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 אליהו הכהן
 " עברו בגילגוליםחמש שנים על מיכאל"

 
 "חמש שנים עברו על דן". שרים בגאון את שנת הלימודים החלה. תלמידי כיתות א' 

"בטל ישב מעבודה, חופשי מתרפקות על השיר נעים הלחן, אינן מתמוגגות מהמילים ההגננות 
 .ר אלא רק השתעשעו ורקדו.מלימודים", המרמזות כי בעצם בהיותם בגן לא למדו הילדים דב

 
 , אלו גלגולים הוא עבר ומה היו צעדיו הראשונים בארץ?זה כיצד נולד שיר

. באותה שנה התיישבה קבוצה של חברי 1111צלילי הלחן נשמעו לראשונה בארץ בסוף שנת 
"השומר" על אדמת מרחביה. זאת הייתה תקיעת היתד הראשונה של ההתיישבות היהודית 

ֵאל, שרכב על סוסו בעת סיור באדמת עמק יז רעאל. אחד מאנשי החבורה הזאת, השומר מרדכי ִיגָּ
של שמירה בעונת הקציר, הותקף ע"י תשעה מערביי הסביבה רכובים על סוסיהם, ובתרגיל של 

 הסחה הצליח להיחלץ מהם ואף לפגוע בשלושה מהם.
ה שעורר הדים רבים השומר יגאל אמנם נאסר ונכלא, אך התקרית עצמה נתפשה כמעשה גבור

שנילווה אל אנשי "השומר" בגליל, חיבר בהשראת האירוע "שיר  ביישוב. הסופר אהרון ראובני,
 ערש של שומר", המאחל לילדי העמק שכאשר יגדלו יהיו אמיצי לב כמו השומר יגאל.

ראובני, איש העלייה השנייה, חבר בתנועת "פועלי ציון" היידישיסטית ואחיו של מי שהיה 
יידיש ותוך זמן קצר עקבות שיר במים נשיא המדינה השני יצחק בן צבי, חיבר את השיר בלי

מצאו את עצמן אמהות מכפר תבור, יבנאל ובית גן שרות לעולליהן את השיר בלחן המוכר לנו 
 היום כלחן השיר "חמש שנים". 

חרונים השיר הקשורים באירוע, והם הבתים הא להלן שלושת בתישמונה בתים היו לשיר. 
 אוריאל אופק. -בשיר. תרגם לעברית 

 
ל ָאז   ווי העלדען ווי פארצייטיגע  ּוְכמֹו ַהִגּבֹוִרים שֶׁ

ֹעז   זיין שטארק, דיין האנד ווי שטאל, ה; –יְָּדָך תָּ דָּ  ְפלָּ
ַעז,    ביי היגע און ביי זייטיגע ל וָּ  ִתְהיֶׁה ָאז ְמֻהלָּ

ִקים נוֹ    בערימט אין גאנצען טאל. ֲעמָּ ע.ּבָּ  דָּ
  

 ִתְהיֶׁה, ַיְלִדי, שֹוֵמר רֹוֵכב  סט'פאהרען רייטענדיג -א וואכטער 
א;   אהן פחד און אהן שרעק,  ְּבִלי ַפַחד ּומֹורָּ

 ַעל ַדְרְכָך ֹלא ִיְתַיֵצב  דער פיינד ניט וואגען שטרייטנדיג
א.   זיך שטעלן אויף דיין וועג. ס נֹורָּ מָּ  ֹשּום ִאיש חָּ

  
ִהיר ַכְצִבי, ַעז ַכנֵָּמר   ג, מיין שעהניקער,סט'זיין מזל'די  מָּ

אל;    און פלינק ווי יגאל,  ִתְהיֶׁה ְּבִיְזְרעֶׁ
 ַאִמיץ ַהֵלב ְכמֹו ַהשֹוֵמר  לולי, מיין העלד, מיין קליינינקער,

ֵאל.    מיין בלום פון יזרעאל.  ֲהֹלא הּוא ִיגָּ
 

 הואבת שירו בשיר שהכיר לפני שעלה לארץ. הסתייע בכתי , יליד פולטבה שבאוקראינה,ראובני
נודע ביידיש מאת יוס'ל גויכברג, הפותח  שיר ערש )"וויגליד"( יצק את מילותיו לתוך תבנית של

 בבית הבא:
 

שֹון,   איי ליו, האלט איין דיין צינגעלע, ת ַהלָּ  ְליּו לּו, ֲעֹצר אֶׁ
 ֲחַדל ִלְצֹעק, נּו, ַדי!    גענוג שוין שרייען דיר,

ה, ַיְלִדי, ִלישֹון...  ו שלאפסט ניט מער, מיין יינגעלעד ר ֹלא ִתְרצֶׁ  ְכבָּ
א, נּו, ּבֹוא ֵאַלי.    נו, שא, נו קום צו מיר.  נּו, שָּ
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ועליהם הוסיף חמישה בתים  שאל משירו זה של גויכברג את שלושת הבתים הראשונים,ראובני 

 מפרי עטו המתייחסים לשומר יגאל ולאירוע בעמק.
כאורה, ניתן היה לראות בשיר הערש ביידיש את המקור ללחן השיר. אולם על פי עדויות ל

בשם "תפילה",  רוסי שירשקדם לו של שאל את לחנו מלחן בעצם שבידי, שיר הערש ביידיש 
לרמונטוב היה המשורר הרוסי שהטביע את  .1381בשנת  שחיבר המשורר מיכאיל לרמונטוב

 י חיבת ציון ואחריה יותר מכל משורר אחר. חותמו על השירה העברית בימ
"חמש שנים", עוד במאה התשע המוכר לנו מהשיר היה השיר המוקדם ביותר שהושר בלחן  זה

 של המשורר דוד שמעוני: ם מרוסיתהשיר בתרגו הנה לפנינועשרה. 
 

ה  ְתִפלָּ
 

ה, שָּ ה, קָּ רָּ  ִּבְשַעת ַחִיים מָּ
ה,  ֵעת ִּבי ַהֵלב ִיְדוֶׁ

ה  ה,ְתִפלָּ ְלֲחשָּ ה ָאז אֶׁ  ְטִמירָּ
ה. ה ַעל פֶׁ ְלֲחשָּ  ָאז אֶׁ

 
 ְּבֵצרּוֵפי ִניִבים ַחִיים
ם, פּון ַמְרֵפא נְֶׁעלָּ  צָּ

ִאים ה, ְיִפי ְפלָּ  ִויִפי ְקֻדשָּ
ם.  נֹוֵשם ְּבִצְלצּולָּ

 
ה א ִמֵלב ִנְדכֶׁ  ִיַגל ַמשָּ

ֵפק יֱֶׁאַזל.  ְוַהסָּ
ה ְבכֶׁ  ְושּוב ַאֲאִמין ְושּוב אֶׁ

ל  ְך, ַמה ַקל.ְוַקל כָּ  כָּ
 

שפיץ,  –של פנחס הררי  ועל פי עדותשירו של לרמונטוב תורגם לשפות רבות, ביניהן הונגרית, 
לשיר את שירו של לרמונטוב בלחן זה בבית  בהונגריה נהגו נוצריםהמצויה בידי, יליד הונגריה, 

מכך שלחן  "הופתעתי –סיפר לי הררי  –"כשהגעתי לארץ" קברות, לנוכח מצבות יקיריהם. 
 עצוב של שיר שהושר בבתי עלמין הודבק בארץ לשיר ילדים שמח".

 
 יידישאי הזה לשיר עברי ארץ ישראלי?-מתי, אם כן, נצמד הלחן הרוסי

הגרסה העברית הראשונה שהושרה בארץ לצלילי לחן זה, נכתבה על ידי משה דפנא, מורה 
 . אהרון ראובניבמושבה גדרה, בהשראת שירו של 

חיבר לילדי העמק שיר בשם "עם הוא   .במרחביהעלילות השומר יגאל טרף למתעדי הצ דפנא
ביידיש, אך בעוד שירו של  משירו של גויכברגהושפע  כמו ראובני גם הוא .שחר עורה ילד חן"

א הסתפק בארבעה בתים לעומת שמונה דפנ. שיר ערש, דפנא חיבר שיר השכמה ראובני היה
.  את שמו של השומר יגאל לא הסמוך תבורהאת הר  ף השירשילב בנוובשירו של ראובני, 

ֵאל בצירוףאך  ,הזכיר במפורש  : "ארצו ִיְגַאל". במובלע מופיע ִיגָּ
 

ד ֵחן ה יֶׁלֶׁ  ,ִעם ַשַחר עּורָּ

ד א יָּבֹוא ִמיָּ  .ַאּבָּ
 ִעם ֵליל ִנְפַתל ַויּוַכל לוֹ 

ַמד  .ַעל ִמְשַמְרתֹו עָּ

 

פּוג ַטל ר הּוא יָּבֹוא-סָּ  ,ֹּבקֶׁ

 .ִלּבֹו ֵער, ַרֲענָּן
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אֹור גֹוֵבר, ְרֵאה, ַיְלִדי  ,הָּ

ן ֹרן ִצפֹור ַּבגָּ  .תָּ

 

ש ֻכלוֹ  דָּ ה חָּ  ,ַהְסֵכת, ִשיר זֶׁ

 .ִמְזמֹור ִלְבֵני ַהְדרֹור
ם ס ָאִביָך שָּ   ַעל סּוס ַקל טָּ

בֹור ל ַהר תָּ   .ֵמֵאצֶׁ

 

א זֶׁה-ּוְלַמד, ַיְלִדי, ִשיר לֶׁ  ,פֶׁ

 ,איִשיר דֹור ֻכלֹו ַזכַ 

אֹון ַאְרצֹו ִיְגַאל ל וָּ מָּ   –ְּבעָּ

ַחי  !ִיְפַעל, ִיְגַּבר וָּ
 

לשני השירים האלה הייתה השפעה על השמות הפרטיים שהוענקו אז לילדי הארץ. בעקבות 
ֵאל, ושירו של דפנא עודד רבים לבחור בשם  שירו של ראובני העניקו הורים לבניהם את השם ִיגָּ

 ִיְגַאל. 
רה שלמה ויינשטיין החליט לשבץ את השיר "עם שחר עורה ילד חן"  מנהל בית הספר בסג'

בתוך מחזה לילדים בשם "השובב", שחיבר לתלמידי בית ספרו. הצגת הבכורה נערכה אמנם 
בסג'רה, אך בעקבות הצלחתה סובבה ברחבי הארץ ובכך תרם ויינשטיין להתפשטותו המהירה 

 של השיר.
הקליטה את השיר הייתה טובה פירון, מי שהתפרסמה בארץ עוד בהופעותיה הזמרת הראשונה ש

 בתיאטרון הסטירי "הקומקום".
 

תחנה נוספת בדרכו של הלחן, עוד טרם הוצמד לשיר "חמש שנים", הייתה כאשר חיבר המשורר 
 :יצחק קצנלסון שיר ילדים עם פתיחה דומה ל"עם שחר"

 
שִעם  מֶׁ ד ֵחן שֶׁ ה יֶׁלֶׁ  ,קּומָּ
ל ח ְפֵנה. ְואֶׁ  ַהִמְזרָּ

ה ַצח וַ  ש עֹולֶׁ מֶׁ ְךַהשֶׁ  ,זָּ
מֹוהּו ְּבִני ֱהיֵ   ה!כָּ

 
 שהותאם למילים עבריות.יידישאי  –זה היה גלגול נוסף של הלחן הרוסי 

 
 את השיר "חמש שנים" וקרא לו בשםקצנלסון המשורר יצחק  רק כעבור שנים אחדות, חיבר

 "הפרידה". 
"לשון וספר" שערך  במקראה , כפי שפורסםעם ציור נילווה מוצג בזה של השיר המקורינוסח ה

מילות  (.1191) תרפ"ד תשנלהופיע ב ההחלש , אחת מסדרת מקראות לבתי ספריעקב פיכמן
, לא הותאמה לו עדיין לראשונהכשהשיר פורסם  שכן, אלה המושרות כיוםלהשיר אינן זהות 
  מנגינה כלשהי.

 
י של השיר "הפרידה" היה המלחין יואל אנגל. הוא מי שהלחין לראשונה את הנוסח הראשונ

בעת שהותו בגרמניה. את המילים והלחן, שאינו מוכר היום, הוא פרסם  1198עשה זאת בשנת 
בשירון "שירי ילדים" שנדפס בלייפציג ויצא בהוצאת "יבנה" ירושלים, מטעם קבוצת המנגן 

י יפהפה, מעשה ידי ליאוניד במוסקבה. היה זה שירון מהודר, שבשערו נדפס ציור צבעונ
 –פסטרנק, אביו של המשורר בוריס פסטרנק. הוא כלל תשעה שירי ילדים, הראשון ביניהם 

 "הפרידה".
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מפי גיתית שובל, במסגרת פינה במועדון הזמר שהגשתי שודר בהשמעת בכורה השיר בלחן זה 
 בבית המורה בתל אביב. 1131בשנת 

ים, שלא כמו שירי בגני הילד. הוא לא נקלט חנו של אנגלבלההצלחה לא האירה פנים לשיר 
 ה רבה.תפוצזכו לש)נומי נומי ילדתי, גשם גשם משמים, בא האביב(  אנגל ילדים אחרים של

 על ידי ילדים. תיקלטנהכדי שמה, לרענון  ם המילים שחיבר קצנלסון היו זקוקותגנראה כי 
 

 כר ומושר כיום?מתי ועל ידי מי שונה השיר "הפרידה" לנוסח המו
 

המשורר את נוסח השיר היה  נטל על עצמו לעדכןמי שכפי שמסר לי, לוין קיפניס, על פי גרסת 
נמנע מעברית מסורבלת שעלולה הייתה להקשות על , הניסוחפישט את דפנא   .משה דפנא

שירו שלו "עם של לחן ה התאים לשיר אתהילדים, והציב תחתיה לשון שוטפת וקליטה. הוא 
 ".עורה ילד חןשחר 
 של קצנלסון בכל גני הילדים.המעודכן נקלט שירו  תוך זמן קצר ואכן

שהיה קיפניס, כך סיפר לי  .את השם מיכאלעל כנו רק את שם הילד לא שינה דפנא: הוא השאיר 
. את המקראה הוציא מקראה "ספר הכיתה ב'"להשיר הנוסח החדש של את  הכניסשמי גם 

 :צאת שטיבל בראשית שנות השלושיםבהו אלארי .קיפניס בשיתוף עם ז
 

ִנים  ֵמש שָּ ֵאלחָּ  ,על ִמיכָּ
ְברּו ְּבִרקּוִדים  .עָּ
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ה, ֵטל יַָּשב ֵמֲעבֹודָּ  ּבָּ
ְפִשי ִמִלמּוִדים  .חָּ

 

יּו לֹו ֲחֵבִרים ה הָּ  :ְשֹלשָּ

ַּבְמלּונָּה ן שֶׁ  ,ַנְבחָּ
ֹחר  תּול שָּ ִקיק –חָּ  ַרִּבי לָּ

ְך יֹונָּה  .ּוַבשֹובָּ

 
ֵמש שָּ   ִנים ּוַבִשִשיתחָּ

א רָּ יו קָּ ל ֲחֵברָּ  :אֶׁ
ִקיק לֹום לָּ ן, שָּ לֹום ַנְבחָּ  שָּ

לֹום יֹונָּה ְצחֹורָּ   ה.שָּ
 

ה ִלי ר ֵאְלכָּ ל ֵּבית ַהֵספֶׁ  אֶׁ
ו ְלַמד יֹום יֹום ַעְכשָּ  .אֶׁ

 ַחכּו ַעד ְכלֹות ַהִלמּוִדים
י  ו.שּוב ִנְשַתְעַשע ַיְחדָּ

 
 אין יודע. - דןל מי יזם את שינוי השם מיכאל

הייתה שיפור החריזה . מיכאל לא תאם לחרוז בשיר, ואילו  לחילופי השמותלכאורה, הסיבה 
 חלקכ התרחשששינוי זה  אך זוהי סיבה משנית. סביר יותר /עבודה היה חרוז משופר יותר.דן
 בשלהי תקופת היישוב. ץהילדים בארשירי על ה שתלטנדון" שהית ה"דמגממ

בזה בארץ  התפרסמו ,ועד הקמת המדינה השנייה של שנות השלושיםהמחצית מהחל ש מסתבר,
: "דן עוד לא מלאו לו שבע", "דנה'לה אכול את דן כיכב ילד בשם שירים שבהםאחר זה 

 .הבננה'לה", "שמי הוא דני דן, דני הקטנטן", "אמא אמרה לי: דני"
 השםוקצר.  טי רענןם פררצון לאפיין את ילדי הארץ בשהנראה המניע לתופעה זו היה ככל ה

בשנות הגלות עובדה היא שבפועל הוא היה שם חדש. אך , שם ישן נושןאמנם הוא דן  המקראי
 הדירו אותוהשם היחיד מתוך שנים עשר השבטים ש .שם דןב הארוכות לא נקראו ילדים יהודים

חמס  כלי)" שמעון ולוי אפילו בני יעקב המקוללים. היה דן מרפרטואר השמות של ילדי ישראל
אל נכון, באלפיים  לא תמצאזכו שייקראו ילדים על שמם, אך  ארור אפם כי עז"(מכרותיהם, 
"יהי דן נחש  :בברכת יעקבהשלילי שאולי בגלל הדימוי  חכם יהודי שנקרא רבי דן. שנות גלות,

 עלי דרך שפיפון עלי אורח הנושך עקבי סוס וייפול רוכבו לאחור".
, לשיר לודז'" שנכתב באת השיר "חמש שניםאפוא הפך  ,לדן שינוי שם גיבור השיר ממיכאל

ו ממשיכבעצם, הוא  שאיננו בוכה אף פעם.גיבור ונבון, ילד  , כידוע,ארץ ישראלי, צברי. דני הוא
בעת , שהפיל לאחור את תוקפו של יגאל השומר, גיבור האירוע בעמק בראשית המאה העשרים

 רכב על סוס.ש

שירה של נעמי שמר "בראשון שורות אחדות מתוך לא אזכור לא נוכל לסיים רשימה זו ל
  השיר:לספטמבר" שבו היא מתייחסת אל 

 
צּוב ד עָּ חָּ  ֵיש ִשיר אֶׁ

ֲאִני זֹוֵכר ִמְזמַ   ,ןשֶׁ
שחֹ עֹוד ִמִלְפֵני הַ   פֶׁ

גָּ עֹוד ִמס  ן:ֹוף הָּ
ְלפּו ִנים חָּ ֵמש שָּ  חָּ

ן ֵאל אֹו ַעל דָּ  .ַעל ִמיכָּ
 ידּואּוַלי ַתגִ 

אן?ַמה כָּ  ֵמַח כָּ ְך שָּ  ל כָּ
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 אחתום במילים אחדות על מחבר השיר יצחק קצנלסון:
מאות שירים פרסם יצחק קצנלסון בעשרות הספרים שהוציא, ביניהם מקראות לבתי ספר, 

 אסופות שירים, מחזות וחזיונות, סיפורים ואגדות.
 ,ים הלילות בכנען", וזכה לשמוע את שיריו "יפ1181ו  1195 יםהוא ביקר בארץ פעמיים, בשנ

 מושרים בכל מקום שביקר בו.  , "רוח עצוב" ו"יהודים מרקדים""גילו הגלילים"
השני, שחל בחגיגות מחצית היובל לתל אביב, הוא חיבר המנון לתל אביב, ובו טבע  ביקורוב

נסחף על ידי  בחוף הים, רחוץירד ל בשהותו בעיר לראשונה את המונח "עיר לבנה" לתל אביב.
וטבע. ברגע האחרון ניצל ע"י מתרחצים שמשו אותו מן המים והחזירו נשימה  ם הסועריםהגלי

 לאפו.
בימי מלחמת העולם השנייה, הופרד ממשפחתו, ובתנאי מצוקה חיבר עשרות יצירות, שירים 

השלים  1111ומחזות, ביניהם הפואמה "השיר על העם היהודי שנהרג" שכתבה ביידיש. בינואר 
 במאי אותה שנה נרצח באושוויץ. 8-ינה במקום מחבוא, ובאת הפואמה והצפ


