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ֲַֽה֨רֹות א ל נ  ַ֥ ינּו  ע  ִ֑ כ  ְבנּו ג ם־בָּ ש  ם יָָּ֭ ָׁ֣ ל שָּ ב ֶ֗ נּו    ׀ בָּ ֶ֗ זְָּכר  ְבְּ֝

יַֹֽון׃ ת־צ   א 

ּה  ב ִ֑ ים ְבתֹוכָּ ַ֥ ב  ַֽל־ֲערָּ ינּו׃   ע  ַֽ ינּו כ נ ַֽרֹות  ל ֶ֗  תְָּּ֝

יר  ג י־ש ָ֭ ְבר  ינּו ד  ֪לּונּו שֹוב ֵ֡ א  ם ְשַֽ י שָּ֨ ִּ֤     כ 

ה ִ֑ ְמחָּ ינּו ש  ָׁ֣ ל  ֹולָּ  וְתַֽ

נּו  ֶ֗ ירּו לְָּּ֝ ַ֥ יַֹֽון׃   ש  יר צ  ַ֥ ש   מ 

יר־ ה ד ת־ש  יר א  ַ֥ יְך נָּש  ַֽ    'א ֶ֗ ת נ כָּ ַ֥ ל ַאְדמ  ֶ֗  ר׃ע ְּ֝

ם  ה לָּ ֶ֗ ַֽרּושָּ ְך ְי ַ֥ ְשכָּח  ַֽם־א  ַֽי׃   א  ינ  ח יְמ  ַ֥ ְשכ   ת 

י ו ַֽק־ְלשֹונ ֨ ְדב  ֮י  ת  כ  י   ׀ ְלח  כ  ַ֥ ְזְכר  ם־֪לא א ֶ֫  א 

ם   ִ֑ ל  ּושָּ ת־יְרַֽ ה א  ֲעל  ַָֽ֭ א א  ם־לָׁ֣ ַֽי׃   א  ת  ְמחָּ אש ש  ל ר ָׁ֣ ֶ֗  ע ְּ֝

ה ז ר יְהוָּ֨ ֹום  ְזכ ִּ֤ י ֱאדֶ֗ ְבנ ֵ֬ ֹום    ׀ ל  ֮ת יִּ֤ םא   ַ֥ לָּ ַֽרּושֶָּ֫  ְי

רּו ִּ֤ ים עָּ ְמר  א ָׁ֣ רּו  הָָּ֭ ִ֑ ַּֽה׃   ׀ עָּ ֹוד בָּ יְסַ֥ ד ה  ֶ֗  ע ְּ֝

ל  ח ב ֶ֗ ת־בָּ ה   ב  ַ֥ ּודָּ ְשדֶ֫  ה 

ְך  ִ֑ ם־לָּ ל  יְש  י ש  ַ֥ ְשר  ַֽנּו׃   א  ְלְת לָּ ַ֥ גָּמ  ְך ש  מּול ֶ֗ ת־ְגְּ֝  א 

י ט ִּ֤ ְשר  י ְך  א  ל ֶ֗ ַֽת־ע לָּ ץ א  ז וְנ פ ֵ֬ י אח ֵ֓ ע׃   ׀ ש  ַֽל  סָּ ל־ה   א 

 סן פרנסיסקו
  אריק איינשטיין

 אריק איינשטיין: מילים

 שלום חנוך: לחן

 

  יושב בסן פרנסיסקו על המים

  שוטף את העיניים בכחול ובירוק

  יפה בסן פרנסיסקו על המים

  .אז איך זה שאני מרגיש רחוק

 

  שטים בין הסירות, ממול האווזים

  וגשר הזהב יפה כמו בסרט

  חבל שאת לא פה איתי בשביל לראות

  היית אומרת שמפה את לא חוזרת

 

  ...יושב בסן פרנסיסקו

 

  יי קורע רשתות'רואה את דוקטור ג

  ,אבר נוגע בשמיים'וקרים עבדול ג

  חבל שאת לא פה איתי בשביל לראות

  .כל כך יפה בסן פרנסיסקו על המים

 

  ...יושב בסן פרנסיסקו

 

  פתאום אני רוצה הביתה חזרה אל הביצה

  .לשבת בכסית ולצחוק עם משה ועם חצקל

  רתתן לי חתיכת תבור תן לי חתיכת כנ

  ,אני אוהב להתאהב בארץ ישראל קטנה

  חמה

  .ונהדרת

 

 ...יושב בסן פרנסיסקו
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 ?מהי. בשניהם ישנה תחושת רגש דומה ?לשיר ולמזמור  ם הדברים המשותפיםמה

בשניהם יש , בשניהם יש געגוע ותחושת ריחוק, הצבעים כחול וירוק, בשניהם מתואר מקום על מים

 .למולדת. בשניהם יש געגוע לארץ. זרות תחושת 

 (נהרות בבל וסן פרנציסקו) ?היכן נמצאים כל אחד מדוברי השיר

בכל אחד מהשירים הדובר לא נמצא  מדוע?מהן הנסיבות שכל אחד מהדוברים נמצא רחוק

 (מבחירה, יציאה לגלות בכח)? במקומו

 ?מה דעתכם על כך ?מה משאיר אותם שם? "אדמת נכר"דעתכם מדוע מגיעים אנשים ל

 .נמקו? האם בהכרח בעל המזמור נמצא בבבל בעל כורחו? מה ההבדל בינהם

את המזמור ניתן לקרוא בשני . הדובר בשיר סן פרסיסקו הגיע לשם כנראה מנסיבות חייו ומבחירתו

יתכן שנכתב מיד לאחר היציאה לגלות והוא מתאר את התחושה הקשה של הגולים עם : אופנים

שבעל  ואז יתכן, יש רמזים שהוא נכתב זמן מה לאחר ישיבתם בגלותאך . יציאתם לגלות וגעגועיהם

כי יכול היה לחזור לציון עם שיבת ציון  -ומבחירה( הוריו הגיעו לשם)המזמור נמצא שם מכורח ההרגל 

 .אנו יודעים שמעט האנשים שחזרו לארץ עם הצהרת כורש. לאחר הצהרת כורש

 ?מה מציאות חייו הנוכחי של הדובר בכל שיר

 ? למה מתגעגע כל אחד מהדוברים

לשבת בכסית ולצחוק עם משה ועם , פתאום אני רוצה הביתה חזרה אל הביצה: אריק איינשטיין) 

  חמה ,אני אוהב להתאהב בארץ ישראל קטנה, תן לי חתיכת תבור תן לי חתיכת כנרת .חצקל

 .הוא גם מתגעגע לבחורה  .ונהדרת

 .לירושלים, מזמור מתגעגע לציוןה מחבר

 ?ועם תחושת הזרות? כיצד מתמודד כל אחד מהם עם תחושת הגעגוע

איינשטיין מנסה לפצות על תחושת הגעגוע בתחליפים מקומיים ובמה שיש לסן פרנציסקו להציע 

ובמזמור ישנה הימנעות משירה ( אבר'קרים עבדול ג, יי'ג' דר, גשר הזהב, הסירות, האווזים, המים)

אלו דברים .משביע עצמו שלא ישכח את ירושלים ומקלל ומגדף את האויבהוא , המבטאת שימחה

 .והם מעצימים את חשובת הזרות והבידול, המרחיקים אדם מהסביבה בה הוא חי

 :וחזרה למזמור

 ? מהו יחס הדובר אל השירה. הדובר מדבר על תחושתו באמצעות היחס לשירה

מצד שני מחבר " ?על אדמת נכר' את שיר האיך נשיר ", מסרב לבקשה לשיר, תולה את הכינורות)

 ...(מזמור שהוא שיר

 ? סובבים אותומהו יחס הדובר ל

מצד שני השובים . קללות קשות כלפי אדום ובבל, לנקם' פניה לה, "שובים"מגדיר את הסובבים )

ולים ן שיש מעין חילופי פולקלור בין הגכאם כך ית. שהם ישירו ולא מצווים על כךמבקשים  –" שואלים"

 (.למקומיים בבל

 ? מה הן וכלפי מי מופנות. סנקציותו שבועות קללותבמזמור יש סידרה של 

: מופנות כלפי המשורר עצמוהקללות המשורר מתחיל עם שבועה לזכור את ירושלים שמסתיימת ב

ם ינ י-א  ְשכ ח יְמ  לָּ ם ת  ְך יְרּושָּ ְשכָּח  ְדב ק. א  ם-ו ת  כ י א  י לא-ְלשֹונ י ְלח  כ  ְזְכר  הוא מזהיר עצמו שאם ישכח  .א 

 . הקללות הבאות הן כלפי אדום וכלפי בבל. ישכח את יד ימינו ותדבר לשונו לחיכו, את ירושלים



ההקבלה בין . בשבועה שמשביע המשורר את עצמו מקביל המשורר את יד ימינו ולשונו לירושלים

 ?תהמה משמעו. לשון לירושלים עוצמתיתהיד ימין וכוחם של 

הלשון היא כח הדיבור . יד ימין היא היד החזקה המבטאת את יכולת האדם לפעול בעולם ולשלוט בו

 . שני אלמנטים אלו חיוניים לחיים מאד כמו ירושלים לחייו. והאכילה

 ?בנוגע לירושלים מדוע צריך המשורר להשביע כך את עצמו

 . ומזכיר לעצמו שהיא מאד חשובה לו, יתכן שהוא חושש שישכח את ירושלים

אנו רואים שבמזמור יש רגשות ותחושות מעורבות הסותרות זו את זו הן ביחס לשירה והן ביחס 

יש כאן ביטוי עוצמתי וסוער לרגשות שונים הבאים לידי ביטוי , בנוסף. הדובר לסובבים אותו

 .ו וכלפי אדום ובבלבקללות ובשבועות כלפי עצמ

 ?מה יכולה מורכבות זו ללמד אותנו

השבועה מדגישה את המחוייבות הגדולה  – י הגולים מיד עם יציאתם לגלות"נכתב עאם המזמור 

 .כמו היד הימנית או היכולת לדבר ולתקשר. והחשיבות של ירושלים עבור הגולים

אמנם הישיבה על נהרות בבל היא ם ושכבר נולד ש י דור"ע נכתב המזמור לאחר זמן מה בגלותאם 

ת, מפויסת ויש מעין חילופי פולקלור הדדיים יר א  יְך נָּש  יר-אז הפנייה א  ת נ כָּר איננה  'ה-ש  ל ַאְדמ  ע 

ה בה מקלל המשורר את שבועואכן ה. לא פנימה אל הגולים עצמםא, מופנית כהתרסה כלפי הבבלים

ם –גוף ראשון בעצמו נאמרת  ְך -א  ְשכָּח  ינ יא  ְשכ ח יְמ  לָּ ם ת  ק. יְרּושָּ ְדב  ם-ו ת  כ י א  ם-ְלשֹונ י ְלח  י א  כ  ְזְכר  -לא א 

ת ה א  י ולא -לא ַאֲעל  ת  ְמחָּ ל ר אש ש  ל  ם ע  נזכיר . )'וכו" תדבק לשוננו", "תשכח ימיננו", "אם נשכחך"יְרּושָּ

ם יָּ : כי בגוף ראשון רבים נפתח המזמור ל שָּ ב  ל נ ֲהרֹות בָּ ְבנּו ג םע  ת-ש  נּו א  ינּו ְבזְָּכר  כ  יֹון וכך עד פס-בָּ ' צ 

4). 

 ? מדוע חשוב שהנבואה תאמר בגוף ראשון יחיד

 .יש כאן התחייבות אישית של כל יהודי באשר הוא להפנים את זכרון ירושלים

 ?באיזה גוף פונה המשורר לירושלים ועל מה זה מלמד

 .ומעידה על אהבה וקשר עוצמתייםפנייה בגוף שני מעידה על אינטימיות 

הופך אותה , הוא מפנים אותה -השבועה העצמית היא אמצעי בו נוקט המשורר כנגד שכחת ירושלים 

אם . ירושלים היא ימינו ולשונו ותיזכר בכל השמחות העתידות לבוא בארצות הגלות. לחלק ממנו

. בנכר בריחוק פיזי ממנה ניתן לחיות – מהתודעה, מהזיכרון, חלק מהנפש, ירושלים מופנמת

מעולם לא הפסיקו להזכיר : המשורר סיפק דרך לחיות בגלות ועם זאת לשמר את הזהות הלאומית

וכך עוצב גורלו של העם היהודי בשונה מגורלו , בשמחות, במועדים השונים, בתפילות –את ירושלים 

 .התאפשר קיום יהודי בגולה –של כל עם אחר 



, יבות וכמיהה לעיר ושמירת תחושת הזרות בניכררושלים שמשמרת מחושל שבועה זו לייתכן שב

 לירושלים אחרי לחזור העם היהודיוזה הביא את ,נשמר הקשר החזק בין היהודים לבין העיר

  .שנות גלות 0222

כותל ושחרור ירושלים ל הגעת הצנחניםהקרין את הקטע של השתמש בתמונה הצנחנים או לניתן ל)

 .(הימיםבמלחמת ששת 

איזה פסוק או משפט . תמונה זו צולמה בעת הגעת הצנחנים לכותל במלחמת ששת הימים

אילו .( במילים כדי שיתאים" התאמות"ניתן לעשות ) ?מהמזמור יכול להתאים ככותרת לתמונה

 ?את מזדהים עם רגשות אלו? רגשות באים לידי ביטוי לדעתכם במבטם ופניהם של הצנחנים

 ?ם להזדהות או להסתייגמה גורם לכ

 ?הוא אומר לכם היום מה? מה משמעות מזמור זה בימינו

תובנות , שאלות, תהיות, מסקנות.התלמידים ישתפו את אשר עולה על ליבם בכלל ובעקבות השיעור

 .והרהורים שונים

 

 

 

 

 

 

 

 



 תהילים פרק קכב
יר ַהַמֲעלֹות  א ד, שִׁ  :ְלָדוִׁ

י ַמְחתִּ י, שָׂ ים לִׁ ית ה    --ְבֹאְמרִׁ  .נֵּלְֵּך 'בֵּ

ינּו, ֹעְמדֹות  ב ְך    --ָהיּו ַרְגלֵּ ְשָעַריִׁ ם, בִׁ  .ְירּוָשָלִׁ

ם ַהְבנּוָיה  ג יר    --ְירּוָשַלִׁ ה, ְכעִּ ֻחְברָׂ ו-שֶׁ ּה ַיְחדָׂ  .לָׂ

לּו   ד ם עָׂ שָׂ יםשֶׁ טִּ י, ְשבָׂ ְבטֵּ ל--ָיּה-שִׁ ְשָראֵּ דּות ְליִׁ ם ה, ְלֹהדוֹת   : עֵּ  .'ְלשֵׁ

י   ה הכִׁ מָׂ ט, שָׂ ְשפָׂ ְסאוֹת ְלמִּ ְשבּו כִּ ְסאֹות   : יָׂ ד, כִׁ ית ָדוִׁ  .ְלבֵּ

ם ְשלוֹם, ַשֲאלּו  ו יּו   ; ְירּוָשָלִׁ ְשלָׂ ְך ,יִּ  .ֹאֲהָביִׁ

י  ז לוֹם -ְיהִׁ ילְֵּךשָׂ ה   ; ְבחֵּ ְך, ַשְלוָׂ  .ְבַאְרְמנֹוָתיִׁ

י, ְלַמַען  ח עָׂ  .ָנא ָשלֹום ָבְך-ֲאַדְבָרה    --ַאַחי ְורֵׁ

ית, ְלַמַען  ט ינּו 'ה-בֵּ  .ֲאַבְקָשה טֹוב ָלְך    --ֱאֹלהֵּ

 :שעור המשך להעמקה והרחבה על ירושלים

 "ם אז והיוםירושלי"
 (ך"נכתב בסיוע אביבה לוטן מדריכת תנ)

 .ז וראינו את המקום המרכזי שתופסת ירושלים במזמור"בשיעור הקדם למדנו את תהילים קל

 ?במה חשיבותה? מה היא מסמלת? מהי ירושלים עבורכם

 ?עבורך מה משמעות יום זה. שנים לאיחוד ירושלים 02השנה אנו מציינים 

ולים מפעם לפעם על הפרק הוא סוגיית מיקומם של שגרירויות של מדינות אחד מהנושאים שע

מה מקומם הטבעי של ? היכן ממוקמות השגרירויות של מדינות שונות בארץ .שונות בארץ

מהי הדילמה הערכית ? מהי המורכבות העולה בסוגיה זו בארץ? מדוע?שגרירויות ברחבי העולם

 ?מהי דעתך בעניין ?הניצבת בשאלה זו

בארץ שלנו לא כל השגרירויות נמצאות . קומם הטבעי בעולם של שגרירויות הוא עיר הבירהמ

 . בירושלים בשל המתח הפוליטי סביב מעמדה של ירושלים כבירת מדינת ישראל

 ?מדוע נבחרה ירושלים כעיר בירה למדינת ישראל

אם אשכחך ירושלים תשכח "ז למדנו את שבועת מחבר המזמור "בתהילים קל. ישהן סיבות שונות

כמובן שיש ) .וראינו את הקבלת ירושלים ליד ימין וללשון, "ימיני תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכריכי

 .(בחר ועוד' ובמסורת זהו המקום בו ה, סיבות נוספות כמו בחירתה על ידי דוד לעיר בירה

 ?היא ירושלים עבורו מה? מדוע מגעגע המשורר לירושלים 

 : נלמד היום שני מזמורים נוספים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תהילים פרק קכו
יר  א  :ַהַמֲעלֹות, שִׁ

ּיֹון-ֶאת, 'ְבשּוב ה יַבת צִׁ ינּו    --שִׁ ים, ָהיִׁ  .ְכֹחְלמִׁ

ָמלֵּא   ב ינּו, ְשחוֹקָאז יִׁ נָׂהּוְלשֹונֵּנּו     --פִׁ  :רִּ

ם, ָאז יל ה    --ֹיאְמרּו ַבּגֹויִׁ ְגדִׁ ם, 'הִׁ ֶלה-ַלֲעשֹות עִׁ  .אֵּ

יל ה  ג ְגדִׁ ָמנּו, 'הִׁ ים    --ַלֲעשֹות עִׁ חִׁ ינּו ְשמֵּ  .ָהיִׁ

נּו)שבותנו -ֶאת, 'שּוָבה ה  ד יתֵּ ים ַבֶנֶגב    --(ְשבִׁ יקִׁ  .ַכֲאפִׁ

ְמָעה  ה ים ְבדִׁ ְקֹצרּו    --ַהֹזְרעִׁ ָנה יִׁ  .ְברִׁ

לְֵּך  ו א ֶמֶשְך    --ּוָבֹכה, ָהלֹוְך יֵּ  :ַהָזַרע-ֹנשֵּ

ָנה-ֹבא א    --ָיֹבא ְברִׁ  .ֲאלֹֻמָתיו, ֹנשֵּ



 ..". עומדות היו רגלינו"בפרק זה מתוארת חוויה העולה לירושלים 

מה היא מסמלת עבור ? רגשות מעלה ירושליםאילו ? משמעותה של ירושלים בפרק זה מה

  ?המשורר

 -ה -שבטי י .בתים מחוברים, שמים וארץ. אנשים מחוברים בה -כעיר שחוברה לה יחדיו  ,שמחה

אחי  "תחושת סולידריות, הקירבה לאל, המלוכה, מקום המשפט .כינוס בין כל השבטים השונים

 .שלווה.שלום".ורעי

 ?למה הגעגוע ?איזו חוייה נותנת העיר למבקר בהלאור שלושת המזמורים שלמדנו 

 .שירה-כח לשון -ימין 

 .חווית שמחה

 חווית הגנה

 .סולדירויות .חוויה של חיבור

 .חוויה של כח

 .חווית רוחניות

 .חווית הצדק

ח   ה .מכאן השבועה כָּ ם־ֶאשְׁ לָּ ֥א ִֽ רּושָּ כ       ם ְ֗ך יְִֽׁ שְׁ י׃֥ת  ינ ִֽ מ   ח יְׁ

 ?איזו חוויה משמרת השבועה

כך  ואחר, עם הקמת המדינה. בגולה שימרו הגולים את ירושלים בתודעה בלבד באופן סמלי

 .לאחר מלחמת ששת הימים הפכה ירושלים לממשית

 ?האם לדעתכם ירושלים צריכה להיות ממשית או סמלית

  ?היום שלנוהמשורר לבין ירושלים  שלמה הדמיון בין ירושלים 

 ? היום  עבורינום המשורר לבין ירושלי עבורמה הדמיון בין ירושלים 

 ? האם יש הבדל

 ?מהו

 ?התחדד לך היום בשיעור/התחוור/מה התחדש

תובנות , שאלות, תהיות, מסקנות.התלמידים ישתפו את אשר עולה על ליבם בכלל ובעקבות השיעור

 .והרהורים שונים

 


