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  הכותל
  יוסי גמזו: מילי�

  דובי זלצר:לח�
  

  עמדה נערה מול הכותל 
  שפתיי� קרבה וסנטר 

  אמרה לי תקיעות השופר חזקות 
  אבל השתיקה עוד יותר 

  
   הבית אמרה לי ציו� הר

  שתקה לי הגמול והזכות 
  ומה שזהר על מצחה בי� ערביי� 

  היה ארגמ� של מלכות 
  

  הכותל אזוב ועצבת 
  הכותל עופרת וד� 

  יש אנשי� ע� לב של אב� 
  יש אבני� על לב אד� 

  
  עמד הצנח� מול הכותל 

  מכל מחלקתו רק אחד 
  אמר לי למוות אי� דמות א� יש קוטר 

  תשעה מילימטר בלבד 
  

  לי אינני דומע אמר 
  ושב להשפיל מבטי� 

  א� סבא שלי אלוהי� היודע 
  קבור כא� בהר הזיתי� 

  
  הכותל אזוב ועצבת 

  הכותל עופרת וד� 
  יש אנשי� ע� לב של אב� 

  יש אבני� על לב אד� 
  

  עמדה בשחורי� מול הכותל 
  ר "אמו של אחד מהחי

  אמרה לי אינני רושמת שו� פתק לטמו� בי� סדקיו 
  תי לכותל רק אמש כי מה שנת

  גדול ממילי� ומכתב
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 זאת ירושלי�

  אית� פר�: מילי�
  נחו� היימ�: �לח

  
  גגות של בנייני� ואב� מסותתת 

  וברחובות המיית שלווה כמוסה 
  ומשבי� רענני� צמרת מרטטת 

  וצחוק בחצרות בינות חבלי כביסה 
  

  זאת ירושלי� של אבני החוש� 
  זאת ירושלי� הבנויה לתלפיות 

  זאת ירושלי� של אבני החוש� 
  זאת ירושלי� הבנויה לתלפיות 

  
  יבה עצי הזית מאה לה שערי� סב

  בסמטאות זרקה כבר השיבה 
  ומתנגני� המזמורי� מעבר הר הבית 

  בדר� היורדת אל המצלבה 
  

  זאת ירושלי� של אבני החוש� 
  זאת ירושלי� הבנויה לתלפיות 

  זאת ירושלי� של אבני החוש� 
  זאת ירושלי� הבנויה לתלפיות 

  
  וקול המואזי� עולה מ� הצריח 

  מכנסיות עוני� פעמוני� 
  ונער קט ע� התפילי� 

  את תפילתו שוטח 
  ומתמזגי� מעל העיר הניגוני� 

  
  זאת ירושלי� של אבני החוש� 

  זאת ירושלי� הבנויה לתלפיות 
  זאת ירושלי� של אבני החוש� 

  זאת ירושלי� הבנויה
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 אור וירושלי�

  יוס� שריג: מילי�
  יוס� שריג: לח�

  
  ַהֶ!ֶקט '&ב צ%ֵנַח ָ#א� ִמְ!ֵמי ָהֵעֶרב

  ִ#ְדִאַ(ת ַ*ָ(ה ֵמַעל ַהְ)ה%מ%ת
ָ,ה נ%ֶ'ֶקת ַלַהט ֶחֶרבְוֶקֶר� ֲא   ד-

  .ַהִ,ְגָ*ִלי� ְוַהח%מ%ת, ֶאת ַהְ.ָסג%ת
  

  ָרִאיִתי ִעיר ע%ֶטֶפת א%ר
  ְוִהיא ע%ָלה 2ְִ'ַלל ִצְבֵעי ַה1ֶֶ'ת

  ְוִהיא נ%ֶגֶנת 2ִי ְ#ֵנֶבל ֶהָע%3ר
  .ָרִאיִתי ִעיר ע%ֶטֶפת א%ר

  
  אֶֹר�ִה6ֵה ז%ֵחל ַה5ֵל ִמ2ֵי� 4ְִבע%ת ָה

  .ָקֵרב 8ֵ2ֶַתר ְ#א%ֵהב ֶאל ַהְ!כ&נ%ת
  ,ִר%2א ֵעיֵני ָהא%ר ֵה�, &מ&ל ָ.ָניו ְקִריצ%ת

  .ְלֶפַתע ִנְפְקח& ֵאָליו ְ#ִנְפָעמ%ת
  

  ָרִאיִתי ִעיר ע%ֶטֶפת א%ר
  ְוִהיא ע%ָלה 2ְִ'ַלל ִצְבֵעי ַה1ֶֶ'ת

  ְוִהיא נ%ֶגֶנת 2ִי ְ#ֵנֶבל ֶהָע%3ר
  .ִאיִתי ִעיר ע%ֶטֶפת א%רָר

  
  ,2ְד&ִמַ(ת 9ְ'מֶֹרת 9ֲחר%ָנה נ%ֶ'ֶמת

  ,&ִבְקִטיַפת ְ'ָחִקי� ְרִסיס 9ֲחר%� ַמְחִויר
  9ְ� ַ'ַחר ְ#ָבר ִ#ַ.ת ָזָהב ֶ'ָ;: א%ֶדֶמת

  .ָהַרְ� ֶ'ל א%ר ָצִעיר, ְלַמ4ָע% ַהַח�
  

  ָרִאיִתי ִעיר ע%ֶטֶפת א%ר
  ָלה 2ְִ'ַלל ִצְבֵעי ַה1ֶֶ'תְוִהיא ע%

  ְוִהיא נ%ֶגֶנת 2ִי ְ#ֵנֶבל ֶהָע%3ר
  .ָרִאיִתי ִעיר ע%ֶטֶפת א%ר
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 שומר החומות

  ד� אלמגור: מילי�
  בני נגרי: לח�

  ,אני עומד על החומה
  עומד בגש� לבדי 

  ,וכל העיר העתיקה
  ,מונחת לי על כ> ידי

  .אני מביט בה מאוהב
  ,אני עולה לכא� תמיד סת� להביט

  .אבל עכשיו אני נמצא כא� בתפקיד
  

  כ� ,כ�
  ?מי חל� אז בכיתה

  ..כשלמדנו לדקל� על חומותיי�
  ,הפקדתי שומרי�,ירושליי�

  .שיו� יגיע ואהיה אחד מה�
  ,אני עומד על החומה

  ,עומד מקשיב והקולות
  ,קולות השוק והמהומה

  ,קריאות רוכלי� ועגלות
  ,הנה הוא קול המואזי�

  ,הנה דילדול הפעמו�
  ,אבל עליי להאזי�

  .א� אי� שו� נפ< של רימו�
  .א� אי� שו� נפ< של רימו�

  
  כ� ,כ�

  ?מי חל� אז בכיתה
  ..כשלמדנו לדקל� על חומותיי�

  ,הפקדתי שומרי�,ירושליי�
  .שיו� יגיע ואהיה אחד מה�
  .שיו� יגיע ואהיה אחד מה�

  ,אני עומד על החומה
  ,רועד מקור ומסתכל

  .הנה שקעה כבר החמה
  ,שומר מלילה מה מילל

  .אור הירח במלואו
  ,מתי יבוא היו� שבו , ושערי�שות> חומות
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  ָלְ� ְיר&ָ'ַלִי�

  ,נגרעמוס אטי: מילי�
  אלי רובינשטיי�:  לח�

  
  2ֵי� ח%מ%ת ָהִעיר, ָלְ� ְיר&ָ'ַלִי�
  .רא%ר ָחָד' ָיִאי, ָלְ� ְיר&ָ'ַלִי�

  
 ַרק ִ'יר ֶאָחד ַקָ(� 2ְִל2ֵנ&, 2ְִל2ֵנ&

  .2ֵי� ַיְרֵ*� ַוָ(� ,ָלְ� ְיר&ָ'ַלִי�
  

  ה%דָונ%> ְקד&ִמי�  ,ָלְ� ְיר&ָ'ַלִי�
  .ס%דָוָלְ� ָרִזי� , ַלִי�ָלְ� ְיר&ָ'

  
 ַרק ִ'יר ֶאָחד ַקָ(� 2ְִל2ֵנ&, 2ְִל2ֵנ&

  .2ֵי� ַיְרֵ*� ַוָ(� ,ָלְ� ְיר&ָ'ַלִי�
  

  ִ'יר ִנָ?א ָ)ִמיד, ָלְ� ְיר&ָ'ַלִי�
  .                      ִעיר ִמְגַ*ל ָ*ִוד ,ָלְ� ְיר&ָ'ַלִי�

  
 ד ַקָ(�ַרק ִ'יר ֶאָח 2ְִל2ֵנ&, 

  .2ֵי� ַיְרֵ*� ַוָ(� ,ָלְ� ְיר&ָ'ַלִי�
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  3ִי3& ֶאת ְיר&ָ'ַלִי�
  ,מתו� ספר ישעיהו: מילי�

  עקיבא נו>:  לח�
  

  , 4ִ;& 2ָה, 3ִי3& ֶאת ְיר&ָ'ַלִי�
  ,        א%ֲהֶביָה@ָ#ל, 4ִ;& 2ָ:

  ּ,4ִ;& 2ָה, 3ִי3& ֶאת ְיר&ָ'ַלִי�
  ,א%ֲהֶביָה@4ִ;& 2ָ: ָ#ל

  
  ,ִהְפַקְדִ)י '%ְמִרי�,  ָ*ִודִעיר, ַעל ח%מ%ַתִיְ�

  :ָ#ל ַה(%� ְוָכל ַהַ;ְיָלה
  ,ִהְפַקְדִ)י '%ְמִרי�, ִעיר ָ*ִוד, ַעל ח%מ%ַתִיְ�

  :ָ#ל ַה(%� ְוָכל ַהַ;ְיָלה
  

  , 4ִ;& 2ָה, 3ִי3& ֶאת ְיר&ָ'ַלִי�
  ,        א%ֲהֶביָה@ָ#ל, 4ִ;& 2ָ:

  ּ,4ִ;& 2ָה, ַלִי�3ִי3& ֶאת ְיר&ָ'
  ,א%ֲהֶביָה@4ִ;& 2ָ: ָ#ל

  
 9ל ִ)יָרא ְו9ל ֵ)ַחת ַעְבִ*י ַיֲעקֹב

  ִ#י ָיפ&צ& ְמ6ְ3ֶַאיָ� ִמָ.ֶניָ�

 9ל ִ)יָרא ְו9ל ֵ)ַחת ַעְבִ*י ַיֲעקֹב,

   ִ#י ָיפ&צ& ְמ6ְ3ֶַאיָ� ִמָ.ֶניָ�
  

  ,  2ָה4ִ;&, 3ִי3& ֶאת ְיר&ָ'ַלִי�
  ,        א%ֲהֶביָה@ָ#ל, 4ִ;& 2ָ:

  ּ,4ִ;& 2ָה, 3ִי3& ֶאת ְיר&ָ'ַלִי�
  ,א%ֲהֶביָה@4ִ;& 2ָ: ָ#ל

  
�;ָ   3ְִאי ָסִביב ֵעיַנִיְ� &ְרִאי #-

  ִנְק2ְצ& &ָבא& ָלְ�
�;ָ  3ְִאי ָסִביב ֵעיַנִיְ� &ְרִאי #-

  ִנְק2ְצ& &ָבא& ָלְ�
  

  , 4ִ;& 2ָה, י3& ֶאת ְיר&ָ'ַלִי�3ִ
  ,        א%ֲהֶביָה@ָ#ל, 4ִ;& 2ָ:

  ּ,4ִ;& 2ָה, 3ִי3& ֶאת ְיר&ָ'ַלִי�
  ,א%ֲהֶביָה@4ִ;& 2ָ: ָ#ל
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 שמות הרבה לירושלי�

  
  שמות הרבה לירושלי�

 ...וכל ש� נאה מחברו

 

 ר� קרית מל�

 קריה נאמנה

 משוש כל האר<

 עיר בה דוד חנה

 

 לירושלי� שמות הרבה

 ...וכל ש� יפה מחברו

 

 תר בהרי�כ, יפה נו>

 זהב עיר של, אריאל

 

 נבוא למנות היו�, וא� נבוא

 את שמותיה של ירושלי�

 

 ותיבש הדיו יכלה הנייר

 ...ותיגע כל יד והל לא ייכלו

 

 מכל השמות, נאה מכל

 .הש� ירושלי� - נאה מכל
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  מעל פיסגת הר הצופי�
 אביגדור המאירי: מילי�

 רפופורט. מ: לח�

 

 מעל פיסגת הר הצופי�

 ,אפיי� אשתחוה ל�

 מעל פיסגת הר הצופי�

  שלו� ל� ירושלי�

 ,חלמתי עליי� ה דורותמא

  לזכות לראות באור פניי�

 

 ,ירושלי�, ירושלי�

  האירי פניי� לבנ�

 ,ירושלי� ,ירושלי�

  מחרבותיי� אבנ�

 

 פיסגת הר הצופי� מעל

  שלו� ל� ירושלי�

 מקצות כל תבל אלפי גולי�

 .נושאי� אליי� עיניי�

  באלפי ברכות היי ברוכה

  עיר מלוכה ,מקדש מל�

 

 ,שלי�ירו, ירושלי�

  אני לא אזוז מפה

 ,ירושלי� ,ירושלי�

  יבוא, יבוא המשיח
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 בשעריי� ירושלי�

  יוסי גמזו: מילי�
  יחזקאל בראו�: לח�

  
  ,ְיר&ָ'ַלִי�, ְמד%ת ַרְגֵלינ& 2ְִ'ָעַרִי�ע%

  .ְות%ָתֵחינ& ַמְרִעיִמי� ָלְ� ִ'יר ִמְזמ%ר
  ְוַרק ִ*ְמע%ת ַה4ֲַאָוה ֶ'2ֵָעיַנִי�

  נ%ְטפ%ת *&ָמ� ַעל ַהַ,ִ*י� ְוַהֲחג%ר
  

  .ַה;ֹא ִ)ְ'ֲאִלי ִלְ'ל%� 2ַח&ַרִיְ�, ִצ(%�
  ִ.ְרִאי,  '%ֵאג 2ְָחֵזנ&ֶזה ָהאֶֹ'ר, ִצ(%�

  ִלְמַנ5ֵַח ִמְזמ%ר ַעל ִמ1ַָ;ע ְוִר,%� 2ְִ'ָעַרִי�
  2ְָדֵמנ& ֲחִיי, 2ְָדֵמנ& ֲחִיי

  
  ,ַלִיל ַלִיל, ָראח ַעד ֵנ2ִי ָסמ&ֵאל'ִמֵ!יְ� ְג

  :2ְַדְרָ#�, ח ָ'ר%ת ָלְ�"ָהי& ר&ח%ת תש
  "ְיר&ָ'ַלִי�, ְ�ִא� ֶאְ'ָ#ֵח, ִא� ֶאְ'ָ#ֵחְ�"

  ! ַוֲהֵרי ֲאַנְחנ& ָ#א�@9ְ� לֹא ָ'ַכְחנ& 
  

  .ַה;ֹא ִ)ְ'ֲאִלי ִלְ'ל%� 2ַח&ַרִיְ�, ִצ(%�
  ִ.ְרִאי, ֶזה ָהאֶֹ'ר '%ֵאג 2ְָחֵזנ&, ִצ(%�

  ִלְמַנ5ֵַח ִמְזמ%ר ַעל ִמ1ַָ;ע ְוִר,%� 2ְִ'ָעַרִי�
   ֲחִיי2ְָדֵמנ&, 2ְָדֵמנ& ֲחִיי

  
  ,ְ'ס&ָעה 2ֵי� 4ְִדר%ת ַהַ)ִיל, ֵאיָכה ָיַ'ְבְ) 2ָָדד

  ,ִעיר ֶמֶלְ� ְוָנִביא, ְוֵאיְ� ִנְ'2ְַענ& ָלְ�
  ִ#י לֹא ִנֵ!ק ַנֲער%ֵתינ& ַעל 3ְָפַתִי�

  .ַעד ִא� ִנַ!ק ַל#ֶֹתל ַהַ,ֲעָרִבי
  

  .ַה;ֹא ִ)ְ'ֲאִלי ִלְ'ל%� 2ַח&ַרִיְ�, ִצ(%�
  ִ.ְרִאי, ֶזה ָהאֶֹ'ר '%ֵאג 2ְָחֵזנ&, ִצ(%�

  ִלְמַנ5ֵַח ִמְזמ%ר ַעל ִמ1ַָ;ע ְוִר,%� 2ְִ'ָעַרִי�
  2ְָדֵמנ& ֲחִיי, 2ְָדֵמנ& ֲחִיי

  
  ָנכ%� ִיְהֶיה ַהר ַה2ִַית. ַהר ַהDֵיִתי� י%ִריק

  !ֵחי ַנְפִ'י, &ַפEִיִ'י� ְיַהְדֵהד& 2ְָ�
  #ֲֹהַנִיְ� &ְלִוַיִי�, ַלִי�ְיר&ָ'

  2ְַד� %2ִני� 2ְָ� ֶאת ַה2ִַית ַהְ!ִליִ'י
  

  .ַה;ֹא ִ)ְ'ֲאִלי ִלְ'ל%� 2ַח&ַרִיְ�, ִצ(%�
  ִ.ְרִאי, ֶזה ָהאֶֹ'ר '%ֵאג 2ְָחֵזנ&, ִצ(%�

  ִלְמַנ5ֵַח ִמְזמ%ר ַעל ִמ1ַָ;ע ְוִר,%� 2ְִ'ָעַרִי�
  2ְָדֵמנ& ֲחִיי, ִיי2ְָדֵמנ& ֲח

  
  ,ַמֲאֶכֶלת ָו9ִיל, ִעיר ֲחל%מ%ת ְוֶאֶב�

  :ַ.ֲעמ%ֵני ַהDְַמ� ָקִמי� 2ְָ� ַלֲהלֹ�
  ֶאת ִעיר ָ'ֵל� ָהִיית 2ְֶטֶר� 4ְב&ל ָוַתִיל

  ְו9ְ) ִ)ְהִיי ֵמִעיר ָ'ֵל� ְלִעיר ָ'ל%�
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 לכל אחד ירושלי�

  נת� יונת�: מילי�
  מוני אמריליו: לח�

  
  לכל אחד יש עיר ושמה ירושלי�

  אול� לה חלומות, שהוא אול�
  פריחת הליל, עד שתעלה בהר

  .ותאיר לו בערוב יומו
  פריחת הליל, עד שתעלה בהר

  .ותאיר לו בערוב יומו
  

  מעפר� ירושלי�
  .יאירו לו פרחי הליל

  ...הו הו הו
  

  לכל אחד ישנו מקו� בירושלי�
  ,קורא לו אהבה, שהוא קורא

  ,> יח> וקר אליי�כשיבוא בסו
  .ימתקו האור והאבק

  ,כשיבוא בסו> יח> וקר אליי�
  .ימתקו האור והאבק

  
  מעפר� ירושלי�

  .יאירו לו פרחי הליל
  ...הו הו הו

  
  ישנה עצבות ושמה דומה לירושלי�

  ,ובנגינת צלילי פעמוני�
  שיר אחרו� ירד מגובה מגדליי�

  .לנג� את שמו באבני�
  שיר אחרו� ירד מגובה מגדליי�

  .לנג� את שמו באבני�
  

  מעפר� ירושלי�
  .יאירו לו פרחי הליל

  ...הו הו הו
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 אהובתי ירושלי�

 
  את לבבי אליי� קשרת יחידה @את 

  לי נתגלית באל> סודות וחידה את
 אעלה מאוהב לפרו< שעריי� אליי� 

 את גופי אעקוד שותק לרגליי� 
 זו את זו את האהובה 

!... ירושלי�! ירושלי�! ירושלי�  
 

 עיר שער ציו� סמטת הבשמי� שוק נלהב 
 עיר כותל נדלק בלהט שקיעה של זהב 

 סמטאות ע� היכל רוקמי� את צבעיה עליה 
� בשיר את שמותיה ופיות לוחשי  

 כל השמות ה� ש� אחד 
!... ירושלי�! ירושלי�! ירושלי�  

 
 את פלא עבר וריח הוזה ועתיד 

 את כתר מלכי� ושער פרחי� עיר דוד 
 אגדה נרקמה בלב חומותיי� עליי� 

 פעמו� מנג� בשמי מגדליי� 
 משעי אותו קורא בשמ� 

!...ירושלי�! ירושלי�! ירושלי�  
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  ַהבָז ֶ ל ְיר!ָ ַלִי�

  שמר נעמי :ולח� שיר

 ַ#ַ(ִי� ָצל&ל ָהִרי�-ֲאִויר

 ֳאָרִני� ְוֵריַח

  ָהַעְר2ִַי� 2ְר&ַח ִנָ?א

  ַ.ֲעמ%ִני� ק%ל ִע�
 ָוֶאֶב� ִאיָל� &ְבַתְרֵ*ַמת

   2ֲַחל%ָמה ְ'ב&ָיה
 ח%ָמה &ְבִל2ָה                        י%ֶ'ֶבת 2ָָדד ֲאֶ'ר ָהִעיר

  
 א%ר ְוֶ'ל ְנחֶֹ'ת ְוֶ'ל ָזָהב ֶ'ל ְיר&ָ'ַלִי�     

 %6#ִר ֲאִני ִ'יַרִיְ� ְלָכל ַה;ֹא     

 

 ַהַ,ִי� %2ר%ת ָיְב'& ֵאיָכה

 ֵריָקה ַה!&ק-ִ#ַ#ר

 ַה2ִַית-ַהר ֶאת .%ֵקד ְוֵאי�

  ָהַעִ)יָקה 2ִָעיר
   8ֶ2ַַלע ֲאֶ'ר &ַבְ,ָער%ת

 ר&ח%ת ְמַיְ;ל%ת

 ַהֶ,ַלח-ַי� ֶאל י%ֵרד ְוֵאי�

 ְיִריחו 2ְֶדֶרְ�

 ...ָזָהב ֶ'ל ְיר&ָ'ַלִי�                          

  

 ָלְ� ָלִ'יר ַה(%� 2ְב%ִאי 9ְ�

 ְ#ָתִרי� ִלְק'ֹר ְוָלְ�

  2ַָנִיְ� ִמ5ְִעיר ָקטְֹנִ)י

  ַהְ,'%ְרִרי� &ֵמ9ֲחר%�
 ַהְ?ָפַתִי� ֶאת צ%ֵרב ְ'ֵמְ� ִ#י

  3ַָר>-ִ#ְנִ'יַקת

    ְיר&ָ'ַלִי� ֶאְ'ָ#ֵחְ� ִא�

ָ;: ֲאֶ'ר   ָזָהב #-

 ...בָזָה ֶ'ל ְיר&ָ'ַלִי�                        

 

 ַהַ,ִי�-%2ר%ת ֶאל ָחַזְרנ&

 ְוַלִ#ָ#ר ַל!&ק

 ַה2ִַית-2ְַהר ק%ֵרא '%ָפר

 ָהַעִ)יָקה 2ִָעיר

 8ֶ2ַַלע ֲאֶ'ר &ַבְ,ָער%ת



 14

 -ז%ְרח%ת ְ'ָמ'%ת 9ְלֵפי

 ַהֶ,ַלח-ַי� ֶאל ֵנֵרד ָנ'&ב

  ְיִריחו 2ְֶדֶרְ�
 ...ָזָהב ֶ'ל ִי�ְיר&ָ'ַל                          

 

 

 


