
 סיון-יחידת לימוד לאייר
 ד"הפיקוח המוסיקלי בחמ

 ל אגף לאומניות"ד וממונה תו"מפקחת ארצית על המוסיקה בחמ -איילה רייכרט

 ד יסודי"מדריכה בחמ -אודיה מויאל

 21:30-19:00( 19.5.19)אייר ' כניסה למפגש מקוון יום ראשון ז
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 עמי נגר/מזמור לירושלים

 אני לא יכול  

 ונראה לי שגם לא צריך

 להסביר לכם מה ירושלים  

 לא יכול ונראה לי שגם לא צריך

 להסביר לכם מה ירושלים

 

 מן התרגשות כזאת 

 מן עלייה כזאת

 מן הרפתקה כזאת

 מן אהובה כזאת 

 מן ירושלים

 

 אני מטייל

 מסתובב ברחובה של עיר

 מנסה לספוג מקצת מה שתיתן לי

 את כל חושיי מחדד לצליל שבאוויר

 אל הסוד שבמשמרת היא קוראת לי

 

 ..מן התרגשות כזאת

 

 בימים חולם עלייך 

 שבי אחרייך לחזות בך רגע מקרוב

 יבנה המקדש עיר ציון תמלא



 עמי נגר/מזמור לירושלים



 עמי נגר/מזמור לירושלים



 עמי נגר/מזמור לירושלים



 עמי נגר/מזמור לירושלים



 שאלות האזנה/מזמור לירושלים

 ?אילו כלים מנגנים בקטע•

 ?האם ישנו כלי נשיפה בהרכב•

 ?האם בשיר ישנם קטעי נגינה ללא זמר ששר•

 ?למה מייחל הזמר בסוף השיר•

 

 





 ִאינְְסְטרּוֶמנְָטִלי
 

ִלי המבוצע ללא שירה  קטע נגינה כֵּ

 באנגלית  ( Instrument)מגיע מהמילה ִאינְְסְטרּוֶמנְט 

 .שפירושה ְכִלי



 הצעה לשיעור-עמי נגר/מזמור לירושלים

 (מערכת תופים, גיטרה בס, סקסופון, פסנתר)? כלים מנגנים בקטעאילו •

 (סקסופון סופרן, כן)? האם ישנו כלי נשיפה בהרכב•

 ?  האם בשיר ישנם קטעי נגינה ללא זמר ששר•

 ?  מייחל הזמר בסוף השירלמה •

 ?  מדוע יש מספר סקסופונים•

 .אינסטרומנטלי –התלמידים יכירו את המונח •

 .השירולסיום עם , המיליםעם , (כולל הקדמה) Eאת חלק ' ישירו בסולפזהתלמידים •

 .בסירטוןהמצולמים המקומות התלמידים יזהו את •

 

 קישור לקליפ-לחצו על התמונה

 קישור לכתבה על השיר

https://www.youtube.com/watch?v=fdP6mxXODdg
https://www.haaretz.co.il/gallery/music/1.3263073


 נעמי שמר: הרב נריה לחן: מילים/ירושלים של קודש

 
 

ִרית ִביר ֹקֶדׁש ִלבְּ  ָואֹות-ּומּול דְּ
ִפִלין עֹוֵטר  ַעם תְּ

ֻעָמתֹו ִמֹטָטפֹות  ּולְּ
אֹוֵמר ַבֵשר וְּ  :קֹול מְּ

 
ִפּיֹות ַתלְּ  עֹוד ָיקּום לְּ

ָכל ַעִמים-ֵבית ִפָלה לְּ  ,תְּ
מֹוִנּיֹות ָׁשִנים ַקדְּ  ִכבְּ

ָדׁש מוֹ -ִמקְּ  .ָרִמים-כְּ
 

ָרֵאל ֲאֶׁשר ָנִחיתָ  ִישְּ  וְּ
גָֻלה  ַעם ַהסְּ

 ָקִניתָ -זּו-ַיֲעֶלה ָיבֹוא ַעם
ֻאָלה ַראת ַהגְּ  .ִלקְּ

 
 
 

 
 

רּוָׁשַלִים ֶׁשל ֹקֶדׁש: פזמון  .יְּ
ַות דֹור ָודֹור  ִתקְּ
ֵמְך ָלנּו ָתִמיד   -ׁשְּ

מֹור  .ִׁשיר ִמזְּ
 

ֵלנּו יֹוֵׁשב ִהלֹות-ֵמַאַחר ָכתְּ  תְּ
 -ֵמעֹוָלם ִמָׁשם ֹלא ָזז  -

ִפלֹות  ׁשּוב ַמֲאִזין קֹוֵׁשב תְּ
ָדׁש ֵמָאז ַבִמקְּ  .כְּ

 
ֵלב  ַהֹכֶתל ַלֲעגּוִמים-וְּ

ֹכל אֹוֵבד  .ִנָדח, לְּ
ִנחּוִמים  ֶׁשַפע ֹעז וְּ

ַפְך - ָין יְּ ַמעְּ  .כְּ
 
 

רּוָׁשַלִים ֶׁשל ֹקֶדׁש: פזמון  ...יְּ
 

ִתָטֵעם ִביֵאם וְּ  תְּ
ַנֲחַלת ָהָהר  בְּ

ִמיֵעם ַתׁשְּ ֵאם וְּ ַנשְּ  עֹוד תְּ
ֹקַע קֹול ׁשֹוָפר -  .ִבתְּ
 

ָׁשֵבי  ֶפַׁשע-ָיבֹוא גֹוֵאל לְּ
נּוָיה  ,ִבירּוָׁשַלִים ַהבְּ

דּות ָוֶיַׁשע  קּוִמי אֹוִרי ִבפְּ
ִלי -ִצּיֹון   !ָיּה-ַהלְּ

 
רּוָׁשַלִים ֶׁשל ֹקֶדׁש: פזמון  ....יְּ

 ,ַעָתה ָבאנּו ׁשּוב ֵאַלִיְך
ָדו נּו ָלְך ַיחְּ  ,ֻחַברְּ

ָדַלִיְך נּו ִמגְּ ַפלְּ ֹעז ֶהעְּ  בְּ

ָרב - ַסֲעַרת ַהקְּ  .בְּ

 
עּוִרים ָצלּול ִמָּיִין  ַדם נְּ

רֹוץ ָכל ִקיר  ָזַרם ִבפְּ

עֹות ַעִין ִדמְּ כֹול וְּ תֹום ּוׁשְּ  יְּ

ַמֲעֵנְך ָהִעיר -  .לְּ

 
ֵחי ַצהַ   ,טּוֵבי ָבַנִיְך -ל "צֹונְּ

ִדירּו ֵׁשם ַבִגבֹוִרים  .ֶהאְּ
ׁשּוָעה חֹומֹוַתִיְך כּו יְּ  ָהפְּ

ָעִרים - ִהָלה ַבשְּ  .תְּ

 
 



 

 

 

 

 רקע/ירושלים של קודש

 ,הרב נריה היה ידוע באהבתו הגדולה לשירה

 .לעיתים קרובות היה לוקח מנגינות קיימות ומלביש אותן על תפילות או על מילים שחיבר בעצמו

 ,"ירושלים של זהב"עם ישראל שר אז את , י הרב נריה לאחר שחרור ירושלים"השיר ירושלים של קודש חובר ע

 של הצנחן מאיר אריאל שנתן והשלים עוד" ירושלים של ברזל"שכתבה והלחינה המשוררת נעמי שמר וגם השיר   

 .  נדבך לסיפורה של ירושלים  

 ,  המלכים, בתים שחולשים על תקופת האבות 32ביקש הרב נריה להעלות את השיר בקודש וחיבר בהשראתו 

 .תפילה ובניית הבית השלישי וגאולת ישראל, הניצחון של ששת הימים, בית המקדש והחורבן

 .הוא יכול להופיע לאחר שניים או שלושה בתים וגם אחרי חמישה, הפזמון בשיר לא חוזר במבנה אחיד

 .י יוסי קירש ולביצוע נבחרו מספר מועט של בתים"לימים השיר הולחן ע

 

 

http://edu.gov.il/sites/Hemed/kdam-yesodi/their-way/Pages/neriya.aspx


 

 

 

 

 בלבישירו את הפזמון של ירושלים של זהב במילותיו המקוריות לאחר מכן יתבקשו לשיר כל אחד התלמידים •

 .את מילות הפזמון ירושלים של קודש במנגינה של ירושלים של זהב      

 .הפזמון עם המנגינה של נעמי שמראת שרים התלמידים •

 (.מצורף בשקופית)יאזינו לרקע על השיר התלמידים •

 (גאולה, מקום התפילה כיום, כיבוש הכותל. )נושא מתמקד הרב נריה בבתים המופיעים בשקופיתבאיזה •

 .והפזמון במנגינת ירושלים של זהבהתלמידים ישירו את הבתים •

 :  ויענו( בשקופית)יאזינו לשיר המצורף התלמידים •

 ?  בשיראילו מילים מופיעות •

 (פזמון בעל אופי המנוני, רגועה וליריתמנגינה )?במה דומים הלחנים ששרו •

  (שיר שבח=   ,Hymn: באנגלית   ,Hymnos :יווניתב ִהְמנֹון)      

 האחרונים והפזמון במנגינתו של יוסי קירשהתלמידים ישירו את הבתים •

 הצעה לשיעור/ירושלים של קודש

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA


ֶרֶכב ֶרֶגל, ִמי בָּ  ,ִמי בָּ

ְך  ?ִמי ִיְצַעד ַבסָּ

א ַהֶדֶגל ֹראׁש ִישָּ  ,ִמי בָּ

 ?ּוַבֹתף ִמי ַיְך

 ,ִבְמִצְלַתִים, ַהְך ַבֹתף

ִליׁש  !ַבִצְלֵצל, ַבשָּ

ַלִים  ,ַנֲעֶלה נָּא ִלירּוׁשָּ

ל ַהֵליל ם נָֹּהלָּה כָּ  .ׁשָּ

 (וב'פוגצ)עמיאל עמירן : רפאל ספורטה לחן: מילים/ מי ברכב

 להאזנה בזמר רשת

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=615




 :חומרי למידה נוספים

ירושלים אורו של עולם-'חוברת מזמור שיר ח 

(בשיתוף מחשבת ישראל) 151' תפילות ושירים עמ, מזמורים-חוברת מזמור שיר 

חומרים שבועות ויום ירושלים-אקדמיה ברשת 
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