יחידת לימוד לאייר-סיון
הפיקוח המוסיקלי בחמ"ד

איילה רייכרט -מפקחת ארצית על המוסיקה בחמ"ד וממונה תו"ל אגף לאומניות
אודיה מויאל -מדריכה בחמ"ד יסודי

כניסה למפגש מקוון יום ראשון ז' אייר (19:00-21:30 )19.5.19

מזמור לירושלים/עמי נגר
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

מזמור לירושלים/עמי נגר

מזמור לירושלים/עמי נגר

מזמור לירושלים/עמי נגר

מזמור לירושלים/עמי נגר

מזמור לירושלים/שאלות האזנה

• אילו כלים מנגנים בקטע?
• האם ישנו כלי נשיפה בהרכב?
• האם בשיר ישנם קטעי נגינה ללא זמר ששר?
• למה מייחל הזמר בסוף השיר?

אִינְ ְסטְרּו ֶמנְ ָטלִי
קטע נגינה ֵּכלִי המבוצע ללא שירה
מגיע מהמילה אִינְ ְסטְרּו ֶמנְט ( )Instrumentבאנגלית
שפירושה ְכלִי.

מזמור לירושלים/עמי נגר-הצעה לשיעור
•

אילו כלים מנגנים בקטע? (פסנתר ,סקסופון ,גיטרה בס ,מערכת תופים)

•

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

•

האם בשיר ישנם קטעי נגינה ללא זמר ששר?

•

למה מייחל הזמר בסוף השיר?

•

מדוע יש מספר סקסופונים?

•

התלמידים יכירו את המונח – אינסטרומנטלי.

•

התלמידים ישירו בסולפז' את חלק ( Eכולל הקדמה) ,עם המילים ,ולסיום עם השיר.

•

התלמידים יזהו את המקומות המצולמים בסירטון.

לחצו על התמונה-קישור לקליפ

קישור לכתבה על השיר

ירושלים של קודש/מילים :הרב נריה לחן :נעמי שמר
עַ ָתה בָ אנּו ׁשּוב אֵ ַליְִך,
חֻ בַ ְּרנּו לְָך י ְַּח ָדו,
בְּ עֹז הֶ ְּעפַ לְּ נּו ִמגְּ ָד ַליְִך
 -בְּ ַסעֲ ַרת הַ ְּק ָרב.

עּורים צָ לּול ִמ ָּייִן
ַדם נְּ ִ
ז ַָרם בִ פְּ רוֹץ כָל ִקיר
ּוׁשכוֹל וְּ ִד ְּמעוֹת עַ יִן
יְּתוֹם ְּ
 לְּ ַמעֲ נְֵך הָ ִעיר.צוֹנְּ חֵ י צַ הַ "ל  -טּובֵ י בָ ַניְִך,
הֶ ְּא ִדירּו ֵׁשם בַ גִ בו ִֹרים.
הָ פְּ כּו יְּׁשּועָ ה חוֹמו ַֹתיְִך
ְּ -ת ִהלָה בַ ְּשעָ ִרים.

ְּרּוׁש ַליִם ֶׁשל קֹדֶ ׁש.
פזמון :י ָ
ִת ְּקוַ ת דוֹר וָ דוֹר
ְּׁשמֵ ְך לָנּו ָת ִמיד -
ִׁשיר ִמזְּ מוֹר.
ַאחר כ ְָּתלֵנּו יו ֵֹׁשבְּ -ת ִהלוֹת
מֵ ַ
 מֵ ע ֹולָם ִמ ָׁשם ֹלא זָז -ׁשּוב ַמאֲ זִ ין קו ֵֹׁשב ְּתפִ לוֹת
כְּ בַ ִמ ְּק ָדׁש מֵ ָאז.
גּומים
וְּ לֵב-הַ כ ֶֹתל לַעֲ ִ
לְּ כֹל אוֹבֵ ד ,נִ ָדח.
חּומים
ֶׁשפַ ע עֹז וְּ נִ ִ
 -כְּ ַמ ְּעיָן יְּפַ ְך.

ּומּול ְּדבִ יר קֹדֶ ׁש לִ בְּ ִרית-וָ אוֹת
עַ ם ְּתפִ לִ ין עוֹטֵ ר
עֻמת ֹו ִמט ָֹטפוֹת
ּולְּ ָ
קוֹל ְּמבַ ֵשר וְּ אוֹמֵ ר:
עוֹד יָקּום לְּ ַתלְּ פִ ּיוֹת
בֵ יתְּ -תפִ לָה לְּ כָל עַ ִמים,
כִ בְּ ָׁשנִ ים ַק ְּדמוֹנִ ּיוֹת
ִמ ְּק ָדׁש-כְּ מ ֹוָ -ר ִמים.
ית
וְּ י ְִּש ָראֵ ל אֲ ֶׁשר נ ִָח ָ
עַ ם הַ ְּסגֻלָה
ית
יַעֲ לֶה יָבוֹא עַ ם-זּוָ -קנִ ָ
לִ ְּק ַראת הַ גְּ אֻ לָה.

ְּרּוׁש ַליִם ֶׁשל קֹדֶ ׁש...
פזמון :י ָ

ְּתבִ יאֵ ם וְּ ִת ָטעֵ ם
בְּ נַחֲ לַת הָ הָ ר
עוֹד ְּתנ ְַּשאֵ ם וְּ ַת ְּׁש ִמיעֵ ם
 בִ ְּתקֹ עַ קוֹל ׁשוֹפָ ר.יָבוֹא גוֹאֵ ל לְּ ָׁשבֵ י-פֶ ַׁשע
ירּוׁש ַליִם הַ בְּ נּויָה,
ָ
בִ
קּומי או ִֹרי בִ פְּ דּות וָ י ֶַׁשע
ִ
ִצּיוֹן  -הַ לְּ לִ י-יָּה!
ְּרּוׁש ַליִם ֶׁשל קֹדֶ ׁש....
פזמון :י ָ

ירושלים של קודש/רקע
הרב נריה היה ידוע באהבתו הגדולה לשירה,
לעיתים קרובות היה לוקח מנגינות קיימות ומלביש אותן על תפילות או על מילים שחיבר בעצמו.

השיר ירושלים של קודש חובר ע"י הרב נריה לאחר שחרור ירושלים ,עם ישראל שר אז את "ירושלים של זהב",
שכתבה והלחינה המשוררת נעמי שמר וגם השיר "ירושלים של ברזל" של הצנחן מאיר אריאל שנתן והשלים עוד
נדבך לסיפורה של ירושלים.
ביקש הרב נריה להעלות את השיר בקודש וחיבר בהשראתו  32בתים שחולשים על תקופת האבות ,המלכים,
בית המקדש והחורבן ,הניצחון של ששת הימים ,תפילה ובניית הבית השלישי וגאולת ישראל.
הפזמון בשיר לא חוזר במבנה אחיד ,הוא יכול להופיע לאחר שניים או שלושה בתים וגם אחרי חמישה.
לימים השיר הולחן ע"י יוסי קירש ולביצוע נבחרו מספר מועט של בתים.

ירושלים של קודש/הצעה לשיעור
• התלמידים ישירו את הפזמון של ירושלים של זהב במילותיו המקוריות לאחר מכן יתבקשו לשיר כל אחד בלב
את מילות הפזמון ירושלים של קודש במנגינה של ירושלים של זהב.
• התלמידים שרים את הפזמון עם המנגינה של נעמי שמר.
• התלמידים יאזינו לרקע על השיר (מצורף בשקופית).
• באיזה נושא מתמקד הרב נריה בבתים המופיעים בשקופית( .כיבוש הכותל ,מקום התפילה כיום ,גאולה)
• התלמידים ישירו את הבתים והפזמון במנגינת ירושלים של זהב.
• התלמידים יאזינו לשיר המצורף (בשקופית) ויענו:
• אילו מילים מופיעות בשיר?
• במה דומים הלחנים ששרו ?(מנגינה רגועה ולירית ,פזמון בעל אופי המנוני)
( ִה ְמנוֹן ביוונית Hymnos, :באנגלית = Hymn, :שיר שבח)
• התלמידים ישירו את הבתים האחרונים והפזמון במנגינתו של יוסי קירש

מי ברכב/

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

ִמי בָּ ֶר ֶכבִ ,מי בָּ ֶרגֶל,

ִמי יִ ְצעַ ד בַ סָּ ְך?
ִמי בָּ רֹאׁש יִ ָּשא הַ ֶדגֶל,
ּובַ תֹף ִמי יְַך?
הַ ְך בַ תֹף ,בִ ְמ ִצלְ ַתיִ ם,
בַ ָּשלִ יׁש ,בַ ִצלְ צֵ ל!
ירּוׁשלַיִ ם,
ָּ
ַנ ֲעלֶה נָּא לִ
הלָּה כָּל הַ לֵיל.
ָּׁשם ָּנ ֹ

להאזנה בזמר רשת

חומרי למידה נוספים:
 חוברת מזמור שיר ח'-ירושלים אורו של עולם
 חוברת מזמור שיר-מזמורים ,תפילות ושירים עמ' ( 151בשיתוף מחשבת ישראל)
 אקדמיה ברשת-חומרים שבועות ויום ירושלים

