ֵה�: "Cְמָרה ִלי , 

 " Cַבל ַהFְִתיָקה עֹוד יֹוֵתר

Cַהר ַהַ-ִי: "ְמָרה ִלי � תִצ<ֹו

 "ַה6ְמ0ל ְוַהְזכ0ת: "7ְָתָקה ִלי

 ,0ַמה HָFֶַהר ַעל ִמְצָחE ֵ-י� ַעְרַ-ִי�

 .ָהָיה Iְר6ָָמ� 7ֶל ַמְלכ0ת

 /זהב ירושלי של 
                  נעמי שמר

 ָהִרי� ָצל0ל ַ>ַ<ִי��ֲאִויר 

 ְוֵריַח ֳאָרִני�

 ְ-ר0ַח ָהַעְרַ-ִי� ִנKָא 

 .ִע� קֹול ַ@ֲעמֹוִני�

� 0ְבַתְר8ֵַמת ִאיָל� ָוֶאֶב
E7ְב0ָיה ַ-ֲחלֹוָמ 

 ָהִעיר ֲא7ֶר ָ-ָדד יֹו7ֶֶבת
 0ְבִלָ-ה חֹוָמה

ְיר7ָ0ַלִי� 7ֶל ָזָהב ְו7ֶל ְנֹח7ֶת 
 רְו7ֶל או

 .ַהMא ְלָכל 7ִיַרִיL ֲאִני ִ>Aֹור

 
 ַה<ֹו� ָל7ִיר ָלLַאL ְ-בֹוִאי 

 ְוָלL ִלְק7ֹר ְ>ָתִרי�

 Lי ִמְ/ִעיר ָ-ַנִיGִָקֹטְנ 

 0ֵמIֲחרֹו� ַה7Bְֹוְרִרי�

 ִ>י 7ְֵמL צֹוֵרב ֶאת ַהKְָפַתִי�

 9ַָר!�ִ>ְנ7ִיַקת

 ִא� ֶא7ְָ>ֵחL ְיר7ָ0ַלִי�

EDָ ָזָהב ... N< ֲא7ֶר 

 
ְנֹח7ֶת ְיר7ָ0ַלִי� 7ֶל ָזָהב ְו7ֶל 

 רְו7ֶל או

 .ַהMא ְלָכל 7ִיַרִיL ֲאִני ִ>Aֹור

 
 ד� אלמגור/ שומר החומות 

 אני עומד על החומה 
 עומד בגש� לבדי וכל העיר

 העתיקה 
             מונחת לי על כ! ידי 

 אני מביט בה מאוהב 
אני עולה לכא� תמיד סת� 

 להביט 
 �אבל עכשיו אני נמצא כא

 ...דבתפקי
� מי חל� אז בכיתה , כ�, כ

על "כשלמדנו לדקל� 
 חומותיי$ ירושלי� 

  "הפקדתי שומרי�
שיו� יגיע ואהיה אחד 

 ... מה�
 אני עומד על החומה 
            רועד מקור ומסתכל 

 הנה שקעה כבר החמה 
                   שומר מלילה מה מליל 

 אור הירח במלואו 
  שוט! חומות ושערי� מתי יבוא היו� שבו

 ...לא נזדקק עוד לשומרי� 

 מירה ברי� הראל/ ֲאִני ְיר�ַ�ְלִמית 

 ,ִמ8ֵי ַ@ַע�
� ְ>Bִ7ְֶתַ@Aֶה ִלי ְקָצת ְזַמ

Lֲאִני נֹוַסַעת ֵאַלִי 
 ,ָ>ָכה ְסָת�

 ,ָי��ִמַ-ת
 .ְ>ֵדי ְלַהְר6ִי7 ְקָצת Iֶחֶרת

  ְִא� ֶאְפ7ָר,0ִמ8ֶGַ7ְֶלת
ָחר Nַעד ְמא L-ָ ְלַטֵ<ל. 

ְג8ֶֶרת Nָרה מOִָלְפָעִמי� ְל:א ַמ 
Lֵמֲא7ֶר ְלח70 אֹוָת P0ח 

 .ַהAֱֶהֶדֶרת, ַלְדGִיִעיר מֹו
 ְיֵמי ַיְלד0ת ִ-י ֵנעֹוִרי�

 ִזְכרֹונֹות ְרחֹוִקי�
 ְצִליל ַ@ֲעמֹוֵני ְ>ֵנִסיֹות

� 0ְצִריחֹות מ0ַאHִי
 ְוִט<0ִלי� 7ֶל 7ַָ-ת

 ,ָיד ְ-ָיד
 ִע� Cִבי ַההֹוֵלL ִלְתִפDָה

 ,"ַמBִיָלא" ִ-7ְכ0ַנת
 אֹו ְ-ִסְמָטאֹות ַעGִיקֹות

ֶה� ֹ>ל ֶאֶב� ָהְיָתה ְיכֹוָלה ָ-
 ְלַסֵ@ר

 ,ל0 ַרק ִנGְָנה ָלE ִהְזBְ8ַנ0ת
 ִס@0ִרי� ְמַרGְִקי�
 �ִמGְק0פֹות ְרחֹוקֹות

 ,ְלָהִקי�, ִויִציIת  ְ-ֵני ָהִעיר
 ,מֹו7ָבֹות 7ְ0כ0נֹות ָוִתיקֹות

 .ְ-ַרֲחֵבי ָהCֶרP ַהHֹאת
          ������������������ 

יו ירושלי כולנו הופכי ב
 .יילהיות ירושלמ

המשוררת מירה ברי� הראל 
מתייחסת לירושלי כעיר 

במה היא נזכרת .  ילדותה
? כאשר היא חוזרת אליה

מה עוד , מעבר לילדותה
 ?ירושלי מסמלת עבורה

 

 ירושלי בשיר ובצליל:  אני ירושלמי
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 שאלות לדיו� על שירי ירושלי
 לב�יור טוהר/ ַעל ַ
ָ�יו ָיִביא 

 

 ?   חול� בשיר על מה הדמות •

 ?הא� הוא מצליח לתרג� את חלומו למעשה •

הא� ?  "לצפות"מה פירוש הדבר ".  לצפות לגאולה"התלמוד אומר שכל אד� אמור  •
שחי בסו! מאה " חפP חיי�"מסופר על החכ� ?  עוללפ?  הפירוש הוא להמתי� באופ� שקט

בכל רגע יבוא ש בתקווה שהשאיר בביתו מזוודה ארוזה �20אה המ ותחילת ה�19ה
 ?מדוע?  הא� זה נראה לכ� צפייה ראויה.  המשיח ויצא לדרכו לארP ישראל

 ?  מהו?   עבור העירחלוכאשר את� חושבי� על ירושלי� הא� יש לכ�  •
 ?  � בפועל את החלו� שלכ�כיצד תוכלו לייש

 
 ד� אלמגור/ ְיר�ָ�ַלִי ֶ�ִ�י

 

 ?  עיר של חיי� רגילי�� בשיר זה ירושלי� היא עיר קודש או הא •

 ? מה עושה ירושלי� מיוחדת בשיר זה •

מתארות מהי ש) יותר ממה שיש בד! זה(בשיר זה יש בתי� רבי� שבה� דמויות שונות  •
�רשמו בסגנו� שיר זה מהי   .דכ� בכתיבה שיריתנסו י?  ומה אתכ�.  ירושלי� עבור

 .ירושלי� עבורכ�
 

 יוסי גמזו / ַהֹ
ֶתל 

 !   לאב� יש לב– הפיכת חפP דומ� לחי – "האנשה":  כלי ספרותישיר מפורס� זה משתמש ב
עד כדי כ$ התגעגעו .  לאלפי שני� כותל המערבי היה סמל של געגועי� של ע� של� לחזור לארצו

, כלומר".  מכותל המערבי) 'נוכחות ה(לעול� לא זזה השכינה :  "כמי� אמרו עליולמקו� זה שהח
 .עדיי� משגיח על מקו� הכותל'  ה,ג� א� נחרב המקדש כולו

 –בבתי השיר דמויות שונות מספרות על עמידת� מול הכותל והרגש המלווה אות� ברגע זה 
 ...  ,הא� ששכל בנה במלחמה ,הילדה הצעירה, החייל

 ?  שעמדת� מול הכותלכיצד הרגשת� בפע� הראשונה או שלאחרונה ?  תכ�ומה א •

 ? מקו� של היסטוריה?  הא� עבורכ� הוא מקו� של קדושה •

 ?  או ציירו מהו הכותל עבורכ�/כתבו ו •
 

 נעמי שמר/ ירושלי של זהב 
.  לי�ל על ירוש"$ ומחז"יש דימויי� רבי� מתנ.  שיר זה אולי השיר המפורס� ביותר על ירושלי�

כ$ .  מתייחס לתכשיט מיוחד שכלה היתה עונדת בחתונה שלה, לדוגמא', ירושלי� של זהב'הביטוי 
.    'ירושלי� של זהב'רבי עקיבא הרועה צא� העני מבטיח לרחל אשתו שיו� אחד יזכו והוא יקנה לה 

 .  ביחס לירושלי�" כינור"נעמי שמר קוראת לעצמה .  יש ג� בישר זה דימויי� רבי�

 .  הסבירו את בחירתכ�.  חרו בחפP דומ� שיכול לשמש כדמיו� ביניכ� לבי� העירב •

 .ציירו  את החפP כסמל לירושלי� •
 

 ד� אלמגור/ שומר החומות 

 ? כיצד.  $ וירושלי� של היו�"שיר זה מקשר באופ� גלוי בי� ירושלי� של ימי התנ •

 "...זדקק עוד לשומרי� מתי יבוא היו� שבו לא נ":  שיר זה מסתיי� בתפילה של החייל •

 ?  מה כוונת תפילה זו

:  הנביא ישעיהו ניבא שבימות המשיח נהפו$ כלי מלחמה ממתכת לכלי עבודת האדמה •
 ? מה פירוש נבואה זו"  ?וכתתו חרבותיה� לאתי� וחניתותיה� למזמרות"

איזה שימוש אפשר להעניק ?  "כלי של שלו�" כיצד אפשר להפו$ רובה או טנק ל–חשבו  •
 מי יודע אולי נזכה ליצור אותו! ציירו את הכלי שהמצאת�!   בתקופה ללא מלחמותלו



)c (איתן כאדן 

  שומר החומות •

 בני לנגרי: לח�. ד� אלמגור: מילי�

 

 אני עומד על החומה

 עומד בגשם לבדי וכל העיר העתיקה

 מונחת לי על כף ידי אני מביט בה מאוהב

 אני עולה לכאן תמיד סתם להביט

 כאן בתפקידאבל עכשיו אני נמצא 

 .אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד

 

 מי חלם אז בכיתה, כן, כן

 כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים

 הפקדתי שומרים

 שיום יגיע ואהיה אחד מהם

 שיום יגיע ואהיה אחד מהם

 .שיום יגיע ואהיה אחד מהם

 

 אני עומד על החומה

 עומד מקשיב אל הקולות

 קולות השוק והמהומה

 כלים ועגלותקריאות רו

 הנה הוא קול המואזין

 הנה דינדון הפעמון אבל עלי להאזין

 אם אין שום נפץ של רימון

 .אם אין שום נפץ של רימון

 

 ...מי חלם, כן, כן

 

 אני עומד על החומה

 רועד מקור ומסתכל הנה שקעה כבר החמה

 שומר מלילה מה מליל אור הירח במלואו

 ושוטף חומות ושערים מתי יבוא היום שב

 לא נזדקק עוד לשומרים

 .לא נזדקק עוד לשומרים

 

 ...מי חלם, כן, כן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ד� אלמגור/ שומר החומות 

שיר זה מקשר באופ� גלוי  •
של ימי בי� ירושלי� 

$ וירושלי� של "התנ
 ? כיצד.  היו�

שיר זה מסתיי� בתפילה  •
מתי יבוא ":  של החייל

היו� שבו לא נזדקק עוד 
 "...לשומרי� 

 ?  מה כוונת תפילה זו

הנביא ישעיהו ניבא  •
שבימות המשיח נהפו$ כלי 

מלחמה ממתכת לכלי 
וכתתו :  "עבודת האדמה

חרבותיה� לאתי� 
"  ?וחניתותיה� למזמרות

 ? פירוש נבואה זומה 

 כיצד אפשר להפו$ –חשבו  •
כלי של "רובה או טנק ל

איזה שימוש ?  "שלו�
אפשר להעניק לו בתקופה 

ציירו את !  ללא מלחמות
מי יודע ! הכלי שהמצאת�

 !אולי נזכה ליצור אותו
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    ְיר�ָ�ַלִי ֶ�ל ְזַהב 

� נעמי שמר : שיר ולח

 ָהִרי� ָצל0ל ַ>ַ<ִי��ֲאִויר

  ְוֵריַח ֳאָרִני�

 ִנKָא ְ-ר0ַח ָהַעְרַ-ִי� 

                                                                                                                 .ִע� קֹול ַ@ֲעמֹוִני�

 � 0ְבַתְר8ֵַמת ִאיָל� ָוֶאֶב

E7ְב0ָיה ַ-ֲחלֹוָמ 

 ָהִעיר ֲא7ֶר ָ-ָדד יֹו7ֶֶבת

 .0ְבִלָ-ה חֹוָמה

 ְיר7ָ0ַלִי� 7ֶל ָזָהב ְו7ֶל ְנֹח7ֶת ְו7ֶל אֹור

 ַרִיL ֲאִני ִ>AֹורַהMא ְלָכל 7ִי

 ֵאיָכה ָיְב07 -ֹורֹות ַהBִַי� 

 ַה0Fק ֵריָקה�ִ>ַ>ר

 ַהַ-ִית�ְוֵאי� @ֹוֵקד ֶאת ַהר

                                                                                                                    .ָ-ִעיר ָהַעGִיָקה

 Bְָערֹות ֲא7ֶר ַ-ֶ?ַלע0ַב 

 ְמַיDְלֹות ר0חֹות

 ַהBֶַלח�ְוֵאי� יֹוֵרד ֶאל ַי�

 .ְ-ֶדֶרL ְיִריחו

 ְיר7ָ0ַלִי� 7ֶל ָזָהב ְו7ֶל ְנֹח7ֶת ְו7ֶל אֹור 

 .ַהMא ְלָכל 7ִיַרִיL ֲאִני ִ>Aֹור

 Lבֹוִאי ַה<ֹו� ָל7ִיר ָל-ְ Lַא 

 ְוָלL ִלְק7ֹר ְ>ָתִרי�

 ְנGִי ִמְ/ִעיר ָ-ַנִיL ָקֹט

                                                                                                           .0ֵמIֲחרֹו� ַה7Bְֹוְרִרי�

 ִ>י 7ְֵמL צֹוֵרב ֶאת ַהKְָפַתִי� 

 9ַָר!�ִ>ְנ7ִיַקת

 ִא� ֶא7ְָ>ֵחL ְיר7ָ0ַלִי�

EDָ ָזָהבֲא N< 7ֶר ... 

 ְיר7ָ0ַלִי� 7ֶל ָזָהב ְו7ֶל ְנֹח7ֶת ְו7ֶל אֹור 

 .ַהMא ְלָכל 7ִיַרִיL ֲאִני ִ>Aֹור

 ַהBִַי��ָחַזְרנ0 ֶאל -ֹורֹות 

 ַל0Fק ְוַלִ>ָ>ר

 ַהַ-ִית�7ֹוָפר קֹוֵרא ְ-ַהר

                                                                                                                    .ָ-ִעיר ָהַעGִיָקה

 0ַבBְָערֹות ֲא7ֶר ַ-ֶ?ַלע 

 -Iְלֵפי 7ְָמ7ֹות זֹוְרחֹות

 ַהBֶַלח�ָנ07ב ֵנֵרד ֶאל ַי�

 !..ְ-ֶדֶרL ְיִריחו

 ְיר7ָ0ַלִי� 7ֶל ָזָהב ְו7ֶל ְנֹח7ֶת ְו7ֶל אֹור 

MֹורַהA<ִ ֲאִני Lא ְלָכל 7ִיַרִי 

 נעמי שמר/ ירושלי של זהב 
שיר זה אולי השיר המפורס� 

יש דימויי� .  ביותר על ירושלי�
.  ל על ירושלי�"$ ומחז" מתנרבי�

', ירושלי� של זהב'הביטוי 
מתייחס לתכשיט מיוחד , לדוגמא

.  שכלה היתה עונדת בחתונה שלה
כ$ רבי עקיבא הרועה צא� העני 
מבטיח לרחל אשתו שיו� אחד 

ירושלי� של 'יזכו והוא יקנה לה 
יש ג� בישר זה דימויי� .    'זהב

נעמי שמר קוראת לעצמה .  רבי�
 .  ביחס לירושלי�" רכינו"

בחרו בחפP דומ� שיכול  •
 �לשמש כדמיו� ביניכ� לבי

הסבירו את .  העיר
 .  בחירתכ�

ציירו  את החפP כסמל  •
 .לירושלי�
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  יְרּוָׁשַליִם ֶׁשִּלי
 נורית הירש : לח�, ד� אלמגור: מילי�

 :Cַמר ָהרֹוֵכל ִמBְַזֶ>ֶרת ֹמ7ֶה 

 ְיר7ָ0ַלִי� Dִ7ֶי

 ִהיא ַמֲחֵנה ִיה0ָדE ְ-ֶעֶרב ַח6ִי�

 ְוח0מ0ס 7ֶל ַרֲחמֹו ְוֵריַח 8ִָגי�

 ְוח0מ0ס 7ֶל ַרֲחמֹו ְוֵריַח 8ִָגי�,

 ִקְללֹות ֶנָהִגי�, "ֵ@ִ@יָטס"7ַָ-ת 7ֶל 
 ְ>ִביָסה ַעל ַהְ>ִבי7 0ִמְקַלַחת ִמ8ְִלי

 ,ְיר7ָ0ַלִי�, ְיר7ָ0ַלִי� 

 .ְיר7ָ0ַלִי� Dִ7ֶי

 ... ְיר7ָ0ַלִי� Dִ7ֶי

 � :Cַמר ַהַ?ְנ8ְָלר ִמFְכ0ַנת ָקָטמֹו

 ר7ָ0ַלִי� Dִ7ֶיְי

� ה0א 7ֶַבע 7ִָני� 7ֶל 7ָ6ְִמי� ַ-ְ-לֹוקֹו

7ִ>0� ְ-ִלי ֲחנ0ת ,� אֹוטֹו-0ס ְ-ִלי ֶח7ְ-ֹו

7ִ>0� ְ-ִלי ֲחנ0ת ,� ,אֹוטֹו-0ס ְ-ִלי ֶח7ְ-ֹו

  ַהָ/ָגה ִרא7ֹוָנה ְ-אֹוְריֹו��7ַַ-ת
 ִהיא ִ-7ְִביִלי' �6ַ קטמו� ג

 ... ר7ָ0ַלִי� Dִ7ֶיְי 

� ִמCBֵה 7ֶָעִרי�Dָ-ַַמר ַהC: 

 ְיר7ָ0ַלִי� Dִ7ֶי

 ִהיא 7ְְטַרְיְמל 7ָֹחר 0ְסָפִרי� ֲאֹפִרי�

 "ַ-ת ִי9ְָרֵאל :א GֵֵלL ִ-ִ;ָצִרי�"ו

 "ַ-ת ִי9ְָרֵאל :א GֵֵלL ִ-ְ;ָצִרי�"ו

 ִהיא ַלַחGְ 7ִפDָה ְלָיִמי� ֲאֵחִרי�
� ִ>י ְלַמֲעָלה קֹוֶרֶצת ִהיא ִלי, :א ָ>א

 ... ְיר7ָ0ַלִי� Dִ7ֶי

 :Cַמר ַהָ/ִעיר �9ָ ְלַיד 7ַַער 7ֶֶכ� 

 ְיר7ָ0ַלִי� Dִ7ֶי

 ְו7ֹוְטִרי� ַ-ֲחצֹות, ִהיא ְצָלב ַעל ֲחנ0ת

 Cחֹות 7ִֶהְל7ִיָנה 0בֹור ִע� ְ@ָצצֹות

 , ְ@ָצצֹותCחֹות 7ִֶהְל7ִיָנה 0בֹור ִע�

 ,ְוָיַדִי� ְקפ0צֹות, ִמַ/ַעד ַעְצָמא0ת

 ?אֹור 7ִי7ְִליק, ָקָ--, ווט! יס ֶסר

 ... ְיר7ָ0ַלִי� Dִ7ֶי 

 אמר החייל מאשדות יעקב 

 ירושלי� שלי

 הייתי בה פע� בבוקר של שכול

 סימטה וצל! בצריח משמאל

 מאז לא חזרתי פשוט לא יכול

  שניה� בשבילי�אבנר וגדי 
 ירושלי� שלי

 ד� אלמגור/ ְיר�ָ�ַלִי ֶ�ִ�י
 

� בשיר זה ירושלי� הא •
עיר של היא עיר קודש או 

 ?  חיי� רגילי�

מה עושה ירושלי�  •
 ? מיוחדת בשיר זה

ה יש בתי� רבי� בשיר ז •
יותר (שבה� דמויות שונות 

) ממה שיש בד! זה
מתארות מהי ירושלי� ש

�נסו ?  ומה אתכ�.  עבור
  .ידכ� בכתיבה שירית

רשמו בסגנו� שיר זה מהי 
 .ירושלי� עבורכ�
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  ַעל ַ
ָ�יו ָיִביא

 יאיר רוזנבלו� : לח�, לב�יור� טוהר: מילי�

 ִ-ְרחֹוֵבנ0 ַהַ/ר  

 .6ָר ַנ6ָר ֶאָחד מ0ָזר

 ה0א יֹו7ֵב ִ-ְצִריפו 

                                                                                                                    .ְו:א עֹו9ֶה 8ָָבר

 ִאי7 ֵאינֹו ָ-א ִלְקנֹות 

 ,ְוֵאי� ִאי7 ְמַבֵ;ר

 7ְ0ָנַתִי� 7ֶה0א

 .ְ>ָבר ֵאינֹו ְמָנ6ָר

 ...ְוה0א ֲחלֹו� ֶאָחד נֹו9ֵא עֹוד ִ-ְלָבבו

 ,ִלְבנֹות ִ>ֵ?א ְלֵאִלָ<ה0 7ֶָ<בֹוא

 ,ַעל ַ>ָ@יו אֹותֹו ָיִביא

                                                                                                                                                . ַהAִָביאְלֵאִלָ<ה0
 ְוה0א יֹו7ֵב 0ְמַחֶ>ה לו

 .7ִֶ<ְזֶ>ה לו, ה0א, חֹוֵל�, ְ>ָבר 7ִָני�

 ...ֶ>ה לוַעל סֹודֹו 7ֹוֵמר 0ְמַח

 .ָמַתי ְ>ָבר ַי6ִיַע ַה<ֹו�

 ִ-ְרחֹוֵבנ0 ַהַ/ר

 .6ָר ַסְנ8ְָלר ֶאָחד מ0ָזר

 ה0א יֹו7ֵב ִ-ְצִריפו

                                                                                                                                                     .ְו:א עֹו9ֶה 8ָָבר
 ַמ8ָָפיו ָהֵריִקי�

 ְמכNִ?י� ָ-Cָבק

Aָח Nָבר 7ְָנַתִי� מ<ְ, 

 .ַהBְַרֵצַע ַ-Kַק

 ,ְוה0א חֹוֵל� ִ>י ַנֲעַלִי� ה0א Gֹוֵפר

� ַעל ָהִרי� ִיְנו0 ַרְגֵלי ַהBְַבKֵר-ָ. 

 ,ַעל ַ>ָ@יו אֹוָת� ָיִביא

 .אְלֵאִלָ<ה0 ַהAִָבי

 ...ְוה0א יֹו7ֵב 0ְמַחֶ>ה לו

 ִ-יר7ָ0ַלִי� ֶי7ְנו 

 ,ְלַגְמֵרי :א ָצִעיר, ִאי7

 7ֶָ-ָנה ַהְרֵ-ה ָ-Gִי�

                                                                                                                                                     .ְ-ָכל ִ@Aֹות ָהִעיר
 ,ה0א ַמִ>יר ָ>ל ִסְמָטה

 ,ָ>ל ְרחֹוב 7ְ0כ0ָנה

 ה0א -ֹוֶנה ֶאת ָהִעיר

 .ְ>ָבר 7ְִבִעי� 7ָָנה

 .ְ>מֹו 7ֶֶאת ָהִעיר ָ-ָנה, ְוה0א חֹוֵל� ִ>י

.� ַהִ@Aָה�ָיִניַח ַלBְִק78ָ ֶאת ֶאֶב

 ַעל ַ>ָ@יו אֹוָתE ָיִביא

 .ִלָ<ה0 ַהAִָביאְלֵא

 לב�יור טוהר/ ַעל ַ
ָ�יו ָיִביא 
 

על מה הדמות בשיר   •
 ?  חול�

הא� הוא מצליח לתרג�  •
 ?את חלומו למעשה

התלמוד אומר שכל אד�  •
".  לצפות לגאולה"אמור 

?  "לצפות"מה פירוש הדבר 
 �הא� הפירוש הוא להמתי

?  לפעול?  באופ� שקט
חפP "מסופר על החכ� 

�שחי בסו! מאה ה" חיי�
 �20 ותחילת מהאה ה19

שהשאיר בביתו מזוודה 
ארוזה בתקווה שבכל רגע 
יבוא המשיח ויצא לדרכו 

הא� זה .  לארP ישראל
?  ה לכ� צפייה ראויהנרא

 ?מדוע

כאשר את� חושבי� על  •
ירושלי� הא� יש לכ� 

 ?  מהו?   עבור העירחלו
      כיצד תוכלו לייש� בפועל 

 ?  את החלו� שלכ�
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  ַהֹ
ֶתל

 דוב זלצר : לח�, יוסי גמזו: מילי�

 , ֵאזֹוב ַוֲעֶ/ֶבת�ַהֹ>ֶתל  

 . עֹוֶפֶרת ָוָד��ַהֹ>ֶתל

� ,ֵי7 ֲאָנ7ִי� ִע� ֵלב 7ֶל ֶאֶב

 .Cָד��ֵי7 ֲאָבִני� ִע� ֵלב

 ָעְמָדה ַנֲעָרה מ0ל ַהֹ>ֶתל 

 9ְָפַתִי� ֵקְרָבה ְוַסְנֵטר

 ,Gְִקיעֹות ַהFֹוָפר ֲחָזקֹות ֵה�: "יCְמָרה ִל

                                                                                                     " Cַבל ַהFְִתיָקה עֹוד יֹוֵתר

 "ִצ<ֹו� ַהר ַהַ-ִית: "Cְמָרה ִלי 

 "ַה6ְמ0ל ְוַהְזכ0ת: "7ְָתָקה ִלי

Fֶ ַעְרַ-ִי�0ַמה � ,Hַָהר ַעל ִמְצָחE ֵ-י

 .ָהָיה Iְר6ָָמ� 7ֶל ַמְלכ0ת

 ... ֵאזֹוב ַוֲעֶ/ֶבת�ַהֹ>ֶתל  

 ,ָעַמד ַהַ/ְנָח� מ0ל ַהֹ>ֶתל 

 ִמָ>ל ַמְחַלְקGֹו ַרק ֶאָחד

 - ְלָמֶות ֵאי� 8ְמ0ת ַאL ֵי7 ֹקֶטר: "Cַמר ִלי 

                                                                                                       " 7ְGִָעה ִמיִליֶמֶטר ִ-ְלַבד

 "ֵאיֶנAִי דֹוֵמַע: "Cַמר ִלי 

 ...ְו7ָב ְלַה7ְִ@יל ַמָ-ִטי�

 ,ֱא:ִהי� ַה<ֹוֵדַע, ַאL ַסָ-א Dִ7ֶי

� .ְ-ַהר ַהHֵיִתי�, ָקב0ר ָ>א

 ... ַוֲעֶ/ֶבת ֵאזֹוב �ַהֹ>ֶתל

 ,ָעְמָדה ִ-7ְֹחִרי� מ0ל ַהֹ>ֶתל

 .ר"ִאBֹו 7ֶל ֶאָחד ִמ� ַהִחי

 ֵעיֵני ַנֲעִרי ַה8ֹוְלקֹות ֵה�: "Cְמָרה ִלי

                                                                                                             ."ְו:א ַהAֵרֹות 7ֶַ-ִ;יר

 ֵאיֶנAִי רֹו7ֶֶמת: " Cְמָרה ִלי 

 .�07 ֶ@ֶתק ִלְטֹמ� ֵ-י� ְסָדָקיו

 ,ִ>י ַמה AָFֶַתGִי ַלֹ>ֶתל ַרק ֶאֶמש

 ."6ָדֹול ִמDִBִי� 0ִמְ>Gָב

 ... ֵאזֹוב ַוֲעֶ/ֶבת�ַהֹ>ֶתל  

 עמד מול הכותל עימנו 

 .הרב הישיש בתפילה

 "ואשרי שזכינו כולנ: "אמר לי

 .לא כול�, ונזכר, ושב

 עמד בדמעה מנצנצת

 .יחיד בי� עשרות טוראי�

 ,בעצ�, מתחת לחאקי: "אמר לי
 כולכ� כוהני� ולווי�

 יוסי גמזו / ַהֹ
ֶתל 

כלי שיר מפורס� זה משתמש ב
 הפיכת חפP – "האנשה:  "ספרותי

 !   לאב� יש לב–דומ� לחי 
רבי היה לאלפי שני� כותל המע

סמל של געגועי� של ע� של� 
עד כדי כ$ התגעגעו .  לחזור לארצו

:  למקו� זה שהחכמי� אמרו עליו
נוכחות (לעול� לא זזה השכינה "
ג� , כלומר".  מכותל המערבי) 'ה

עדיי� ' ה, א� נחרב המקדש כולו
 .משגיח על מקו� הכותל

בבתי השיר דמויות שונות מספרות 
גש על עמידת� מול הכותל והר

,  החייל–המלווה אות� ברגע זה 
הא� ששכל בנה  ,הילדה הצעירה

 ...  ,במלחמה

כיצד ?  ומה אתכ� •
הרגשת� בפע� הראשונה 

או שלאחרונה שעמדת� 
 ?  מול הכותל

הא� עבורכ� הוא מקו�  •
מקו� של ?  של קדושה
 ? היסטוריה

או ציירו מהו /כתבו ו •
 ?  הכותל עבורכ�
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  מירה ברי� הראל/ ֲאִני ְיר�ַ�ְלִמית 

 ,ִמ8ֵי ַ@ַע�
� ְ>Bִ7ְֶתַ@Aֶה ִלי ְקָצת ְזַמ

Lֲאִני נֹוַסַעת ֵאַלִי 
 ,ָ>ָכה ְסָת�

 ,ָי��ִמַ-ת
 .ֵדי ְלַהְר6ִי7 ְקָצת Iֶחֶרתְ>

  ְִא� ֶאְפ7ָר,0ִמ8ֶGַ7ְֶלת
ָחר Nַעד ְמא L-ָ ְלַטֵ<ל. 

ְג8ֶֶרת Nָרה מOִָלְפָעִמי� ְל:א ַמ 
Lֵמֲא7ֶר ְלח70 אֹוָת P0ח 

 .ַהAֱֶהֶדֶרת, ִעיר מֹוַלְדGִי
 ְיֵמי ַיְלד0ת ִ-י ֵנעֹוִרי�

 ִזְכרֹונֹות ְרחֹוִקי�
 מֹוֵני ְ>ֵנִסיֹותְצִליל ַ@ֲע

� 0ְצִריחֹות מ0ַאHִי
 ְוִט<0ִלי� 7ֶל 7ַָ-ת

 ,ָיד ְ-ָיד
 ִע� Cִבי ַההֹוֵלL ִלְתִפDָה

 ,"ַמBִיָלא" ִ-7ְכ0ַנת
 אֹו ְ-ִסְמָטאֹות ַעGִיקֹות

 ָ-ֶה� ֹ>ל ֶאֶב� ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלַסֵ@ר
 ,ל0 ַרק ִנGְָנה ָלE ִהְזBְ8ַנ0ת

 י� ְמַרGְִקי�ִס@0ִר
 �ִמGְק0פֹות ְרחֹוקֹות
 ,ְלָהִקי�, ִויִציIת  ְ-ֵני ָהִעיר

 ,מֹו7ָבֹות 7ְ0כ0נֹות ָוִתיקֹות
 .ְ-ַרֲחֵבי ָהCֶרP ַהHֹאת

 

 ברי� הראלמירה / ֲאִני ְיר�ַ�ְלִמית 

 ביו ירושלי כולנו הופכי
 .יילהיות ירושלמ

המשוררת מירה ברי� הראל 
מתייחסת לירושלי כעיר 

במה היא נזכרת .  ילדותה
? כאשר היא חוזרת אליה

מה עוד , מעבר לילדותה
 ?ירושלי מסמלת עבורה

 
 ?מהי ירושלי עבורכ

 

 


