
ששכר מירון הוא איש של שיר אחד. הוא חיבר גם את הלחן ל”עופי י
שרוח” ולשירים נוספים והוא כותב יצירות לפסנתר ומוסיקה אינ

סטרומנטלית אחרת, אך כשמקישים אל תוך האינטרנט את שמו 
- התוצאה הראשונה העולה היא “ֶצאנה ֶצאנה”. השנה ימלאו 70 שנה 

לחיבור השיר, ויששכר מירון, עוד מעט בן 91, יושב לו במנהטן ומאשר 
בשמחה שתמלוגי “צאנה צאנה” אכן מנעימים עליו את החיים שם.

שהוא נולד בפולין, שם קראו לו סטפן מיכרובסקי. אביו היה רב אורתודוק
שסי וכנר שרבים אהבו לשמוע; הוא העניק לבנו חינוך מוסיקלי. לקראת מל

חמת העולם השנייה אמר הבן לאביו שהגיע הזמן להסתלק מפולין. האב אמר 
שמשפחת מיכרובסקי יושבת בפולין זה יותר מ–700 שנה ואין סיבה שתעזוב. 
אך הוא לא התנגד לכך שבנו ייצא לארץ ישראל לבדו, וכך היה. מלבדו, כל 

משפחת מיכרובסקי נספתה בשואה.
יששכר שהיה כבן 19 בהגיעו, התגייס לצבא הבריטי ומפקדיו עמדו מיד 

על כישרונו המוסיקלי. אמרו לו לשיר. אליעזר לוברני, אחד ממנהלי רדיו 
שירושלים, הזמין אותו להופיע בשידור יחד עם מקהלה של חיילים. שמו הת

חיל להלך לפניו. הוא קיבל פניות מכל מיני אנשים ויום אחד, באביב 1941, 
הביא לו מישהו צרור חרוזים שובה לב בתמימותו שחיבר מורה ירושלמי צעיר 
ששמו יחיאל חגיז. חגיז חיבר עוד פזמונים, בהם “שיר הבאר”  )“נרקוד ונבשר/ 

מים מים בבאר” (. הוא היה ברנש עם הומור טוב, שחיבר גם הרבה פרודויות 
“בקצב הזמן”, כפי שקרא לספרו. הוא מת ב–1960.

מירון אהב את “חיילים באים” - זה שמו הרשמי של “צאנה צאנה” - 
ובתוך פחות משעה הצמיד למלים מנגינה; בו בערב הושמע “צאנה צאנה” 
לראשונה, בקנטינה של פלוגה 2 שהיתה מוצבת בבת גלים שבחיפה, וכל 

שהיתר היסטוריה: “צאנה צאנה” הוא אחד מארבעת השירים הישראליים הידו
עים ביותר בעולם  )יחד עם “הבה נגילה”, “ערב של שושנים” ו”הבאנו שלום 

עליכם” (.
נראה שאין שיר ישראלי שזכה לביצועים רבים כל כך, במדינות רבות כל 
כך ובראשן ארצות הברית. פיט סיגר ו”האורגים”, ג’ודי גארלנד, קוני פרנסיס 
ובינג קרוסבי; פרי קומו, ארתה קית ונט קינג קול - כולם ועוד אחרים ביצעו 
את השיר והקליטו אותו, בסך הכל אולי 600 ביצועים שונים ובהם כנראה גם 

הקלטה אבודה של פרנק סינטרה.
הסיפור עם סינטרה הוא כזה, אמר מירון: “גורדון ג’נקינס, גדול המעבדים 

המוסיקליים באותה תקופה, היה גם המעבד של סינטרה. יום אחד הוא שמע 
את ‘צאנה צאנה’ מפי פיט סיגר. זה היה במועדון ‘ווילג’ גייט’ האגדתי. אחרי 
ההופעה ג’נקינס ניגש אל סיגר ואמר לו: ‘אתה יודע שיש לך משהו פנומנלי 

ביד?’ סיגר אמר שהוא יודע. ‘אם כך’, שאל ג’נקינס, ‘למה אתה שר את זה 
בשפה שאף אחד לא מבין?’ כי הוא שר את זה בעברית. סיגר אמר שאין לו 

מלים אחרות. ג’נקינס ירד אל המטבח של המועדון, ישב בין הסירים, וכעבור 
שעה חזר עם מלים באנגלית. הוא לקח את המלים והמנגינה לסינטרה וכעבור 

זמן סיפר לי שסינטרה הקליט את זה. אני לא יודע מה קרה עם ההקלטה”.
“האורגים” המשיכו לשיר את “צאנה צאנה” באנגלית ובעברית גם לאחר 

שסיגר פרש. “צאנה” נשמע בפיהם כשמה של בחורה, והגייתם המשובשת 
עוררה את הרושם ששם משפחתה “טורנה”.

כתב עת יהודי ששמו “טאבלט” ויוצא לאור באינטרנט כלל את “צאנה 
100 השירים היהודיים הגדולים ביותר בכל הזמנים; במקום הראש  צאנה” בין
שון זכה שיר הנושא בסרט “הקוסם מארץ עוץ” שחובר על ידי שני יהודים; 

“הבה נגילה”, שזכה בין היתר לביצוע מפי אלוויס פרסלי, הוצב במקום השני. 
ש“צאנה צאנה”, שזכה כנראה לביצועים רבים יותר מ”הבה נגילה”, הוצב במ

קום ה–47; “ירושלים של זהב” דורג רק במקום ה–72.
עם קום המדינה עבר מירון לשרת בצה”ל; תפקידו היה “קצין ראשי 
לאומנות ולהווי”. בישראל היו רבים שזיהו את “צאנה” עם שנות הצנע.

הפסנתרן פרנק פלג, שהיה אז מנהל מחלקת המוסיקה במשרד החינוך, 
הזמין את מירון להיות סגנו. ב–1950 נודע למירון ש”צאנה צאנה” נהפך 

ללהיט באמריקה וכי מלחין צעיר ששמו ג’וליוס גרוסמן מייחס לעצמו כמה 
תיבות מהלחן ודורש תמלוגים כאילו הוא המחבר. מירון חש לארצות הברית, 

תבע את גרוסמן למשפט ומאז הוא שם: אשתו ציפורה, פסנתרנית, קיבלה 

מלגה בג’וליארד, וחברת התקליטים שנודעה לימים כ–EMI הגישה לו הצעה 
שמירון לא יכול ולא רצה לסרב לה: שלוש שנות משכורת בתמורה לבלעדיות 

על כל מה שכתב. וכך נשארו יששכר וציפורה מירון באמריקה; הם ביחד 72 
שנה.

השבוע קבע מירון בתוקף רב שהוא זכה במשפט נגד גרוסמן וכל זכויות 
הלחן הן שלו ושלו בלבד. אליהו הכהן, גדול חוקרי תולדות הזמר העברי, 

מחזיק בגרסה אחרת. במאמר שפירסם בעיתון האינטרנט של הסופר אהוד בן 
עזר, קבע הכהן כי המאבק המשפטי בין מירון לגרוסמן הסתיים בכך שמירון 

שהוכר כמחברם של שני חלקים מהשיר וגרוסמן כמחברו של חלק אחד, ובה
תאם לכך השניים מתחלקים בתמלוגים.

הכהן הסביר: לפני התוספת שהדביק גרוסמן לשיר, היו לו שני חלקים. 
חלק הפתיחה ובו שרים את הבית הראשון  )מתחילים נמוך ( וחלק שני המתחיל 

באוקטבה גבוהה יותר ובו חוזרים על מלות הבית הראשון. הכהן מסתמך בין 
היתר על הקלטה חורקת של השיר מפי הזמרת שרה יערי; הקלטה זו ניתנת 

לאיתור ולהאזנה באינטרנט.
מירון, להט הקרב של ימי נעוריו כמו ניצת בו מחדש, דוחה את ההסבר 

ששל הכהן: “נכון שבאותה תקופה עוד היו כמה ורסיות לשיר ושרה יערי התע
שקשה דוקא לשיר גרסה שונה ממה שאחר כך כולם התרגלו לשיר. אשתי צי

פורה, שליוותה אותה בפסנתר, אמרה לה שהיא לא שרה את השיר כולו, אבל 
שרה יערי התעקשה. על כל פנים, כל חלקי השיר כפי שהוא ידוע כעת היו בו 

מהתחלה, את הכל אני חיברתי”.
לפחות מבחינה משפטית הוא צודק, אך מבחינה היסטורית - אליהו הכהן 

נוטה להאמין למוסיקאי המנוח משה ביק, מלחין ומנצח מקהלות. ביק היה 
שהראשון שעיבד את הלחן של מירון לקול ולפסנתר וגם ניצח אז באותה קנ

טינה צבאית על השמעת הבכורה שלו.
לדברי ביק, הוא היה זה שהלחין את הבית הראשון של “צאנה צאנה”, כפי 

שהוא מושר כיום. לדבריו, זכר את הערב ההוא בפרטי פרטים: בעת שערך 
חזרה עם המקהלה ניגש אליו חייל צעיר ששמו יששכר מיכרובסקי וביקש 

שיאזין לכמה שירים שהלחין, שמא ימצאו חן בעיניו ויסכים לכתוב להם 
שליווי. ביק האזין לשירים והחליט לכלול שלושה מהם בתוכנית של המקה

לה. אחד מהם היה “חיילים באים” של חגיז. תחילה כתב ביק קונטראפונקט 
ששהושמע יחד עם הקול הראשון, אך כעבור זמן נפרדו שני החלקים, הקונט

ראפונקט קיבל מעמד עצמאי ונהפך לפתיחה של השיר.
ביק רצה את חלקו בתמלוגים. תחילה השתדל להימנע מתביעה משפטית 

וניסה לבסס את טענתו על עדויות החיילים שנכחו שם באותו היום. אחד מהם 
היה ברוך קמינר, ששינה בינתיים את שמו לקמין וכיהן כחבר כנסת מטעם 

מפא”י. “כולכם התפעלתם איך מבלי להתבודד, בתוך רעש החדר, חיברתי את 
הליווי אשר חלק ממנו במרוצת הזמן נהפך להיות חלק מהמנגינה”, כתב ביק 

לקמין: “באופן מיוחד התפעלת אתה!” הוא ביקש אישור על כך, אך ח”כ קמין 
טען שאינו זוכר את הענין בדיוק. אחד מאנשי המקהלה, טוביה לוי, זכר את 

העניין בדיוק כמו ביק: מצפונו מציק לו, אמר. אם לא יעמוד לימין הצדק, לא 
יהיה שקט עד סוף ימיו.

שמניו יורק הגיעה תגובה צוננת: “שבע שנים לא היתה לו טענה”, אמר מי
רון השבוע כאילו עוד תלוי העניין ועומד: “הוא שאל אותי אם מותר לו לעבד 

את השיר לקנון ואני אמרתי בבקשה. זה היה הכל”.
ב–1955 הגיש ביק תביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה. נקראו לא פחות 
מ–17 עדים, “צאנה צאנה” הושמע שוב ושוב באולם כדי להוכיח את טביעת 
שאצבעותיו של ביק. בין היתר טען שמירון ביסס את שירו על שיר חיילים רו

סי. אליהו הכהן גורס: שלושה מלחינים היו מעורבים בהלחנת השיר.
עיזבונו של ביק שמור בארכיון העירוני בחיפה. הכהן מצא בו מכתב שביק 

שיגר לאקו”ם, אגודת הקומפוזיטורים, מחברים ומו”לים בארץ ישראל, ובו 
כתב שאינו מעוניין בכסף; הוא רצה את חלקו בתהילה: “קחו לכם את הזכויות 

ותנו לי הכרה בתרומתי”, כתב. הכהן סיכם: “בסופו של דבר לא זכה ביק 
במשפט”. מירון, בשיחת טלפון ממנהטן, הגיב בסרקזם: “מה זאת אומרת שהוא 
לא זכה? הוא הפסיד!” הוא עשה הפסקה קלה ופצח בשיר ניצחון: “צאנה צאנה 

צאנה צאנה”. קולו אינו מסגיר את גילו.

יששכר מירון, 1950

אנה ֶצאנה צֱֱֱֱֳֳִֶ
 מלים: יחיאל חגיז
לחן: יששכר מירון

צאנה! צאנה
הבנות וראינה:

חיילים במושבה!
הנה! הנה!

אל נא תתחבאנה
מבן חיל איש צבא!

אנו, אנו,
נחמדים כולנו,

כפתורינו מבריקים.
באנו, באנו,

מרץ רב איתנו,
ובעינינו אש זיקים!

צאנה! צאנה
הבנות וראינה:

חיילים באים לעיר!
הנה! הנה!

בואנה היגלינה!
כי אתנו עוז ושיר!

אנו, אנו,
אמיצים כולנו

ובחזנו לב גועש;
באנו, באנו,

מרץ רב איתנו,
זרם, כוח, להט אש!

תקופת ה”צאנה”
בשנות ה-50 התעורר ויכוח מי הלחין את הלהיט “חיילים באים”  )“צאנה 

צאנה” (. המלחין האמיתי, יששכר מירון, יושב במנהטן ולא מפסיק לשיר

אז נפתחו שערי הארץ” - את המשפט הזה כתבתי בכתיבה “
תמה על בריסטול ותליתי באולם ההתעמלות של בית הספר, 

לקראת מסכת יום העצמאות. כל השנים שמר אבא שלי את 
חוברת “מקראי החג לסעודת יום העצמאות” משנת תשט”ו - 

השנה שבה נולדתי, שהמשפט המכונן הזה נלקח ממנה.
זו היתה הגדת עצמאות בתבנית הגדת פסח, עם כריכה בכחול עז 

וסמל המדינה טבוע על גבה, שראתה אור על ידי התאחדות אגודת 
שהסופרים. מרבית קטעי הקריאה חוברו על ידי המשורר יצחק שלו ואח
רים עובדו על ידי אהרן מגד, וביניהם שובצו גם משירי נתן אלתרמן, 

אורי צבי גרינברג, יעקב פיכמן, ש’ שלום וחיים גורי.
הוראות ההפעלה הדקדקניות בחוברת הן בבואה לליל הסדר, לרבות 

מפה לבנה, אגרטלי פרחים ובקבוקי יין, ובמרכז השולחן מתבקשים 
החוגגים להציב מנורת שבעה קנים “שנרותיה בלתי דלוקים”. עמוד 

ט”ו מוקדש ל”רבבות בני עמנו מכל תפוצות הגולה שנהרו אל הארץ 
ביבשה, בים ובאוויר - לבנות ולהיבנות בה”. אלה המלים שדיקלמתי 

באולם ההתעמלות, מתחת לבריסטול.
“פליטי שואה ושרידי חרב”, כך מכונים בחוברת אנשים כמו הורי 

- עדיין לא ניצולים ולא שורדים - “והם עושים בכל מלאכה. עובדים 
שאת האדמה, סוללים דרכים ועושים בחרושת העץ, האבן והברזל, ואוח

זים בהגה ומשיטים אוניות בים ומטים כתף לבניין ארצנו”. מי ניבא אז 
שיהיו בארץ משלחי יד כנדל”ניסטים, יח”צנים, לוביסטים, טאלנטים, 
קבלני קולות וגוזרי קופונים... זו היתה ציונות בתומתה, בלי שהמושג 

עצמו מופיע בחוברת ולו פעם אחת.
אחרי שירת “מסביב יהום הסער”, נדרש האיש שעלה אחרון לארץ 
שמבין המסובים לשאת כוס שלישית ולברך לחיי כל בית ישראל ו”דור

שי שלום ציון באשר הם”.
י”ח עמודים אפופי גאווה לאומית וצדקת דרך בלתי מעורערת, 

חפים מחיבוטי נפש או חשבון עצמי ומלאים בפאתוס הרואי שאפשר 
שלגחך עליו בציניות, לצקצק בצדקנות על הפער בין האידיאות הנש

גבות לבין הגשמתן במציאות, או לפצוח בקינה יבבנית נוסטלגית על 
אותם הימים שהיו ואינם.

שאבל אני בוחרת לחייך באמפתיה ולהצדיע לאבא המת שלי ולא
מא תיבדל לחיים ארוכים שהאמינו בכל תג ותו בטקסט הזה, והיו 

בני הדור שהכיר “במשימות הגדולות שהוטלו עלינו על ידי גורלנו 

ההיסטורי”, כפי שכותב שר החינוך והתרבות אז, בן ציון דינור, בדברי 
המבוא לחוברת.

לא רק את מקראי החג שמר אבא, אלא גם את הנספח לחוברת 
ש- הצעת תפריט לסעודת העצמאות “הכוללת זיכרונות ממלחמת השח

רור, בקום המדינה ובקיבוץ הגלויות”. מנה ראשונה: קציצות חלמית - 
הלוא היא החובייזה האלמותית - במיץ עגבניות, ולקינוח עוגת שבעת 

המינים לזכר המצור על ירושלים  )“מחוסר ברימונים בעונה הזו ניתן 
להשתמש בקליפת לימון משומרת בסוכר” (. מומלץ לחתוך את העוגה 
שבצורה מרובעת “כסמל לקיבוץ הגלויות מארבע כנפות הארץ”, ומשא
לתם של המאסטרששפים הציונים היתה “שתהא העוגה מאכל לאומי 

ואפשר יהיה לקנותה מן המוכן בכל המגדניות”.
בכרזת יום העצמאות תשט”ו דהויה שנשמרה לצד החוברת, נראית 

ישראל כמצודה מבוצרת שמעליה מתנופפים שבעת דגליה - לא בצורת 
מרובע, אלא כמסדר של משולשים חדים.

מעולם לא נערך בביתנו שום סדר עצמאות וגם קציצות חלמית 
שבמיץ עגבניות לא אכלנו. מקראי החג לא הוקראו סביב השולחן המש

פחתי ועוגת שבעת המינים לא נאפתה בסיר פלא ולא נהפכה למאכל 
לאומי. רק הטקסט “ואז נפתחו שערי הארץ” נחקק, ואני זוכרת את 

עצמי מול הבריסטול, מנסה לדמיין איך בדיוק נראה שער של ארץ. 
שבסופו של דבר, ציירתי בעיפרון שנשלף מקלמר העץ סתם דלת פתו

חה לרווחה, מרחפת לה באוויר, בלי ידית ובלי מנעול. בציור העטיפה, 
שמעשה ידי יהודית ילין - מוצלח לאין שיעור מהבריסטול שלי - מש

תלשל מטבע עברי עתיק מקצהו של חבל דמוי צמה, שלכל אורכו 
נראות קטיעות, כמו סימוני שתיקות או נבואת ההיסוסים.

מישהו כבר התחיל להתחבט שם, אם כי עדיין לא במלים. “לתמימים 
אין שום אויבים מלבד הזמן”, אמר המשורר ויליאם באטלר ייטס, אבל 

לתמימים יש בכל זאת אויב אחד - הם עצמם. מה שעוללנו, מה שעוללו 
בשמנו. גם בנינו, גם הרסנו. לא תמיד היינו דורשי שלום ציון. פתחנו 

דלת וטרקנו דלתות אחרות. רק משפט אחד מכונן את עצמו בשבילי גם 
הלאה. יבש, מפוכח, חף מרגשנות עודפת. בעמוד י”א בחוברת נרשם: 

“זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם, עומד ברשות 
עצמו במדינתו הריבונית”.

הכותבת היא סופרת ומחזאית

נאוה סמל

לפני שערי הארץ
כשהציונות עוד היתה תמה, ניסתה הגדת עצמאות גאה ולאומית להציע 
מתכונים לא רק לקציצות חובייזה, אלא גם לדרך הראויה לחגוג ריבונות

נאוה סמל ביום העצמאות, 1968. 
מימין: הצעת תפריט לסעודת יום 

העצמאות מתוך חוברת “מקראי החג 
לסעודת יום העצמאות” משנת תשט”ו 

תצלומי רפרודוקציה: מוטי מילרוד
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