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החוברת הופקה לצרכים חינוכיים פנימיים בלבד
המעוניינים בהפעלת התוכנית ובקבלת פרטים בנושא

 BeitHaam@wzo.org.il :מתבקשים לפנות למחלקה לפעילות בתפוצות

תכנית “בית העם” פותחה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות, בההסתדרות הציונית העולמית, 
במטרה לעודד שיג ושיח בנושאים של משמעות הציונות במאה ה- 21. האם הושלם החזון הציוני? 
ישראל  בין  יחסי הגומלין  ישראל עבור החיים מחוצה לה? כיצד נראים  מה תפקידה של מדינת 

לתפוצות בעידן הזה? ועוד.
לתכנית מגוון חומרים הכוללים טקסטים מסורתיים ומודרניים, סרטונים, יצירות אמנות, משחקים 

ועוד, באמצעותם אנו שואפים ליצור דיון תוסס ביקורתי ועדכני.
זוהי הזדמנות לכל אחת ואחד בכל מקום בעולם, ללא תלות בידע מוקדם, לחשוב, להטיל ספק 

ולדון על משמעות הציונות במאה ה-21 ובמידת הרלוונטיות שלה לחיינו.
חוברת זו שהינה חלק ממערך הפעילות הרחב והמתחדש, מגישה הצעה לפעילות ליום ירושלים. 
ירושלים עיר המכילה ניגודים רבים; קודש וחולין, עתיקות יומין עם חדשנות, יהודים ושאינם יהודים. 
פסיפס אנושי מורכב ומרהיב. ניגודים שהם גם אתגר לסובלנות, קבלה ושיח. אסופת הטקסטים 
המוגשת כאן מעלה לדיון את הרגשות שמעוררת בכל אחד ואחת מאיתנו ירושלים, את יחסנו אליה בהשוואה לערים אחרות, 

ואת המקום המיוחד שיש לה בליבו של העם היהודי.
אנו מזמינים אתכם לעשות בה שימוש בפעילותכם, ומציעים זוויות אחרות למחשבה ודיון העולים מהחומרים שבה.

 
תכני “בית העם” קיימים בעברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית וגרמנית ובמידת הצורך יתורגמו לשפות נוספות. 

החומרים ניתנים לשימוש במסגרות שונות ולקהלים מגוונים.
beithaam@wzo.org.il לכל בקשה או שאלה בנושא תוכלו לעמוד איתנו בקשר

   גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לפעילות בתפוצות
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״עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו” 
)מסכת קידושין מט ע”ב(

צנחנים בוכים / חיים חפר 
)הקטע נכתב בסמוך לשחרור הכותל המערבי בעיר העתיקה בירושלים במלחמת ששת הימים, על ידי חיל הצנחנים של צה”ל.(

“הכותל זה שמע הרבה תפילות, הכותל הזה ראה הרבה חומות נופלות, הכותל הזה חש ידי נשים מקוננות ופתקאות הנתחבות 
בין אבניו, הכותל הזה ראה את רבי יהודה הלוי נרמס לפניו. הכותל הזה ראה קיסרים קמים ונמחים, אך הכותל הזה לא ראה 
צנחנים בוכים. הכותל הזה ראה אותם עייפים וסחוטים, הכותל הזה ראה אותם פצועים ושרוטים, רצים אליו בהלמות לב, 
בשאגות ובשתיקה, מזנקים כמטורפים בסמטאות העיר העתיקה. והם שטופי אבק, וצרובי שפתיים, והם לוחשים: אם אשכחך, 
אם אשכחך ירושלים, והם קלים כנשר ועזים כלביא והטנקים שלהם- מרכבת האש של אליהו הנביא. והם עוברים כרעם, והם 
עוברים בזעם, והם זוכרים את כל השנים הנוראות שבהן לא היה לנו אפילו כותל כדי לשפוך לפניו דמעות. והנה הם כאן, עומדים 
לפניו ונושמים עמוק, והנה הם כאן, מביטים עליו בכאב המתוק, דמעות יורדות, והם מביטים זה בזה נבוכים איך זה קורה, איך 
זה קורה שצנחנים בוכים? איך זה קורה שהם נוגעים נרגשים בקיר? איך זה קורה שמן הבכי הם עוברים לשיר? אולי זה מפני 

שבחורים בני י”ח שנולדו עם קום המדינה, נושאים על גבם - אלפיים שנה.”

כותב  כשהוא  חפר  מתכוון  לדעתך  למה   •
שבחורים בני 18 נושאים על גבם אלפיים שנה?

באיזו  מתי,  המערבי?  בכותל  היית  האם   •
מסגרת? האם תוכל/י לשתף אותנו ברגשותיך 

כשהגעת אליו לראשונה?
מקום  ישנו  חי/ה  את/ה  בה  במדינה  האם   •
המנקז אליו רגשות כה עזים? מהו? מה נקשר 

בשמו?

חיים חֶפר – )1925 –2012( היה משורר, פזמונאי, מחזאי, תסריטאי, בעל טור ופובליציסט ישראלי. חתן פרס סוקולוב לעיתונות )1969( ופרס 
ישראל לזמר עברי )1983(.
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בין תל אביב לירושלים
“נצטרך להחליט מה באנו לעשות פה. זה יהיה מעניין, העניין הזה של הזהות. יש לי ניחוש, זאת תהיה ארץ יותר ויותר ים 
תיכונית, כמו ברצלונה, מארסיי, פיראוס... והיא תהיה חילונית עד העצם. כבר היום היא ככה, קולנית, נהנתנית, חומרנית 

מאוד, ממולחת, גם מרושעת וגם טובת לב...
וירושלים תהיה עיר  ניצחה,  העתידנות הזאת היא ההווה, היא תל אביב, היא שפלת החוף. אני חושב ששפלת החוף כבר 
שאנשים נוסעים אליה מישראל כמו לחוץ לארץ, כמו לראות את העבר. ובמלחמה בין ירושלים לתל אביב- אני כולי לצד תל 

אביב: שפיות, חילוניות והווה. זה דבר חולה שחברה חיה רק בעבר ובעתיד. זה מסוכן נורא, זה הורג אנשים...”
)עמוס עוז, “מעריב”(

• עמוס עוז ודוד בן גוריון מביעים עמדות שונות מאד ביחס 
לירושלים.  עם איזו עמדה קל לך יותר להזדהות?

• האם תוכל/י למצוא בין שורותיו של השני )מי שלא בחרת 
בו( משהו שגם איתו תוכל להזדהות?

• לו את/ה קובע/ת המדיניות הבלעדי/ת, איזו עיר בישראל 
ראויה להיות בירת המדינה? מדוע?

• האם את ההחלטה מהי בירת ישראל צריכים לקבוע 
רק הישראלים המתגוררים בישראל, או נציגי העם היהודי 

כולו? מדוע?



״ירושלים... היא בירת האומה. היא בירת ההסטוריה היהודית, היא בירת הרוח העברית, היא בירת נצח ישראל. היא יותר 
מכולם צריכה להיות לדוגמא גם לארץ כולה וגם לאומה כולה, מכיון שירושלים איננה שייכת רק לארץ, ירושלים שייכת גם 

לאומה, עליה להיות לדוגמה לכל בית ישראל בארצו ובתפוצות.
מאחדים אותנו דברים עיקריים, מאחד אותנו קבוץ גלויות, מאחד אותנו בנין הארץ, מאחד אותנו בטחון הארץ, מאחדת אותנו 
קדושת ירושלים, עצם ירושלים צריכה להיות גורם של אחוה ושל ליכוד ושל כבוד יהודי, ועל בני ירושלים מוטלת אחריות גדולה.״

)מתוך דברים שנאמרו בטקס קבלת אזרחות כבוד של ירושלים,1967, דוד בן גוריון( 

עמוס עוז- יליד 1939 הוא מבכירי הסופרים בישראל ופרופסור לספרות. עוז הוא גם הוגה דעות והגותו עוסקת בספרות, בזהות ישראלית וציונית 
ובמחשבה מדינית-חברתית. ספריו תורגמו ל-42 שפות שונות, יותר מכל סופר ישראלי אחר והוא אף זכה בפרסים יוקרתיים לספרות בישראל 

ובעולם. מ-2007 הועמד כמה פעמים לזכייה בפרס נובל לספרות.
דוד בן גוריון- )1886-1973(, היה איש העלייה השנייה, ראש ההנהגה של "המדינה שבדרך", המוביל והדוחף להקמת מדינת ישראל, הכריז על 
הקמתה, ולאחר שקמה הנהיגּה במשך עשור ומחצה עד 1963. כיהן כראש הממשלה וכשר הביטחון הראשון של מדינת ישראל והיה ממנהיגי 

תנועת העבודה.
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• ולאן את/ה בא/ה?
מתחבר/ת  את/ה  הערים  משתי  לאיזו 

יותר? תוכל/י לשתף?
חן  שמצאו  שתיים  או  שורה  בחר/י   •
בעינייך בשיר “הנה אני בא” של להקת 
“הדג נחש”. ספר/י למה בחרת שורה זו.

הנה אני בא - הדג נחש
מילים: משה אסרף, שאנן סטריט, שלומי אלון, גיא מר, אמיר בן עמי, יאיא כהן אהרונוב, דודוש קלמס

לחן: יאיא כהן אהרונוב, דודוש קלמס, משה אסרף, שלומי אלון, אמיר בן עמי, גיא מר ושאנן סטריט
 https://www.youtube.com/watch?v=zY28uAxGSNA

 
הנה אני בא... 

ירושלים, עיר שווה פיצוץ 
הולך במדרחוב מרגיש כמו קיבוץ גלויות 

אלף תרבויות, לכל אחד יש אח ותשע אחיות 
ערבים בסדר חרדים בחדר 

וכולם פה קולטים את אלוהים - בתדר 
אחרי טדי ירושלים דעכה מהר 
מיום ליום תל אביב נצצה יותר 

חברים עזבו או התקרבו לבורא שמיים 
אפור, משעמם, אין ים 

מחשבות על עזיבה 
שלוש שנים לקח לי לקבל ת’החלטה 

אורז ת’חפצים לתוך המזוודה 
מהכפר לעיר בכיוון הירידה 

תל אביב - הנה אני בא 
אני מגיע - הנה אני בא 

באתי להזיע - הנה אני בא 
כי את היחידה אני נשבע 

יצאתי לכיוון מישור החוף 
איזה שוק אני עומד לחטוף 

ועכשיו כשאני בתל אביב סוף סוף 
משתלב עם הנוף, הכל טרי וזה טוב 

ווי, כמה שדיים, נשרפו לי העיניים 
אחרי שנתיים של סדום ועמורה 

לא מזהה את עצמי במראה
מכיר, מתערב, מתמזג, מסתחבק עם 

כל הבעלים של הדיסקוטקים 

עכשיו כשאני IN, מבין, זה לא נוצץ 
כמה רעש, כמה פיח, תן לי דשא, תן לי עץ 

כל היום מתבזבז על שלום, שלום 
השכירות הון הלחות ושגעון 

ואז נפל האסימון, 
גן עדן היה לי בידיים 
מחשבות על עזיבה 

שלוש שנים לקח לי לקבל ת'החלטה 
אורז ת'חטאים בתוך המזוודה 

מהעיר לכפר לכיוון
 

ירושלים - הנה אני בא 
חוזר אליך - הנה אני בא 

אל חומותיך - הנה אני בא 
כי את היחידה אני נשבע 

חזרתי לירושלים, פה החומוס טוב זה בדוק 
תן לי רוגע, תן לי שקט, לא יזיק איזה פיהוק 

מתי פעם אחרונה שמתי איזה פתק בכותל, השקעתי באוכל, 
עשיתי חברים חדשים, 

העיר הזאת תחזיר לי ת'שליטה בחיים 
נתערבב עם עצמי במקום לערבב מים 

ננשום קצת אויר הרים צלול כיין 
יאללה בית"ר, יאללה חיים בכפר! 

העיקר להיות מאושר 

הנה אני בא... 
תל אביב - הנה אני בא 
אני מגיע - הנה אני בא 

באתי להזיע - הנה אני בא 
כי את היחידה אני נשבע
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ירושלים ואני 
“אומר לכם מי אני.

מתוך קטסטרופה היסטורית, שהחריב
טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל

מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה.
אבל בכל עת, תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים. 
בחלום, בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלויים בבית 
המקדש כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל. בזכותה של 

ירושלים כתבתי את כל אשר נתן השם בלבי ובעטי.”
)ש”י עגנון, מתוך דבריו בשטוקהולם בטקס קבלת פרס נובל 

לספרות בשנת  1966(

שמואל יוסף עגנון )1887 –1970(, מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה. נולד בגליציה )אוקראינה(, ועלה לישראל בגיל 21 כסופר צעיר. חתן 
פרס נובל לספרות לשנת 1966 וחתן פרס ישראל לספרות. התגורר כל חייו בירושלים.

ישראלית רואה  ומשוררת  ויתקון, סופרת  • אסתר 
רואה  כשאת/ה  ומגוונות.  רבות  דמויות  בירושלים 
רואה  שאת/ה  האנשים  מי  ירושלים,  את  בדמיונך 
לנגד עינייך? האם את/ה מכיר/ה עיר נוספת בעולם 

בעלת מגוון אנושי כה גדול ומורכב כירושלים?
בתוך  למה  בשבילך?  מהי  שלך?  ירושלים  מהי   •
הססגוניות האנושית והנופית שלה את/ה מתחבר/ת? 

ולמה לא?

גלימה שחורה/אסתר ויתקון
ְּגִליָמה ְׁשחָֹרה ִמְתנֹוֶפֶפת,

רּוַח ְקִריָרה נֹוֶׁשֶבת ֵמֵעֶבר ְלֵגיא ֶּבן ִהּנֹום,
ְנִזיָרה ְּבַצַעד ָמִהיר ְמׂשֹוַחַחת ַּבַּנָּיד,

ַמְחרֶֹזת ִעְנָּבר ִּביֵדי סֹוֵחר ְּבֶפַתח ֲחנּותֹו, ָצָדה ְּבֵעיָנּה ַהְּזֻהָּבה 
ַּפְרַות ּכֹוַבע ּצֹוֵּבל ֶׁשל ָחִסיד ְלֶבן ַּגְרַּבִים,

ַחַּיל ִמְׁשַמר ַהְּגבּול ַמְחִזיק ָּפעֹוָטה 
ֶׁשִאְּבָדה ֶאת ִאָּמּה ֶּבָהמֹון,

ֵמִזיז ַהִּצָּדה ֶאת ְקֵנה ָהרֹוֶבה ּוְבַכּפֹו ַהְּגדֹוָלה מֹוֶחה ִּדְמָעָתּה.

• אומר עגנון “בזכותה של ירושלים כתבתי את כל אשר נתן 
השם בלבי ובעטי”.  מה להבנתך יכולה הייתה ירושלים  לתת 
לסופר כה גדול וחשוב, שהפך אותה למקור השראה אחד ויחיד 

שכזה?
• האם את/ה מכיר/ה סופר/ת עולמי/ת נוסף שמעלה ביצירתו 
על נס מקום כלשהו בעולם? מיהו? איזו מקום? מה יש בו שהפך 

אותו לכזו?
• “נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת, תמיד דומה 
עם  להזדהות  תוכל/י  האם  בירושלים”.  שנולד  כמי  עלי  הייתי 
הרגשה זו? האם תחושת שייכות של אדם היא בראש ובראשונה 
למקום בו נולד וגדל או לאו דווקא? ספר/י לאן את/ה מרגיש/ה 

שייך/ת ומה במקום זה יוצר אצלך את תחושת השייכות.
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תיירים/ יהודה עמיחי
ביקורי אבלים הם עורכים אצלנו,

יושבים ביד ושם, מרצינים ליד הכתל המערבי
וצוחקים מאחורי וילונות כבדים בחדרי מלון,

 
מצטלמים עם מתים חשובים בקבר רחל

ובקבר הרצל ובגבעת התחמושת,
בוכים על יפי גבורת נערינו

וחושקים בקשיחות נערותינו
ותולים את תחתוניהם

ליבוש מהיר
באמבטיה כחולה וצוננת.

בשיר “תיירים” שלפנייכם, מתאר עמיחי, את החוויה של התייר המבקר 
בירושלים.

• האם ביקרתם בירושלים כתיירים? האם אתם יכולים להזדהות עם 
האופן בו מתוארת חווית התייר בעיר? איך תוכלו לתאר אתם את חווית 
הביקר שלכם בירושלים? במה היא הייתה שונה )אם בכלל( מתיירות 

בכל עיר אחרת בישראל או בעולם?
• מהו הקשר האישי שלך לירושלים? מה את/ה מרגיש/ה כלפיה?

• ירושלים הייתה ועודנה סמל בעל משמעות מרכזית בתודעתו של העם 
היהודי. למה היא סמל? מה הופך אותה לבעלת משמעות?

• האם לתפיסתך הסמל הזה הוא נכס או נטל?

יהודה עמיחי היה משורר ישראלי, זוכה פרס ישראל לשירה, הנחשב לפורץ דרך ומחולל מהפכה בשירה העברית החדשה, ונמנה עם הבולטים 
בשירה הבינלאומית במאה ה-20. עמיחי נולד ב-1924 בגרמניה, ונפטר בשנת 2000 בירושלים.

פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד, את שני הסלים הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך 
ושמשתי להם נקודת ציון. “אתם רואים את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. קצת 
ימינה מראשו”. אבל הוא זז, הוא זז! אמרתי בלבי: הגאולה תבוא רק אם יגידו להם: אתם רואים שם את הקשת מן התקופה 

רות וירקות לביתו. הרומית? לא חשוב: אבל לידה, קצת שמאלה ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה פֵּ
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בקטע הקצר של עמיחי, מיד אחרי השיר, אומר עמיחי כי הגאולה תבוא רק אם ייעשה היפוך בסדר החשיבות הקיים היום בין 
ההיסטוריה של העיר )והארכאולוגיה( לבין בני האדם החיים בה, ובני האדם יועמדו בראש.

• האם את/ה מסכים/ה עם עמיחי?
• האם תוכל/י להביא דוגמאות נוספות לתפיסה זו? בירושלים/ 

בישראל/ במקום בו את/ה גר/ה?
הרבה  ועמוקה  רחבה  עולם  תפיסת  מבטאת  זו  תפיסה  •
יותר. קדושת החיים מול קדושת האמונה/ הדת/ ההיסטוריה/ 

האדמה. היכן את/ה ממוקם/ת בציר שבין זה לזה? מדוע?
•  באילו עוד הקשרים קיים המתח הזה? האם קיימת דרך ליישב 
אותו? אילו דוגמאות ממציאות חיינו העולמית      שממחישות 

את המתח הזה תוכל/י להביא?

למדריך
ניתן לעשות פעילות של ציר/ רצף עמדות שבה על 
החיים  קדושת  שבין  הציר  על  לעמוד  המשתתפים 
לבין קדושת הדת, האדמה וההיסטוריה. ולנמק את 

הסיבה לבחירה לעמוד במקום שבו בחרו.
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• מה המשמעות של איזכורה של ירושליים בכל הטקסים/ 
המעמדים החשובים בחייו של יהודי?

• האם ידוע לך על מקום בעל חשיבות כזו בדת אחרת/ בתרבות 
אחרת? תוכל/י להדגים?

• האם בתרבות הנהוגה במדינה בה את/ה חי/ה יש עיר שנכתבו 
עליה שירים/ סיפורים/ אגדות ונקשרו לה כתרים כמו ירושלים? מה 

משמעותה/ מקומה בהווייה המקומית?
• ירושלים קדושה כידוע גם לאיסלאם ולנצרות. מלבד ההבטים 

הפוליטיים המורכבים הכרוכים בכך, האם יש בעובדה זו כדי 
להשפיע על יחסך לירושלים? על מחשבותיך כלפיה?

ירושלים מוזכרת כמעט תמיד בטקסים ובמנהגים היהודיים המרכזיים
כך בטקס הנישואין פעמיים:

בפעם הראשונה בברכה השביעית מתוך שבע הברכות:

יָצה, ְוֶחְדָוה,  ה, ִדּ יָלה, ִרָנּ ה, ִגּ ָרא ָשׂׂשֹון ְוִשְׂמָחה, ָחָתן ְוַכָלּ ר ָבּ ה ֲאדָֹנ-י ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ָלִים, קֹול ָשׂׂשֹון ְוקֹול  ָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָשׁ ַמע ְבּ לֹום ְוֵרעּות. ְמֵהָרה ֲאדֹ-ָני ֱא-ֹלֵהינּו ִיָשּׁ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוָשׁ

ה ֲאדָֹנ-י  רּוְך ַאָתּ ה ְנִגיָנָתם, ָבּ ֵתּ ְשׁ ָתם ּוְנָעִרים ִמִמּ ה, קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָפּ ָלּ ִשְׂמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול ַכּ
ה. ָלּ ַח ָחָתן ִעם ַהַכּ ֵמּ ְמַשׂ

ֵרִכי,  י ִאם ֹלא ֶאְזְכּ ק ְלׁשֹוִני ְלִחִכּ ְדַבּ ח ְיִמיִני, ִתּ ַכּ ְשׁ ָלִים ִתּ ֵחְך ְירּוָשׁ ָכּ ִאם ֶאְשׁ
ִים ַעל רֹאׁש ִשְׂמָחִתי. )תהלים קל”ז 6(. ִלַ ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָשׁ

בפעם השניה לפני שבירת הכוס:

בתפילת שמונה עשרה הנאמרת שלש פעמים ביום:
ֵקד  ַמע ִיָפּ יַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ִיָשּׁ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ַיִגּ
ָך  ִוד ַעְבֶדּ ן ָדּ יַח ֶבּ ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִשׁ ְוִיָזּ

ית ִיְשָׂרֵאל ְלָפֶניָך ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָך ְוִזְכרֹון ָכּ ַלִים ִעיר ָקְדְשׁ ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ

בסוף ההגדה של פסח:
ָלִים. ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ְלָשׁ



For example, twice in the wedding ceremony:
The first time, in the seventh of the seven blessings:

Blessed art Thou, 0 Lord, King of the universe, who has created joy and gladness, bridegroom and 
bride, mirth and exultation, pleasure and delight, love, brotherhood, peace and fellowship. Soon may 
there be heard in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, the voice of joy and gladness, 
the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the jubilant voice of bridegrooms from their 
canopies, and of youths from their feasts of song. Blessed art Thou, O Lord, who causes the bridegroom 
to rejoice with the bride.

If I forget you, O Jerusalem  , let my right hand forget her cunning. 
Let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do 
not raise Jerusalem   above my chiefest joy. (Psalms 137:5-6)

Jerusalem is almost always mentioned in major Jewish ceremonies and rituals.

The second time, before breaking the glass:

At the end of the Passover Hagaddah:
Next year in Jerusalem  

In the Amidah prayer (Eighteen Benedictions) recited three times a day:
Our God and God of our ancestors, may there rise, come, reach, appear, be 
favored, heard, regarded and remembered before You, our recollection and 
remembrance, as well as the remembrance of our ancestors, and of the Messiah 
son of David Your servant, and of Jerusalem Your holy city, and of all Your 
people the house of Israel.

• What is the significance of Jerusalem’s mention at all the 
important ceremonies/occasions in the life of a Jew?
• Do you know of a place that has similar importance in 
another religion/another culture? Can you give us an example?
• In the culture that prevails in the country you live in, is there 
a city which poems/stories /legends have been written about 
and that is held in such high esteem like Jerusalem? What 
significance/place does it have in the local reality?
•As you know, Jerusalem is also holy to Islam and Christianity. 
Apart from the complex political ramifications, does that fact 
have an impact on how you feel about Jerusalem? On your 
thoughts about the city?
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In the brief passage written by Amichai right after the poem, he says that redemption will come only if the existing order 
of importance between the history of the city (and its archaeology) and the people living in it is reversed, and people 
will come first.

• Do you agree with Amichai?
• Can you provide other examples in support of that 
view? In Jerusalem/in Israel/in the place where you live?
• That belief articulates a much broader and more 
profound worldview – namely, the sanctity of life as 
opposed to the sanctity of faith / religion / history / land. 
Where are you on the spectrum between the two? Why? 
• In what other contexts does that type of tension exist? 
Is there a way to reconcile it? Can you provide some 
examples from our current global reality that illustrate 
that tension?

For the facilitator
You can do an activity dealing with the gamut 
of opinions, where the participants are asked to 
position themselves on the spectrum between 
the sanctity of life and the sanctity of religion, 
land or history. They can then be asked to explain 
why they chose to stand in that particular spot.
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Tourists / Yehuda Amichai
Visits of condolence are all we get from them.
They squat at the Holocaust Memorial,
They put on grave faces at the Wailing Wall
And they laugh behind heavy curtains
In their hotels.
They have their pictures taken
Together with our famous dead
At Rachel's Tomb and Herzl's Tomb
And on Ammunition Hill.
They weep over our sweet boys
And lust after our tough girls
And hang up their underwear
To dry quickly
In cool, blue bathrooms.
 
Once I sat on the steps by a gate at David's Tower. I placed my two heavy baskets at my side. A group of tourists was 
standing around their guide and I became their target marker. "You see that man with the baskets? Just right of his 
head there's an arch from the Roman period. Just right of his head." "But he's moving, he's moving!"
I said to myself: redemption will come only if their guide tells them, "You see that arch from the Roman period? It’s not 
important: but next to it, left and down a bit, there sits a man who's bought fruit and vegetables for his family."
 

Yehuda Amichai was an Israeli poet and a recipient of the Israel Prize for Poetry. He was considered a pathfinder and pioneer in modern Hebrew 
poetry, and was also one of the most prominent figures in the international poetry scene in the 20th century. Amichai was born in Germany in 1924 
and died in Jerusalem in 2000.
In his poem Tourists, Amichai describes the experience of a tourist visiting Jerusalem.

• Have you ever visited Jerusalem as a tourist? Can you 
identify with the way the tourist experience in the city is 
depicted? How would you describe your experience as a 
tourist in Jerusalem? In what way (if at all) was it different 
from being a tourist in any other city in Israel or around 
the world?
 • What’s your personal connection with Jerusalem? 
What do you feel about the city?
• Jerusalem was, and still is, a leading and important 
symbol in the consciousness of the Jewish people. Why 
is it a symbol? What makes the city important?
• In your opinion, is being a symbol an asset or a liability?
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Jerusalem and Me

A Black Robe / Ester Vitkon

"I will now tell you who I am…
As a result of the historic catastrophe in which Titus of Rome destroyed Jerusalem and the people of Israel were exiled 
from their land, I was born in one of the cities of the Diaspora.
But I've always thought of myself as someone who was born in Jerusalem. In a dream, in a vision at night, I saw myself 
standing with my fellow Levites in the Holy Temple, singing songs of David, the King of Israel, with them…It is thanks to 
Jerusalem that I wrote all what God gave me in my heart and my pen."
(Shai Agnon, excerpts from his Nobel Prize acceptance speech, 1966)

• Are you familiar with any other world-renowned author 
who similarly extols a particular place in the world?  Who 
is that author? Which place is it? What about the place 
made it so important?
•“I was born in one of the cities in the Diaspora. But I’ve 
always thought of myself as someone who was born in 
Jerusalem.” Can you relate to that feeling? Is a person’s 
sense of belonging connected, first and foremost, with 
the place he/she was born, or not necessarily? Tell us 
where you feel you belong and what about that place 
instills in you a sense of belonging.

A black robe flaps,
A cool breeze blows beyond Gehenna,
A nun walks briskly, talking on her cell phone,
An amber necklace held by a merchant in front 
of his shop catches her golden eye
A sable fur hat of a white-hosed Hasidic Jew,
A border policeman holding a toddler girl
Who has lost her mother in the crowd,
Moves the barrel of his gun and wipes her tears 
with his large hand.

Shmuel Yosef Agnon – (1887-1970) was one of the greatest Hebrew writers in modern times. He was born in Galicia (Ukraine) and came to pre-State 
Israel as a young author at the age of 21. Agnon received the Nobel Prize in Literature in 1966 and the Israel Prize for Literature in both 1954 and 1958.

• Ester Vitkon, an Israeli author and poet, sees 
many diverse figures in Jerusalem. When you 
visualize Jerusalem, who are the people you 
see (in the city)? Do you know of any other city 
in the world whose human diversity is as great 
and intricate as that of Jerusalem?
• What is your Jerusalem? What is it to you? 
Among its human and scenic diversity, what do 
you relate to? And what not?
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Here I Come – Hadag Nahash
Lyrics: Moshe Asaraf, Sha’anan Streett, Shlomi Alon, Guy Mar, Amir Ben Ami, Yaya Cohen Harounoff, Dudush Klemes
Music: Yaya Cohen Harounoff, Dudush Klemes, Moshe Asaraf, Shlomi Alon, Amir Ben Ami, Guy Mar, Sha’anan Streett
https://www.youtube.com/watch?v=zY28uAxGSNA

Here I Come…
 
Jerusalem, an explosive city
Walking on the pedestrian mall feels like an ingathering
of the exiles
A thousand cultures, everyone has a brother and
nine sisters
Arabs are okay, the ultra-Orthodox are in a cheder
And everyone here is on God’s wavelength
After Teddy, Jerusalem quickly faded
From day to day Tel Aviv glittered more
Friends left or got closer to the Creator of the heavens
Grey, dull, no sea
Thoughts about leaving
It took me three years to decide
Packing my stuff in the suitcase
From the village to the city in the downhill direction
 
Tel Aviv – here I come
I’m coming – here I come
I came to perspire – here I come
Because you’re the only one, I swear
 
I left for the coastal plain
What a shock I’m about to get
And now that I’m finally in Tel Aviv
Blending in with the scenery, everything’s fresh and 
that’s good
Wow, so many breasts, my eyes got burned
After two years in Sodom and Gomorrah
I can’t recognize myself in the mirror
Getting to know, mixing, mingling, making friends with
All the discotheque owners
Now that I’m IN, I realize it’s not all glitter
So much noise, so much soot, give me grass, 
give me a tree
The entire day is wasted on peace, peace

The rent is exorbitant, the humidity and insanity
And then it dawned on me,
I had Paradise in my hands
Thoughts about leaving
It took me three years to decide
Packing my stuff in the suitcase
From the city to the village in the direction of

Jerusalem – here I come
Coming back to you – here I come
To your walls – here I come
Because you're the only one, I swear
 
I returned to Jerusalem, the hummus is better here for sure
Give me serenity, give me quiet, a yawn won't hurt
When was the last time I stuck a note in the Wall, spent 
time making food
Made new friends,
This city restored my control over my life
I'll mix in with myself rather than mix water
We'll breathe a little mountain air as clear as wine
Get going, Beitar, get going life in the village!
The main thing is to be happy
 
Here I come…
 
Tel Aviv – here I come
I'm coming – here I come
I came to perspire – here I come
Because you're the only one, I swear

• And where are you coming to?
Which of the two cities can you relate 
to more? Can you share that with us?
• Choose one or two lines that you 
liked in the song Here I Come by 
Hadag Nahash. Tell us why you chose 
that line(s).
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“Jerusalem…is the capital of a nation. It’s the capital of Jewish history, it’s the capital of the Hebrew spirit, it’s the capital 
of the Eternal One of Israel. Above all, it must serve as an example both to an entire country as well as an entire nation. 
That’s because Jerusalem doesn’t belong just to a country, Jerusalem also belongs to a nation. It must serve as an 
example to all the House of Israel in its country and in the Diaspora. Major things unite us, the ingathering of the exiles 
unites us, the building of Israel unites us, the country’s security unites us, the sanctity of Jerusalem unites us. The very 
essence of Jerusalem should be a source of brotherhood and of oneness and of Jewish honor, and the people of 
Jerusalem bear a tremendous responsibility.”
(David Ben Gurion, an excerpt from his remarks at the ceremony where he received honorary citizenship of Jerusalem, 1967)
 

Amos Oz – (1939- ) is one of Israel's most prominent authors and a professor of literature. Oz is also a philosopher whose writings deal with 
literature, Israeli and Zionist identity and political-social thinking. His books have been translated into 42 different languages, more than any other 
Israeli author. He is also the recipient of prestigious literary awards in Israel and around the world. Since 2007, his name has been mentioned several 
times as a candidate for the Nobel Prize in Literature.
 
David Ben Gurion - (1886-1973) came to the country on the Second Aliyah – the second wave of immigration to pre-State Israel. He stood at the 
helm of the "state in the making" and was instrumental in pressing for the establishment of the State of Israel. He proclaimed its establishment in 
1948 and led the country for fifteen years until 1963. He served as the State of Israel's first Prime Minister and Minister of Defense and was a leader 
of the labor movement.
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Between Tel Aviv and Jerusalem
“We’ll have to decide what we’ve come to do here. It will be interesting, this matter of identity. I can venture a guess. It 
will be an increasingly more Mediterranean place, like Barcelona, Marseilles, Piraeus…and it will be secular to the bone. 
It’s already like that: noisy, hedonistic, very materialistic, shrewd, and both mean and kindhearted…
This futurism is the present. It’s Tel Aviv, it’s the coastal plain. I believe that the coastal plain has already won, and that 
Jerusalem will become a city which people go to from Israel, like traveling abroad, like seeing the past. And in the war 
between Jerusalem and Tel Aviv – I’m all for Tel Aviv: sanity, secularism, and present. Something is sick when a society 
lives only in the past and the future. It’s extremely dangerous, it kills people…”
(Amos Oz, Maariv)

• Amos Oz and David Ben Gurion have very 
different views about Jerusalem. Which of those 
views is it easier for you to identify with?
• As for the one you didn’t choose, are you able 
to find something between the lines that you can 
subscribe to as well?
• If you were the only one making the policy, which 
city in Israel would be worthy of being its capital? 
Why?
• Should the decision regarding Israel’s capital be 
made only by the Israelis living in the country, or by 
representatives of the entire Jewish people? Why?
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“Ten measures of beauty descended on the world; nine were taken by 
Jerusalem and one by the rest of the world” 
(Babylonian Talmud, Tractate Kiddushin 49:2)

Paratroopers Are Crying
(Written by Haim Hefer soon after paratroopers liberated the Western Wall in the Old City of Jerusalem during the Six Day War)

“This Kotel (Western Wall) has heard many prayers, This Kotel has seen many walls fall, This Kotel has felt the hands of 
wailing women and notes pressed between its stones, This Kotel has seen Rabbi Yehuda Halevi trampled in front of it.
This Kotel has seen emperors rise and fall, But this Kotel has never seen paratroopers cry.
This Kotel has seen them weary and exhausted, This Kotel has seen them wounded and scraped,
Running towards it with beating hearts, with shouts and with silence, Pouncing like lunatics in the alleyways of the Old City.
And covered in dust and with parched lips, they whisper: 
If I forget thee, if I forget thee, O Jerusalem. And they are as light as an eagle and as mighty as a lion And their tanks – the 
fiery chariots of Elijah the Prophet. And they pass by like thunder, and they pass by in fury, And they remember all the 
awful years When we didn’t even have a Kotel where we could shed our tears.
And here they are, standing in front of it and breathing deeply, And here they are, looking at it with the sweet pain,
Tears fall, and they look at each other bewildered, How can it be, how can it be that paratroopers are crying?
How can it be that they’re touching the wall and are so moved? How can it be that from crying they switch to singing?
Perhaps it’s because 19-year-old boys, who were born together with the establishment of the State, are carrying 2,000 
years on their backs.”

Haim Hefer (1925-2012) was an Israeli poet, songwriter, playwright, screenwriter, columnist and political commentator. He was awarded the 
Sokolov Prize for Journalism (1969) and the Israel Prize for Hebrew Songs (1983).

• In your opinion, what was Hefer referring 
to when he writes that 19-year-old boys 
are carrying 2,000 years on their backs?
• Have you ever been to the Western Wall? 
When and in what capacity? Can you share 
with us what you felt when you came there 
the first time?
• Is there any place in the country you live 
in that evokes such strong feelings? What 
is it? What is associated with it?
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The “Beit Ha’am” program was developed by the Department for Diaspora Activities at the World 
Zionist Organization, and its aim is to foster discourse about issues related to the meaning of 
Zionism in the 21st century. Has the Zionist vision been fulfilled? What role does the State of Israel 
play in the eyes of those who live outside the country? What does the relationship between Israel 
and the Diaspora look like in this day and age? And more.
The program contains a diverse selection of materials, including traditional and contemporary 
texts, video clips, works of art, games, etc. Using these materials, we seek to create a spirited, 
critical and current dialog.
This is an opportunity for each and every one anywhere around the world, regardless of their 
previous knowledge, to reflect, question and discuss the significance of Zionism in the 21st 

century, as well as the degree of its relevance to our lives.
 
This booklet – part of the broad and dynamic range of activities we are engaged in - proposes an activity for Yom Yerushalayim. 
Jerusalem is a city of many contrasts: sacred and profane, ancient and modern, Jews and non-Jews – an intricate and 
captivating human mosaic. The contrasts are also a challenge to tolerance, acceptance and dialog. The collection of texts 
found in this booklet spark a discourse about the emotions that Jerusalem evokes in each one of us, the way we feel about 
Jerusalem compared to other cities, and the special place it holds in the hearts of the Jewish people.
We invite you to make use of the booklet in your activity, and offer some different perspectives for reflection and discussion 
that emerge from the materials it contains.
“Beit Ha’am” materials are available in Hebrew, English, Spanish, French, Portuguese and German and, if needed, can be 
translated into additional languages. The materials can be utilized in different frameworks and for diverse audiences.

If you have any request or query regarding the subject, please contact us at: beithaam@wzo.org.il.

Gusti Yehoshua-Braverman, Head of the Department for Diaspora Activities
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