
 

 

 

 



  



 

 

 ל האור )אני נשבע(בדרך א

 מילים: חיים חפר

 לחן: קובי אושרת

 

 חיים חפר

 משורר) 2012בספטמבר  18-1925באוקטובר  (29חיים חפר
פרס  חתן .ישראלי פובליציסטו בעל טור, תסריטאי, מחזאי, פזמונאי

 .תשמ"ג זמר עבריל ישראל פרסו  (1969)עיתונותל סוקולוב

הוא לימד את חבריו בפלמ"ח לשיר  ,בעת היותו בפלמ"ח החל חפר להתפרסם ככותב שירים

 .חפר כתב בשיתוף פעולה עם טובי המלחינים והזמרים .אותם, וכך הם התפרסמו

להקת הזמר  ,"הצ'יזבטרון "היה חפר מייסדה ומפקדה של להקת מלחמת העצמאותב

התקופה, כמו לסמלי והבידור של הפלמ"ח, וכתב את רוב פזמוניה. חלק מפזמונים אלה הפכו 

הפרוטה והירח", "היי הג'יפ", ואחרים. לאחר מלחמת  ,""היו זמנים" ,"הן אפשר" :השירים

 העצמאות פרסם את ספרו הראשון, "תחמושת קלה", ובו פזמוניו מתקופת הפלמ"ח

התלמידים ינגנו את התזמור יחד עם הביצוע של הדודאים  .1

?v=ZPxw2vWXxNEhttps://www.youtube.com/watch 

 רהאור בקצה המנה  

 המזל האיר לו פנים    

 אור לגויים           

 פתח פיך ויאירו דבריך 

 אור יקרות          

 בני האור              

 ראה את אור השמש

 אור לאחד אור למאה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%27%D7%99%D7%96%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9F_%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95_%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D_(%D7%A9%D7%99%D7%A8)
https://www.youtube.com/watch?v=ZPxw2vWXxNE


 במרכז הכיתה. בהם מופיעה המילה אור המורה מניח את המשפטים ןהביטויים            

 

 ,להקריא את הביטוי  ולומר מדוע בחר דווקא בו.אחד על כל תלמיד לבחור משפט 

 

 

 ביטויים נוספים:

 הולך לאורו

 אורו עיניו

 האר פניך

 בוקר אור

 ראה אור

 אור שבעת הימים

 מאיר עיניים

 הולך לאורו

 נרו יאיר

 

 

 חמן מברסלב "האמת היא האור העוזר לך לצאת מהחשכה הדלק אותו". ר.נ

 הרב קוק "כשהנשמה מאירה גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים".

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוכו דולק נר ואין נרו שלו נר חברו ואין איש שאין לו נר 

ברבים להדליקו לאבוקה  וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר

 הרב קוק גדולה ולהאיר את העולם כולו".

 

לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום "

 אהרון דוד גורדון ."להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור

 

 "אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך" משלי פרק י"ג

 

 "והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון" זכריה פרק יד פסוק ו

 

 

 

 מה מסמל האור? .2

 

,וקבוצה  בית אחד מתוך השירהתלמידים יתחלקו לארבע קבוצות .כל קבוצה מבארת  .3

לאחר מכן  למשמעות המילים ולהפכים המופיעים( לשים לבאחת מבארת את הפזמון .)

 את מסקנותיה בפני הכיתה . כל קבוצה מציגה 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZPxw2vWXxNE האזינו לשיר

 מה הרגש שעולה מן השיר ?)תקווה,אופיטימיות( .4

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPxw2vWXxNE


 מה במוסיקה גורם לתחושות אלו? .5

 

 עדו למשמע המוסיקה.האם ניתן לצעוד עם המוסיקה ?התלמידים יצ .6

 

התלמידים יקראו בשקט ובריכוז את מילות השיר ויחשבו על מה כתב המשורר חיים חפר  .7

 את השיר ?ומדוע כתב בסוגריים אני נשבע?
 

המילה מופיעה בתנ"ך :"צפה אפרים עם אלוהי נביא פח יקיש על כל דרכיי משטמה  -משטמה

 נביאים עמוס פרק ג ' פסוק ה' בבית אלוהיו".

 

 

 במוסיקה

סולם סי במול ן קובי אושרת נע בימקצב מנוקד .קצב תואם הליכה. משקל ארבעה רבעים 

 מז'ור לבין סול מינור.

 

 הדגשת המילים אני נשבע ובדרך אל האור  

 

 

 

 .אמירה.חצאים  3במילים אני נשבע רצף של 

 

 

 

 

 

 

 בדרך אל האור קפיצה אל צליל גבוה

 



 

 

חזרתיות על הצלילים ישנה  אים בבית הראשון של השיר צשנממוסר וצדק ,במילים אמונה 

.כמו מסמן שצריך להיות עקבי עקש מקצב החוזר על עצמו /צלילים סמוכים קרובים /

 ולהתמיד בדברים בהם אתה מאמין .

 

 

 

 מקצב החוזר על עצמו

 

 

 רב המשפטים יש בהם עלייה וירידה במלודיה

 

 

 

 



 

 

 את המשפטים מתוך השיר והתלמידים יזהו את המשפטללא מילים  המורה תנגן/תשיר  .8

האם הצלילים הם סמוכים או אותו צליל שחוזר על  תשאל ותדגיש לתלמידים המורה ..9

ישנה  םהאעלייה במלודיה  בדרך אל האור  . משפטה.לעומת /מקצב שחוזר על עצמו  עצמו

 .וירידהולאחריה  עלייה 

הראשונה ולעומתו הפזמון בפעם השנייה ותשאל מה המורה תנגן את הפזמון בפעם .  10

 ההבדלים?

 *פעם ראשונה עלייה פעם שנייה ירידה 

 המורה תנגן /תשיר לילדים והילדים יסמנו האם זו הפעם הראשונה או השנייה.11

 

אמיל גרינצוויג היה מורה ומחנך תושב ירושליים ופעיל "שלום : הסיפור מאחורי השיר

 עכשיו"

 הפגנה בעד השלום.התקיימה בירושלים הפגנה של שלום עכשיו  1983בפברואר  10-ב

נזרק לעבר הצועדים רימון  במהלך ההפגנה ממרכז ירושלים לעבר ביתו של ראש הממשלה

 מפגינים נפצעו בינהם אברהם בורג ויובל שטייניץ. 9רסס .אמיל גרינצוויג נהרג ועוד 

 וזעזוע בציבור הישראלי והתריעה בפני  רציחתו של גרינצוויג עוררה תדהמה

 הקצנת השנאה הפוליטית .זורק הרימון  נתפס שנה לאחר הרצחו ונדון למאסר עולם.

 מידי שנה מחלקת האגודה לזכויות האזרח את אות זכויות האדם ע"ש אמיל גרינצוויג 

במלאות שנה לרצח אמיל גרינצוויג, כתב  1984לקראת העצרת שהתקיימה בפברואר 

 .פזמונאי חיים חפר את השיר "בדרך אל האור" שבוצע בפי צמד הדודאיםה

 

 תמונה מתוך ההפגנה:

 

content/uploads/2014/06/EmilGrunzweig.jpg-http://peacenow.org.il/wp 

 רצח בעקבות דעה שונה זה מזכיר לכם?של  איזה מקרה אחר .11

אחרי שהכרתם את הסיפור מאחורי השיר מהו לדעתכם האור?ולמה התכוון חיים חפר .12

 כשכתב אני נשבע?

 

"שלום חבר" "הסתיו בלעדיו" "דוח  והושרו הרבה שירים: הולחנולאחר רצח רבין נכתבו .13

 "הו רב חובל". במה שונה השיר  רצח" "לבכות לך

 מכל השירים שצויינו ? "בדרך אל האור"

 

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2014/06/EmilGrunzweig.jpg


 

 https://www.youtube.com/watch?v=J6Oq6rDyErUשלום חבר:

 

 RCTZ6fUhttps://www.youtube.com/watch?v=g5Zkדו"ח רצח:

 

 

 

 

 ביצוע לחן מילים שם השיר

    שלום חבר

    דו"ח רצח

    בדרך אל האור

https://www.youtube.com/watch?v=J6Oq6rDyErU
https://www.youtube.com/watch?v=g5ZkRCTZ6fU

