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חזור לתוכן עניינים

 ָזקּוף ָהרֹאׁש ַנְפֵׁשנּו עֹוד ֹלא ָׁשָחה.

 חֹוְצִבים ָאנּו ּגֹוָרל ְּבָיד ָרָמה,

 נֹוְׂשִאים ַּבֵּלב ִּתְקָוה יֹוֶקֶדת.

 ָאנּו זֹוְכִרים ִּכי ֵיׁש ָלנּו ֻאָּמה,

 ָאנּו יֹוְדִעים ִּכי ֵיׁש ָלנּו מֹוֶלֶדת.

 הֹוְלִכים ָאנּו ַלֵּקץ ֶׁשל ַהֵּנָכר,

 ֲחלֹום ֵחרּות ַיְחָּדו ַנְגִׁשיָמה.

 ָאנּו ּדֹוְגִלים ְּבעֹז ְּבֵׁשם ָמָחר,

 ְוטּור ֶאל טּור ֵנֵלְך ָּתִמיד ָקִדיָמה!

משורר, סופר ומתרגם עברי. בשנת 

1946 זכה בפרס רופין ובשנת 

1948 בפרס טשרניחובסקי. נולד 

ָּפֵנינּו ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש ָהעֹוָלה
 מילים: יצחק שנהר

לחן: דניאל סמבורסקי

לא קל לחנך עם לאומץ, לא קשה להבהילו.
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פנינו אל השמש העולה // 

המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע
גם המובן מאליו צריך שייאמר לפעמים.

 מילים: יצחק שנהר

לחן: דניאל סמבורסקי

פירושי מילים

צֹוִפים – מצפים

ָׁשָחה – כפופה

יֹוֶקֶדת – מאוד חמה

ֻאָּמה – עם

ֵּנָכר – גלות

ֵחרּות – חופש

ּדֹוְגִלים ְּבעֹז – קוראים לאומץ 
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באוקראינה ועלה לארץ ישראל בשנת 1921 במסגרת ארגון "החלוץ”. כמו רבים מחבריו עבד 

כחלוץ במגוון עבודות: בבניית בתים, בהובלת זיפזיף על גמלים בעגלונות וברכבת. משנות 

העשרים יצר שנהר ספרות עברית, אשר ינקה מהמקורות היהודיים המסורתיים. הוא כתב 

במבחר סוגות: שירה, סיפורת, מחזאות, ספרות ילדים ויומן מסע; באמצעותן סיפור על 

אירועי תקופתו. שיריו הפכו למלל מכונן ובעל ערך ייחודי בתודעה היהודית הציונית בארץ 

ישראל. שנהר תרגם מספר רב של כותרים בספרות יפה לעברית, בעיקר מרוסית. הוא היה 

מן המתרגמים האיכותיים והחשובים לעברית בתקופתו הוא תרגם משפות שונות לשפה 

העברית מבחר נחשב ומפורסם של הספרות העולמית ובכך תרם רבות להשכלתם של רבים, 

במיוחד צעירים ביישוב היהודי בארץ ישראל, בעיקר בשנות הארבעים והחמישים.

תקציר מתוך אתר ויקיפדיה: 

http://he.wikipedia.org/wiki/%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7_%d7%a9%d7%a0%d7

%94%d7%a8

מלחין בתקופת היישוב ולאחר קום המדינה. נולד בקניגסברג שבקיסרות הגרמנית בשנת 

1909. גדל בבית ציוני דובר עברית.  למד נגינה ותאוריה של המוזיקה. בשנת 1933, 

עם עליית הנאצים לשלטון עלה לארץ ישראל..בארץ הלחין מנגינות לשירי מולדת 

ידועים וכן מנגינות לשירי ילדים. עיקר יצירתו הייתה בתקופת טרום המדינה. בשנות 

השלושים והארבעים של המאה העשרים החל לעסוק בהוראת המוזיקה ובניצוח מקהלות. 

בתקופה זו הנחה את מדור "קול ירושלים" ולימד מידי שבוע שיר עברי חדש. בתקופת 

המדינה שימש כמורה למוזיקה בסמינרים. סמבורסקי הוא זה שהחל במסורת של ערבי 

הזמר.

מתוך אתר ויקיפדיה: 

http//:he.wikipedia.org/wiki%/d7%93%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%9C%_d7%a1%d7

%9e%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99

על תוכן השיר

ואם יש יפי נפש שמעקמים את האף, אז שהאף שלהם יהיה עקום.

על פי עדות דניאל סמבורסקי הוא כתב את הלחן לשיר זה בברלין. השיר נכלל במחזה 

תעמולתי ציוני "הפתרון היחידי", מאת סלי )שאול( לוין, שהועלה בגרמנית ערב עליית 

היטלר לשלטון. 

באחת מן התכניות בסדרה ,"שרתי לך ארצי," התארח דניאל סמבורסקי וכך הוא תרגם את 

תוכן השיר מגרמנית: "הרבה מכשולים לפנינו, בכל רגע יש לנו מאבק חדש, אבל להגשמת 

חירותנו אין דרך אחרת ושום כוח לא יכול להכריח אותנו לסגת." זהו שיר שנכתב במקורו 

בגרמנית, מאוחר יותר הותאמו לשיר מילים בעברית. כשנערכה המכבייה השנייה בשנת 

1934 הפך השיר הזה להמנון המכבייה ואז גם יצא לאור באחת הגלויות שהיו מוכרות 

בארץ.

 :youtube מתוך אתר

http//:www.youtube.Com/watCh?V=Vlayayhu3e4

הצעה לפעילויות

 ולעליזה אישתי, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותיך, 
לכתך אחרי במדבר, בארץ זרועת מוקשים

 דניאל סמבורסקי

)1977-1909( 

 יצחק שנהר 

)1957-1902(
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פעילויות תוכן 

• מי הם האנשים בשיר? לאן פניהם ולאיזו "שעה גדולה" הם צופים? 	

• עיינו במילות השיר, איזו אווירה חשים בעת שקוראים אותן?	

• השיר בוצע לראשונה ערב עלייתו של היטלר לשלטון במסגרת תעמולה ציונית. מהי 	

תעמולה? מי מבצע אותה? אילו תכונות אופי נדרשות ממי שנוטל חלק בתעמולה? 

• באילו דרכים ניתן לפעול על מנת לבצע תעמולה כל שהיא?	

• האם אי פעם נטלתם חלק בתעמולה? מה רציתם להשיג? כיצד פעלתם? האם הצלחתם 	

להשיג את יעדיכם? 

 פעילויות במוזיקה

אילו הייתם צריכים להלחין מוזיקה לשיר, איזו מוזיקה הייתם מלחינים לו? מה היה אופייה? 

האזינו לשיר "פנינו אל השמש העולה" בביצוע דניאל סמבורסקי וחבורת רננים:

http//:www.youtube.Com/watCh?V=Vlayayhu3e4

האזינו לשיר "פנינו אל השמש העולה"  בביצוע גלי עטרי, אופירה גלוסקא, דודו זכאי ,עוזי מאירי:

http//:www.youtube.Com/watCh?V=puqgoatjlus

האזינו לשיר "פנינו אל השמש העולה" בביצוע איתמר רוטשילד וערן ויץ:

http//:www.youtube.Com/watCh?V=uawqgqxyls0

האזינו לשיר "פנינו אל השמש העולה" בביצוע תנועות הנוער מתוך בחגיגות ה-60 למדינת ישראל:

http//:www.youtube.Com/watCh?V=fxwlxqmmbqk

הביעו דעתכם:

• האם הלחן לשיר מתאים לרוח הטקסט?	

• איזה ביצוע מבין הארבעה מבטא, לדעתכם, את רוח הטקסט? הסבירו מדוע.	

• נסו לאלתר בשירה, בנגינה, בציור, בתנועה ובכל דרך אחרת שעולה בדעתכם אווירה של 	

נחישות, אמונה גדולה ואומץ.

מנחם בגיןאמנם אנו עדיין מוקפים אויבים, אך רכשנו את כבוד העם

ראש הממשלה בין 

השנים 1983-1977


