
 

 

ִסיעֹות  פְּ

 ז"ל   יורם טהרלב פטירת המשורר והפזמונאי בעקבותחומרי רקע והצעות לפעילות 
 1938-2022תשפ"ב  -תרצ"ח 

 יתמו עד ימי  ,תני יודע"א

 ,לא, לא אבואה עד עמקי ליבך

 אך מה יפה הדרך בה השארתי 

 (1984יורם טהרלב, )  את פסיעותי שלי על אדמתך"

טהרלב מתרגם   יורם  סופר,  מחזאי,  וספרות,  עיתונים  עורך  פזמונאי,  משורר,  היה 
וסטנדאפיסט ישראלי, נחשב אחד המעצבים החשובים של הזהות והאתוס הישראליים.  

משירים תנ"כיים, דרך סדרה על פרשות השבוע   -לא מעט מיצירותיו היו בנושאים יהודיים
היה יוצר מוכר ומוערך בישראל,   וכלה בספרים שלמים שהוקדשו לטקסטים יהודיים. הוא

לא קיבל את פרס מעולם  יורם טהרלב   -האחד   -בחיפוש מידע עליושני דברים בולטים  אך  
(, כאןניתן לקרוא    א)מאמר מעניין בנוש   , אע"פ שיש רבים שחשבו שהוא ראוי לוישראל
יש  כמעט ולא הצליח לפרוץ את גבולות הארץ, ו  -פורסם מאד רק בישראלהוא מ  -והשני

  . לו מעט מאד חומרים שאינם בעברית 

שירים, שבוצעו על ידי מיטב הזמרים והמבצעים   1000  -לאורך הקריירה שלו כתב קרוב ל
ובין שיריו אפשר למצוא שירי אהבה, שירי מולדת,  לבישראל.   רפרטואר מגוון,  טהרלב 

טבע הומוריסטייםשירי  ושירים  תנכיים  שירים  עם    .,  לטהרלב  היה  מיוחד  קשר 
רוזנבלום המלחין יחד על להיטים רבים. רבים   ,יאיר  משיריו כתב טהרלב  והם חתומים 

 ., בהם "ההר הירוק תמיד" ועוד יגור  בהשראת חוויות נעוריו בקיבוץ

 

   ישראלי - טהרלב כיוצר יהודי "וטהר לבנו" : 

 לא שכחנו איך בגשם ובסער  - נח "
 .חיות היערלתיבה אספת את   - נח 

 שתיים, שתיים מכל מין 
 האריה והממותה, הגמל והשיבוטה 

 .וגם ההיפופוטם
 איך פתחת את הצוהר 
 ומתוך התכלת הלבנה 

 (1974יורם טהרלב, )" באה היונה

טען כי "מבין היוצרים הישראלים החילוניים, יורם טהרלב הוא ללא ספק היוצר היהודי ביותר, גם  אליהו הכהן חוקר הזמר 
מכלול הנושאים היה בתוך  בספריו".  וגם  "יעלה  בשיריו  יעקב",  כמו "מלאך מסולם  תנ"כיים  פזמונים  לכלול  ניתן  ודיים 

בפי   הפך  עלי"  תעבור  "שהשמש  שירו  יביא".  כפיו  "על  השיר  או  נינוה"  אל  לך  "קום  משה",  "משה  "נח",  ויבוא", 
לשיר הנקרא "רק תפילה" והוא בין השירים החילונים הבודדים שהפכו ללהיט גם בקרב הציבור החרדי.  אברהם פריד  הזמר 

 .לבקשת פריד, שינה טהרלב את הבית האחרון, משום שהוא עוסק באהבת גבר ואישה, ולכן אינו מתאים לקהל החרדי

היהודיים" של טהרלב, ביניהם ניתן למנות את הספרים: "על ברכי אבות", "שמחת  מדור בפני עצמו תופסים הספרים "
תורה", "שמע בני" )מביא דבריהם של חכמי ישראל באלף השנים האחרונות על נושאי מוסר והתנהגות האדם(, "ואהבת" 

וכלה באהבת הזולת(, "וטהר   נושאי האהבה, החל באהבת אם לילדיה  ליבנו" )המעוצב )מביא את דברי החכמים בכל 

https://milog.co.il/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%94/e_10146
https://www.youtube.com/watch?v=ni5zFEj7FFg
https://www.youtube.com/watch?v=ni5zFEj7FFg
https://www.youtube.com/watch?v=ni5zFEj7FFg
https://www.makorrishon.co.il/opinion/444169/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=Mj8LcY92bCE
https://www.youtube.com/watch?v=Mj8LcY92bCE
https://www.youtube.com/watch?v=Mj8LcY92bCE
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93


 

 

בצורה של דפי גמרא( ו"מצע אשה מצע טוב" )פרפרזה על פסוק מספר משלי ובו כתוב בהומור סיפורן של תשע נשים  
 ) . תנ"ך נודעות ב

 ,אליהו הכהן מאיזמיר  בספר "וטהר ליבנו" מביא טהרלב פירושים משלו על ספר המוסר היהודי "שבט מוסר" מאת רבי
. זוהי למעשה פרשנות הומוריסטית שלו על הספר שמצא באקראי בחנות ישנה, כתיבה שעוררה 1712שראה אור בשנת 

טהרלב נכנס אל ליבת הספרות היהודית המסורתית   .בד"ץ הוזמן בעטיו למשפט בפני והוא   ,חרדיעליו את חמת הממסד ה
פירושים משלו לכל פרשות השבוע. הטור השבועי החדשני זכה להצלחה מרובה ולימים התפרסם  ynet-כאשר פרסם ב

 . פירוש מרענן לפרקי אבות , ות"על ברכי אב" כשנתיים אחריו התפרסם הספר (. 2014) " שמחת תורה"  כספר בשם

מביא ממיטב הקלאסיקה של ספרות המחשבה והמוסר של עם ישראל, מאז המאה העשירית   (,2002הספר "שמע בני" )

לספירה ועד המאה העשרים. נושאים כמו חברות ואהבה, בריאות הגוף ובריאות הנפש, חיפוש החכמה ומעלות השלום; 

ה מובאים בצורה בהירה ומולם? התגברות על הכעס והקנאה, הרכילות והחנפנות, רדיפות הממון ורדיפות הכבוד? כל אל

ומובנת, המדברת אל הקורא בן ימינו. זהו אוסף יחיד במינו של הדרכה רוחנית, מוגש לקורא הישראלי בתבנית עכשווית,  

  -הפתיח המתורגם מספרוקצרה ותמציתית. להלן 

THAT WHICH IS HATEFUL TO YOU DO NOT DO TO YOUR FELLOWMAN 

A certain person came to Hillel the Elder and asked him to teach him the entire Torah while he was 
standing on one foot.  Hillel replied:  “That which is hateful to you, do not do to your neighbor.  That is 
the entire Torah.”  He chose to express the quintessence of Judaism in an ethical aphorism dealing with 
relations between man and his fellow. 

Throughout the generations—and particularly over the last thousand years—the sages of Judaism 
have attempted to shape a human being with high moral values who would, on the one hand, be able 
to cope with his external environment and, on the other, to wage battle with (or make peace with!) his 
inner urges and impulses. 

Today, at the beginning of the third millennium of the Common Era, in the State of Israel, the subject 
of interpersonal relations is one that deeply troubles all of us.  Feelings of anger, insult, grudges and 
vengeance and, on the other hand, arrogance and the pursuit of honor, the worship of material values 
and intolerance towards others—all these create a harsh and at times violent environment. 

Jewish ethical literature has involved itself with precisely these subjects for more than a thousand 
years.  The best minds of our people have attempted to guide the members of their own generation in 
the proper path, and it seems to me that it would not harm us to spend some time perusing their words. 

I live among my own people, and am well aware that during the fifty-odd years of the State of Israel, 
as a result of certain political and cultural conflicts, a significant sector of the Israeli public has developed 
an almost reflexive antipathy towards anything that seems to them to be connected with religion.  But 
out of the wish to distance themselves from religion, many of them have also forfeited the tremendous 
treasure houses of Judaism, which you do not have to be religious to enjoy and to be attached to. 

In this book I have tried to present, from the viewpoint of a secular person, a selection of words of 
wisdom and ethics that speak to my heart, thereby sharing with the reader some small portion of these 
riches. 

The choice of materials is very subjective and represents nothing more than my own personal taste.  
In the spirit of the words of Hillel the Elder, I said to myself:  “That which is beloved to you, do not 
withhold from or neighbor.”    With hopes that the reader will enjoy it.     
   

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F_(%D7%A8%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%22%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/Ynet


 

 

 חומרי רקע 

 / http://www.taharlev.com - האתר הרשמי של יורם טהרלב ז"ל

 http://www.taharlev.com/english.html -מהאתר הרשמי באנגליתביוגרפיה אישית 

  -דף הפייסבוק של טהרלב, ובו, בין השאר, פרשנויות לפרשת השבוע בכתב ובשמע

 https://www.facebook.com/100044236953649/videos/461005105634137 -פרשת בוא •

 https://www.facebook.com/100044236953649/videos/427134332483264 -פרשת וארא •

-https://www.nli.org.il/en/a  -גישה לתמונות, קטעי שמע וסיפורים באתר הספריה הלאומית

topic/987007308129505171 

 https://e.walla.co.il/item/2777621 -אלתרמן, ביאליק ועוד  -טהרלב מספר על הכותבים שהשפיעו על יצירתו

   -פרויקט חידוש שירים של יורם טהרלב -צאן ברזל

om/channel/UCzVL9Ctncltdc6CavinD3Bg/videoshttps://www.youtube.c 

 

 :מאמרים על מותו של טהרלב באנגלית

• https://www.jpost.com/israel-news/culture/article-692008 

• https://www.jpost.com/breaking-news/article-691691 

• https://www.timesofisrael.com/the-soundtrack-of-generations-artists-ministers-bid-farewell-

to-yoram-taharlev/ 

• https://www.israelhayom.com/2022/01/09/our-first-shabbat-without-yoram-taharlev/ 

 

 רעיונות לפעילויות

 :לימוד על שיריו של טהרלב •

 

o והקישור לסיפור המקראי מערך פעילות לשיר  -נח-  

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Music/iesodi/homrey_lemid

a/noach_matti.pdf 

o "שיר המדבר על קשר בין אב ובנו, על חג הפורים, על תחפושות ורצון   -שיר הילדים "הקרוקודיל

  -להיות מיוחד 

https://www.facebook.com/271949859488625/posts/2067785383238388/   

o  לימוד שיר כמו "קום והתהלך בארץ", "נוח", "אין כבר דרך   -לשיריו של טהרלבפעילות מוזיקלית

 https://www.mayamusics.com/teharlev -חזרה". פעילויות הכוללות תנועות ומתאימות לילדים

 

ים על הורות, ילדים בשמות  סיפור מקס -שעת סיפור בתרגום סימולטני של הספר "הדודה מרחוב הנביאים" •

  -נביאי )ונביאה( ישראל

http://www.taharlev.com/
http://www.taharlev.com/
http://www.taharlev.com/
http://www.taharlev.com/english.html
https://www.facebook.com/100044236953649/videos/461005105634137
https://www.facebook.com/100044236953649/videos/427134332483264
https://www.nli.org.il/en/a-topic/987007308129505171
https://www.nli.org.il/en/a-topic/987007308129505171
https://e.walla.co.il/item/2777621
https://www.youtube.com/channel/UCzVL9Ctncltdc6CavinD3Bg/videos
https://www.jpost.com/israel-news/culture/article-692008
https://www.jpost.com/breaking-news/article-691691
https://www.timesofisrael.com/the-soundtrack-of-generations-artists-ministers-bid-farewell-to-yoram-taharlev/
https://www.timesofisrael.com/the-soundtrack-of-generations-artists-ministers-bid-farewell-to-yoram-taharlev/
https://www.israelhayom.com/2022/01/09/our-first-shabbat-without-yoram-taharlev/
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Music/iesodi/homrey_lemida/noach_matti.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Music/iesodi/homrey_lemida/noach_matti.pdf
https://www.facebook.com/271949859488625/posts/2067785383238388/
https://www.facebook.com/271949859488625/posts/2067785383238388/
https://www.facebook.com/271949859488625/posts/2067785383238388/
https://www.mayamusics.com/teharlev


 

 

-http://gan.irgun -הסיפור עצמו

haganim.co.il/%D7%92%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%A0

%D7%99%D7%A0%D7%94/viewStaticPage.aspx?pageID=705 

 https://www.youtube.com/watch?v=vbo2jFtPEws -וידאו של הקראת הספר, בו רואים את האיורים

 

  -לו רק" באתר ספריית הפיג'מה באנגליתר של טהרלב "רעיונות לשיח לסיפו •

https://eng.pjisrael.org/book/if-only/#family 

 

 

 

http://gan.irgun-haganim.co.il/%D7%92%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%94/viewStaticPage.aspx?pageID=705
http://gan.irgun-haganim.co.il/%D7%92%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%94/viewStaticPage.aspx?pageID=705
http://gan.irgun-haganim.co.il/%D7%92%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%94/viewStaticPage.aspx?pageID=705
https://www.youtube.com/watch?v=vbo2jFtPEws
https://eng.pjisrael.org/book/if-only/#family

