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 'שוב יוצא הזמר אל הדרך': 
השירה בציבור ורפרטואר השירים 
בתנועת השומר הצעיר

נתן שחר

השירה בציבור בתנועת השומר הצעיר משלבת פעילות חברתית, פעילות חינוכית ופעילות 
תרבותית. נראה שאחת הסיבות לכך היא שהשירה בציבור מגלמת את עקרונות השיתוף 
והשוויון, שהם הבסיס המהותי־המוסיקלי של השירה בציבור מצד אחד, ושני הנדבכים 

החברתיים המהותיים והיסודיים ביותר של תנועת הנוער השומר הצעיר מצד שני.
במאמר זה, המסכם מאה שנות שירה בציבור בתנועת השומר הצעיר, מתוארת השירה 
בציבור כפי שהתבצעה במרבית הפעילויות התנועתיות בקני התנועה ומחוצה להם, בכפר 
ובעיר,1 תוך אזכור רק מעט מזעיר מתוך רפרטואר השירים שהתגבש בתנועה בין השנים 

 2.1983-1913

השירה בציבור 
השירה בציבור היא אחת מפעילויות ה'יחד' הראשוניות והפשוטות ביותר הנעשות בציבור. 
בפעילות כזו נדרש הפרט לתת קולו בשיר, להצטרף אל שירת הכלל, ולהשתלב בה. העובדה 
שהציבור כולו שר ביחד הופכת אותו לציבור מאוחד יותר, כי פעילות ה'יחד', כלומר שירה 

בפי כולם בעת ובעונה אחת, נותנת ומוסיפה מכנה משותף לכל המשתתפים.
בלי להיכנס למבוכי המחקר ההיסטורי והחברתי של השירה בציבור, מקורותיה, התפתחותה 
וצורותיה נוכל לציין כי ערב העלייה הציונית הראשונה הייתה השירה בציבור בארצות 

© הזכויות שמורות למחבר, לאוניברסיטת תל־אביב ולאקו״ם.  *
תודה לחברי היקר פנחס )פיני( בורטמן ז"ל. תודה לדינה כספי, לעובדי ארכיון יד יערי ובמיוחד לתלמה   1

נשיא, ולעובדי ארכיון יד טבנקין באפעל על עזרתם באיתור החומרים למאמר זה.
שנת הסיום נקבעה לפרוץ המשבר בתנועה הקיבוצית שהביא להקטנה משמעותית בפעילות התנועתית,   2

ולשינויים שחלו בקני התנועה ובזמר העברי. 
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אירופה תופעה כללית ומקובלת. שרו יחד בחוג המשפחה, במוסדות החינוך, באירועים 
דתיים, במחנות הצבא; שירה בציבור נערכה בהתכנסויות ובהתוועדויות שונות, במפגשי 
האגודות המקצועיות )הגילדות(, באגודות הסטודנטים ובאגודות הספורט, בבתי היין ובמרתפי 
הבירה, בנשפים ובחגיגות, בתנועות הנוער וכו'. במקום שהיה ציבור הייתה שירה, ובמקום 

שהייתה שירה היה ציבור, ומכאן גם 'שירת הציבור' והשירה בציבור.3 
למן ראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל החלה השירה בציבור למלא חלקים גדולים 
יותר ויותר בהוויה הציונית המתפתחת, ונעשתה אף חלק בלתי נפרד מההווי הציוני־חברתי, 
עד כי הפכה לאחד המאפיינים העיקריים של החברה הארצישראלית והחברה הישראלית.4 
בתנועת הנוער השומר הצעיר הפכו את השירה בציבור לחלק בלתי נפרד מההוויה 
התנועתית. בשיחות עם בוגרי תנועה, לרבות מדריכים ומוסיקאים שפעלו בתחומי המוסיקה 
והשירה בציבור בשנים שונות, ציינו מרבית הדוברים כי בתקופה שבה הם עצמם היו חניכים 
ולאחר מכן מדריכים, היה קיים כלל בל יעבור בקרב מדריכי התנועה: להתחיל כל פעולה 
תנועתית בשירה בציבור שנמשכה כחצי שעה לכל הפחות. במהלך התקופה הנסקרת כאן 
הושרו בפעילויות התנועתיות אלפי שירים עבריים. מכיוון שאי אפשר היום ללקט את כל 

השירים שהושרו אז, נאספו ולוקטו השירים בעיקר מהמקורות כדלקמן:
חלק ניכר משירוני התנועה שהופקו והופצו לחניכים ולמדריכים מטעם התנועה . 1

ומוסדותיה.5
פנקסי שירה אישיים, שנכתבו בידי כמה עשרות חניכי התנועה בזמנים שונים.. 2
ספרים, לרבות ספרי זיכרונות,6 וכן רשימות שונות, לרבות רשימות שנכתבו במיוחד . 3

עבור מאמר זה.7
שירים לוקטו מתכניות רדיו, טלוויזיה ומופעים שונים ומגוונים. . 4

המונח 'שירה בציבור' השתרש בשנות העשרים של המאה הקודמת. בשנות התשעים הציעה נעמי שמר   3
את החלופה 'שירת רבים', אך מונח זה טרם השתרש דיו.

ראו גם עוז אלמוג, 'סוף עידן הזמר העברי', פנים, מס' 53-52, 2010, עמ' 26-14.  4
השירונים שמורים בעיקר בארכיונים שבגבעת חביבה, בארכיון טבנקין באפעל ובארכיונים קיבוציים   5

שונים.
למשל, אריה איתמר, השריקה של התנועה, תל־אביב 2013; יפתח אשכנזי, היידה להגשמה, בן שמן   6
2014; מנשה גפן, מתחת לעריסה עומדת גדיה, תל־אביב 1986; לוי דרור וישראל רוזנצוויג )עורכים(, 
ספר השומר הצעיר, מרחביה 1956; אסף ענברי, הביתה, תל־אביב 2009; אמנון שמוש, כי מעבר באת 
ואל עבר תשוב, תל־אביב 2007; יפה ברלוביץ, '"הסולם עמל כפיים כוכבנו עבודה": שירת העבודה 
כשיר עם 1948-1882', עתון 77, מס' 63, 1985, עמ' 28-24; נחומי הר־ציון, 'איך שרנו בתנועה', בתוך: 
מיכה לבנה )עורך(, עלה והגשם: ספר התנועה המאוחדת, תל־אביב 1998, עמ' 310-303; איה שחם, 
שירה הנוער שיר עתידנו: שירי זמר בתנועות הנוער הארצישראליות בשנות השלושים והארבעים, 
ורוח התקופה', רב שיח  'שירי תנועות הנוער   ;1992 עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת תל־אביב 

רביעי, 1989, מכון טבנקין. 
רשימות אישיות שכתבו לבקשתי בוגרי התנועה שתיארו את השירה בציבור כפי שהייתה בעת חברותם   7

בתנועה. 
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שיחות וראיונות עם בוגרי התנועה.. 5
נוסף על שירים לוקטו ונאספו ממקורות שונים בכתב ובעל פה, עשרות אלפי פריטי מידע 
על השירים, מקורותיהם, מחבריהם, נסיבות חיבורם, ופרטים נוספים עליהם. כל השירים 
שלוקטו ונאספו כונסו למאגר שירים כולל. כל אחד מהשירים מוין, סווג, תויג ותויק 

בקבוצת השירים המתאימה. 

תהליך החילוף והשינוי ברפרטואר השירים התנועתי
הפעילות התנועתית בנושאי השירה בציבור כללה בין השאר הנחיות מה לשיר ואיך לשיר 
בקני התנועה. כשנשאלו חברי תנועה רבים היכן שרו, השיבו: בכל מקום בו נערכה פעילות 
תנועתית; ולשאלה מתי שרו הייתה תשובתם: תמיד! חלקם אף פירשו שבכל פעילות 

תנועתית שהתקיימה במקום כלשהו היו מתחילים בשירה בציבור.
אחת מתוצאות הפעילות הרבה בנושאי השירה בציבור בתנועה הייתה צריכת שירים 
מוגברת, מה שהפך את רפרטואר השירים לרפרטואר מגוון ודינמי, בתנועה בלתי פוסקת של 
חילוף, שינוי והתחדשות ברפרטואר השירים. מצד אחד נכנסו לרפרטואר שירים וקבוצות 
של שירים חדשים ומאלה נקלטו ונשארו המתאימים ביותר לתקופות זמן שונות, ומצד שני 
נפלטו ממנו שירים וקבוצות שירים ותיקים וישנים אם בשל חוסר רלוונטיות ואם משום 

שחדלו לשיר אותם בפעילויות השירה בציבור. 
'התאמה' היא מידת השימוש בשיר בפעילויות התנועתיות בקני התנועה ומחוץ להם. 
השימוש בשיר משמעותו שירת השיר בפעילויות התנועתיות, נוכחותו בשירוני התנועה 
ו/או בפנקסי השירים האישיים, ו/או אזכורו בספרים, ביומנים, ברשימות, בראיונות וכו'. 
הנשירה משמעותה ששיר לא מושר, לא נזכר יותר ונעלם מהזיכרון הפרטי והקולקטיבי. 
גם בהיעדר שירים חדשים ומתאימים נמשך התהליך לכיוון אחד. כלומר, נמשכה נשירת 
השירים הוותיקים ואחרים, וכך נוצר חלל ריק שהלך וגדל עד לאפיסת השירים ברפרטואר, 

כלומר עד לחידלון המוחלט של השירה.

׳פנקסי׳: שירון התנועה הראשון
הפקה והפצת שירון מטעם מרכז התנועה מעידה על קיומה של שירה בציבור בקני התנועה 
ועל הצורך בשירים, אך גם מעידה על רצונו של ֶמרכז התנועה לקבוע את רפרטואר 
השירים שישירו בתנועה. השירון הראשון של תנועת הנוער השומר הצעיר, יצא לאור 
בוורשה בשנת 8.1918 את השירון, פנקסי שמו, הוציאה לאור והפיצה המועצה הראשית 

של השומר הצעיר בפולניה. 

לפני פנקסי יצאו לאור באירופה שירונים עבריים שונים של תנועות נוער, שחלקם נפוצו בקרב האגודות   8
העבריות השונות, כגון: שירוני תנועת בלאו וייס שנדפסו בשנים 1914, 1918, שירוני אגודות ספורט 

ואגודות סטודנטים עבריות ועוד. 
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בפנקסי היו 12 שירים שלוקטו מרפרטואר שירי חיבת ציון ושירי העליות הראשונה 
והשנייה כפי שהושרו אז בקרב ריכוזי היהדות הציונית בפולין: 'התקווה', 'תחזקנה', 'שם 
מקום ארזים', 'שאו ציונה נס ודגל', 'הו ארץ מולדת', שני שירי 'משמר הירדן', שחיבר נפתלי 
הרץ אימבר, 'שם )פה( בארץ חמדת אבות', 'חושו אחים חושו', 'שיר הנוטרים' )אתחלתא 
'עם שחר קומה ]עורה[ ילד חן'(, 'שיר הלך' )אתחלתא 'כולנו פה גיבורים עליזים'(, וגם 

ארבעה שירים ביידיש.9 
בשנת 1920 הופקה והופצה מהדורה נוספת של פנקסי, שכללה 39 שירים, מהם 12 
השירים מפנקסי הראשון, ועוד 27 שירים. בחירתם של אלה, מבין מאות השירים שהושרו 
אז בארץ, בעיקר בקרב החלוצים, מצביעה על ניסיונות ראשוניים לגיבוש רפרטואר שירים 
שומרי ייחודי. שירים כגון 'ספרי נא ריבה', 'בואי הנה ילדתי', 'בהר בגיא', 'קום נא ערבי', 

'שומרים יבנו', 'נצאה ושיר על שפתנו' ועוד, מוכיחים זאת.

הפעילות התנועתית בהפצת השירה בציבור
בשנים 1927-1920 התרחבה התנועה, וסניפים חדשים נפתחו בארצות שונות באירופה, 
בדרום אמריקה ובצפון אפריקה. כמעט בכל מדינה בה נפתח סניף של התנועה, הופק והופץ 
תוך זמן קצר שירון שומרי עברי בשפת הארץ.10 פתיחת קני התנועה בארץ ישראל )1929( 

המנון פועלי ציון, 'אויפ'ן וועג שטייט א בוים', 'מיכאל'קע', ו'א חסיד'ל א גבאי'לע'.  9
לעתים היה השירון המקומי הפרסום העברי הראשון של התנועה באותה ארץ. תמלילי השירים נכתבו   10
וִהיגּוָין  השירים  תמלילי  אף  ולעתים  העבריות  למילים  ופרשנויות  לשירון,  ההקדמה  אך  בעברית, 

הפוֵנטי, ניתנו בשפת המקום.

השער החיצוני והפנימי של פנקסי, 1918.
באדיבות יד יערי



השירה טריטיר ירנרביאר השיריא טתניית השיצר הרייר  |  337

הביאה להתרחבות קהל היעד לשירי תנועה עבריים. זאת ועוד, השירונים הארצישראליים 
הפכו למובילים בתכולתם המתחדשת. בשנות העשרים הושרו בארץ מאות רבות של 
שירים עבריים חדשים, חלקם הושרו באוהלי החלוצים, במחנות סוללי הכבישים ובקומונות 
הפועלים.11 לאחר קיפול האוהלים ופירוק המחנות, עברו חלק מהשירים לסניפי תנועות 
הנוער, לרבות לקני תנועת השומר הצעיר, והם שהיו התשתית לשירי תנועות הנוער 

החלוציות בכלל ולתנועת השומר הצעיר בפרט.12
כמה גופים וארגונים פעלו באופן סימולטני בשומר הצעיר בארץ בנושאי השירה בציבור. 
לפחות לשניים מהם הייתה השפעה על כלל חברי השומר הצעיר באחד משלבי החברות 
בתנועה, ולעתים אף לפני כן. גוף אחד היה מזכירות התנועה שהפיקה והפיצה דפי שירים, 
שירונים, דפרונים וכו', עבור המדריכים. הגוף האחר היה המדור למוסיקה של הקיבוץ הארצי. 
גם לפני הקמת המדור, ובמקביל לפעילותו, עסקו גופים ומוסדות נוספים בפעילות 
מוסיקלית בתנועה עוד משנות השלושים של המאה הקודמת, ובהם ארגון המקהלות, ארגון 
המורים למוסיקה, פעילי המוסיקה במחלקה לחברה ותרבות, מחלקת החינוך ועוד. הרוח 
החיה בכל הגופים והארגונים הללו היה בנימין עומר, שכינויו היה 'חתולי'. עומר, ששימש 
גם מורה למוסיקה במוסד החינוכי במשמר העמק, היה מעורב במשך עשרות שנים כמעט 
בכל הפעילויות המוסיקליות בקיבוץ הארצי השומר הצעיר, שאת חלקן אף יזם והוביל.13 

התפתחות רפרטואר שירי התנועה באמצעות השירונים
תנועת השומר הצעיר הפיקה והפיצה שירונים בקרב חניכיה ומדריכיה יותר מכל תנועת נוער 
אחרת.14 הרחבת רפרטואר השירים ועדכונו באמצעות שירונים הייתה אז הצורה הנפוצה 
ביותר בהפצת השירים לקהל הרחב.15 להלן כמה דוגמאות לשירונים ייחודיים שהופצו. 
במרבית השירונים היה העורך, נוסף על איסוף שירי השירון, כותב הקדמה ובה הסביר את 
מטרת השירון שערך. בסדרת חוברות הדרכה שהוציאה לאור ההנהגה הראשית, הוקדשה 
חוברת ד' משנת 1937 לנושאי השירה בקני התנועה. בפנייה מפורשת אל המדריך בקן נכתב: 

למדריך: כאן לפניך נסיון צנוע לעזור לקינים, בעיקר לצעירים ולמרוחקים 
שבהם בלימוד שירים על ידי חוברת ]...[ אנחנו הרי יודעים יפה עד כמה כל 
שיר חדש מרענן את חיי הקן ]...[ אם הקינים ידעו לנצל כהוגן את החוברת 

נתן שחר, שיר שיר עלה נא: תולדות הזמר העברי, בן שמן 2006, עמ' 125-58.  11
כגון: 'תה ואורז יש בסין', 'איפה היית', 'פעם אחת בחור יצא', 'בהר בגיא בירקרק שדי', 'זבחו זבחו   12

צדק', 'טום בלליקה' ועוד.
יחד עם בנימין עומר פעלו בתחומי המוסיקה ובעיקר בתחום הזמר העברי אנשי מוסיקה, כגון: ניסים   13

ניסימוב, יזהר ירון, יעקב שגיא, הנרי קלאוזנר, דב כרמל, חיים ברקני, ועוד.
להרחבה ראו, נתן שחר, המוסיקה והמלחין בקיבוץ: היבטים הסטוריים וסוציו־מוסיקליים, עבודת   14

מוסמך, אוניברסיטת בר אילן 1980.
השיטה הנפוצה ביותר הייתה מפה לאוזן. שירונים נשלחו למורים, למדריכים ולאנשים נוספים שעסקו   15

בזמר העברי ובהפצתו.



338  ׀  נתן שחר 

הזו, נשתדל להמשיך במפעל ]...[ הכנסנו במתכוון מספר שירים המתאימים 
לשירה בקבוצה במסיבה אינטימית כי ]...[ לא פתרנו עדיין את השירה 
האינטימית בקבוצה באותה מידה שפתרנו את ה'שירה בציבור' בערבי קן, 

בגדודים ]ההדגשה במקור[. 

בשירון תנועתי אחר, שהופק בשנת 1941, ציין עורך השירון את חשיבות יכולת ההבעה 
האנושית בשירה ואת תרומתה לחיי התנועה. ואלה דבריו בפתח השירון:

השיר, הפזמון והמנגינה הינם נכסי תרבות המלווים את האנושות בכל 
תקופותיה, האדם בכל דרגות התפתחותו למד לבטא את רגשותיו, יחסו 
לחברה ולסביבה בצלילים. ]...[ נדע לנצל את הכח הטמון במנגינות ובשירים, 

נדע לתת להם את המקום הנכון בעבודתנו... חזק ואמץ!.

אנשי המוסיקה של השומר הצעיר הרחיבו את פעילותם במקומות שבהם יכלו להשפיע, 
כגון במדור למוסיקה של המרכז לתרבות וחינוך של ההסתדרות הכללית. כשהוקם המדור 
בשנת 1945, עמד בראשו ניסים ניסימוב מקיבוץ מעברות, כנציג ההתיישבות העובדת.16 
המדור למוסיקה הוציא לאור שירונים רבים שהופצו לוועדות התרבות בהתיישבות העובדת 
ובמועצות הפועלים. נוסף על שירונים שכללו בעיקר שירי עבודה ומולדת, הופקו והופצו 

גם שירונים ייחודיים לאירועי ההסתדרות כגון: שירי אחד במאי, שירי חנוכה17 ועוד. 
מתכולת השירונים ניכרת פעילותם הנמרצת של חברי השומר הצעיר, שכללו בשירוני 
ההסתדרות הללו שירים שנחשבו עד אז לשירי השומר הצעיר מובהקים וייחודיים. הפיכת 
חלק מרפרטואר השירים הייחודי של השומר הצעיר לנחלתם של כל חברי הארגונים והמוסדות 
הפועלים בחסות ההסתדרות הכללית, הייתה הישג תנועתי מוסיקלי נכבד לפעילי השומר 
הצעיר. ב־1940 הפיץ ארגון המקהלות של הקיבוץ הארצי את השירון שירה בציבור לחג 
ומועד שערך עומר, ובו מאה שירי חגים ומועדים. בהקדמה לשירון פנה העורך אל 'חובבי 

השירה בציבור בקיבוצים':

השירה בציבור הפכה בקיבוצינו לתופעה תרבותית המלכדת את רובו הגדול 
של הקיבוץ. לא יתואר חג ומועד בלי צלילי הזמרה אשר בכוחם הטמיר 
קושרים חוטים נעלמים בין איש לרעהו, בין הדור הצעיר והבוגר ]...[ אולם 
במסיבות האלה בולט הליקוי של העדר סגנון ופרצוף. שבעים לשונות 
מוסיקה משמשים כאן בערבוביה ]...[ בעריכת החוברות — הצריכות להימצא 
הקהל המשתתף... ]...[ הצבנו לעצמנו את המטרה להסיר את פגם  בידי 

הגמגום בשעת השירה ]ההדגשה במקור[.

בשנים אלה היה מספר המקהלות בהתיישבות העובדת, ובמיוחד בקיבוצי השומר הצעיר, גדול בהרבה   16
ממספר המקהלות בערים ובמושבות. זו כנראה הייתה גם אחת הסיבות למינויו של מנצח המקהלות 

ניסים ניסימוב לראש המדור. 
בחנוכה צוין 'יום ההסתדרות'.  17
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במילים אחרות, 'חתולי' דאג גם לפן האסתטי של השירה בציבור. עד שנת 1949 הופצו 
שירונים שונים בין חניכי התנועה ומדריכיה. אך במלאת עשרים שנה להקמת קני התנועה 
הראשונים של השומר הצעיר בארץ ישראל, הפיקה מזכירות התנועה והפיצה את השירון זמר 
לנו, שערך כנראה בנימין עומר.18 ייחודו של השירון, שמנה ארבעים שירים, היה בהקצאת 
מדור מיוחד )המדור הראשון( לשירי התנועה. במדור זה היו השירים: 'קדימה' )אתחלתא 
'מתנוסס הנס על תורן'(, 'לנדוד' )אתחלתא 'לנדוד לנדוד תשוקת שומר'(, 'אנו עולים ושרים', 

'שיר השומר', 'שמחו נא', 'שיר הנוער' )אתחלתא 'העולם חלון פתוח'( ושירים נוספים.
בשלהי שנת 1954 נשלח חוזר מיוחד מטעם ועדת המורים למוסיקה במחלקת החינוך של 
הקיבוץ הארצי השומר אל המורים למוסיקה בתנועה. בחוזר — שאליו צורפה חוברת, ובה 
שמות ופרטים ראשוניים של 400 שירים עבריים — פנה בנימין עומר אל המורים בבקשה 
לברור מתוך מאות השירים בחוברת את אלה הראויים להיכלל ברפרטואר השירה בציבור 
וברפרטואר השירים שיילמדו בבתי הספר בקיבוץ הארצי. כל זאת לקראת כנס המורים 
למוסיקה במוסדות החינוכיים של הקיבוץ הארצי בנושא הזמר העברי, שכן בראשית שנות 
החמישים 'הוצפה' הארץ בפזמונים לועזיים רבים ששבו את לב הנוער. אנשי מוסיקה רבים 
חששו לעתידו של 'הזמר העברי' ולכיווני התפתחותו. לאחר סיכום התוצאות והדיונים 
בכנס יצא לאור, בהוצאת המדור למוסיקה של הקיבוץ הארצי, השירון מזמור, ובו 268 
שירים, מחולקים ומסווגים ל־16 מדורים שונים, החל בשירי חג ומועד, ושירי עבודה 

שם העורך לא צוין, אך ניכר בשירון סגנונו של עומר גם בניסוח וגם בתוכן הקדמת העורך. בשירון היו   18
חמישה שירים שהלחין. 

שער השירון זמר לנו.
באדיבות יד יערי
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ומולדת, דרך שירי נוף, שירי הגנה ומלחמה, ושירים מהגולה, וכלה בשירי מחול ושירי 
עמים. בפתח השירון נכתב:

שירון זה המוגש לחבר הקיבוץ, לנער המתבגר במוסד, לצעיר בתנועה 
החינוכית — מטרתו לקרב לבבות, לגשר על פני ניגודים מדומים, להעמיק 
שפה משותפת. עובדת העדרו של אוצר שירים משותף לוותיק ולצעיר, 
ליוצא פולין ולעולה מעיראק, לבן הקיבוץ ולחניך התנועה בעיר — היא מן 
הגורמים החשובים לשיתוק השירה בציבור בפגישותינו, במסיבותינו ובחגינו.

חסרונן של שתי חטיבות שירים מרכזיות ומשמעותיות במיוחד עבור התנועה, בולט בשירון 
זה: חטיבת השירים הרוסיים וחטיבת השירים הכוללת קבוצות שירים כגון: שירי לצון 
וצחוק, שירי הווי והבאי, שירי התפרחחות ועוד.19 מסקירת שירוני התנועה אפשר לראות 
כי אחת הדרכים המרכזיות בהנחלת השירים לחניכים נעשתה באמצעות השירונים. למשל, 
השירון ברון יחד יצא מטעם המרכז לתרבות של ההסתדרות הכללית במלאת יובל לתנועה, 
בשנת 1963, ומנה 151 שירים.20 כך גם נשלחו צילומי שערים של סדרת השירונים זמר על 
שפתיך לרכזים של קני התנועה ולמדריכי המוסיקה בתחילת שנות השישים )1965-1960(, 

וכן קיפוליות שירים.21
לקראת השומריה הרביעית ב־1966, הפיקה מזכירות התנועה את השירון רונו נא, שהוא 
השירון המאויר, המעוטר והצבעוני ביותר משירוני התנועה שיצאו לאור עד אז. מתכונת 
השירון הייתה אוגדן של ארבעים גלויות דואר. כל גלויה הייתה 'גלוית זמר' שמצדה האחד 
נדפסו מילות השיר המנוקד באותיות של כתב יד עם איור צבעוני תואם וכתמי צבע בצורות 
גרפיות, ובצד האחר נדפסו תווי השיר, פרטי המוציא לאור )השומר הצעיר( ומקום לכתיבת 

המען והנמען )כנהוג בגלויות דואר(.22 
בשנת 1970 הופץ השירון שירים לכייפת. ייחודו של השירון בכמות השירים שנכללו 
בו, כ־300 שירים המתחלקים לעשרה מדורים. המדור הגדול ביותר הוא מדור 'השירים 
הרוסיים', המונה 66 שירים. המדור השני בגודלו הוא 'שירי הרחוב', הכולל 43 שירים. 
בשירון זה לא היה מדור של שירי התנועה. בשנת 1975 הוציאה מזכירות התנועה את 

ב־1955 יצאה לאור חוברת מילואים לשירון מזמור, בה פורסמו כמה מתמלילי נתן יונתן, שהותאמו   19
ללחני השירים הרוסיים.

את השירון ערכו בנימין עומר, יזהר ירון, יצחק דרור ושמואל ארד, כולם מוסיקאים ופעילי מוסיקה   20
בקיבוציהם ובתנועה.

'קיפולית שירים' היא דף, בדרך כלל בגודל פוליו, עליו מודפסים כמה שירים בצורה מיוחדת המאפשרת   21
להשתמש בו כבשירון. 

אפשר היה להשתמש בהן כגלויות לכל דבר. את הגלויות ערך המוסיקולוג ד"ר אבנר בהט מקיבוץ   22
נחשון,  מקבוץ  )שדמי(  שדה  אברהם  שמואל,  גן  מקיבוץ  קנז  שאול  הגרפיקאי  ועיצבו  מסריק,  כפר 
והמוסיקאית ומנצחת המקהלות פנינה ענבר, שכתבה את תווי השירים. על פי עדותו של בהט הוא לבדו 

בחר את ארבעים השירים. 
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השירון רונו נא, שכלל 167 שירים, וייחודו היה 
שכולו נדפס באותיות של כתב יד.

אירועי השומריה שהתרחשו אחת לעשור לערך, 
שימשו מעין 'תחנות ריענון' עבור רפרטואר שירי 
התנועה. בשירונים שהופקו מטעם מזכירויות התנועה 
לאירועים אלה אפשר למצוא כמובן את שירי התנועה 
הוותיקים ועוד שירים חדשים שהתאימו לרפרטואר 
שירי התנועה. השירון האחרון בסדרה זו היה השירון 
שירת הנוער, שהוציאה ההנהגה הראשית של התנועה, 
לשומריה השביעית, ב־1983. תכולת השירון מנתה 54 
שירים בארבעה מדורים: 'משירי תנועות הנוער', 'שירי 
מולדת', 'שירים יפים שתמיד אהבנו לשיר', ו'שיר 
לשלום שירי שלום'. בשירון זה היו כמה חידושים. 
צורתו הייתה מיוחדת: צר וארוך )ראו תמונה(; כמו 
כן נכללו בו לא עוד 'שירי התנועה' אלא 'משירי 
תנועות הנוער' )18 שירים( מהם רק תשעה שירי 
תנועה ייחודיים מובהקים. חידוש בולט נוסף היה 
מדור חדש: 'שיר לשלום שירי שלום' )עשרה שירים(. 

פנקסי שירים אישיים כמקור למידע 
כמעט כל מה שנעדר מתכולת השירונים התנועתיים, 
שהיו לרוב שירים 'מטעם', נמצא בשפע בפנקסי 
התנועה  חניכי  רשמו  אותם  האישיים,  השירים 
ומדריכיה, ממקומות שונים בארץ, החל משנות 
השלושים ואילך. פנקס שירים אישי הוא מעין שירון 
בעותק אחד, שכתב/ה חניך/כה בתקופה שבה היה 
חבר בתנועה. נחיצותו של פנקס שירים אישי נבעה 
בעיקר מהמחסור בשירונים ובספרי שירים זמינים, 

כפי שהכתיבה אז המציאות הארצישראלית והישראלית )עד בערך אמצע שנות השישים של 
המאה הקודמת(. למעט מערכת החינוך שבה נלמדו שירים חדשים, אותם רשמו התלמידים 
במחברת 'זמרה', לא הייתה אפשרות לחניכי התנועה להשיג תמלילי שירים חדשים, למעט 
האזנה לשידורי תכניות השירים העבריים בקול ירושלים ולאחר מכן בתחנות הרדיו )קול 
ישראל וגלי צה"ל(.23 עיקר לימוד השירים החדשים נעשה בפעילויות התנועתיות, שבחלק 

קול  1964-1944. איזי מן )עורך(,  בייחוד ה'תכנית כבקשתך לשירים עבריים' ששודרה בשבת שנים   23
ישראל מירושלים: 2008-1948, מדינה מאחורי המיקרופון, ירושלים 2008, עמ' 90.

שער שירון ׳השומריה׳ השביעית, 1983. 
באדיבות יד יערי
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מהן גם התבקשו החניכים להצטייד בפנקס ועיפרון. השירון האישי, שנכתב בכתב יד, היה 
בדרך כלל פנקס כיס שמנה 100-40 דפים.

השוואת התכולה של פנקסי שירה אישיים לתכולה של השירונים התנועתיים מאפשרת 
ראייה רטרוספקטיבית של רפרטואר השירים התנועתי במהלך התקופה כולה, לרבות 
תהליכי החילוף. זאת ועוד, סיכום תכולות השירים וראיית כל אחד מהשירים על פי כמויות 
הנוכחות במאגר השירים הכולל, מאפשרים לקבוע — לאחר חישוב סטטיסטי — את מיקומו 

ברפרטואר של שירי התנועה בהשוואה לשירים האחרים במאגר.24

איך שרו?
מן השירונים התנועתיים ומפנקסי השירה האישיים אנו יודעים מה שרו בתנועה. אך אין 
תיאורים של השירה בציבור, איך שרו בפעילויות התנועתיות השונות, מי התחיל בשירה, 

מי 'הוביל את השירה', כמה זמן נמשכה השירה, מי קבע את סדר השירים, וכו'. 
תשובות לשאלות אלה אפשר למצוא בספרי זיכרונות, בביוגרפיות ובאוטוביוגרפיות, 
וברשימות שפורסמו בדפוס, אך בעיקר בראיונות, בשיחות ובהתכתבויות עם בוגרי התנועה. 
מעדויות אלה עולה כי במקומות ובפעילויות שבהן המדריך/כה 'הוליכו' את השירה 
הקבוצתית, הם היו אלה שגם בחרו את השירים, קבעו את סדרם, וכמוליכי שירה — גם את 
מהירות שירת השיר ואת עוצמתה. כך גם היה במקומות ובקבוצות בהן היה נגן כלי נגינה, 

לרוב אקורדיון, שהוביל את השירה, בחר את השירים, קבע את סדרם וכו'.

בספרים  השירה,  בפנקסי  בשירונים,  נכלל  שהשיר  הפעמים  מספר  הן  שיר  של  הנוכחות'  'כמויות   24
בשנים  הארץ־ישראלי  השיר  שחר,  נתן  ראו  החישוב  שיטות  על  להסברים  נוספים.  ובפרסומים 

1950-1920: היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית 1989.

פנקס השירים הראשון של רות אור, 1945. 
באדיבות יד יערי
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כמעט בכל הקבוצות נמצא מישהו, לרוב הייתה זאת אחת הבנות בעלת קול ערב, 
שהשכילה לבחור את השיר המתאים וכולם הצטרפו אליה. אותה בת זכרה תמיד גם את סדר 
בתי השיר )לרוב היה לה פנקס שירים אישי(. זאת ועוד, ברוב המקרים ובמרבית הקבוצות, 
בעיקר הבוגרות יותר, התקבעו במהלך השנים מסורות קבוצתיות של שירה בציבור שקיבעו 
את סוגי השירים, את סדר השירים ואת דרכי השירה. מסורות אלה של השירה בציבור הן 
חלק ממסורות ההווי המקומיות והקבוצתיות המייחדות כל אחת מהקבוצות בתנועה. בחלוף 
השנים, עם התבגרות החניכים, התרבו גם הפגישות וחגיגות הנוסטלגיה שהתבטאו בחגיגת 
יובלות מסוגים שונים, כגון יובל להקמת קבוצה כלשהי, יובל לעלייה לארץ, יובל להקמת 
קיבוץ, יובל לתנועה, וכמובן ימי הולדת לבני הגיל 'המתקדם'. בפעילויות נוסטלגיה אלה 

אחת הפעילויות השכיחות ביותר היא השירה בציבור. 

מה שרו: ייחודו של רפרטואר שירי התנועה
מאז הקמת סניפי התנועה הראשונים בארץ ישראל )1929(, הושרו אלפי שירים בפעילויות 
שנערכו בקנים ברחבי הארץ ומחוץ להם )בטיולים, במחנות, במסעות, בקורסים, בהשתלמויות 
וכו'(. במחקר עליו מתבסס המאמר הנוכחי כל השירים, המהווים יחד את הרפרטואר הכולל 
של שירי התנועה, מוינו, חולקו, סווגו ותויגו על פי מערכת פרמטרים מגוונת, לשש חטיבות 
שירים מרכזיות. כל חטיבה נחלקת לחטיבות משנה ולקבוצות וקבוצות משנה של שירים:25 

ו/או מקורות הלחנים, פרמטרים תפקודיים  נכללו קבוצות תוכן, מקורות התמלילים  בין הפרמטרים   25
 Alan Lomax, Folk Song Style and Culture, New Brunswick, NJ 1968, שונים, פרמטרים על פי

פנקס השירים של נדב ויזל החל משנת 1936. 
באדיבות יד יערי



344  ׀  נתן שחר 

החטיבה הראשונה: שירי תנועה, שירי מעמד, שירי מולדת וקבוצת ההמנונים.. 1
החטיבה השנייה: קבוצות שירים על פי תקופות חיבורם, תוך הדגשת תהליכי החילוף . 2

והשינוי החלים ברפרטואר השירים התנועתי הכולל וברפרטואר שירי חטיבה זו בפרט. 
שירי המגן ושירי ההתגייסות לצבא הבריטי, שירי פלמ"ח ושירי תש"ח, שירי הנח"ל, 

שירי נעמי שמר.
החטיבה השלישית: שתי קבוצות שירים. האחת, מקור לחניה הוא בזמר הרוסי, והשנייה, . 3

מקור לחניה בזמר החסידי. 
החטיבה הרביעית: קבוצות השירים התפקודיים כגון שירי שבת וחג, שירי משאית, . 4

שירי מחול וריקוד, וכן שירי אוכל ושתיה.
החטיבה החמישית: שירים על פי דרכי ביצוע השירה בציבור הקבוצתית, כגון: שירי . 5

מענה לסוגיהם, שירים המושרים בקנון ודרכי שירה נוספות. 
החטיבה השישית משלבת את קבוצות שירי 'הווי, הבאי וכל השאר'.. 6

לא קיימת היררכיה כלשהי בין חטיבות השירים הראשיות, וכך גם לא קיימת היררכיה בין 
חטיבות המשנה לקבוצות השירים )למעט הרצף הכרונולוגי של קבוצות המשנה בחטיבת 
השירים השנייה(. לקט השירים שהושרו בכל אחת מהפעילויות הפרטניות של השירה 
בציבור, כללו מגוון שירים מכמה וכמה חטיבות וקבוצות, הכול בהתאם למקום, לזמן 
ולנסיבות המיוחדות של אותה פעילות תנועתית. זאת ועוד, כמעט כל שיר יכול להימנות 

עם שתיים ואף שלוש חטיבות וקבוצות של שירים.
המחקר על שירי תנועות הנוער הציוניות בארץ ישראל ובישראל מצביע על העובדה 
כי לתנועות הנוער החלוציות הוותיקות, כגון השומר הצעיר, המחנות העולים, הנוער 
העובד, התנועה המאוחדת, ותנועות נוספות היה רפרטואר שירים דומה, לעתים עד כדי 
זהות. ייחודו של רפרטואר שירי השומר הצעיר בהשוואה לתנועות הנוער האחרות, מתבטא 
בעיקר בקבוצות שירי התנועה ושירי 'המעמד', וברפרטואר השירים הרוסיים, שהיה גדול 

ועשיר יותר. בעמודים הבאים אעסוק בייחודו של רפרטואר שירי התנועה.

חטיבת שירי תנועה, שירי מעמד, שירי מולדת וקבוצת ההמנונים
)א( המנונים: שירת המנון/המנונים באירוע תנועתי, נותנת לאירוע כבוד וחגיגיות ומעניקה 
לו חשיבות ציבורית ומכובדות נדרשת. שלושה המנונים הושרו באירועי התנועה: 'התקווה', 
'תחזקנה' והאינטרנציונל. יש לציין כי עד כתיבת שורות אלה טרם נקבע המנון רשמי 
לתנועה. )ב( שירי התנועה: שירים שניכר בהם השיוך התנועתי, גם אם לא נזכר שם התנועה 
בתמליל השיר, אלא יש רק אזכור תכונותיה ואופיה המיוחדים של התנועה בתמליל. חלק 
מהשירים הנזכרים הושרו גם בתנועות נוער אחרות: 'חולצה כחולה', 'בהרים כבר השמש 
מלהטת', 'שחקי שחקי על החלומות', 'כובע של קש', 'פנינו אל השמש העולה'. אולם חלק 

pp. 34-74, ופרמטרים נוספים.
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אחר מושר בעיקר בתנועת השומר הצעיר, כגון: 'מתנוסס הנס על תורן', 'לנדוד לנדוד 
תשוקת שומר', 'נוער כל עם וארץ', 'שומריה' ועוד. בין שירי התנועה המובהקים נמצאים 
השירים )לפי א-ב של האתחלתא( שהושרו בתנועת השומר הצעיר, בשכיחות גבוהה יותר 

בהשוואה לתנועות הנוער האחרות. 

'אהבתי הרוח קל כנפיים'
'אל תשמע בן מוסר אביך'

'אם השמש מסתערת' )פם פרם פם פם(
'אנחנו שרים לך מולדת ואמא'

'בהרים כבר השמש מלהטת'
'גלגלי העולם חורקים שן'

'הוי ארץ מולדת את ארץ תפארת'
'העולם עגול ופתוח' 

'השומרים הם עם שמח'
'חולצה כחולה' 

'כובע של קש'
'כחול ים המים נאוה ירושלים'
'ליל ירח נם כל פרח' )שומריה(

'לנדוד לנדוד תשוקת שומר'
'מתנוסס הנס על תורן'

'נוער כל עם וארץ'
'סער הרשע ייליל על ראשנו'

'על בריקדות/להבה עלי להבה'
'ראו בטלנים שומרים שם'

'רוח אחת תלכדנו' 
'שוב יוצא הזמר אל הדרך'
'שחקי שחקי על החלומות'
'שירה הנוער שיר עתידנו' 

על כמה משירי התנועה
'לנדוד לנדוד' 

כיצד הפך שיר על שוליית טוחן המחפש עבודה לשיר ייחודי לשומר הצעיר? את התמליל 
יוהן לודוויג מילר בשנת 1818, בהיותו סטודנט בברלין. תמליל השיר כלול במחזור שירים 
בשם 'הטוחנת היפה' )Die schöne muellerin( והוא פותח את המחזור.26 פרנץ שוברט 

מחזור שירים הוא בדרך כלל לקט שירים בעלי נושא משותף )song-cycle(. 'הטוחנת היפה' היא בת   26
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)1828-1797( היה הראשון שהלחין עשרים משירי המחזור בשנת 1823 )אופוס 25(. מאז 
חובר, נמנה מחזור שירים זה עם רפרטואר החובה של כל זמר וזמרת המתמחים בשירת 
ה'ליד' )Lied( האירופי. את התמליל הלחין פעם נוספת בשנת 1844 המנצח קרל פרידריך 
צלנר. שינוי מהותי בתמליל השיר בלחנו החדש היה השמטת בתי השיר העוסקים בגלגלי 
הריחיים שבטחנות הקמח, שצלילי קצב סיבובן שימש מוטו מוסיקלי. לא ידוע מי חיבר 

את הנוסח העברי להלחנתו של שוברט:

לנדוד, לנדוד תשוקת שומר / לנדוד, לנדוד תשוקת שומר / לנדוד לנדוד 
// שומר הגון הגון לא יוכל היות / אם בדעתו לא עלה לנדוד / אם בדעתו 
לא עלה לנדוד / לנדוד, לנדוד // בגשם, רוח, סערה / במצב רוח טוב או 
רע / לנדוד, לנדוד / לנדוד, לנדוד // מן המים למדנו זאת, מן המים למדנו 
זאת / מן המים. // הנה הנחל זורם לאט / וגל אל גל לוחש בלאט / אל חוף 

חדש עליו לנדוד / לנדוד, לנדוד // 

כך הפך השיר משיר נדודים של שוליית טוחן ההולך בעקבות המים )המניעים את גלגלי 
תחנת הקמח( ומחפש עבודה, לשיר טיולים לנוער הגרמני, ונמנה עם רפרטואר שירי 
תנועות הנוער הגרמניות, החל מתנועת הוונדרפוגל. השיר תורגם לעברית אגב הכנסת 
שינויים ותוספות. השינוי המהותי בתמליל היה הפיכת הטוחן )הצעיר, כמשתמע משאר 

שירי המחזור( ל'שומר הגון', והוספת בית שלישי, ארצישראלי במהותו. 

'על בריקדות' / 'להבה עלי להבה'
שיר זה הוא בעצם שני שירים שהושרו בזה אחר זה, ובלהט השירה הפכו לשיר אחד. החלק 
הראשון מקורו בשיר מהפכנים פולני שתורגם לעברית בשנת 1934; החלק השני המתחיל 
ב'להבה' חובר בראשית שנות השלושים, כשמרדכי זעירא הלחין את שירו של עמנואל 
הרוסי 'המנון להפועל', המתחיל בשורה 'שירת המרד עולה מזדמרת', והבית השני מתחיל 
במילים 'להבה עלי להבה'. הנושא המובע בתמליל, הסולם המז'ורי המשותף, הדמיון 
הקצבי, אופי השיר ואופי החזרות וסמיכות שירת השירים זה לזה, הפכו כאמור את שני 

השירים לשיר אחד.

על בריקדות קומו העפילו
קומו עלו נא צבא עמלים

דגל אדום אדום 
נישא במרום מרום

כי בא היום
לדגל האדום

הטוחן היפה, אותה מדמיין הנודד הצעיר המחפש עבודת שוליה באחת מטחנות הקמח שלאורך הנהר. 
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כי בא היום
לדגל הדגלים

להבה — עלי להבה, עלי להבה
במקבת נכה כל היום
להבה — כמוך כמונו

כמוך כמונו דגלנו אדום

'אנו עולים ושרים'
ַהן )1960-1881(, לחן: לא ידוע מילים: יעקב כַּ

אנו עולים ושרים! — על חרבות ופגרים.
אנו פוסעים ועוברים... ובאור ובחשכה,

וביודעים ובלא יודעים — את הדרך נלכה — 
אנו עולים ושרים!

פרא דרך ההר, תועה ומלא מכשולים  
ראשו טמון בערפל, ומי ישורנו?  

ואם יודעים אנחנו אשר לא נגיענו —   
אנו עולים!  

על ההר, על ההר — שעה דרור אין מצרים.
ונמשכים הלבבות, העינים נשואות

ומתפרצות לחפשי, ומתמלטות התרועות — 
אנו שרים!

מחבר השיר יעקב כהן נולד בבלארוס ועבר עם משפחתו לפולניה, לעיר הסמוכה ללודז'. 
בעקבות פרעות קישינב שזעזעו את העולם היהודי, כתב שירים מספר, כגון: 'שיר הבריונים' 
)מתחיל בשורה 'ליטשה ליטשה צורי לי'(, ששורת הסיום, 'בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש 

יהודה תקום' הפכה לסיסמת 'השומר'. כהן היה פעיל בתנועה הרביזיוניסטית. 

'שומריה' 
מילים: דב פרנקל, לחן: עממי גרמני 

ליל־ירח. נח כל זרד דומיה. 
בית"רי עלי משמרת — שומר־יה.

הלבנה תשפֹך אורה,
ותאמר בלאט שירה:

שומריה.
על הדרך כחולמת צועדה  
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בת־חוה נאוה, מקסמת, יחידה,  
ושפתיה — חוט־שני —   

תדובבנה שיר־נהי:  
שומריה.   

ויחל לבו קודח לשומר,
'את יפה כאור־ירח' לה אומר — 

תני לבך למעני, 
איש־בית"ר, שומר אני'

שומריה.
'לבבי עיף, יגע — היא דוברה —   

לא אדע להרגע כה מהרה;  
אש הצית הוא במֹחי,  
ועתה תקצר רוחי...'  

שומריה.  
השומר ראשי השקיע, הס, דממה.

חרש הוא תפלה משמיע — אהבה. 
דממת־ליל... ראש אל ראש...

לא תשב עלמה עד בוש...
שומריה.

ליל־ירח. נח כל זרד דומיה.  
בית"רי עלי משמרת — הוא ושומריה,  

הלבנה תשפֹך נגהה,  
ותאמר שיר אהבה:  

שומריה.  

את המילים כתב חבר בית"ר, דב פרנקל, בשנת 1932/3, והוא שהתאים את מילותיו ללחן 
הגרמני.27 מאז נכלל שיר זה כמעט בכל שירון של תנועת בית"ר. לחניכי תנועת השומר 
הצעיר ובוגריה, המילה 'שומריה' היא מילה רבת משמעות, עוד בטרם הפכה לכותרת הכנסים 
הארציים, שנערכו אחת לעשור במתכונת צופית. כדי לכלול את השיר ברפרטואר השירים 
השומרי ו'לשמר' אותו )כלומר, לעשותו שיר שומרי(, חובר בית ראשון ברוח השומר הצעיר, 
הוצא כל שריד בית"רי והוכנסו שומר/ים במקומם, ועל המחברים כתבו 'עממי'. בהסתמך 
על המנהג הארצישראלי לשיר רק את הבית הראשון ולעתים גם את השני, הושמטו השאר. 

וזה שיר בנוסח השומר הצעיר:

הראשון,  בית"ר  בכנס  המשתתפים  עבור  בית"ר  נציבות  שהפיקה  מזכרת  בשירון  לראשונה  פורסם   27
שנערך בארץ ישראל ב־1933.
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על שפת ים כנרת,
שטה ספינה קטנה
ודגלה אדום כאש
וסיסמה עליה יש

שומריה, שומריה, שומריה...
ליל ירח נם כל פרח, דומיה

השומרים על המשמרת, שומריה
הלבנה תשפוך אורה
ותלחש בלאט שירה

שומריה, שומריה, שומריה...

לחן השיר הוא עממי גרמני עליז, שיר על חיי הצוענים המאושרים. את השיר אפשר 
לשיר גם בשני קולות )במרווחי טרצה לאורך כל השיר,28 למעט מקום אחד בו הן הופכות 

לסקסטות(,29 נוסח הלחן המושר בארץ שונה מעט בפזמון.

'שיר הנוער' 
בשנת 1937 פורסם השיר כשיר מקהלה שאת תמלילו העברי חיברה לאה גולדברג, שעלתה 
לארץ בשנת 1935, לאחר שהשלימה את לימודיה האוניברסיטאיים בגרמניה. אפשר להניח 
שאת הנוסח העברי חיברה בהשראת שיר הסטודנטים הוותיק Gaudimus igitur, שנפוץ 
מאוד בקרב הסטודנטים שלמדו באוניברסיטאות באירופה לפני מלחמת העולם השנייה. 
לא ידוע מי התאים את הלחן האירופי לתמליל המושר, אלא אם כן, וזו אחת הסברות, 

שהמשוררת היא שהתאימה את התמליל שחיברה, ללחן אירופי שהכירה.
נוסח עברי: לאה גולדברג, לחן: לא ידוע 

העולם — חלון פתוח,
כל מכשול וגבול נמחק,

התקוה על כנף הרוח
תשאנו למרחק. 

שמח, בחור, בילדותך,  
מלכותך בכפר בעיר,  

צחוק וזמר על שפתיך  
ראה מה טוב להיות צעיר  

השדות פרשו כנפים
למרחב בהיר ורם, 

הטרצה היא מרווח בין שני צלילים בסולם מוסיקלי, הרחוקים זה מזה שלושה צלילים.  28
הסקסטה היא מרווח בין שני צלילים בסולם מוסיקלי הרחוקים זה מזה שישה צלילים.   29
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ותכלתם של השמים
מתחרה בתכלת ים.

צעדנו חיש נרימה  
דרך כפר ודרך עיר,  

כל נתיב מוביל קדימה,   
ראה מה טוב להיות צעיר  

'קדימה' 
מילים: מרדכי אמיתי )1993-1914(, לחן: עממי הונגרי

מתנוסס הנס על התֹרן, 
מתלקחת המדורה. 

על ההר ביערות אֹרן, 
מתלכדת השורה. 

הי, קדימה, אך קדימה   
את קולך בשיר הרימה,   

שירו גילו העפילו במשעול.  
קול קורא מָהר וגבע: בואו־נא,  

בואו שומרים אל חיק הטבע, בואו־נא.  
שירנו מרץ, שירה סוערת,

והיא פורצת ומפוצצת את הכל.
הרימו רגל, הניפו דגל,

נעלה ונעפיל על אף הכל.

'שמחו נא'
את השיר, מילים ולחן, חיבר המלחין והמשורר מתתיהו שלם )וינר( לחגיגות מלאת 15 
שנים לעלייה על הקרקע של קיבוץ בית אלפא, ראשון קיבוצי השומר הצעיר. פרסומו 
הראשון של השיר בדפוס היה בגלוית זמר מסדרה ח' של גלויות הזמר, שהוציאה לאור 
הקרן הקיימת ב־30.1937/8 בתחילתו היה שיר זה ייחודי לתנועה, אך במהלך השנים הפך 

לאחד משירי החג הנפוצים ביותר של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. 

שמחו נא, שמחו נא ופרקו העׁל — 
חג לנו ושמחה, יום לנו גדול.

מאין יצרנו יש:
יד זורע וחורש;

נתן שחר, השיר הארץ־ישראלי וקרן קימת לישראל, ירושלים 1994, עמ' 21.  30
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סלע וצור איתן — 
מים שפע רב נתן;

אז, עצמה וכח.
עור, עורה, התאושש

תוך מעגל גועש, 
משֵנה עבֹד ועמֹל,

עז רוחנו בל יפול!
עורה, עורה, עורה, עור!

'שיירה שלנו' 
מילים: נתן יונתן, לחן: יעקב שגיא

שוב הולך הזמר אל הדרך,
שם הולכים ימינו ובוכים,

שיירה אל אנה את עוברת?
שיירה, עצוב על הדרכים.

שוב נושאת את פת קבר ומים,  
תרמילין, תוגה של מרחבים.  

שוב תולה את עין בשמים  
ומשעול בנתיב־הכוכבים.  

הנה האור דועך על שריוניך,
גם לב־השיר נפתח באהבה,

שיירה שלי, ראשית המנגינה היא
ואיני יודע את סופה.

עלטה, רק קול רינת הנשק,  
אי בזה הדרך חסומה;  

את, שיירתי, גלוית־עיניים,  
רק כדור המוות הוא סומא.  

היא סמואה עד מוות, המתכת,
אך כוכבי־הדרך עוד צחים,

הדרכים יודעות לאן ללכת — 
שובי שיירה אל הדרכים.

עמהן תשאי סמורת־הפלד  
עקשנות, פלדה ולחם־חֹק.  
שיירה שלי אם את נופלת,  

גם שירי יפל עמך רחוק.  
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עָמֵדך הוא, שיירה מקפת, 
יתחם, לא ישאירך לבד,

עד אשר יקטף עמך רקפת
בהרים נֹכח אל באב־אל־וואד.
כי נפֹל בירכתי־הדרך.  

צל עובר ימינו הבורחים —   
שיירה שלנו שאי קודרת  

תֹם־זכרנו, הלאה — בדרכים!  

תמליל השיר פורסם לראשונה בעיתון על המשמר,31 והוקדש לזכרו של אהרון אגסי, חבר 
קיבוצו של המחבר נתן קליין )יונתן(, שנפל בעת שנהג במכונית משא שהובילה מזון 
לירושלים הנצורה. יש לשים לב לכמה שינויים שהכניס המחבר בתמליל, בעיקר בשורות 
הבית הראשון. כיום שרים 'שוב יוצא הזמר אל הדרך שוב הולכים ימינו ובוכים'. במהלך 
השנים קוצר השיר והיום שרים רק שלושה־ארבעה מבתי השיר. את השיר הלחין לראשונה 
רומן ולדמן עבור הלהקה הצבאית אותה ליווה.32 הוא הולחן שוב בידי יעקב שגיא מקיבוץ 
עין השופט ב־1958. בתחילה חשבו רבים כי לחן השיר הוא רוסי.33 את פרסומו הגדול קיבל 
השיר בלחנו של שגיא בביצוע הגבעתרון בליווי 'חמישיית גלבוע', בעיבודו של נחום היימן. 

שירים רוסיים 
אחד המאפיינים המוסיקליים הייחודיים לתנועות הנוער בישראל בכלל ותנועת השומר 
הצעיר בפרט, הוא השירים הרוסיים.34 'שיר רוסי' הוא שיר שתמלילו העברי מושר בלחן 
רוסי )שמחברו לעתים מזוהה ולעתים לא(, ואילו התמליל העברי לעתים 'מעוברת', לעתים 
מתורגם, לעתים כתוב ברוח התמליל הרוסי המקורי, אך לרוב אין לו קשר לתמליל הרוסי 
המקורי. סיפוחם של שירים רוסיים אל הזמר העברי נעשה בכמה גלים. הגל הראשון, הכולל 
שירים כגון 'חושו אחים חושו', 'תחזקנה', 'הייתה צעירה בכנרת', 'קדרו פני השמים', 'סתיו 
מאפיל' ועוד, תחילתו בעלייה הראשונה והוא נמשך עד 1929. השירים הללו מזוהים כשירי 

ראשונים, ואחד ההסברים לשילובם בזמר העברי הוא מוצאם של העולים. 
הגל השני של השירים הרוסיים, שהחל ב־1930, ראשיתו בעשרות סרטי קולנוע מבית 
היוצר הסובייטי שהוצגו בארץ.35 לכל סרט קולנוע היה שיר משלו. אחת מנקודות השיא 
היה סרט קולנוע שהציג את הופעת מקהלת הצבא האדום בפריס, שהוקרן החל משלהי 

בתאריך 4.5.1948.   31
היה אקורדיוניסט בלהקה הצבאית הארצית שהוקמה במלחמת השחרור.   32

עדות יעקב שגיא למחבר, 1979.  33
המונח כולל שירים שמקורם באוקראינה, ברוסיה או בבלרוס, ושירים סובייטיים.  34

למשל, הדרך לחיים, נעורי גורקי, קובץ מלחמתי מס' 8, הזוחל בשחקים, נץ הים, הפואמה הפדגוגית,   35
ועוד.
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שנת 1938, בקולנוע מוגרבי בתל־אביב וברחבי הארץ. בסרט זה הושמעו לראשונה השירים 
הרוסיים בביצועה המרהיב של מקהלת הצבא האדום. 

בשנות מלחמת העולם השנייה ובשנים שלאחריה, טופחה בארץ ישראל הערצה לגבורתו 
של העם הרוסי, ומנהיגו, לגבורתם של חיילי הצבא האדום ומפקדיו, ולגבורתם של הפרטיזנים 
הרוסיים. הצבא האדום הוא שניצח בסטלינגרד, הוא ששחרר את ארצות מזרח אירופה מאימת 
הנאציזם, הוא שכבש את גרמניה, וקורבנותיו היו הגדולים ביותר בהשוואה לשאר צבאות 
בעלות הברית. למיתוס זה, שנתמך ולווה בסרטי התעמולה הסובייטיים, ובספרים שתורגמו 
אז לעברית,36 צורפו שירים רוסיים רבים, שחלקם הושמעו בארץ גם על במות הבידור.37 
לחני שירים רוסיים שהתחבבו אז על רבים שימשו גם כלחנים לחרוזיהם הראשוניים של 
בעלי יד קלה וחרזנים לעת מצוא ששירתו אז בפלוגות הפלמ"ח שהוקם ב־1941. מתנדבי 
הפלמ"ח היו חברי הכשרות תנועות הנוער החלוציות שסיימו זה עתה את פרק החניכות 
בתנועות הנוער וחברו יחד להכשרות קיבוציות, כשכל הכשרה מטפחת את ההווי הייחודי 

לה שהיה המשכו של הווי תנועת הנוער שבה עברה תקופת חניכותם.
אותם חרזנים לעת מצוא, שראשית כתיבתם נעשתה אז לצורכי אירועי ההווי והמסיבות 
הפנימיות, כתבו בעיקר על פעילויותיהם והווייתם העכשווית. בתום מלחמת העולם השנייה 
ותחילת המאבק בשלטון המנדט הבריטי, שהפך אז עוין למפעל הציוני, החלה נִשירה המונית 
של שירים מרפרטואר שירי תנועות הנוער. נשרו אז שירים שעודדו את ההתנדבות לצבא 
הבריטי ושירי ההווי הצבאי של המתנדבים הארצישראלים. כמו כן נמשך תהליך הנשירה 
הטבעי של השירים הוותיקים, שהיו אז בעיקר שירי הראשונים, שירי חלוצים ושירי מולדת. 
זאת ועוד, מן השירים העבריים החדשים שנכתבו אז )מילים ולחן( נקלטו ברפרטואר שירי 
תנועות הנוער רק שירים מעטים. בצד היעלמותם של שירים וקבוצות שירים, מצד אחד, ואי 
קליטת שירים חדשים מצד שני, נוצר חלל ריק ברפרטואר שירי הפלמ"ח ותנועות הנוער. 
את החלל הריק שנוצר מילאו במהירות בעיקר שתי קבוצות שירים שהיו זמינות. השירים 

החדשים שחוברו ב'אוהלי הפלמ"ח',38 והשירים הרוסיים. 
באמצעות שירים חדשים אלה, שנכתבו זה עתה, פגשו חברי הכשרות הפלמ"ח, ואתם 
בוגרי וחניכי תנועות הנוער לראשונה, את בני דמותם, 'יפי הבלורית והתואר', כשהם 
מתוארים בשפתם הארצישראלית. שירי הפלמ"ח היו עבורם מעין תמונת ראי שבה הם, 
מעשיהם והווייתם נשקפים למולם. דודו וציפי, מוטי ורותי, מוטקה ובת שבע, היו רק חלק 
מהדמויות שהשתקפו אליהם במראת השירים. וכפי שהתוודעו אז אל ציפ ושושנה כך גם 

ראו למשל את ספרו של אלכסנדר בק, אנשי פאנפילוב, עין חרוד 1946, שהיה כעין ספר חובה בפלמ"ח,   36
וכן את ספרו של ניקולאי אוסטרובסקי, כיצד נתחשלה הפלדה, תל־אביב 1946. 

כמו למשל, 'רינה', 'ילדי ההפקר' )אתחלתא 'בין שלוש ובין ארבע'(, 'תכול המטפחת'.  37
כותבי התמלילים בפלמ"ח היו אז חיים חפר, חיים גורי, זרובבל גלעד ועוד, שהחלו בכתיבת פזמונים   38
לעת מצוא, אך הפכו כתיבה זו למקצוע. בין המלחינים היו דוד זהבי, אלכסנדר )סשה( ארגוב, משה 

וילנסקי, שמואל פרשקו, מרדכי זעירא ומאיר נוי. 
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התוודעו אל וניה וקטיושה, אל פרשי בודיוני ואל זויה, וכמובן גם אל נופי הדנייפר, הוולגה 
ושאר הנופים של 'אמא רוסיה'. השירים הרוסיים התקבלו בזרועות פתוחות וליתר דיוק, 
בפיות וגרונות נכונים )תרתי משמע(, ומכיוון שהשמות נתן קליין לימים יונתן, חיים פיינר 
)לימים: חפר( חיים גורי, ואחרים, היו אז שמות אנונימיים, ואילו מקור הלחנים הרוסי היה 

ידוע יותר, התקבל המונח 'שירים רוסיים' לקבוצת שירים זו, מונח הרווח עד היום. 
הקיבוץ הארצי הוא שאימץ לראשונה את השירים הרוסיים. לקראת 7 בנובמבר 1945, 
הוציאה המחלקה לחברה ותרבות את החוברת מזמרת רוסיה שערך ניסים ניסימוב, והוקדשה 
כולה לחגיגות 7 בנובמבר, יום המהפכה הרוסית. במבוא לחוברת נכתב: 'הן בשנות המהפיכה 
והן לאחריה נוצרו הרבה שירים אשר נתנו ביטוי להרגשות מבצעיה — המוני העמלים. 
ידוע לכולם מה רב היה תפקיד השירה באותן השנים: היא עודדה את הרגשת הקוממיות 
והדריכה לקראת הקרב. אל יגרע על כן מקומו של השיר הרוסי המהפכני והעממי בחג הזה'. 
שנה קודם לכן, בנובמבר 1944, כתב נתן קליין את תמלילו הראשון, 'דוגית נוסעת', 

ללחן רוסי שלמד מחבר.39 השיר חובר כנראה בשלהי שנת 40.1944 
עם תום מלחמת השחרור, פירוק הפלמ"ח )1948( והתפרקות הצ'יזבטרון )1949(, 
המשיכו תנועות הנוער החלוציות, ובעיקר השומר הצעיר, לשיר את השירים הרוסיים ואת 
שירי הפלמ"ח. בשנות החמישים, בעיקר לאחר מלחמת סיני, החלו שירי להקת הנח"ל 
להחליף את שירי הפלמ"ח, והשירים הרוסיים הפכו בשירוני התנועה לישות עצמאית 
נפרדת כשהחלו להופיע במקובץ, כמדור נפרד תחת הכותרת 'שירים רוסיים'. מרבית 
השירים הרוסיים במדורים אלה היו שירי הגל השני.41 בשלב זה החלו השירים הרוסיים 
להיות נושא שירה ייחודי בתנועות הנוער בכלל ובתנועת השומר הצעיר בפרט, שהיוותה 
מעין סמן שמאלי לשירים הרוסיים, כשהיא מקדישה לכך שירונים מיוחדים. ב־1961 
הופיע בהוצאת השומר הצעיר שירון בשכפול בשם שירים רוסיים עממיים, ובו 35 שירים 
ממבחר הרפרטואר הרוסי כגון: 'עגורים ')אתחלתא 'אצל זה החוף'(, 'רוח רד מן ההרים', 
'לא הרוח הוא אשר יצא לו', 'רוח מבדרת שובל שמלתה', 'מי יש לו ריבה כזאת', 'עלי דון 
אלה בודדת', 'יעל' )אתחלתא 'על ענפי שיטה'(, 'שאון התותחים', 'זויה', 'במורד הדנייפר 
דוהרים סוסים' ועוד. בהקדמה לשירון נכתבו הנחיות כיצד לפרש את המהלך המוסיקלי 

של השירים וכיצד לשיר את השירים.
לאור הצלחת השירים הרוסיים בתנועה, החליטה מחלקת התרבות בהנהגה הראשית 
של התנועה לקיים כנס מיוחד לשירים הרוסיים עבור מארגני השירה בציבור בתנועה 
ומדריכיה, ב־13 בינואר 1966. לקראת הכנס הפיקה מחלקת התרבות שירון מיוחד שהכיל 
72 שירים. מספר שירים הופיעו בטקסט הרוסי המקורי, בתעתיק עברי. כמעט לכל השירים 

את הלחן כתב המלחין הרוסי לב שוורץ, אותו למד יונתן מחברו דן בן אשר. גרסה זו נתמכת ברשימתה   39
של צפירה יונתן, 'והדוגית עוד נוסעת', אתר חדשות בן עזר, מס' 427, 16 במארס 2009.

בשולי הדף שעליו כתב יונתן את תמליל השיר רשום 2.11.1944.   40
בחלק מפנקסי השירים האישיים אפשר היה למצוא גם שירים מהגל השלישי.   41
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ניתנו גם כותרות ברוסית וכן שתיים־שלוש תיבות לחן לתזכורת. בשירון שירים לכייפת 
מ־1970 מדור השירים הרוסיים הוא המדור הגדול ביותר ומונה 66 שירים. בהתכנסויות 
הנוסטלגיות הנערכות מעת לעת ובתכיפות רבה, מככבים השירים הרוסיים כקבוצת שירים 
נפרדת שבלעדיה לא תיתכן נוסטלגיה תנועתית אמתית. להלן כמה שירים )על פי האתחלתא( 

שאותם הרבו לשיר בקני התנועה בתקופות זמן שונות:

אל ההר יצאו הצוענים לשוח
אמא אמרה לווניה

אשלח כדורי הראשון באויב
את ארצי את ערבה 

במורדות הדנייפר דוהרים סוסים
בסמטה צרה בקצווי העיר 

דוגית נוסעת מפרשיה שניים
היה היו היו שני חברים

היה זה נטשה בליל
הלוך הלכה החבריה לצבא האדום

טוהר ותכול המטפחת
לא הרוח הוא אשר יצא לו

למה אמא נתתיני לגורל אכזר
לבלבו אגס וגם תפוח

לי כל גל נושא מזכרת
עומדים אנחנו במשמרת

עלי דון אלה בודדת
עם ליל חורפי האור גישש ברטט

ערבה פרשה כנפיה
ערפל ערפילי ערפיליים

פעם החבר בודיוני על סוסו רכב
צבעונים אך אלו צבעונים
צלצל קתרוס צלצל בעצב

קטנתי תשמעי בארצנו
קפיטן היה אחד לא ירא

שאון התותחים נדם
ועוד עשרות רבות מאד של שירים.
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אחרית דבר
לאחר המהפך הפוליטי בשנת 1977 ובשנות השמונים של המאה הקודמת חלו בחברה 
הישראלית שינויים רבים, בהם גם המשברים הכלכליים, החברתיים והערכיים בתנועה 
הקיבוצית ובקיבוצי השומר הצעיר בכלל זה. אחת מתוצאות שינויים אלה הייתה ירידה 
דרסטית במספר חניכי תנועות הנוער ובכלל זה בתנועת השומר הצעיר. ההצטרפות לקיבוץ 
הייתה עד אז אחת מפסגות ההגשמה האישית של חבר התנועה, ומשזו התבטלה, השתנה 
גם כל סולם הערכים המסורתי של התנועה. השינויים בסולם הערכים התנועתי המסורתי 

הביא גם לשינויים מפליגים בחשיבה התנועתית.
בד בבד עם המהפך והשינויים בחברה הישראלית חלו שינויים מפליגים גם בזמר 
העברי, שהתבטאו בעיקר במהות המוסיקלית של הזמר העברי ובתכניו. מצד אחד גדל מאוד 
הביקוש מצד הנוער לשירים בסגנונות הפופ והרוק. סגנונות אלה, שבאו לארץ מארצות 
הברית ומאירופה, נדרשו להשמעה בישראל, והחלו למלא את מרחב ההשמעה הציבורי, אם 
כתוצאה מהביקוש לסגנון זה שבא מקהל המאזינים הצעיר ואם כתוצאה מכניסתם של יותר 
ויותר עורכי תכניות צעירים לרשתות השידור. מראשית שנות השמונים הואצו השינויים 
בזמר העברי, עם תפוצתו של הסגנון המזרחי־ים תיכוני. גם רשימת מחברי השירים שינתה 
את פניה לחלוטין, ובראש הרשימה החלו לתפוס מקום המחברים המבצעים בעצמם את 
שיריהם.42 השירים שהם חיברו עסקו בתכנים אישיים ובמהות סגנונית מוסיקלית אישית 
שאיננה מותאמת לערכי התנועה, ל'שירת היחד' התנועתית ולשירת הרבים. בקני התנועה 
חדלה שירת היחד התנועתית — השירה בציבור, ובכינוסי התנועה החלו להופיע להקות רוק 
תנועתיות עם כל סממני תרבות הרוק שעד אז לא הייתה להם דריסת רגל בקיני התנועה. 
במשך כשבעים שנים )1983-1913( התגבש רפרטואר שירים תנועתי מגוון, שהיה פס 
הקול התנועתי. רפרטואר שירים זה, שהוא חלק ממורשת התנועה, נשאר כמעט ללא שימוש 

עכשווי בקני התנועה, למעט אירועי נוסטלגיה שונים, והוא הולך ונשכח. 

singer-songwriter. נסים קלדרון, יום שני: על שירה ורוק בישראל אחרי יונה וולך, אור יהודה 2009,   42
עמ' 457-187.


