
 עמוס ברזל   –מן המקורות    –אם אשכחך ירושלים  
 אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני 

 תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי 
 אם לא אעלה את ירושליים  

 . על ראש שמחתי
 

 שירו לנו משיר ציון 
 איך נשיר את שיר ה' 

 . על אדמת נכר
 עממי   - רבי יהודה הלוי   –ציון הלא תשאלי  .  2

ֲאִלי   ִצּיֹון, ִצּיֹון, ִצּיֹון, ֲהֹלא ִתשְׁ
לֹום ֲאִסיַרִיְך ֲאִלי ִלשְׁ  ,ֲהֹלא ִתשְׁ

 

 ִצּיֹון,אי יא יא יאי  ִצּיֹון,אי יא יא יאי 
לֹום ֲאִסיַרִיְך ֲאִלי ִלשְׁ  ,ֲהֹלא ִתשְׁ

 אלי קניאל   –יהודה אופן    -  יש עיר ..  3
 יש עיר שבלב העולם 

 בנים שיודעות לדבר. ויש א
   -יש הר מקודש לכולם 

 ולנו קדוש ביותר. 
 

 ים המלח, ים שמיים. 
 עיר של מלך, הר הבית.  

 ים המלח, ים שמיים. 
 עיר של מלך, ירושלים. 

 

 יש עיר של חומה ושלום 
 יש כותל דומע אחד ששרד.  

 יש הר למול יד אבשלום 
 חובק את העיר האחת.  

 ים המלח...        
 נעמי שמר   –ו של אבא  שיר   . 4

 אם בהר חצבת אבן להקים בנין חדש  
 בהר חצבת אבן להקים בנין חדש  
 לא לשווא אחי חצבת לבנין חדש  
 כי מן האבנים האלה יבנה מקדש 

 ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש       
 

 אם בהר נטעת ארז, ארז במקום דרדר  
 )בהר נטעת ארז, ארז במקום דרדר(  

 במקום דרדר  לא לשווא אחי נטעת 
 כי מן הארזים האלה ייבנה ההר  

 ייבנה, ייבנה, ייבנה ההר      
 

  ,אם לא שרת לי שיר עדיין, שירה לי מזמור חדש
 .שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש 

  ,שיר שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש
   .שיר שהוא כבן אלפיים ובכל יום חדש

 . ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש     
 קובי אושרת   –לב  -רם טהר יו   –בללייקה    . 5

 בלב הלילה שמעתי קול,  
 זה קול אחי על נהרות בבל, 
 תפילה אילמת לא מנוחמת 

 אל ארץ ישראל.  
 
 
 

 מתוך האלם עלה קולו 
 יתה בו ולא אש ילא סערה ה

 רק בללייקה בדמי הלילה 
 וקול אדם לוחש:

 

 בללייקה, בללייקה, 
 הו, שירי לי אם אשכחך ירושלים, 

 יקה בללייקה, בללי
 עוד ישמע שירי בארץ ישראל.  

 בללייקה, בללייקה 
 עוד ישמע שירי בארץ ישראל.  

 

 בלב הלילה לחשתי לו: 
 את תפילתך שמעתי מן הבכי,  

 אני שומעת, אני יודעת, 
 אחי, אתה אחי. 

 בלב הלילה עודו נוגן, 
 אבל עם בוקר יאלם קולו, 

 אז אקחנו ואשאנו  
 אל העולם כולו.  

 בללייקה...  בללייקה,      
 י נגרי בנ   –דן אלמגור    –שומר החומות    . 6

 אני עומד על החומה 
 עתיקה  העומד בגשם לבדי וכל העיר 

 מונחת לי על כף ידי אני מביט בה מאוהב  
 אני עולה לכאן תמיד סתם להביט  

 אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד 
 אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. 

 

 כן, כן, מי חלם אז בכיתה 
 כשלמדנו לדקלם על חומותייך ירושלים 

 שומרים  הפקדתי
 X3שיום יגיע ואהיה אחד מהם 

 

 אני עומד על החומה 
 עומד מקשיב אל הקולות 

 קולות השוק והמהומה  
 קריאות רוכלים ועגלות  
 הנה הוא קול המואזין 

 הנה דינדון הפעמון אבל עלי להאזין 
 אם אין שום נפץ של רימון 
 אם אין שום נפץ של רימון. 

 כן, כן, מי חלם...        
 עומד על החומה אני 

 רועד מקור ומסתכל הנה שקעה כבר החמה 
 שומר מלילה מה מליל אור הירח במלואו  

   שוטף חומות ושערים מתי יבוא היום שבו
  X2 לא נזדקק עוד לשומרים

 . כן, כן, מי חלם..        
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 עקיבה נוף   –מן המקורות    –שישו את ירושלים  .  7
 שישו את ירושלים, גילו בה,  

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

 גילו בה כל אוהביה.  
 

 על חומותייך, עיר דוד, הפקדתי שומרים,  
 כל היום וכל הלילה.  

 על חומותייך, עיר דוד, הפקדתי שומרים,  
 ל הלילה.  כל היום וכ

 

 אל תחת ואל תירא עבדי יעקב, 
 כי יפוצו משנאיך מפניך  

 אל תחת ואל תירא עבדי יעקב, 
  .כי יפוצו משנאיך מפניך

 שישו את ירושלים...          
 נעמי שמר   –ירושלים של זהב    . 8

 אויר הרים צלול כיין 
 וריח אורנים 

 נישא ברוח הערביים 
 עם קול פעמונים. 
 בן ובתרדמת אילן וא

 שבויה בחלומה  
 העיר אשר בדד יושבת 

 ובליבה חומה 
 

 ירושלים של זהב  
 ושל נחושת ושל אור  

 הלא לכל שירייך אני כינור 
 

 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. 

 ירושלים של זהב...       
 אך בבואי היום לשיר לך 

 ולך לקשור כתרים  
 קטונתי מצעיר בנייך  
 ומאחרון המשוררים.  

 

 שמך צורב את השפתיים   כי
 כנשיקת שרף 

 אם אשכחך ירושלים 
  .אשר כולה זהב

 ירושלים של זהב...       
 שלמה גרוניך  - חיים אידיסיס  –  המסע לארץ ישראל .  9

  ,הירח משגיח מעל
  על גבי שק האוכל הדל

  ,המדבר מתחתי, אין סופו לפנים
  .ואמי מבטיחה לאחי הקטנים

 

  עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים
  .ירושלים מאמץ אחרון, לפני

 

  ,אור ירח החזק מעמד 
  שק האוכל שלנו אבד

  ,המדבר לא נגמר, יללות של תנים
  .ואימי מרגיעה את אחי הקטנים

 

  עוד מעט, עוד קצת, בקרוב נגאל
  .לא נפסיק ללכת, לארץ ישראל

 

  ,ובלילה תקפו שודדים
  בסכין גם בחרב חדה

  ,במדבר דם אימי, הירח עדי
  .טניםואני מבטיחה לאחי הק

 

  עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום
 . עוד מעט נגיע, לארץ ישראל

 

 , בירח דמותה של אימי
  מביטה בי, אמא אל תיעלמי

 , לו היתה לצידי, היא היתה יכולה

 . לשכנע אותם שאני יהודי
 

  עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום
  .עוד מעט נגיע, לארץ ישראל

 

  יים עוד מעט, עוד קצת, להרים עינ
 .מאמץ אחרון, לפני ירושלים

 אביהו מדינה -מן המקורות   –שבחי ירושלים .  10
 שבחי ירושלים את אדוני  

 הללי אלוהיך ציון. 
 כי חיזק בריחי שערייך  

 ברך בנייך בקרבך. 
 הללי, הללי אלוהייך ציון.

   –. כינור דוד  11
 יהודה בדיחי  -  אביהו מדינה/אביהו מדינה 
 רץ ישראל  לפני שנים רבות שמעו בא

 קולות ניגון שירה ומזמורים 
 בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה 

 כשיר ציפור זמיר בין העלים 
 

 זה כינור דוד ביד דוד המלך 
 הפורט על מיתריו  

 כטוב ליבו ביין לעת ערב 
 מלווה הוא את שיריו  

 

 לפני שנים רבות בשערי ירושלים 
 ניצבה נפעמת בחלון מיכל 

 הביטה במשעול ובעיניה אור 
 רוקד דוד ובידו כינור 

 זה כינור דוד...        
 

 חלפו שנים רבות מתהילת התהילים  
 עוד מיתרי כינור דוד נוגנים 

 אומרים, ישנו מקום ובו הצדיקים  
 עם ערב את כינור דוד שומעים 

 זה כינור דוד...       
 
 
 
 
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=390&lang=1


 עמוס ברזל   –ירושלים  .  12
 ,ירושלים, עיר של שלום

 ירושלים, היא זהב ואדום
 היא מרכז העולם, היא עיר של כולם 

 ירושלים, היא לעד לעולם.
 

 שלשת אלפים שנה היא כאן, 
 ידעה מלכים, ידעה קרבות ועשן,

 ידעה מכאוב, ידעה שמחה 
 ובקסמיה אני נשבע

 ירושלים, אלייך אני בא.
 ... ירושלים, עיר של שלום       

 

 הרבה עוד לפנינו היא כאן
 ידעה נסים ידעה גם שמן בקנקן, 

 ידעה עבר, ידעה הווה, 
 ובעתיד לא תשתנה 

 ירושלים, אותנו תלווה. 
 ... ירושלים, עיר של שלום       

 . מחרוזת 13
 דוד ויינקרנץ   –מן המקורות    –יברכך 

  יברכך ה' מציון
  ב ירושליםוראה בטו

  יברכך ה' מציון
  .כל ימי ימי חייך

 

  וראה בנים לבניך
  שלום על ישראל
  וראה בנים לבניך
  .שלום על ישראל

 יוחנן זראי   –מן המקורות    –ויבן עוזיהו  
  .ויחזקם - מגדלים בירושלים ויבן עוזיהו

  ויבן מגדלים במידבר
 .ויחצוב בורות רבים

 קרליבך   מן המקורות שלמה   –ובאו העובדים  
  ובאו האובדים בארץ אשור

  .והנדחים בארץ מצרים
  ובאו האובדים בארץ אשור

 . והנדחים בארץ מצרים
 

 X4 והשתחוו לה' בהר הקודש
 

  ם.בירושלים, בירושלים, בירושלים, בירושלי
 עמוס ברזל   –מן המקורות   –עוד ישמע  .  14

 עוד ישמע בערי יהודה  
 ובחוצות ירושלים 
 חה  קול ששון וקול שמ
 . קול חתן וקול כלה

 יוסף שריג  –אור וירושלים  .  15
 השקט שוב צונח כאן משמי הערב 

 כדאיית דיה מעל התהומות 
 ושמש אדומה נושקת להט חרב 

 את הפסגות, המגדלים והחומות.  
 

 ראיתי עיר עוטפת אור  
 והיא עולה בשלל צבעי הקשת  

 והיא נוגנת בי כנבל העשור 
 ראיתי עיר עוטפת אור.  

 

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

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

 ראיתי עיר עוטפת אור...             
 

 בדממת אשמורת אחרונה נושמת,  
 ובקטיפת שחקים רסיס אחרון מחויר,  
 אך שחר כבר כיפת זהב שלה אודמת  

 ו החם, הרך של אור צעיר. למגע
 ראיתי עיר עוטפת אור...           

 עמוס ברזל   –מן המקורות    –כי מציון  .  61
 ולירושלים עירך 
 ברחמים תשוב 

 ותשכון בתוכה כאשר דיברת 
 ובנה אותה בקרוב בימינו. 

 

 כי מציון תצא תורה  
 . ודבר ה' מירושלים

 אלי רובינשטיין   –עמוס אטינגר    –.לך ירושלים  71
 לך ירושלים, בין חומות העיר 
 לך ירושלים, אור חדש יאיר. 

 

 בליבנו, בליבנו רק שיר אחד קיים  
 לך ירושלים, בין ירדן וים. 

 

 לך ירושלים, נוף קדומים והוד  
 לך ירושלים, לך רזים וסוד. 

 בליבנו, בליבנו...       
 

 לך ירושלים, שיר נישא תמיד 
 לך ירושלים, עיר מגדל דוד.  

 בליבנו, בליבנו...      
 עמוס ברזל   –מן התפילה    –.יבנה בית המקדש  81
   יבנה בית המקדשש

 במהרה בימינו  
 . ותן חלקנו בתורתך

 שרון אבילחק   -מן המקורות    –. על נהרות בבל  19
נּו  ם יַָּשבְׁ ֶבל שָּ  ַעל ַנֲהרֹות בָּ
ֵרנּו ֶאת ִצּיֹון כְׁ זָּ ִכינּו בְׁ  ַגם בָּ

ִבי ּה  ַעל ֲערָּ תֹוכָּ  ם בְׁ
ִלינּו ִכֹנרֹוֵתינו   תָּ

ֵאלּונּו שֹוֵבינּו  ם שְׁ  ִכי שָּ
ה  חָּ ֵלינּו ִשמְׁ תֹולָּ ֵרי ִשיר וְׁ  ִדבְׁ

 

נּו ִמִשיר ִצּיֹון  ִשירּו לָּ
ִשיר ֶאת ִשיר ה'   ֵאיְך נָּ

ר  ַמת ֵנכָּ  ַעל ַאדְׁ
 

ִמיִני ַכח יְׁ ם ִתשְׁ לָּ רּושָּ ֵחְך יְׁ כָּ  ִאם ֶאשְׁ
שֹונִ  ַבק לְׁ ֵרִכיִתדְׁ כְׁ ִחִכי ִאם ֹלא ֶאזְׁ  י לְׁ

ִתי חָּ ַלם ַעל ֹראש ִשמְׁ רּושָּ  .ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת יְׁ
 
 
 
 
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=3949&lang=1


 עממי   -אביגדור המאירי  –מעל פסגת הר הצופים  .  20
 מעל פסגת הר הצופים  

 אשתחוה לך אפיים 
 מעל פסגת הר הצופים  

 שלום לך ירושלים! 
 אלפי דורות חלמתי עלייך, 

 לראות, לזכות, באור פנייך!  
 

 ירושלים, ירושלים, 
 האירי פנייך לבנך! 

 ירושלים, ירושלים, 
 מחרבותייך אבנך! 

 

 מעל פסגת הר הצופים  
 אשתחוה לך אפיים 

 מעל פסגת הר הצופים  
 שלום לך ירושלים! 

 באלפי ברכות היי ברוכה! 
 מקדש, מלך, עיר מלוכה! 

 

 מפה!  ירושלים, ירושלים, אני לא אזוז
 ירושלים, ירושלים, יבוא המשיח, יבוא! 

 על אדמת נכר 
 
 


