שיר והצעה לפעילות:
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ְרּושלַ יִם ֶׁש ִלי ִ -עיר ִב ָׁ
י ָׁ
ְרּושלַ יִם ֶׁש ִלי ִ -עיר ִב ָׁירה
י ָׁ
נִ צֶׁ בֶׁ ת עַ ל הַ ר  -גֵּאָׁ ה כְ מֹו גְ ִב ָׁירה...
טּורת ְשעָׁ ִרים;
חּומה ,עֲ ַ
ָׁ
חֹומה
ָׁ
ִש ְמלָׁ ָׁתּה -
יקהִ ,מי ִָׁמים אֲ חֵּ ִרים.
ַמזְ כ ֶֶׁׁרת עַ ִת ָׁ
ירּושלַ יִם ֶׁש ִלי  -גַן חַ יֹות ַתנָׁכִ י
ִב ָׁ
ְלטַ יֵּל אֲ נִ י אֹוהֵּ ב בֹו  -יָׁד ְביָׁד ִעם אָׁ ִחי...
יֵּש ָׁשם ַתנִ ין ִמן הַ יְ אֹור ֶׁש ְב ִמצְ ַריִם,
יְעֵּ ִליםְ ,ראֵּ ִמים ,דֻּ ִבים וְעֹופֹות ַמיִם.
מּוסים -
ירּושלַ יִם ֶׁש ִלי יֵּש סֹודֹות כְ ִ
ִל ָׁ
חּוסים...
תֹוריִ ים ְד ִ
ֹּתל ְפ ָׁת ִקים ִמ ְס ִ
בֵּ ין אַ ְבנֵּי הַ כ ֶׁ
חֹורה בַ זְ ַמן
בַ ִמנְ הָׁ רֹות אֲ נִ י חֹוזֵּר אָׁ ָׁ
ִיתי פֹּ ה פַ עַ םִ ,מזְ ַמן...
ַמ ְרגִ יש ,כְ ִאלּו חָׁ י ִ
נֹוספָׁ ה לַ ִש ְמלָׁ ה ַמ ְל ָׁמלָׁ ה -
ּומחּוץ לַ ְשעָׁ ִריםְ ,
ִ
ִעיר ִב ָׁירה ָׁר ַמת ַמ ֲעלָׁ ה!
ּוס ִביבָׁ ה ְבאַ הֲ בָׁ ה נִ ְפ ֶׁר ֶׁשת:
יקה ִמ ְתחַ בֶׁ ֶׁרתְ ,
חֹותּה הַ ּו ִָׁת ָׁ
ִעיר חֲ ָׁד ָׁשה  -לַ אֲ ָׁ
בָׁ ִתים ֵּמאֶׁ בֶׁ ן ְמסֻּ ֶׁת ֶׁתתִ ,מ ְשכַן ַהנ ִָׁשיא ,מּוזֵּאֹון י ְִש ָׁראֵּ ל וְהַ כְ נֶׁסֶׁ ת;
ָׁשן ו ְֶׁהחָׁ ָׁדש ִהיא עֹוטֶׁ פֶׁ ת ,אֹוסֶׁ פֶׁ תְ ,מ ַכנֶׁסֶׁ ת...
ְב ַרכּות ,אֶׁ ת הַ י ָׁ
ְרּושלַ יִם ֶׁש ִלי ִ -עיר ִב ָׁירה
י ָׁ
נִ צֶׁ בֶׁ ת עַ ל הַ ר  -גֵּאָׁ ה כְ מֹו גְ ִב ָׁירה...
טּורת ְשעָׁ ִרים;
חּומה ,עֲ ַ
ָׁ
חֹומה
ָׁ
ִש ְמלָׁ ָׁתּה -
יקהִ ,מי ִָׁמים אֲ חֵּ ִרים.
ַמזְ כ ֶֶׁׁרת עַ ִת ָׁ
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ְרּושלַ יִם ֶׁש ִלי ִ -עיר ִב ָׁ
י ָׁ
ניתוח השיר והצעה לפעילות
ירושלים –עיר מיוחדת.
היא נמצאת במקום גבוה ומדומה לגבירה מלאת גאווה!
עיר בירה שמרגישה מרוממת!
חּומה),
ָׁ
חֹומה –
ָׁ
שמלתה היא חומת העיר (משחק מילים:
המעוטרת בשערים – שערי ירושלים העתיקים ,המקשטים אותה.
האם הם רק מקשטים אותה? אולי עדיין שומרת החומה על העיר ומגנה עליה?
אולי היא מהווה חייץ?
נקודת המבט בשיר – נקודת מבט אגוצנטרית ,של ילד  -ילד לא צעיר ,על פי
ידע העולם שלו והיכולת שלו לבטא את תחושותיו הפרטיות ל"ירושלים שלו"!
הוא מתייחס לדברים ש"מדברים" אליו בעיר:
גן החיות התנכי והמסקרן – יש בו בעלי חיים מימים קדומים ,המזכירים לו את
סיפורי התורה .ליתר בטחון ,צועד הדובר בשיר יד ביד עם אחיו.
לעיר "שאימץ" יש סודות כמוסים – יש שם פתקים מסתוריים ,שאי אפשר לנחש
את הכתוב בהם.
מנהרות הכותל מחזירות אותו לעבר הרחוק ,והוא משתעשע במשחקים
במנהרת הזמן...
הדובר אוהב את ירושלים הייחודית שלו – הוא מקשט את שמלתה ומוסיף לה
מלמלה :העיר החדשה ,שמוסיפה לה גודל ויופי ,וזוכה לתואר "עיר-בירה רמת
מעלה".
הוא מתרשם מהחדש שנוסף לישן ,ונותן לירושלים תכונות אנושיות :באהבה
נפרשת ,מתנהגת ברכות ,עוטפת ,אוספת ,מכנסת...
לסיכום ,הוא חוזר ומדגיש את יופיה ואת אופיה החזק ,שמועצם בעזרת החומה,
שקבלה כמזכרת מהעבר.
השיר כתוב בחרוזים וכדאי להתייחס אליהם.
אפשר להתייחס לפעלים ,למילים נרדפות ,להפכים.
לברר – מהי עיר בירה?
מהם הימים האחרים (העתיקים) .האם היו טובים? רעים?
אפשר:
להתיחס לצירופים ,כמו" :רמת מעלה"" ,סודות כמוסים".
לחפש פירושים למילים :גבירה ,עטורה ,דחוסים ,מלמלה ,אבן מסותתת.
"לשחק" במנהרת הזמן :אילו חייתי בתקופת...

מזכרת עתיקה :חומה .למה התקשטה העיר בחומה? האם לירושלים המערבית
– החדשה יש חומה? האם היא זקוקה לחומה?
בעלי החיים בגן התנכי :איזה (אלו) בעלי חיים חיו בתקופה העתיקה ואינם
נמצאים בגן החיות ,בטבע? נכחדו...
אפשר לערוך תחרות :מציאת מילים שמסתתרות ב"ירושלים"
(שור ,רש ,ים ,ליש ,שלם ,משל ,שם ,שר ,שר ,מי ,שיר ,לשם ,לי ,לו ,רום ,מור,
לימור ,שמר ,רשם ,לשמור ,ירש ,למי ,מרושל ,מושל ,שלום ,לש ,של ,רושם,
שמיר ,לומר ,מורל ,מל ,יורש ,ישר ,יושר ,שוליים ,שלה ,שלו ,שלי) ועוד...
באותו ענין ,אפשר לחוד חידות ולחפש את התשובה במילים המסתתרות
ב"ירושלים":
יש סיפור ויש _____________ (שיר)
מדינת ישראל רוצה ______________(שלום) עם שכנותיה.
שם נוסף לירושלים שמסתתר בתוך המילה "ירושלים"(__________ :שלם)
ועוד...
אפשר לצייר ציורים לשיר.
אפשר לכתוב שיר או סיפור ,בעקבות השיר" :ירושלים שלי"...
תהנו,
יעל

