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  הציוני הארכיון :מתוך ,עמיחי יהודה

 מילים פורחות בירושלים בעקבות יהודה עמיחי 

 פארק טדי ,משכנות שאננים, אבו תור, טיילת ארמון הנציב

 " אני ירושלים איש"   
 "(אותי המנענעת ערש עיר ירושלים" :מתוך ,עמיחי יהודה)

 

עובר בתחנות שונות  מסלול הסיור בעקבות שיריו של יהודה עמיחי

הסיור מציין נקודות .  דרכן פורחות מילות שיריו של עמיחישבירושלים 

קף תשמאך מתמקד בשיריו ובנוף הירושלמי כפי שהוא  ,בחייו של עמיחי

 .שיריםב

. 4291בשנת  פיופר גרמניה בשם לודוויגב בווירצבורג נולד עמיחי יהודה

על כתיבתו מאוחר  האשר השפיע עובדה, אורתודוקסית משפחתו הייתה

תקווה ולאחר מכן עברה -המשפחה התגוררה תקופה קצרה בפתח. יותר

  .בה חי ופעל עמיחי עד מותושהעיר  הייתהירושלים . לירושלים

 ,בתום לימודיו .בירושלים" מעלה" התיכון הספר בבית עמיחי למד

עם תום . היו אלה ימי מלחמת העולם השנייה .התנדב לצבא הבריטי

למד ספרות ומקרא  ,למד הוראה בסמינר בית הכרם ,המלחמה

באוניברסיטה העברית ושימש מורה בגימנסיה העברית ובמקומות 

 .נוספים

שירים בנושא  452-כתב למעלה מהוא . 92-של המאה ה עמיחי החל לפרסם את שיריו בשנות החמישים

 שיצא ,"הזמן" ,הימים ששת מלחמת לאחר שיצא ,"ברעש עכשיו" בקבצים מופיעים םמרבית. ירושלים

  ."פתוח סגור פתוח"ו ,כיפור יום מלחמת לאחר

כתיבתו . בה שירת עמיחי כחיילש – ובראשן מלחמת העצמאות ,שירתו הושפעה ממלחמות ישראל

תקווה על קונפליקטים ועל , אמונותעל , נשען על היסטוריההוהעכשיו מאופיינת בתיאור הכאן 

עם , ך"התנעם ו עם היהדותמתמיד שיח  מקיימתחילונית ועם זאת שירתו . למציאות טובה יותר

 .נשזרו בין השתייםשירושלים ועם חייו 

המטייל לסיור לקחת את  של עמיחי במטרהרגשותיו ממאווייו ומ, חלק מרצונותיו להציגסיור זה מנסה 

  .דרך עיניו של המשורר המיוחד

השכול והאבדן אשר היו מנת חלקו מ, בסיור זה נבעו מקורותיו במלחמת העצמאותהשזורים  שיריו

 .מקומו של האדם במכלול אדיר זהשאלת עם ו התמודדותמו

פירושה גם נפילתה של ישראל . שלו עם קיומם של השפה והעם כל מי שכותב עברית קושר את קיומו"

כך כתב עמיחי למשורר  – ."של הרוח, ללא שום נחמה בנצחיותה של המלה הכתובה. נפילת השפה שלי

 .פאול צלאן

 .ונטמן בבית העלמין בסנהדריה 9222עמיחי נפטר בשנת 

  

 

http://www.snunit.k12.il/shireshet/amichai/links.html
http://www.haaretz.co.il/literature/1.1142132
http://www.haaretz.co.il/literature/1.1142132
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   המסלול פרטי

   .(הנסיעה ללא) שעות 5.5-כ :המסלול זמן משך

 .מ"ק 1 :המסלול אורך

 .ינובסקי דניאל רחוב, הנציב ארמון טיילת :התחלה נקודת

   .יצחק קריב ואמיל בוטה, חטיבת ירושלים ותהרחוב בין. טדי פארק :סיום נקודת

 .אין :מגבלות

  :בטיחות דגשי

 רחוב )בשכונת אבו תור לפני הליכה בקטע המסלול, עם המשטרה, יש לוודא מצב ביטחוני

 (.עשהאל 

  פתוח עירוני בשטח המסלולרוב . 

  כבישים בחציית משנה זהירותיש לנקוט. 

  הרייםהצר אח בשעות או המוקדמות הבוקר בשעות המסלול את לקיים מומלץ חמים בימים. 

  .למדרגות חלופות למצוא יש .בחלקו   נגישות-בר מסלול, בינוני-קל :קושי דרגת

  ."הזמן"ו "ברעש עכשיו" השירים בקובץש עמיחי שירילהביא את   מומלץ: מיוחד ציוד

  .אין: בתשלום אתרים

 

   מסלולב ההליכה תיאור

נתקדם . ברחוב דניאל ינובסקי (0)טיילת ארמון הנציב המסלול מתחיל בתצפית מהחלק המזרחי של 

בסמוך  ,מצד שמאל)ימינה  ,ובקצהו נרד במדרגות צפונה ,מערבה לאורך השביל המקביל לטיילת

בתום הירידה נפנה שמאלה ונמשיך עם השביל של טיילת גבריאל (. יש שירותים ציבוריים ,למדרגות

נפנה ובו  רחוב נעמינמשיך ל. ורתהצופה אל שכונת אבו  (7)טיילת שרובר נעצור בנקודה פנויה ב. שרובר

 לרחוב עשהאלמרחוב גיחון נפנה שמאלה . שמאלה ואז ימינה לרחוב צרויה ושוב ימינה לרחוב גיחון

דרך  ונלך בו עד רחוב נפנה שמאלה לרחוב עין רוגל ,בסופושנמשיך ברחוב עשהאל ונרד במדרגות  .(0)

. מרכז מורשת בגיןלבדרך חברון נפנה ימינה ונלך עד הגשר להולכי רגל אשר נמצא בין הסינמטק . חברון

נמשיך ישר ברחוב . כעשרה מטרים ואז נפנה ימינה לכיוון משכנות שאננים לך עליונול הגשר ענעלה 

נרד במדרגות לכיוון ברכת הסולטן  ,בסמוך לטחנה .(5)טחנת הקמח הצייר יעקב שטיינהרדט לכיוון 

נתמזג עם רחוב דרור אוליאל ונמשיך לצעוד בו בכיוון . (0)חלק המערבי של ברכת הסולטן ונלך סמוך ל

 .שם יסתיים המסלול. (9)פארק טדי אשר נגיע ל מזרח עד-צפון
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 המסלול מפת

 גוגל המפות שלי  :מתוך

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=18-TuXshnY64TdURXGjTwULyGM5U&usp=sharing
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  ויקיפדיה: מתוך ,טיילת ארמון הנציב

 

 

 שבמסלולהאתרים  תיאור

 

  (0)טיילת ארמון הנציב 

הוא תפס " ,כתב עמיחי" ,בנציב הבריטי העליון, בוקינאתי "

הוא יכול לראות את  …לי את המקום הכי פנטסטי בעולם

מגזין זקני  :מתוך" )כאילו שזה שלו, הנוף הכי נשגב בעולם

 .(ןציו

טיילת ארמון הנציב מציגה את נקודת מבטו של מתצפית ה

 ,גיסא מאידך ;עיר קדושה ,גיסא מחד. עמיחי על ירושלים

לפי  ,ירושלים. התנגשויות ומלחמות, עמוסת היסטוריה

סחררה אותו כל חייו ומסחררת את כל האנשים  ,עמיחי

 .הבאים עמה במגע

 יהודה עמיחי 1 למה ירושלים, ירושלים ירושלים
 

 ירושלים היא קרוסלה מסתובבת ומסתובבת 

 . מן העיר העתיקה דרך כל השכונות וחוזרת לעתיקה

 ומי שקופץ ממנה מסכן את חייו . אפשר לרדת ממנה-ואי

 יב לשלם שוב יומי שיורד ממנה בתם הסבובים ח

 . כדי לעלות עליה לסבובים שאין להם סוף

 רכב עליהם ובמקום פילים וסוסים צבעוניים ל

 יש דתות שעולות ויורדות וגם מסתובבות 

 . על צירן לקול מנגינות משמנות מבתי התפלה

 לפעמים אני יורד : ירושלים היא נדנדה

 ...לתוך הדורות שהיו ולפעמים אני עולה לשמים

על כובשים ועל , עמיםעל , רחבה על תקופותהסתכלות טיילת ארמון הנציב מעניקה התצפית מ

עמיחי מבקש לעצור את העיסוק האובססיבי בהיסטוריה ולהדגיש את . שרידיהם במציאות של היום

 ".היסטוריה האמתית"את ה –את האנשים הפרטיים , החיים

 מה מוסיפה לנו הידיעה

 ?על צלבנים או רומאים או מוזהבים אחרים

 ףואיש מתאמן לבדו בת...

 .בחדר ריק גם זה היסטוריה

 (יהודה עמיחי, "בחוף קיסריהשירים " :מתוך)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Promenada_Pal._Gouv._7.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Promenada_Pal._Gouv._7.jpg
https://zikneyzion.wordpress.com/2013/01/21/%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9D/
https://zikneyzion.wordpress.com/2013/01/21/%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9D/
https://zikneyzion.wordpress.com/2013/01/21/%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9D/
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מן הטיילת לכיוון העיר נקודות תצפית  כמהיש  .טיילת האזחלק זה של טיילת ארמון הנציב מכונה 

העיר החדשה של ירושלים  ולכיוון, ועוד הר הבית ,שלוחת עיר דוד ,הר הזיתים :העתיקה של ירושלים

 . וקצהו של מדבר יהודה

אשר )משכנם הקודם באוגוסטה ויקטוריה שים לאחר שימש משכנם של הנציבים הבריט ארמון הנציב

ולבסוף  ,נערכו כאן קרבות קשים ,במלחמת העצמאות. ברעידת אדמהנסדק ( תצפיתבלזהותה  אפשר

וכך החלה למעשה  ,כבשו הירדנים את המתחם ,במלחמת ששת הימים. ם"היה שטח זה בחסות האו

עד  ממנו מזרחהאת השטח שלטה ישראל במתחם וכבשה  ,בתום המלחמה. ירושליםעל המערכה 

 .ם"את האומשמש המתחם  ,כיום. הירדן

 .אל העקדהבדרכם אברהם ויצחק  עצרומקום טוענות שב חלק מן המסורות

ה ַהְדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי" ת ִנָסה ְוָהֱאֹלִהים ָהֵאלֶּ ר ַאְבָרָהם אֶּ ֹּאמֶּ ר ַאְבָרָהם ֵאָליו ַוי ֹּאמֶּ ר. יִהֵננִ  ַוי ֹּאמֶּ  ָנא ַקח ַוי

ת ת ִבְנָך אֶּ ר ְיִחיְדָך אֶּ ת ָאַהְבָת  ֲאשֶּ ְך ִיְצָחק אֶּ ל ְלָך ְולֶּ ץ אֶּ רֶּ ָהִרים ַאַחד ַעל ְלעָֹּלה ָשם ְוַהֲעֵלהּו ַהמִֹּרָיה אֶּ ר הֶּ  ֲאשֶּ

יָך אַֹּמר -שני הנערים והחמור מבאר, יצחק, צעדו אברהם, ך"לפי המתואר בתנ (.ב-א, כב בראשית) "ֵאלֶּ

, בפעם הראשונה( ירושלים –ולמעשה )בו מתגלה הר המוריה ש ,במקום זה. שבע לכיוון הר המוריה

 .אל מקום העקדהלבדו החמור והלך עם יצחק את השאיר אברהם את הנערים ו

ר ַאְבָרָהם ַוַיְשֵכם" ת ַוַיֲחבֹּש ַבבֹּקֶּ ת ַוִיַקח ֲחמֹּרֹו אֶּ  ַוָיָקם עָֹּלה ֲעֵצי ַוְיַבַקע ְבנֹו ִיְצָחק ְוֵאת ִאתֹו ְנָעָריו ְשֵני אֶּ

ְך ל ַוֵילֶּ ר ַהָמקֹום אֶּ א ַהְשִליִשי ַביֹום ד. ָהֱאֹלִהים לֹו ָאַמר ֲאשֶּ שָּׂ ם ַויִּ הָּׂ יו ֶאת ַאְברָּׂ קֹום ֶאת ַוַיְרא ֵעינָּׂ  ַהמָּׂ

ֹחק ר ה. ֵמרָּׂ ֹּאמֶּ ל ַאְבָרָהם ַוי ם ְשבּו ְנָעָריו אֶּ ה כֹּה ַעד ֵנְלָכה ְוַהַנַער ַוֲאִני ַהֲחמֹור ִעם פֹּה ָלכֶּ  ְוָנשּוָבה ְוִנְשַתֲחוֶּ

ם  (.ד-ג ,בראשית כב" )ֲאֵליכֶּ

 

  (7)טיילת שרובר 

 . טיילת זו היא המשכה של טיילת ארמון הנציב

עמיחי את העדינות הציג , בשיריו. עיר שחוברה לה יחדיואת הור מראה תהמבט מן המרחק אל אבו 

קו "שהוא חלק מה – "הקו העירוני", רגע אחד יש כאן גבול. שבו ובמיוחד את הזמניות ,חיבור הזהבש

 דריכותוחשש טומן בחובו רוגע הזה האך . רגועהאחת ורגע אחר יש כאן עיר  ,מדינותהבין  "הירוק

 . תפוצץיתלקח וימשהו  תמידית פן

 

ם ַליִּ ירּושָּׂ חֹות בִּ ְשפָּׂ  יהודה עמיחי1 יָּׂפֹות ֵהן ַהמִּ

 

 :ָיפֹות ֵהן ַהִמְשָפחֹות ִבירּוָשַלִים

 ,ֵאם ִמְקָלָלה רּוִסית ְוָאב ִמְקָלָלה ְסָפַרִדית

 ָאחֹות ִמְקָלָלה ֲעָרִבית ְוַאִחים ִמִקְללֹות ַהתֹוָרה

תיֹוְשִבים ַיְחָדו  סֶּ  ַעל ַהִמְרפֶּ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0122.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0122.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
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 .ְביֹום ַקִיץ ְבֵריַח ַיְסִמין

  

 :ָיִפים ֵהם ַהָבִתים ִבירּוָשַלִים

ְזַמָנם ָקבּועַ   ....כָֻּלם מֹוְקִשים שֶּ

 

 http://tinyurl.com/hvqlwss: כאןראו  ,השיר להמשך

ת מלחמבתום  .הגבול בין ישראל וירדן בין מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים קוהוא הקו הירוק 

בא כוחם של הלגיון הירדני ושל , תל-ועבדאללה א ,מפקד מחוז ירושלים, נפגשו משה דיין ,העצמאות

 ,4:92,222בקנה מידה של  ,מפה מנדטורית של ירושלים. הכוחות הערביים הלוחמים באזור ירושלים

אחד העפרונות היה בצבע , והשניים כרעו מעליה והחלו בסימון הגבולות בעפרונות, ה על הרצפהסנפר

משום . מטרים 02-אך במציאות רוחב הקו היה כ, לימטריםמי כמהחודו של העיפרון היה עובי . ירוק

, ולא על משטח חלק על רצפה הונחה המפההעובדה שבשל , לעתים .שכונות ובתיםכך קו הגבול חצה 

נוצרו שטחי הפקר בעייתיים הנתונים לוויכוח בין שתי  כך .מקומות ללא סימוןהותיר קפץ העיפרון ו

החתומים מטה : "שני האישים אף כתבוכך ו ,המחשבה הייתה שההסכם שייחתם הוא זמני. המדינות

המסמך היחיד זה היה  ,מעשהאך ל ."יוצאים מתוך הנחה שתתקיימנה שיחות נוספות בעתיד הקרוב

 .שנים 42ין ישראל וירדן במשך היו לגבול שב ששורטטו בו והקווים ,והמחייב

 ,מחצית האנשים אוהבים       

 .מחציתם שונאים       

 והיכן מקומי בין המחציות המתואמות כל כך       

 ודרך איזה סדק אראה את       

 .ייהשיכונים הלבנים של חלומות       

 (שירונט, "מחצית האנשים בעולם"מתוך )

 

 בשכונת אבו תור, (0) רחוב עשהאל – הקו העירוני

 .ערבים ויהודים שבה גרים היא שכונה מעורבת ת אבו תורשכונ

עבר הגבול  ,רחוב עשהאל במרכז .השכונה ידועה גם בשם גבעת חנניה

 ,הקו הירוקהוא קטע של גבול  "הקו העירוני. "בין ירדן ובין ישראל

מדינות ערב לאחר מלחמת בין ישראל וכמי שביתת הנשק סשנקבע בה

לאורך שבעה חצה את העיר ירושלים הקו העירוני . העצמאות

 של בין מזרחה הפרידהקו  .4201-ל 4211 השנים ביןקילומטרים 

שהיה לבירת מדינת , לבין מערבה, שכבש הלגיון הירדני, ירושלים

העיר העתיקה נשקה לקו העירוני מצדו המזרחי ונותרה . ישראל

, פרסו הצדדים ביצורים ומכשולים ,משני צדי הקו. ירדניתבשליטה 

  .ובניינים שונים לאורך הקו שימשו עמדות צבאיות

  ויקיפדיה: מתוך, העירוניהקו 

https://www.poetryplace.org/tag/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/
http://tinyurl.com/hvqlwss
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=458&wrkid=22820
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerusalem_Border_1951.jpg
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פיצוץ העמדה שבראש טחנת  

 ויקיפדיה  :מתוך ,הקמח

פש את האדם הפרטי בתוך תהפוכות יעמיחי ח. רחוב עשהאל מדגיש את נקודת השקפתו של עמיחי

 .תסמל לחיים ולמטלות יומיומיוכ, לחולכביטוי שתמש בכביסה ההוא . ההיסטוריה המאיימות

 במקום שכבסים תלויים ליבוש   

 אנשים אינם מתים    

 אינם במלחמות    

 ישארו לפחות   

 יומיים או שלושה   

 לא יתחלפו   

 ולא יתנופפו   

 אינם כעשב היבש   

 ("כבסים" :מתוך)

ס ַהִנְשָבר" : לאדם שמשול לכלום "ונתנה תוקף"בפיוט ביטוי שנכתב  הוא" יבשכעשב ה" רֶּ , ָמשּול ְכחֶּ

ת ּוְכָאָבק פֹוֵרַח ְוַכֲחלום ָיעּוף, ְכֵצל עֹוֵבר ּוְכָעָנן ָכָלה, ְכָחִציר ָיֵבש ּוְכִציץ נֹוֵבל  ."ּוְכרּוַח נֹוָשבֶּ

 .ההפךעמיחי מתכתב עם המשמעות  הביטוי ואומר 

ם  ַליִּ   יהודה עמיחי 1ְירּושָּׂ

 ,ַעל ָגג ָבִעיר ָהַעִתיָקה

ל יֹום  ת ְבאֹור ַאֲחרֹון שֶּ רֶּ  :ְכִביָסה מּואֶּ

ת ל אֹויֶּבֶּ  ,ָסִדין ָלָבן שֶּ

ל ת שֶּ בֶּ ב ַמגֶּ  אֹויֶּ

ת ֵזַעת ַאפֹו   .ְלַנֵגב ָבה אֶּ

 ּוִבְשֵמי ָהִעיר ָהַעִתיָקה

 .ֲעִפיפֹון

 – ּוִבְקֵצה ַהחּוט

ד  ,יֶּלֶּ

ֹּא ָרִאיִתי אֹותֹו ל  ,שֶּ

 .ִבְגַלל ַהחֹוָמה

 

 .http://tinyurl.com/h9s9akq :כאן השיר ראו המשךל

 
 

 (5) ש מונטיפיורי"טחנת הקמח ע

ע ליישוב ולסימפועלו חלק כ הטחנהבניית את משה מונטיפיורי מימן 

לספק בעצמו ( 92-החברה היהודית בארץ ישראל שלפני המאה ה)הישן 

  .שכונת משכנות שאנניםב 4151בשנת הוקמה  הטחנה .את צרכיו הוא

: ביצוע ,שיר ליל שבת
  יוטיוב ,נורית גלרון

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windmillblow.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windmillblow.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windmillblow.jpg
http://www.yekum.org/2014/05/%D7%9B%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94/
http://apps.beitberl.ac.il/almog/attachments/d7db5748-1360-46a1-b75f-756813a41ac6.htm
http://tinyurl.com/h9s9akq
http://mishkenot.org.il/wp-content/uploads/2015/03/Heb_Net.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XtDGDe6_elY
https://www.youtube.com/watch?v=XtDGDe6_elY
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בנה גם בית דפוס ומפעל טקסטיל , שהיה מסור בכל לבו לקידום התעשייה בארץ הקודש, מונטיפיורי

אחרי שהקהילה , 4124טחנת הרוח יצאה משימוש כטחנת קמח בשנת . פרויקטים רבים אחריםו

חשיבותה התרבותית לא , עם זאת. חיטה ינתקיטור לטחבהיהודית החלה להשתמש בטחנות המונעות 

בשל מיקומה  נקודת תצפיתעמדת הגנה ומשה יהיא ש ,4211בשנת  ,הלך מלחמת העצמאותובמ, דעכה

  ,לכן .תחנת הרכבתבאזור מלון המלך דוד ובאזור  ,בדרך חברון ההאסטרטגי החולש על התנוע

 מתקפה שנשאה את השם היאותב הרשויות הבריטיות את טחנת הרוחפוצצו  ,בהוראת הנציב העליון

שנות  בראשית .מלחמת ששת הימים דהטחנה נותרה ללא כיפה בראשה ע ."וטמבצע דון קיש" :לה

 .לתולדות חייו של משה מונטיפיורי מוזאון  הוהוקם ב צהפוש הטחנה  ,92-השמונים של המאה ה

 "שכונת קצה"שהייתה  ,ואף התגורר בשכונת ימין משהרוב שנותיו חי ופעל בירושלים יהודה עמיחי 

 .חלק נכבד משיריו כתב ,מתוך מצב חיים זה .הייתה העיר חצויהים שבהן שנה 42משך ב

 יהודה עמיחי1 ַהַטֲחנָּׂה בימין משה 

ָמח ֹּא ָטֲחָנה קֶּ ֹּאת ֵמעֹוָלם ל  .הטחנה ַהז

 ִהיא ָטֲחָנה ֲאִויר ָקדֹוש ְוִצפֳֵּרי

ל ְבַיאִליק  ִהיא ָטֲחָנה. ַגְעגּוִעים שֶּ

 ִהיא ָטֲחָנה, ִמיִלים ּוְזַמן ָטחּון

שֶּ   ,ם ַוֲאִפילּו ְפָגִזיםגֶּ

ַמח ֵמעֹוָלם ֹּא ָטֲחָנה קֶּ  .ֲאָבל ִהיא ל

 ,ַעְכָשו ִהיא ִגְלָתה אֹוָתנּו

ת ֲחֵיינּו יֹום יֹום נֶּת אֶּ  ,ְוטֹוחֶּ

ַמח ָשלֹום  ַלֲעשֹות ֵמִאָתנּו קֶּ

ם ָהָשלֹום חֶּ ת לֶּ ֱאפֹות ֵמִאָתנּו אֶּ  לֶּ

 .ַלדֹורֹות ַהָבִאים

 

 חלקה המערבי של ברכת הסולטן )0(

נפרסת הברכת הסולטן יתר לראות את הר ציון ממול ואת  מחלקה המערבי של הברכת הסולטן אפשר

 רמזו, שבה פתחנו את הסיור ,טיילת ארמון הנציבמקום זה לבר בין יעמיחי ח. להר ציון ועד מקומנומ

 .לסיפור העקדה בחיבורו זה

 יהודה עמיחי 1רועה ערבי מחפש גדי 

 

 ,רועה ערבי מחפש גדי בהר ציון

 .מחפש את בני הקטן ובהר ממול אני

 רועה ערבי ואב יהודי

 .בכשלונם הזמני

 קולות שנינו נפגשים מעל

 .לבריכת השולטן בעמק באמצע

 שנינו רוצים שלא יכנסו

 הבן והגדי לתוך תהליך

 ..המכונה הנוראה של חד גדיא 

: מתוך, 09-מאה הבולטן סברכת ה
  ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%9F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sultanpool.jpg
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 .http://tinyurl.com/z8hdrhj :כאן השיר ראו המשךל

 

 ,בעבר. 4550מאני סולימאן הראשון בשנת 'הסולטן העות ןקיברכת אגירה שתברכת הסולטן היא 

, הינום ןב לרוחב גיאהקימו סכר  ,לצורך בניית הברכה .כחמאם של עשירי ירושלים ה הברכהשימש

גשר היה כאן  ,קודם להקמת הסכר . מאגר מיםוכך נוצר  ,עבר נחל קדרון לעצירת ניקוז המים דרכו אל 

הר אל עליו עברה אמת המים שהובילה מים מברכות שלמה שליד בית לחם אל ירושלים וש, עתיק

 .הבית

כיום עובר . השתמר עד ימינו הסביל. דרךבנה הסולטן סולימאן סביל לשימוש עוברי  ,כר הברכהעל ס

 .מעל הסכר הכביש של רחוב דרך חברון

 

  (0) פארק טדי

יר   יהודה עמיחי 1רֹאש עִּ

  

  הּוא ִלְהיֹות ָעצּוב

ֹּאש  ,ְירּוָשַלִים ָהִעיר ר

 .הּוא נֹוָרא

 

ֹּאש ִעיר ָאָדם ֵאיְך ִיְהיֶּה ֹּאת ר  ?ָכז

ה ַמה  ?ָבּה ַיֲעשֶּ

ה ה ִיְבנֶּ ה ְוִיְבנֶּ  .ְוִיְבנֶּ

 

 .http://tinyurl.com/z7bxj6q :כאן השיר ראו המשךל

 
פרויקט  הוא, דונמים שבעההמשתרע על כ ,פארק טדי

מי  , טדי קולקשל ההנצחה המשמעותי הראשון לפועלו 

הקרן "שנים ומייסד  91משך בשהיה ראש העיר ירושלים 

 . "לירושלים

מרכז מבקרים ושלטים המספרים על פועלו של טדי בפארק 

 ,פסלים סביבתיים בו משולביםכמו כן  , קולק בעיר ולמענה

בהם שעון שמש מיוחד שתכנן האמן הישראלי הבינלאומי 

למקומות  שעוני שמש כמהתכנן גרונברג  .מתי גרונברג

גרם ואבן ירושלמית  נמצאת באר משאלות עשויה ,בחלקו המזרחי של הפארק. ברחבי העולם שונים

 .העיר החדשהוחומות העיר העתיקה  ביןמדרגות המקשר 

עמיחי קונן על אבדנו של האדם . לסיור בעירו ירושליםאת הקורא בהם שיריו של יהודה עמיחי לוקחים 

 .ציג את מצבו ההולך ופוחת של האדם בעיר הזאתההוא . זמןהבתמורות 

ת ְשֵני הַ , ּצוַדת ָדִּודְמ ַשַער בִ  ם ָיַשְבִתי ַעל ַמְדְרגֹות ְלַידַפעַ   ַהְכֵבִדים ִלים סַ אֶּ

 :מתוך ,דולב בועז: צילום ,טדי פארק
  ויקיפדיה

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3720643,00.html
http://tinyurl.com/z8hdrhj
https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/Museums/Pages/park-tedy.aspx
https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/Museums/Pages/park-tedy.aspx
https://www.facebook.com/notes/%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%25
http://tinyurl.com/z7bxj6q
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%93%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_37555_David_Tower_Jerusalem.JPG
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 ְיך ִר ְד יב ַהמַ בִ ָעְמָדה ָשם ְקבוַצת ַתָיִרים ְס . ישְמִתי ְלָיִד 

דַ י ָלהֶּ ְוִשַמְשִת  ִ ַא ". יוןת ּצִ ם ְנקֻּ ה ע  ת ָהִאיש ַהזֶּ ם רֹוִאים אֶּ  ם תֶּ

ֹּאשֹו ִנְמ ? ִליםסַ הַ  ת ִמן ַהְתקוָפה ָהרֹוִמ את צֵ ְקַצת ָיִמיָנה ֵמר שֶּ  ...יתקֶּ

 ֹּ   :ִלִב יָאַמְרִת י בְ !" ּהוא ַזז, אָב ל ּהוא ַזז"" ."אשֹוְקַצת ָיִמיָנה ֵמר

ם ָלה ָתבֹוא ַרק ִאם ָיִגידו ָלהֶּ שֶּ : ַהְגאֻּ ת ַּהקֶּ  ת ַאתֶּ ם רֹוִאים ָשם אֶּ

ֹּ ? יתַהתקוָפה ָהרֹוִמ  ןִמ    מֹּאָלּהְש  ַצתְק , האָב ל ְלָידָ : שובא חָ ל

 "(תיירים" :מתוך) .יתֹויָרקֹות ְלבֵ ָקָנה ֵפרֹות ּוִ שֶּ ם ב ָאדָ יֹושֵ , ָנהוְלָמָטה ִממֶּ 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/jerusalem_edu/activitys_elyona_2.pdf
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 מומלצת ביבליוגרפיה

 

 שוקן :אביב-תל ,0כרך  ,שירי יהודה עמיחי ,(9229)הודה י, עמיחי.  

 לא על מנת , עכשיו ברעש ,7כרך  ,שירי יהודה עמיחי ,(9229)הודה י, עמיחי

 .שוקן :אביב-תל ,לזכור

 מאחורי כל זה מסתתר  ,0כרך  ,יהודה עמיחישירי  ,(9225)הודה י, עמיחי

 .שוקן :אביב-תל ,שאלות ותשובות: שלווה גדולה, הזמן, אושר גדול

 מאדם אתה , שעת חסד ,5כרך  ,שירי יהודה עמיחי ,(9221)הודה י, עמיחי

 .שוקן :אביב-תל ,ואל אדם תשוב

 גם האגרוף היה פעם יד  ,0כרך  ,שירי יהודה עמיחי ,(9221)הודה י, עמיחי

 .שוקן :אביב-תל ,פתוח סגור פתוח, פתוחה ואצבעות

 

 

 קישורים אינטרנטיים נוספים

 צבי-יד יצחק בן ,עתמולים, טחנת הקמח  – אם כיפה או בלעדיה.   

 דק 95 ,ובייוט – עמיחי יהודה עם האחרון איוןיהר'.  

 לקסיקון לתרבות ישראל – יהודה עמיחי.   

  דק 0 ,יוטיוב –ילדות בשכונת אבו תור'.  

 על השיר – ירושלים ירושלים למה לי ירושלים.  

 מסע אחר ,ודה עמיחיבעקבות יה – ירושלים של אמצע.  

 ר רחל עופר"ד – ירושלים של זהב ושל יהודה עמיחי ,nrg. 

 ארכיון המדינה – 0992-0951 ,ו העירוניסיפורו של הק.  

 דק 90 ,ביוטיו – 0917 ,עמיחי יהודה על דיוקן תכנית'.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/etmol_216_yaad.pdf
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/etmol_216_yaad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9BoF_nqh_WU
http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=1297
http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=1297
https://www.youtube.com/watch?v=iMqKjeEIsf0
https://www.youtube.com/watch?v=iMqKjeEIsf0
http://knay.alona.k12.il/page.asp?id=791&par=91&cycl=7
http://knay.alona.k12.il/page.asp?id=791&par=91&cycl=7
http://www.masa.co.il/article/2974/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2:-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%99/
http://www.masa.co.il/article/2974/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2:-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%99/
http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/581/417.html
http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/581/417.html
http://www.archives.gov.il/chapter/%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%95%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A0-2/
https://www.youtube.com/watch?v=_LpPj1Iches

