
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאות  ,יהודים נטבחו 45  .רוסית-פרצו פרעות ביהודי קישינייב המולדבית 1903  באפריל שנת

באותם ימים התבשר הרצל, המנהיג הציוני העולה, גיבורה ... נפצעו, חנויות נבזזו ובתים הועלו באש 

-הודים בצפון סיני. מגעי הסרק שלו, לרכוש את ארץדחיית תוכניתו ליישב י של התנועה הציונית, על

הסולטן העות'מאני, נכשלו מחוסר אמצעים. אבל התחושה של הרצל היתה, כי פרעות  ישראל מיד

 אינן הסוף.  קישינייב

אפשר לסרב לה: -שאי נואש מהכישלון ומוטרד מחוסר פתרון למצוקת היהודים, הגיעה לידיו הצעה

יהודים. זוהי התוכנית  רה שטח נרחב במזרח אפריקה לקליטת מיליוןממשלת אנגליה מציעה בחכי

שנה בקיץ, הציג הרצל לצירים  . בקונגרס הציוני השישי, שהתכנס אותה'תוכנית אוגנדה'הידועה כ

פי -להתיישבות לאומית". הקונגרס התפלג. על הנדהמים את תוכנית אוגנדה כ"אתר אוטונומי ארעי

נציגי יהודי רוסיה, באולם סמוך, וישבו על הרצפה,  ,ו הפורשיםמה שכבר הפך למיתוס, התכנס

בידי הרצל לא עלה לפייסם. מאוחר יותר, בנאום הנעילה של  .כמנהג המתאבלים על חורבן ירושלים

 .היסטוריה -בעברית: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני". וכל השאר  הקונגרס, כבר נשבע הרצל

 5002אובן רבלין בנאום לרגל יום הרצל שנת נאום של יו"ר הכנסת לשעבר ר - 

 

 קלז פרק תהלים
 

ֶבל ַנֲהרֹות ַעל)א(   ם בָּ ִכינּו ַגם יַָּשְבנּו שָּ   בָּ

ְכֵרנּו  :ּיֹוןצִ  ֶאת ְבזָּ

ִבים ַעל( ב) ּה ֲערָּ ִלינּו ְבתֹוכָּ  :ִכֹנרֹוֵתינּו תָּ

ם ִכי( ג) ֵלינּו ִשיר ִדְבֵרי שֹוֵבינּו ְשֵאלּונּו שָּ ה ְותֹולָּ   ִשְמחָּ

נּו ִשירּו  :ִצּיֹון ִמִשיר לָּ

ר ַאְדַמת ַעל ה' ִשיר ֶאת נִָּשיר ֵאיְך( ד)  :ֵנכָּ

 

ֵחְך ִאם( ה) ם ֶאְשכָּ לִָּ  :ְיִמיִני ִתְשַכח ְירּושָּ

  ֶאְזְכֵרִכי ֹלא ִאם ְלִחִכי ְלשֹוִני ִתְדַבק( ו)

ם ֶאת ַאֲעֶלה ֹלא ִאם ַלִ ִתי ֹראש ַעל ְירּושָּ  :ִשְמחָּ

 

ם יֹום ֵאת ֱאדֹום ִלְבֵני ה' ְזֹכר( ז) לִָּ ֹאְמִרים ְירּושָּ   הָּ

רּו רּו עָּ ּה ַהְיסֹוד ַעד עָּ  :בָּ

ֶבל ַבת( ח) ה בָּ ְך ֶשְיַשֶלם ְשֵריאַ  ַהְשדּודָּ   לָּ

ַמְלְת  ְגמּוֵלְך ֶאת נּו ֶשגָּ  :לָּ

ַלִיְך ֶאת ְוִנֵפץ ֶשֹּיאֵחז ַאְשֵרי( ט) ַלע ֶאל ֹעלָּ  :ַהסָּ

 בקהילות ישראל...

 בקהילות ישראל נהוג** 

שבסוף טקס החופה 

החתן אומר את הפסוק 

"אם אשכחך 

ירושלים....אם לא אעלה 

את ירושלים על ראש 

שמחתי," ודורך על כוס.  

זה בא לסמל שברגעים 

של שמחה מליאה אנו 

עדיין מרגישים שבר 

 ואבדון ללא המקדש.

   

יש קהילות שאומרים ** 

את המזמור הזה לפני 

ברכת המזון בימי חול 

)כמו שאומרים שיר 

 המעלות בשבת ובחגים(.

 נקודות למחשבה...

** בפסוק ג' השובים של עם 

ישראל מבקשים מהם לשיר 

"משיר ציון".  מדוע, 

לדעתכם, הם מבקשים את 

 זה? 

 

בים ** המשורר אומר שמסר

לשיר.  מדוע?  הסבירו את 

 הנימוק.

 

 ** יש הבדל בין פסוקים

ו בנוגע ל'גוף -ד , ה-א 

המדבר', יחיד או רבים.  

מהו ההבדל והסבירו מדוע, 

 לדעתכם קיים הבדל זה.  

 

** מדוע, לדעתכם בחר 

המשורר ביד ימין ולשון כדי 

 לזכור את ירושלים?

 כרון וגאולהיז
 "אם אשכחך ירושלים"

 כיתות ו' -עולם יהודי  

 מה הסמליות בדמויות השונות? מה תלוי באילן מעל האנשים? 


