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לכל אחד ירושלים

רוחמה רז: שרה

לכל אחד עיר ושמה ירושלים
שהוא חולם לה חלומות

עד שתעלה בהר פריחת הליל
.ותאר לו בערב יומו

לכל אחד יש מקום בירושלים
שהוא קורא לו אהבה

כשיבוא בסוף יחף וקר אליך
.ימתקו האור והאבק

ישנה עצבות ושמה דומה לירושלים
ובנגינת צלילי פעמונים

שיר אחרון ירד מגובה מגדליך
.לנגן את שמו באבנים

.יאירו לו פרחי הליל-מעפרך ירושלים



פתוח סגור פתוח, יהודה עמיחי

ירושלים  היא קרוסלה מסתובבת ומסתובבת 
.מן העיר העתיקה דרך כל השכונות וחוזרת לעתיקה

,ומי שקופץ ממנה מסכן את חייו. ואי אפשר לרדת ממנה
ומי שיורד ממנה בתום הסיבובים חייב לשלם שוב

.שאין להם סוף, כדי לעלות אליה לסיבובים
ובמקום פילים וסוסים צבעוניים לרכוב עליהם

יש דתות שעולות ויורדות וגם מסתובבות על צירן 
.לקול מנגינות משומנות מבתי התפילה

:ירושלים היא נדנדה
לפעמים אני יורד לתוך הדורות שהיו 

ואז , ולפעמים אני עולה לשמים
,אני צועק כמו ילד צועק ורגליו מתנדנדות במרומים

,אני רוצה לרדת, אני רוצה לרדת אבא
. תוריד אותי, אבא

וכל הקדושים עולים כך לשמים
,אבא אני רוצה להישאר למעלה, והם כמו ילד צועק

,אבינו מלכנו, אבא אל תוריד אותי
!אבינו מלכנו, תשאיר אותנו למעלה



לך ירושלים

בין חומות העיר

לך ירושלים

אור חדש יאיר

בלבנו , בלבנו

רק שיר אחד קיים

לך ירושלים

בין ירדן וים

לך ירושלים

נוף קדומים והוד

לך ירושלים

לך רזים וסוד

בלבנו , בלבנו

רק שיר אחד קיים

לך ירושלים

בין ירדן וים

לך ירושלים

שיר נישא תמיד

לך ירושלים

עיר מגדל דוד

בלבנו , בלבנו

רק שיר אחד קיים

לך ירושלים

.בין ירדן וים

עמוס אטינגר:מיליםלך ירושלים 
אלי רובינשטיין:לחן

יהורם גאון: שר

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=793&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2892&lang=1


אני הולך אלייך כל ימי

אני הולך אלייך מסונוור

האבנים פוצעות את כפותי

.אבל אני איני מרגיש דבר

לא זרועהאני חוזר מארץ 

מושיט ידי ללטוף את שיערך

אך כמו יונה פצועה, הנני כאן

.אני נופל תמיד מול שערך

כמו ציפורים חגות, הנני כאן

מביט מן הגגות, הנני כאן

,כמו אבן בגדר, הנני כאן

כמו באר, כמו סלע

,  אני האיש אשר תמיד חוזר
.חוזר

גילגוליםאני חוזר מאלף 
בן מלך וקבצן, אני נזיר

ובלילות בבכות השועלים
.אני חולם וער בך בו בזמן

אני רואה אותך הרחוקה
כמו נסיכה שבויה במגדלים

בין סורגים יושבת ומחכה
.האלוהים גדולים, אלוהים

...הנני כאן

כמו האבנים, ואת חיכית
להלך במדבר, וכמו הבור

זריחות רכות נשקו אותך פנים
.שקיעות כבדות נשקו אותך צוואר

כך ראיתיך יושבת ומצפה
ובעינייך אור ועצב רב

כך לקחתיך איתי אל החופה
.את היחפה עם כתר של זהב



אני עומד על החומה

עומד בגשם לבדי

וכל העיר העתיקה

מונחת לי על כף ידי

אני מביט בה מאוהב

אני עולה לכאן תמיד

אבל עכשיו, סתם להביט

אני נמצא כאן בתפקיד

כן מי חלם אז בכיתה, כן

שלמדנו לדקלם

"על חומותיך הפקדתי שומרים"

.שיום יגיע ואהיה אחד מהם

עומד על החומהאני
:עומד מקשיב אל הקולות

,קולות השוק והמהומה
,קריאות רוכלים ועגלות
-הנה הוא קול המואזין

-הנה דנדון הפעמון
אבל עלי להאזין

אם אין שום נפץ של רימון

אני עומד על החומה
רועד מקור ומסתכל

,הנה שקעה כבר החמה
?מה מליל, שומר מלילה

אור הירח במלואו
,שוטף חומות ושערים

מתי יבוא היום שבו
.לא נזדקק עוד לשומרים

דן אלמגור: מילים
בני נגרי: לחן

צוות הווי פיקוד מרכז: ביצוע 



1972אור וירושלים 
יוסף שריג :מילים ולחן 

"הזמיר של ירושלים"רוחמה רז : שרה

השקט שוב צונח כאן משמי הערב

כדאית דיה מעל התהומות

וקרן אדמה נושקת להט חרב

.והחומותהמגדלים , את הפסגות

ראיתי עיר עוטפת אור

והיא עולה בשלל צבעי הקשת

בי כנבל ועשורנוגנתוהיא 

ראיתי עיר עוטפת אור

הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן
.קרב בסתר כאוהב אל השכונות

,ריבוא עיני האור הן, ומול פניו קריצות
.לפתע נפקחו אליו כנפעמות

…ראיתי עיר

בדומיית אשמורת אחרונה נושמת
ובקטיפת שחקים רסיס אחרון מחוויר
אך שחר כבר כפת זהב שלה אודמת

.הרך של אור צעיר, למגעו החם

...ראיתי עיר

(סגלשעיה: צילום)רוחמה רז 



ברחובנו הצר

גר נגר אחד מוזר

בצריפוהוא יושב 

.ולא עושה דבר

איש אינו בא לקנות

ואין איש מבקר

ושנתיים שהוא

.כבר אינו מנגר

והוא חלום אחד נושא 
עוד בלבבו

לבנות כיסא לאליהו  
,שיבוא

על כפיו אותו יביא

.לאליהו הנביא

והוא יושב ומחכה לו
כבר שנים חולם 

הוא שיזכה לו
על סודו שומר 

ומחכה לו
.מתי כבר יגיע היום

ברחובנו הצר
גר סנדלר אחד מוזר

הוא יושב בצריפו
.ולא עושה דבר

מדפיו הריקים
מכוסים באבק

כבר שנתיים מונח
.המרצע בשק

והוא חולם כי נעליים הוא תופר
,רגלי המבדרינוובן על הרים 

על כפיו אותן יביא
.לאליהו הנביא

והוא יושב ומחכה לו

בירושלים ישנו
איש לגמרי לא צעיר
שבנה הרבה בתים

בכל פינות העיר

הוא מכיר כל סמטה
כל רחוב ושכונה

הוא בונה את העיר
.כבר שבעים שנה

טהרלביורם : מילים
יאיר רוזנבלום: לחן

רבקה זהר ולירון לב: ביצוע 

והוא חולם כי כמו שאת העיר בנה
יניח למקדש את אבן הפינה

על כפיו אותה יביא
לאליהו הנביא

והוא יושב ומחכה לו



עמדה נערה מול הכותל
שפתים קרבה וסנטר

אמרה לי
תקיעות השופר חזקות הן

.אבל השתיקה עוד יותר
ציון הר הבית-אמרה לי

אמרה לי הגמול והזכות
ומה שזהר על מצחה 

בין ערביים
.היה ארגמן של מלכות

עמד הצנחן מול הכותל
מכל מחלקתו רק אחד

-אמר לי
למות אין דמות אך יש קוטר

.תשעה מילימטר בלבד
איני דומע-אמר לי

ושב להשפיל מבטים
,אלוקים היודע, אך סבא שלי

.קבור כאן בהר הזיתים

עמדה בשחורים מול הכותל

ר"מהחיאמו של אחד 

אמרה לי

עיני נערי הדולקות הן

.ולא הנרות שבקיר

אינני רושמת-אמרה לי

שום פתק לטמון בין סדקיו

כי מה שנתתי לכותל רק אמש

.גדול ממילים ומכתב

עמד מול הכותל עמנו

הרב הישיש בתפילה

-אמר לי

אשר זכינו כולנו

לא כולם-ושוב ונזכר

עמד בדמעה מנצנצת

אחד בין עשרות טוראים

מתחת לחאקי בעצם-אמר לי

.כולכם כוהנים ולווים

הכותל
יוסי גמזו: מילים
זלצרדובי : לחן

,אזוב ועצבת-הכותל 
.עופרת ודם-הכותל 

,יש אנשים עם לב של אבן
.יש אבנים עם לב אדם



?כיצד השיר מייצג בעיניך את ירושלים-שאלו את יוסי גמזו מחבר השיר ◦

במשך אלפי שנים יהודים  . הכותל הוא הדבר שכבר אלפי שנים יהודים התפללו עליו
בזמן מלחמת ששת הימים  . ’אם אשכחך ירושלים‘: היו אומרים שלוש פעמים ביום

יחד עם הצמד חדוה  , נלוויתי ליחידת אמנים שהסתובבה בין היחידות הצבאיות
אני זוכר שהגענו לשם כמה שעות אחרי שהכותל שוחרר וראינו  . ודוד ומוטי גלעדי

למרות שהם בעצם ניצחו את  , את חיילי חטיבת הצנחנים של ירושלים עצובים
זה עשה עלי רושם מאוד חזק כי היה ברור לי שהם עצובים בגלל החברים  . המלחמה

ריגש אותי שצבא מנצח  . הכי טובים שלהם ששילמו בחייהם על שחרורה של העיר
גם בגבעת התחמושת היו  , כמו כן. יושב ומתאבל על החיילים שעזבו, ובמקום לחגוג

25כאן נמצאים ‘: והחיילים שלנו שמו שלט שעליו נכתב, גופות של חללים ירדנים
איזה צבא בעולם נותן כבוד כזה לאויב כאשר החללים שלו  . ’חיילים ירדנים אמיצים

מחבר השיר, יוסי גמזו . ”זה הסמל הכי טוב שמייצגת ירושלים עבורי? עוד לא נקברו



על כותל המזרח מגן דוד לפלא

ועל ערבות בכות תלוי כינור המלך

כוכב ולבנה וצלב על פני הפלך

.ובאגן הים הרוח טס

על כותל המזרח אבק אפור ופיח

מנעול וגם בריחיסגרהשער 

שם כומר וחזן ומואזין על צריח

.ובאגן הים סירת מפרש

ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך

תרצה או לא תרצה שלך הוא כותל המזרח

ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך

.תרצה או לא תרצה שלך לעד כותל המזרח

על כותל המזרח אזוב ירוק וטחב
ורוח אלוהים מקדם שמה נחה

האורן קומתו על הר ועמק שהה
.ובאגן הים ניגון חליל

על כותל המזרח שירי רועים מאופק
ובשווקים אי שם רוחש פועם הדופק

וצוף שם וחלאה ונופת וטינופת
.ובאגן הים סלט חציל

ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך
תרצה או לא תרצה שלך הוא כותל המזרח

ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך

.תרצה או לא תרצה שלך לעד כותל המזרח





ירושלים  
אורו של עולם



,אל תחת ואל תירא עבדי יעקב

מפניךמשנאיךכי יפוצו 

,אל תחת ואל תירא עבדי יעקב

מפניךמשנאיךכי יפוצו 

...שישו את ירושלים

שאי סביב עינייך וראי כולם

באו לך, נקבצו

שאי סביב עינייך וראי כולם

נקבצו ובאו לך

,גילו בה, שישו את ירושלים
.גילו בה כל אוהביה
,גילו בה, שישו את ירושלים

.גילו בה כל אוהביה

, עיר דוד, על חומותייך
,הפקדתי שומרים

.כל היום וכל הלילה

שישו את ירושלים
מן המקורות ועקיבא נוף: מילים

עקיבא נוף: לחן



אוויר הרים צלול כיין

וריח אורנים

נישא ברוח הערביים

עם קול פעמונים

ובתרדמת אילן ואבן

שבויה בחלומה

העיר אשר בדד יושבת

.ובליבה חומה

ירושלים של זהב

ושל נחושת ושל אור

הלא לכל שירייך אני  
כינור

איכה יבשו בורות המים
ככר השוק ריקה

ואיך פוקד את הר הבית
בעיר העתיקה

ובמערות אשר בסלע
מייללות רוחות

ואין יורד אל ים המלח
.בדרך יריחו

...ירושלים של זהב

כי שמך צורב את השפתיים
כנשיקת שרף

אם אשכחך ירושלים
...אשר כולה זהב

...ירושלים של זהב

חזרנו אל בורות המים
לשוק ולכיכר

שופר קורא בהר הבית
בעיר העתיקה

ובמערות אשר בסלע
-אלפי שמשות זורחות

נשוב נרד אל ים המלח
.בדרך יריחו

אך בבואי היום לשיר לך
ולך לקשור כתרים

קטונתי מצעיר בניך
.ומאחרון המשוררים



אויר הרים צלול כיין
?כיצד השיר מייצג בעינייך את ירושלים

נעמי שמר  . בעיניי הוא סוג של תפילה“
בזמן ששירים  , כתבה אותו במשך חצי שנה

.  אחרים היא הייתה שולפת מהשרוול בקלות
הוא מסמל  . הוא ממש שירה, מבחינת שירה

לא רק של  . בעיניי את עוצמות הגעגועים
אלא גם את הדור של  , אלפיים שנות גלות

היא סיפרה שלפני מלחמת  . נעמי שמר
השחרור היא הייתה נוסעת עם קבוצת 

ועם  , כנרת דרך יריחו והבקעה לירושלים
אז . מלחמת השחרור נסגרה הדלת הזאת

וכל הגעגועים  , נשארו הגעגועים האלה
.שולי נתן . ”משוקעים בתוך השיר



שוק מחנה יהודה







את שני הסלים, פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד

עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך. הכבדים שמתי לידי

אתם רואים את האיש הזה עם. "ושימשתי להם נקודת ציון

.קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית? הסלים

:אמרתי בלבי!" הוא זז, אבל הוא זז". "קצת ימינה מראשו

אתם רואים שם את הקשת: הגאולה תבוא רק אם יגידו להם

קצת שמאלה, אבל לידה: לא חשוב? מן התקופה הרומית

רות וירקות לביתו, ולמטה ממנה .יושב אדם שקנה פֵּ



הסמל או השם שלך כאן

מרצה ומנחה, מורת דרך –טליה דביר 

.M.Aבוגרת לימודי תולדות ישראל בבר אילן 

.מורת דרך מוסמכת מטעם משרד התיירות

.ל בספרד ובאמריקה הלטינית"מדריכת טיולים בחו
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!!!(  גם בזום)? מה אנחנו מציעים יחד
. פרטיים בארועיםהנחייה ונגינה ��
.  מוזיקליםסיורים ��
.  הרצאות משולבות עם שירה בציבור��
קבלות שבת ארץ ישראליות��

.גם באנגלית-טליה הרצאות וסיורים מכל הסוגים עם 
.צד והוראת חליל לאונלבאירועים עם נגינה 

.  מוזמנים לפנות אלינו
טליה  0546352253
לאונל0537914539


