וזה הזמן ל:
(זמנים ומועדי ישראל בראי תרבות ויצירה ישראלית)

יום ירושלים

זמן למחשבה אישית
(מה חשוב לנו לזכור על ירושלים? מה אנחנו מבקשים לשכוח? ומה אנחנו מעלים על ראש שמחתינו?)

ְׁרּוש ַליִם ִת ְׁשכַח י ְִׁמינִ י ִת ְׁדבַ ק לְׁ שֹונִ י לְׁ ִחכִ י ִאם ל ֹא אֶ זְׁ כְׁ ֵרכִ י ִאם ל ֹא אַ ֲעלֶה אֶ ת
" ִאם אֶ ְׁשכָּחֵ ְך י ָּ
תהלים קלז ,ה-ו
ש ְׁמחָּ ִתי".
ְׁרּוש ַליִם עַ ל ר ֹאש ִ
י ָּ
ככוונות טובות בדרך
א.
נסענו ברחובות ירושלים
ובעיני השמאלית תקתוק משונה
פעימות לב בקצה העפעף.
אמרת " ,זה איזשהו עצב שיש לך שם"
וחשבתי ,שאין לך מושג
עד כמה שאת צודקת.
ב.
נדמה שחומות ירושלים סובבות סביבי שבע פעמים
אולי בסוף אפל.
ג.
אני נוסעת מן העיר הזאת .מוצא ,שרש ,שער הגיא
שמות המחלפים אומרים שירה
במילים נרדפות לרחם
הפעם אצא נטולת היסטוריה (אשכחך ירושלים)
השקדיות מבעד לחלון האוטובוס יפרחו ככוונות טובות בדרך
ילבלבו בחולין המפתה את הלב
ילי שנר

אל השמחה שבמקומות הנמוכים.

זמן לחזור למקור
(על מה ולמה נחגג "יום ירושלים")

עברית:
רקע היסטורי על " יום ירושלים".
תמונות נדירות ,מפות ,סיפורים וכתבות מרתקות על ירושלים באתר הספריה הלאומית.
אנגלית:
פעילויות  ,מקורות וצילומים וחומרים באנגלית באתר הסוכנות היהודית.
משמעותו של יום ירושלים עבור קבוצות שונות בעם היהודי בארץ ובעולם.

זמן לשיח
("מאמץ אחרון לפני ירושלים" -או "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" )

החל משנת , 2004נקבע יום ירושלים גם כיום זיכרון לכ 4000-יוצאי אתיופיה שנספו במהלך מסעם הארוך
לישראל ,בדרכם לירושלים.
•
•
•

איזה זיכרון היסטורי ואיזה נראטיב מייצר החיבור בין מסעם של יוצאי אתיופיה וה"מאמץ אחרון לפני
ירושלים" לבין היום שבו חוברו שני חלקי העיר ירושלים תחת ריבונות ישראלית?
האם המסע לירושלים הוא מסע פיזי? רוחני?
האם קיים מתח בין "המאמץ האחרון לפני ירושלים" ,לבין המנהג לברך "לשנה הבאה בירושלים
הבנויה"?

כתבת וידאו על יום ירושלים כיום הזיכרון ליוצאי אתיופיה שנספו במהלך מסעם לירושלים.
מערך לימוד טקסטואלי ודיון על "המאמץ האחרון לפני ירושלים" -מסעם של יהודי אתיופיה לישראל.

