ירי הַ ִׁמלְׂחָ מֹות
ירי ֶא ֶרץ יִׁ ְׂש ָר ֵאל וְׂ ִׁש ֵ
ִׁש ֵ
ירי הָ ֲע ִׁליָה הָ ִׁראשֹונָה הֵ ם הַ ִׁש ִׁירים הָ ִׁראשֹונִׁים שֶׁ ל הַ צִׁ יֹונּות בֵ .1880-אלֶׁה הָ יּו הַ ִׁש ִׁירים
ִׁש ֵ
שֶׁ הַ חֲ לּוצִׁ ים ( )pioneersהַ חֲ דָ ִׁשים שָ רּו והַ מַ נגִׁ ינֹות ( )melodies or tunesהָ עִׁ ב ִׁריֹות הַ חֲ דָ שֹות
ב ֶׁא ֶׁרץ יִׁש ָר ֵאל.
הַ ִׁהתיַשבּות הַ חֲ דָ שָ ה (ֵ – )the new settlementsאלּו הַ מֹושָ בֹות :ר ֹאש פִׁ נָהִׁ ,ראשֹון לצִׁ יֹון,
גדֵ ָרה ,פ ֶַׁתחִׁ -תקוָה ,רחֹובֹות וַחֲ דֵ ָרה ,ו ֵאלּו הַ שכּונֹות הַ חֲ דָ שֹות ()new neighbourhoods
שֶׁ "יָצאּו מֵ הַ חֹומֹות" ( )that moved outside the wallsבִׁ ירּושָ לַ יִׁם ּוביָפֹו.
הַ חֲ לּוצִׁ ים הַ חֲ דָ ִׁשים הֵ ם חֹובבֵ י צִׁ יֹון ,הַ בִׁ יל"ּויִׁ ים והָ עֹולִׁ ים ִׁמ ֵתימָ ן ( immigrants from
ֶׁ ,)Yemenשעָ לּו ל ֶׁא ֶׁרץ יִׁש ָר ֵאל עִׁ ם ִׁתקוָה להָ ִׁקים ( )to createחַ יִׁ ים שֶׁ ל חֹפֶׁ ש ב ֶׁא ֶׁרץ הָ ָאבֹות.
הּודים מֵ הַ גָלּות .הּוא חַ י
הּודי הֶׁ חָ דָ ש .הּוא ל ֹא ִׁמתפַ רנֵס ִׁמצדָ ָקה שֶׁ ל י ִׁ
הֶׁ חָ לּוץ הַ צִׁ יֹונִׁ י הּוא הַ י ִׁ
מֵ עֲבֹודַ ת הָ אֲ דָ מָ ה ּומֵ עֲבֹודַ ת יָדָ יו .הּוא ָקשּור ( )connectsל ַאדמַ ת ֶׁא ֶׁרץ יִׁש ָר ֵאל .אּו ַלי
הָ ִׁראשֹו ִׁנים בֶׁ אֱ מֶׁ ת עָ בדּו ֶׁאת הָ אֲ דָ מָ ה אֲ בָ ל הָ רֹב גָרּו בֶׁ עָ ִׁרים ,בַ הַ תחָ לָה בֶׁ עָ ִׁרים הַ קדֹושֹות
ו ַאחַ ר ָכְך ב ֵתל ָאבִׁ יב גַם כֵן.
ירי עֲלִׁ ָיה ל ֶׁא ֶׁרץ יִׁש ָר ֵאל,
הָ עֹו ִׁלים בָ אּו ל ַקיֵם ֶׁאת הַ חֲ לֹום הַ צִׁ יֹונִׁ י .הַ ִׁש ִׁירים הַ חֲ דָ ִׁשים הָ יּו ִׁש ֵ
ירי הַ מֹושָ בֹות והַ נֹופִׁ ים ( )sceneryשֶׁ ל ֶׁא ֶׁרץ יִׁש ָר ֵאל .הֵ בִׁ יאּו ֶׁאת
ירי עֲבֹודָ ה ו ַאהֲ בָ הִׁ ,ש ֵ
ִׁש ֵ
לָא ֶׁרץ – ִׁמז ַרח
הּודים ָ
לָא ֶׁרץ) ִׁמכָ ל מָ קֹום ֶׁש ִׁמשָ ם בָ אּו י ִׁ
(מחּוץ ָ
הַ מַ נגִׁ ינֹות מֵ הַ תפּוצֹות ִׁ
קֹומיֹות (ֶׁ .)localאת הַ מַ נגִׁ ינֹות
ֵאירֹופִׁ יםֵ ,תימָ נִׁ ים ּוספָ ַר ִׁדים ,אֹו מַ נגִׁ ינֹות ( )tunesע ֲָרבִׁ יֹות מ ִׁ
ִׁהלבִׁ ישּו בטַ עַ ם יִׁשר ֵאלִׁ י והַ ִׁמלִׁ ים הָ יּו קשּורֹות לנֹוף הָ ָא ֶׁרץ ,לַ עֲבֹודַ ת הָ אֲ דָ מָ הִׁ ,חדּוש הַ שָ פָה
( )renewal of Hebrewהָ עִׁ ב ִׁרית וגַאֲ וָה ( )pride in the returnבַ חֲ זָ ָרה לצִׁ יֹון.
ירה לחַ זֵק ֶׁאת הָ עָ ם עִׁ ם מֶׁ סֶׁ ר ( )messageלַ עֲלֹות ל ֶׁא ֶׁרץ
הּודים ִׁהש ַתמשּו בַ ִׁש ָ
הַ מַ נ ִׁהיגִׁ ים הַ י ִׁ
יִׁש ָר ֵאל ,לדַ בֵ ר עִׁ ב ִׁרית ,להַ ק ִׁריב ( )sacrificeולִׁ בנֹות (.)to build a homeland
ירה נִׁשאֲ ָרה חֵ לֶׁק
ָכל ֲע ִׁליָה בָ ָאה עִׁ ם ַה ִׁש ִׁירים הַ מיֻחָ ִׁדים שֶׁ לָ ּה והַ ֶׁקצֶׁ ב שֶׁ לָּה ( .)its beatהַ ִׁש ָ
מּודים הַ בָ ִׁאים נִׁלמַ ד
חָ שּוב בחַ יֵי הַ מ ִׁדינָה ו ִׁש ִׁירים נִׁ כתבּו במֶׁ שֶׁ ְך ו ַאחֲ ֵרי כָל ִׁמלחָ מָ ה .בָ עַ ִׁ
ִׁש ִׁירים שֶׁ ל כָ ל ַאחַ ת מֵ הַ ִׁמלחָ מֹות ֶׁשמ ִׁדינַת יִׁש ָר ֵאל נִׁלחֲ מָ ה במֶׁ שֶׁ ְך הַ שָ נִׁ ים.
אֹותּה הַ ִׁמלחָ מָ ה והֶׁ סבֵ ִׁרים עַ ל ַה ִׁשיר.
עִׁ ם הַ ִׁספּור שֶׁ ל כָל ִׁמלחָ מָ ה ִׁתמצאּו ִׁשיר שֶׁ מַ סבִׁ יר ֶׁאת ָ

מֻ שָ גִׁ ים

הֶ ְׂסבֵ ר

ִׁש ָר ֵאל
ירי ֶא ֶרץ י ְׂ
ִׁש ֵ

לְׂהָ קֹות צְׂ בָ ִׁאּיֹות
פֹּה בְׂ ֶא ֶרץ חֶ ְׂמדַ ת
ָאבֹות

ירי ֶׁא ֶׁרץ ִׁיש ָר ֵאל .בהַ ת ָחלַ ת
שּובים ָה ִׁראשֹונִׁים נִׁקראּו ִׁש ֵ
הַ ִׁש ִׁירים הָ ִׁראשֹונִׁ ים שֶׁ ל ַה ִׁי ִׁ
ירה עִׁ ב ִׁרית ו ִׁחברּו
רּוסיִׁים ֶׁשתֻ רגמּו לעִׁ ב ִׁרית אֲ בָ ל ל ַאט ל ַאט כָתבּו ִׁש ָ
שּובים שָ רּו ִׁש ִׁירים ִׁ
הַ ִׁי ִׁ
הּודים שֶׁ ָרצָ ה ִׁלשמֹר עַ ל
ירא ָהיָה ֵמ ַה ַמל ִׁחינִׁים ַהי ִׁ
מַ נגִׁ ינֹות ל ִַׁש ִׁירים הַ חֲ דָ ִׁשיםָ .מרדכַי זעִׁ ָ
אֹותנ ִׁטיַ .הגִׁ ימנַסיָה ֶׁהרצ ִׁליָה ָהי ָתה ַה ָמקֹום ֶׁש ָשם ָשרּו ִׁש ִׁירים עִׁ ב ִׁריִׁ ים
הַ צלִׁיל הַ ִׁישר ֵאלִׁ י הָ ֶׁ
ירי ָה ֲע ִׁל ָיה ָה ִׁראשֹונָה ו ַהשנִׁ יָה.
ירה יִׁשר ֵאלִׁיתַ .ה ִׁש ִׁירים ָהיּו ִׁש ֵ
וגַם כָתבּו ִׁש ָ
ימי ִׁמל ֶׁח ֶׁמת
כמֹו שֶׁ שָ רּו בִׁ ימֵ י הַ הֲ ָגנָה ו ַהפַלמָ "ח כְָך ִׁהמ ִׁשיכּו ל ִָׁשיר ל ָהקֹות צבָ ִׁאיֹות ִׁב ֵ
זַמ ִׁרים
הָ עַ צמָ אּות ּומַ מ ִׁשיכִׁ ים עַ ד ַהיֹוםַ .הלהָ קֹות ָה ֵא ֶׁלה ָהיּו ַה ַמעבָ ָדה ֶׁש ִׁמ ֶׁמנָה יָצאּו ַה ָ
הַ מפֻרסָ ִׁמים ֶׁשל הַ מ ִׁדינָה כ ֶׁש ִׁהיא נֹולדָ ה.
מֹורה בגִׁ ימנַסיָה הֶׁ רצלִׁ יָה והּוא ִׁחבֵ ר ֶׁאת ַה ִׁמלִׁים ֶׁשל ַה ִׁשירֶׁ .את
ֶׁ
יִׁש ָר ֵאל דּוש ָמן הָ יָה
ידים
(מרש) ֶׁש ַה ַתל ִׁמ ִׁ
הַ מַ נגִׁ ינָה כ ַָתב ַקרצֶׁ 'בס ִׁק י .בֵ ית הַ סֵ ֶׁפר יָצָ א ל ִׁטיּול ו ָהיָה צָ ִׁריְך ִׁשיר ֶׁל ֶׁכת ַ
ידים ָשרּו אֹותֹו כָ ל ַהז ַמן בַ ִׁטיּולַ .ה ִׁשיר
י ִָׁשירּו כשֶׁ הֵ ם הֹולכִׁ ים בַ ִׁטיּול .הַ ִׁשיר נִׁכ ַתב ו ַה ַתל ִׁמ ִׁ
הָ פְַך ל ִַׁהמנֹון שֶׁ ל הַ גִׁ ימנַסיָה ֶׁהרצ ִׁליָה.

יְׂתה
שֵ ם הַ ִׁשיר :הַ בַ ָ
הַ ִׁמלִׁים

ִׁמלִׁים חֲ שּובֹות:
ּומּיָם
ִׁמ ִׁמזְׂ ָרח ִׁ
ִׁמלִׁיםַ :אהֲ רֹן ַאשמָ ן
לַחַ ן :י ִׁדידיָה ַאדמֹון הַ לחָ נָה  : 1945מּושָ טֹות הַ ּיָדַ יִׁם
הַ בַ י ְָׂתה
ִׁאם ָאמּות בַ ְׂספִׁ ינָה
ּומכָל הָ ַאפסַ יִׁם
ּומיָם ִׁ
ִׁמ ִׁמז ָרח ִׁ
הַ ּתֹועָ ה וְׂ נֹודֶ דֶ ת
ּומנֵבֶׁ ְך הַ מַ יִׁם
ִׁמ ֵכפֵי י ִׁשימֹון ִׁ
קֹולִׁי י ְִׁׂרדָ פְׂ כֶם ,ל ֹּא
–
ִׁם
י
ָדַ
י
הַ
טֹות
מּושָ
בֹות,
בֹוע ֲִׁרים לבָ
נֻחַ ם ל ֹּא רֹוגֵעַ
הַ בַ י ָתה,
הַ בַ י ְָׂתה
הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה.
ּומָ ה ֵאש הָ רֹובִׁ ים ו ֵאימַ ת בֹור הַ ֶׁכלֶׁא
מַ חשַ כֵי מצּולָה ו ִׁשנֵי צּור הַ סֶׁ לַע
הּודי שבּויַת אֹור הַ ֶׁפלֶׁא –
לנִׁשמַ ת י ִׁ
הַ בַ י ָתה,
הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה.
ִׁאם ָאמּות בַ ספִׁ ינָה הַ תֹועָ ה ונֹודֶׁ דֶׁ ת
גוִׁ י ִָׁתי מֻ ש ָלכָה לַתהֹום הַ נֶׁח ֶׁרדֶׁ ת
עֹוד ַתפלִׁיג בדַ רכָּה הָ ַאחַ ת ,הַ מי ֻחֶׁ דֶׁ ת
הַ בַ י ָתה,
הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה.
ֹאשי כ ִׁמקלַעַ ת
ועָ טּור עֵ שֶׁ ב-יָם לר ִׁ
בעֵ י ַניִׁם כבּויֹות מַ צנִׁיעֹות ֶׁאת הַ לַהַ ט
ֶׁאת ַרפֵק עַ ל הַ חֹוף בִׁ דמָ מָ ה משַ ּוַעַ ת –
הַ בַ י ָתה,
הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה.
מּותי בֶׁ עָ נָן הַ נֹוסֵ עַ
יתם ֶׁאת ד ִׁ
ּור ִׁא ֶׁ
מּותי באֹור יֹום הַ גֹווֵעַ
יתם ֶׁאת ד ִׁ
ּור ִׁא ֶׁ
וקֹולִׁי יִׁרדָ פכֶׁם ,ל ֹא נֻחַ ם ל ֹא רֹוגֵעַ –
הַ בַ י ָתה,
הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה ,הַ בַ י ָתה.

ִׁספּור הַ ִׁשיר
הּודים
בסֹוף ִׁמלחֶׁ מֶׁ ת הָ עֹולָם הַ ש ִׁניָה ִׁהת ַאספּו י ִׁ
ִׁיטים ()refugee camps
שֶׁ נִׁשאֲ רּו בַ חַ יִׁים במַ חֲ נֹות הַ פל ִׁ
בעָ ִׁרים שֹונֹות ב ֵאירֹופָהַ .אנשֵ י הַ הֲ ָגנָה ִׁהסתֹובבּו
הּודים להַ גִׁ יעַ ל ֶׁא ֶׁרץ יִׁש ָר ֵאל .בָ ִׁאי
בַ מַ חֲ נֹות ַל ֲעזֹר לַי ִׁ
ִׁיטים גָדֹול שֶׁ ֵאלָיו
יסין ( )Cyprusהָ יָה מַ חֲ נֵה פל ִׁ
ַקפ ִׁר ִׁ
יטים מַ עפִׁ ילִׁים ( those who ran the
שָ לחּו הַ ב ִׁר ִׁ
 )blockadeשֶׁ הֵ ם עָ צרּו ול ֹא ָנתנּו לָהֶׁ ם ל ִׁה ָכנֵס ל ֶׁא ֶׁרץ
יִׁש ָר ֵאל.
ב 6-במַ אי  1945שֻ חררּו ִׁממַ חֲ נֹות הַ הַ שמָ דָ ה עַ ל ידֵ י
הּודים שֶׁ נִׁשאֲ רּו בַ חַ יִׁים.
יק ִׁאי י ִׁ
הַ צָ בָ א הָ ָאמֵ ִׁר ָ
יק ִׁאים עָ זרּו לָהֶׁ ם להַ חלִׁים
כשֶׁ ִׁהש ַתחררּו ,הָ ָאמֵ ִׁר ָ
( )recoverו ַל ֲעבֹר לעָ ִׁרים שֶׁ הָ יּו עַ ל הַ חֹוף ב ִׁאיטַ ליָה,
הּודים ִׁדברּו
צָ רפַת אֹו ָיוָן ( .)coastal citiesהַ רבֵ ה מֵ הַ י ִׁ
הּודים
ִׁמספַר שָ פֹות ועָ זרּו לַהֲ ָגנָה ל ַתרגֵם בִׁ שבִׁ יל י ִׁ
אֲ חֵ ִׁרים אֹו בִׁ שבִׁ יל שֹוט ִׁרים שֶׁ עָ בדּו במַ עַ ב ֵרי הַ גבּולֹות
(.)Boarder Control
ִׁיטים
כדֵ י להָ ִׁרים ֶׁאת רּוחָ ם ( )cheer them upשֶׁ ל הַ פל ִׁ
ירה מֵ ֶׁא ֶׁרץ יִׁש ָר ֵאל
ִׁהגִׁ יעָ ה זַמֶׁ ֶׁרת ( )female singerצעִׁ ָ
ל ִָׁשיר לָהֶׁ םִׁ .היא הָ י ָתה נמּוכָה ָאז ִׁהיא הָ י ָתה צ ִׁריכָה
ל ִָׁשיר כשֶׁ ִׁהיא עֹומֶׁ דֶׁ ת עַ ל כִׁ סֵ א כדֵ י שֶׁ ֻכ ָלם יּוכלּו לִׁראֹות
הּודיָה
אֹותּה בֶׁ חָ צֵ ר הַ גדֹולָהִׁ .היא הָ י ָתה זַמֶׁ ֶׁרת י ִׁ
ָ
אריִׁ .היא
שֶׁ ִׁהגִׁ יעָ ה ל ֶׁא ֶׁרץ יִׁש ָר ֵאל ִׁמ ֵתימָ ן ,שֹושַ נָה דַ מַ ִׁ
שָ ָרה ִׁש ִׁירים מ ַרג ִׁשים עַ ל ֶׁא ֶׁרץ יִׁש ָר ֵאל .הָ ֶׁאחָ ד
ידידיָה ַאדמֹון והַ שֵ נִׁי
"הַ בַ י ְָׂתה" שֶׁ ל ַאהֲ רֹן ַאשמָ ן וִׁ ִׁ
" ַכ ָלנִּׁיֹות" שֶׁ ל נ ָָתן ַאל ֶׁתרמָ ן ּומֹשֶׁ ה וִׁ ילֶׁנס ִׁקיָ .קשֶׁ ה
הּודים ִׁממַ חֲ נֹות שֶׁ ל
לדַ מיֵן (ֶׁ )imagineאת הָ ֵארּועַ  .י ִׁ
אֹותם
הַ נָאצִׁ ים שֹומעִׁ ים זַמֶׁ ֶׁרת מֵ ֶׁא ֶׁרץ יִׁש ָר ֵאל מַ ז ִׁמינָה ָ
אֹותּה שָ ָרה ל ֹא שָ כחּו ֶׁאת הָ ֶׁרגַע
הַ בַ י ְָׂתהֵ .אלֶׁה שֶׁ שָ מעּו ָ
הַ מ ַרגֵש שֶׁ ל הַ יַלדָ ה הַ נמּוכָה עִׁ ם הַ קֹול הָ ֲענָק שֶׁ שָ ָרה
ִׁש ִׁירים מיֻחָ ִׁדים שֶׁ מל ִֵׁאים ִׁסמלִׁיּות ( full of
.)symbolism
הַ ִׁשיר הָ יָה ָאהּוב עַ ל הָ עָ ם עִׁ ם הַ רבֵ ה מַ שמָ עּות ( much
 .)meaningבמֶׁ שֶׁ ְך הַ שָ נִׁים שָ רּו ֶׁאת הַ ִׁשיר ָאמָ נִׁים
ארי.
חֲ שּובִׁ ים ( )important singersבנֹוסָ ף לשֹושַ נָה דַ מַ ִׁ

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=AByW7sacUi4
https://www.youtube.com/watch?v=bTu1iVqnOTU
https://www.youtube.com/watch?v=M3b6HMS0BQI

