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פרס מוסקוביץ� לציונות

 הפרס הוא ביטוי לתמיכה במגשימי הציונות 
 בחברה הישראלית של היום, הפועלים 

 לטובת צרכי הכלל, וכדי להבטיח את חוסנו 
של הבית הלאומי היהודי.

זוכי פרס רוח ציון ליזמות צעירה:

 שרה העצני-כהן
יו״ר “ישראל שלי”

 גלעד )גילי( כהן
מייסד “לוחמים ללא גבולות”

זוכי פרס עוז ציון לשנת התשע”ו-2016:

 הרב בני אלון
פורץ דרך בהתיישבות ובמדינאות

 יהודה הראל
אבי ההתיישבות ברמת הגולן

 קרולין גליק
עיתונאית ומסבירה למען ישראל חזקה

www.imti.org.il

www.imti.org.il

"If You Will It - It Is No Dream"

Advocating for Israel in Israel

הציונית השנייה המהפכה 

 הועדה הציבורית של הפרס מודה במיוחד לארגונים השותפים 
לבחירת הזוכים הצעירים של פרס רוח ציון

ההרשמה בעיצומה

מספר המקומות מוגבל

 האירוע יתקיים 
 בסימן יום ירושלים

 ביום שני, כ״ט באייר, 
 ה-6 ביוני  בשעה 19:00

 בגן הלאומי ״עמק צורים״
 למרגלות הר הצופים , 

ירושלים.

 במעמד ראשי מדינה 
ונציגי הממשלה והכנסת

 הופעה מוסיקלית 
והרקדה

www.moskowitzprize.com
למידע והזמנת כרטיסים:

העולמיתהאולפניאדה והמתמטית תשע

נעמי שמר
על  חדש  שיר  לכתוב  לחמישה  הציע  )אלדמע(  גיל 
נבהלו  חבריי  ארבעת  הזמר'(.  'פסטיבל  )עבור  ירושלים 
ולא  וסירבו. אני נבהלתי והסכמתי, וכאמור, הייתי בצרות. 
עיר  לי  הייתה  ירושלים  יחס.  מעודף  חלילה,  יחס,  מחוסר 
אישית, אהובה וחשובה. שם גמרתי את האקדמיה למוזיקה, 
שם ילדתי את בתי ללי. קשריי האישיים עם העיר התמקדו 
ואחיו  פלד  מתי  )הורי  איפלנד  משפחת  ידידים,  במשפחת 
שנה  בכל  אותי  לארח  נהגה  ז"ל  איפלנד  שרה  ז"ל(.  דובי 
בפניי מחדש קסמי העיר.  נחשפו  קיץ  ובכל  בחופש הגדול, 
אבל כשבאתי לבטא אותם נפלה עליי אימה גדולה. זכרתי 
כל מה שנכתב על העיר מאז ימיה העתיקים - דוד המלך, 

יהודה הלוי - מי יכול להוסיף אפילו אות?!


לוותר.  והחלטתי  סרק  בניסיונות  עלי  עברו  חודשיים 
צלצלתי לגיל וביקשתי לשחרר אותי. זה גדול עליי, אמרתי. 
החכם  וגיל  ירושלים.  על  לכתוב  מסוגלת  לא  פשוט  אני 
זה,  את  תעזבי  ירושלים,  על  תכתבי  "אל  אמר,  והפדגוג 

תכתבי על מה שאת רוצה, אבל אל תשאירי אותנו בלי שיר 
לאנשים  אמר  הטלפון  אפרכסת  את  וכשהוריד  לפסטיבל", 
היה:  וכך  ירושלים".  על  תכתוב  היא  "עכשיו   - במשרדו 

באותו לילה כתבתי את 'ירושלים של זהב'.

קצה החוט שבידי הייתה אגדה תלמודית
בתבן  שהתגורר  עקיבא  רבי  על  הספר,  בית  מימי  שזכרתי 
בימי עוניו עם רחל אשתו האהובה, המּודרת מנכסי אביה; 
והיה מלקט את הקש משערה ומבטיח לה שיום אחד יתעשר 
ויביא לה ירושלים של זהב. המורים שלנו, שושנה ועמינדב, 
לימדו אותנו המון אגדות כאלה. הביטוי "ירושלים של זהב" 
שזו  והבנתי  "הנני",  כאומר  הזיכרון  ממעמקי  פתאום  זרח 

תהיה אבן הפינה לשירי.
לא בלי ספקות הבנתי זאת. צריך לזכור עד כמה אפורה 
בה  לדבר  היה  אסור  וכמה  ירושלים,  אז  הייתה  זהבית  ולא 
ואכן  תעוררו.  ואל  תעירו  אל  מצעדים:  בה  ולערוך  נכבדות 
את  זהב?  של   - עצמי  אל  ושאלתי  גובה',  'פחד  נתקפתי 
בטוחה, של זהב? ומשהו מבפנים ענה לי - אכן ואכן, של זהב.

היה לילה כשישבתי לכתוב את השיר. פתחתי בזיכרונות 
כך  אחר  הגדול,  החופש  מביקורי  והתמימים  הרעננים 
המשכתי אל "בדד יושבת" ו"שבויה בחלומה" - ואל המטבע 
העתיק אשר זה עתה הציג עצמו בפניי כאומר - קחי אותי, 
עשי בי כטוב בעינייך. ואשר למנגינה, כאן נגעתי במנגינות 
החסידיות ובשירי היידיש של אבא ז"ל, עם עקבות רחוקים 
כיוון  שיניתי  החוזר,  החרוז  אל  ובבואי  המקרא.  טעמי  של 
ליד  הישן  הכביש  פיתולי  את  ציירתי  וכאילו  מעלה  כלפי 
מוצא בואכה ירושלים, אלה המכונים "שבע אחיות"; עלייה, 

עוד עלייה, ועוד עלייה - והנה העיר לפנינו.
שווה  לא  בדמע  נולד  שלא  "מה  בכתבי,  מר  בכי  בכיתי 
המעצורים  כל  על  דיווחתי  פשוט  האחרון  ובבית  הרבה". 
שכבלו את ידיי והפריעו לכתיבתי עד אז: "אך בבואי היום 

לשיר לך... קטונתי מצעיר בנייך".


זו היו בה שני חשוב לציין שגרסה ראשונית 
החוזר:  החרוז  וכמובן   - והאחרון  הראשון  בלבד,  בתים 
לכל שירייך  אור, הלא  ושל  נחושת  ושל  זהב  "ירושלים של 

אני כינור". 
בימים הבאים נהגתי להשמיע את השיר לכל באי ביתי, 
והיא  מיכאלי  לרבקה  אותו  השמעתי  פעם  תמיד.  כדרכי 

שאלה: ומה עם העיר העתיקה? טוב, אמרתי, אם את דווקא 
רוצה, והוספתי את הבית האמצעי:

איכה יבשו בורות המים
כיכר השוק ריקה

ואין פוקד את הר הבית
בעיר העתיקה

ובמערות אשר בסלע
מייללות רוחות

ואין יורד אל ים המלח
בדרך יריחו

לכתוב  בבואי  הסבר.  טעון  העתיקה  העיר  של  זה  עניין 
עמד  עיניי  לנגד  וממשי.  פיזי  עניין  כל  מלבי  הרחקתי  עליה 
החורבן המופשט, זה של אלפיים שנה, לאו דווקא של תשע–
עשרה השנה האחרונות. במין עדשה טלסקופית ראיתי לפניי 

עיר בשמים, ואת התמצית בלבד, אותה רציתי ללכוד.

של  רוגזו  עליי  קפץ  כך  אחר  רבים  ימים 
עמוס עוז בשל השורות הללו. בעצם, לא ימים רבים כל
כך: יום אחד לאחר המלחמה כתב עמוס עוז ב'דבר' - ואני 
מצטטת מפי השמועה - מה זה פתאום "כיכר השוק ריקה"? 

הרי היא מלאה ערבים! וכיוצא בזה הר הבית, ודרך יריחו.
ונתמלאתי  לאוזניי,  הגיעו  שהדברים  עד  זמן  עוד  עבר 
ֵחמה. הרגשתי כמי שמתגעגע לאהובתו, ועמוס עוז מרגיע 

אותו ואומר לו - "אל תדאג, היא לא לבד במיטה".
אבל עשרים שנה הן זמן מספיק לצנן את הראש. ועכשיו, 
בראש צונן ואחר מחשבות הרבה, רצוני לומר קבל עם ועדה 

את הדברים האלה:
אכן ואכן. / בעיניי, / ירושלים, שאין בה יהודים / 

היא עיר אבלה ושוממת / /
יתרה מזו:

ארץ ישראל / כשהיא ריקה מיהודים / היא 
ישימון בעיניי / /

ועוד:
כל העולם הזה כולו / אם הוא חס וחלילה /

ריק מיהודים / הוא בעיניי / חור שחור ביקום / /
הנה אמרתי את זה. ופתאום מתברר לי שכל יתר הסיפור 
- שולי נתן, אל עריש, והבית הנוסף וכל מה שאחר כך - כל 
אמרתי.  העיקר  את  שנה.  עשרים  עוד  לחכות  יכולים  אלה 

את השאר יספרו אחרים.

מתוך הספר: סולם למלכות ישראל היעודה– מכתבי שבתאי 
בן דב )כרך שלישי( בעריכת: יהודה עציון, תשס"ז. 

איך שיר נולד
על לידת השיר 'ירושלים של זהב'

תודה לאקו"ם ולמשפחה

בכיתי בכי מר בכתבי, "מה שלא 
נולד בדמע לא שווה הרבה". ובבית 

האחרון פשוט דיווחתי על כל 
המעצורים שכבלו את ידיי והפריעו 

לכתיבתי עד אז: "אך בבואי היום 
לשיר לך... קטונתי מצעיר בנייך"

Aחנניה הרמן, לע"מ




