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 לזכרה של ד"ר יעל שי ז"ל

 2002-2014מפמ"ר מוזיקה 

 

 עֹוד ָצלּול ַהֶמְרָחב? ַהַאָּתה הּוא ַהֵקץ

 ,ַעְרִפֵלי ַהַחיִים עֹוד רֹוְמזִים ֵמָרחֹוק

 ,עֹוד ַהַּׁשַחק ָּתכֹל ְוַהֶּדֶׁשא יָרֹק

 .ֶטֶרם ְסָתו

 

 ,ֵאין ְּתלּונָה ִּבְלָבִבי, ֲאַקֵּבל ֶאת ַהִּדין

 ,ֵהן ָאְדמּו ְׁשִקיעֹוַתי ְוָטַהר ַׁשֲחִרי

 ִחיְכּו ְּבִצֵּדי נְִתיִביּוְפָרִחים 

 .ְּבָעְבִרי
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 מורים יקרים,

שלכאורה אין ביניהם  –שירים של פעם  –שירים של  מיטב המלחינים והמשוררים  15ספר זה כולל  

מתארים את ארץ ישראל והאהבה אליה.  אחדיםד. חלקם עוסקים בחגי ישראל, וקשר רעיוני מלכ

ל שירים. לדרכי הקנייה והפעלה ש )בעיקר בכיתות היסוד(הספר נולד מתוך צורך של מורים 

ת את דרך ההוראה ם שונה משיר לשיר ומשקפייקליים והטקסטואליזההתייחסות למרכיבים המו

, אפקטים, תבניות ליותניצול אלמנטים שונים כמו: ליריות, הפסקות, טונא – המיטבית לכל שיר

וניתן ללמד ו, -הספר מכוון בעיקר לכיתות ג יקליות וקשר בין הטקסט למוזיקה.זמקצב, מחוות מו

ים, שם המשורר והמלחין, וכל שיר מופיע בליווי טקסט, תמונת התו ט.-חלק מהשירים גם בכיתות ז

וההפעלה הרלוונטית. מתוך דפי העבודה המוצגים ברור  איורים, קישורים לביצועים שונים רקע,

להשוות בין הביצועים השונים, לשלב בין  המורים יכולים עליו לַלֵמד ועל מה לשים דגש. למורה כיצד

 .להםלהוסיף על הכתוב ברעיונותיהם שההפעלות המוצעות ו

 

 אילן,-באוניברסיטת ברדת הוראה במוזיקה ברצוני להודות למורות למוזיקה, בוגרות מסלול תעו

על תרומתן הנפלאה לדפי העבודה  ,זנברג ומיכל פרנקלאיה אי, מעורכת שותפה – מיכל וייס

אילן שסייעו ברעיונותיהם -סטודנטים במסלול תעודת הוראה בברולמערכים המוצגים. תודה ל

 המקוריים. "מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולם!"

 

ה עדיין השראה למורים רבים, על הרעיונות ו"ל שהוותה ומהותודה מיוחדת לורדה גלעד ז

היצירתיים וההערות הבונות. ד"ר יעל שי ז"ל היתה שותפה בהגיית הרעיון לכתיבה והפצת ספר זה, 

 בדפוס. אני מאמינה בכל ליבי שזו צוואתה.אך לצערנו לא זכתה לראותו 

 

 

 מי ששיר בליבו  נקשר, –מי ששר  "

 "...ות, כשהדרך נגמרת,  דרך אחרתאפשר לגללא יאמר לי שאי 

 ) א. מנור / מ. כספי( 

 

 ולכן:

 " זה שיר עתידנו... –שירה הנוער  "

 ) ש. בס / ד. מערבי( 

 

 

 בהנאה,

 עטרה איזקסון ר"ד 

 2018 מרץ   

 

 

 



 
 אל תוכן העניינים

 אילן-, אוניברסיטת בראינטגרציההמכון לו ד"ר עטרה איזקסון, מיכל וייס ©
5 

 

 הענייניםתוכן 

 6......................................................................................... חוזר...)הללויה (אדם 

 12 ................................................................................................................... סתו

 19 ................................................................................................................. אסיף

 25 ...................................................................................................... תפילת גשם

 29 ................................................................................................. שירת העשבים

 37 ......................................................................................................... את אדמה

 42 ................................................................................................. נרותיי הזעירים

 49 .................................................................................................. נערי בים ביתו

 54 ....................................................................................................אור וירושלים

 61 ............................................................................................................... החליל

 68 .................................................................................................. פזמון ליקינתון

 76 ................................................................................................... מקהלה עליזה

 81 ..................................................................................................... כשנכנס אדר

 86 .......................................................................................... ישושום מדבר וציה

 89 .................................................................................................... מישוט בארץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 אל תוכן העניינים

 אילן-, אוניברסיטת בראינטגרציההמכון לו ד"ר עטרה איזקסון, מיכל וייס ©
6 

 .)..חוזרהללויה (אדם 
 יענקל'ה גלפזמילים: 

 לחן: מני גל

 

 

 

 ָאָדם חֹוֵזר ּוְקִציר יֹומוֹ 

 ָצנּוַע הּוא ְוַדל,

 ְוַעל ַּגּבֹו ָצרֹות ַהחֹול

 .עֹוְמסֹות לֹו ְּכִמְגָּדל

 ּוְלָפָניו רֹוֶאה ִּפְתאֹום

 ֶאת ְׁשֵּתי ֵעיֶניָה ֶׁשל ִּבּתֹו,

 ְוהּוא ָאז ָׂשר, ְוֵהן ִאּתוֹ 

 ָׁשרֹות ַהְללּוָיּה.

 

 ְוֶזה ַהִּׁשיר ַהְללּוָיּה

 עוֶֹלה ִמָּכל ִּפּנוֹת ָהִעיר

 ְּכֶׁשָהָאָדם ּוְׁשֵּתי ֵעיֵני ִּבּתוֹ 

 .ָׁשִרים ַהְללּוָיּה

 

 ּבֹוֶנה ָאָדם ֶאת ִּבְנָיָניו

 ֵמֶהֶבל ּוְקָלִפים.

 יֹום יֹום טֹוֵרַח ְוָעֵמל,

 .יֹום יֹום ֵהם ִנְטָרִפים

 -ֲאָבל ֶאל מּול ֻחְרַּבן ְקָלָפיו

 ;עֹוָלה ַהֶּׁשֶמׁש ֵמָעָליו

 ְוהּוא אֹוֵסף אֹוָתם ֵאָליו

 ְוָׁשר ַהְללּוָיּה.

 

 ַהְללּוָיּה ְוֶזה ַהִּׁשיר

 עוֶֹלה ִמָּכל ִּפּנוֹת ָהִעיר

 ְּכֶׁשָהָאָדם אוֵֹסף ֶאת ָּכל ְקָלָפיו

 ְוָׁשר ַהְללּוָיּה.

 

 

 ְּפרּוִׂשים ָיַמי ִלְפֵני ָהֵאל,

 יֹוֵדַע הּוא ַּדְרִּכי,

 ל ִׁשיַרי ְּכמֹו ְּתִפּלֹותְוכָ 

 .ֻׁשְּלחּו ַלֶּמְרַחִּקים

 ּוְכֶׁשַּיִּגיַע סֹוף ַהְּתַוי

 ;ֶאת ַחַּייֶאְנַעל ְּבֶׁשֶקט 

 יחַ וָ  ְוִׁשיר ָחָדׁש ָצִעיר

 יּוַׁשר ַהְללּוָיּה.

 

 ַהְללּוָיּה ְוֶזה ַהִּׁשיר

 עוֹד ַיֲעֶלה ְּבָכל ָהִעיר

 ָוַחי הּוא ָחָדׁש ְוהּוא ָצִעירוְ 

 ְוָׁשר ַהְללּוָיּה.

 

 !ָיּה, ַהְללּוָיּה, ַהְללּוָיּהַהְללּו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מילים וביטויים: פירושי

 = קריאת התפעלות, שבח לה' ַהְללּוָיּה
 = קטיף יבולי התבואה ִצירָק 

 = היבולים שקטף היום, ְקִציר יוֹמוֹ
 כלל ההישגים שקצר והפיק היום

 = מועט, קלוש, חלש, חסר לּדַ 
 יום-= צרות היום ַהחוֹלָצרוֹת 

 = שטות, קשקוש ֶהֶבל 
 = משקיע מאמץ, עובד, טורח ָעֵמל

 = מתערבבים, מתבלבלים ִנְטָרִפים
 = הרס מוחלט ֻחְרַּבן

 = מסלול, דרך, נתיב ְּתַוי
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Allegro  q = 138 
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 המחבריםעל  

חינוך. חבר קיבוץ עין משורר, פזמונאי ואיש   )1948(נ.  זּפָ ַּגלְ (יענקל'ה)  ַיֲעֹקב

במסגרת גרעין  ה והחל לכתוב שירים בתקופת הצבא.גדל בהרצלי גדי לשעבר.

, בכהונתו בכמה נח"ל הגיע לקיבוץ עין גדי, בו הפך עד מהרה לדמות מרכזית

בהפקת אירועי תרבות  ה בהווי הקיבוציוכן במעורבותו הענפ תפקידים ציבוריים

 ,מנחה הוא ,כיוםרגון, כתיבה, בימוי ושירה. בא – םיקליים שונימוזומופעים 

, עסק רבות בנושאים כיוצר ופזמונאי .מגשר ופעיל בתחומי הקהילה והמשפחה

ספרי שירה, והוציא לאור שלושה  ה וההווי הקיבוצי,, טבע, עונות השנכמו א"י

 המלחינים חיים ברקני, עמנואל גל ואחרים.בהם שירים אותם יצר יחד עם 

 

 

. קיבוץ עין גדי חבר , מעבד, זמר ורב חילוני.מלחין  )1945(נ.  ַּגלי) נִ (מֶ  ִעָּמנּוֵאל

בלימודי  את דרכו המוזיקליתבשנות נעוריו החל . אביב וגדל בירושלים-נולד בתל

כחלק מקבוצת  גדילעין עבר  ,עם תום שירותו הצבאי נגינה בצ'לו ובגיטרה.

, התאהב בנופים והשתלב בעבודה החקלאית באזור.  "הנוער העובד"חניכים של 

 "ס הקטןאת ביה לוניה הראשונים ילדי הקיבוץ חינך את, גל למד הוראה

עם קהל  העבודה יקלית.עם השנים, העמיק את הכשרתו המוז .בהתהוותו

 אותו לכיוון היצירה, והוא החל לכתוב שירים במיוחד עבורם. הילדים משכה

לאה גולדברג, נורית כתב לחנים למילותיהם של משוררים כמו נתן יונתן,  הוא

בתפקידים שונים  ועם שירותיחד את מלאכת החינוך  גל אורך הקריירה שילבכל ל ואחרים.זרחי, 

 את ומנהל יקליותמוז , עורך קבלות שבתטקסיםועד היום הוא משמש כרב חילוני בארגון בקיבוץ; 

 .המדרש המקומי-פעילות בית

 

 

______________________________________________________________________ 

 

הן בתחומי העיסוק והן  – הרבה מן המשותף ביניהם ישזה לזה, ו חייהם של גלפז וגל נושקיםקורות 

 יקלי והולידו מספר שירים משותפים.לא בכדי חברו להם גם בתחום המוז  ברוח ובסגנון היצירה.

 שירם הידוע ביותר הוא "הללויה".

 

 ., סבה לה הקרוסלהזמר ערב בחצר עצי החסידות, הדרך מול ההר, :יחדיו שיצרונוספים שירים 
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 על השיר 

שהופק ע"י קול ישראל  "ניחוחי חציר"ע"י שני חברי קיבוץ עין גדי למופע  1973השיר נכתב בשנת 

ם הזמרים דורית יחד ע הגבעטרוןהשיר בוצע שם לראשונה ע"י להקת ליוצרי הקיבוצים. והוקדש 

 .באותה שנה השיר הושמע רבות והגיע למקום החמישי במצעד. ראובני ודודו זכאי

 

 הבתים המפורסמים. במקור נכתב השיר בארבעה בתים, אך הוא בוצע והוקלט בשלושת

ובכל בית מוצא האדם  על מצב רוחו של האדם לשלילה; בכל בית בשיר ישנו גורם משתנה המשפיע

 נקודה של תקווה ואור שמרוממת את רוחו ועוזרת לו להמשיך לצעוד בדרך.

 

 

 על הלחן 

 מוקטנתאוקטבה  – מנעד     מהיר ושמח – מפעם   ר  רה מינו – סולם     זוגי,  – משקל

 

 בסיום קודטה.ו חלקים כל אחד לארבעה משפטים,פזמון חוזר, הנו –בצורת בית  הטקסט מולחן

דיה במגמת ירידה, המלו בבתים המלודי.הציר בכיווניות  זה מזה נבדלים ניםהפזמוהבתים ו

 .נשענת על הצלילים היציבים של הסולם (רה, פה, לה)סקוונציאלית ה עליה ישנה ובפזמונים

(בהרמוניה  זרבצליל חו שלוש פעמים מופיעהה יה",ותרת השיר, "הללומדגישה את כ קודטהה

 אקורד מז'ורי היוצר סיום פיקרדי חגיגי. –ובמקצב המבשר את הסיום המתקרב  משתנה)

 

 

 ביצועים להאזנה 

 והגבעטרוןרית ראובני דו זכאי, דודו

 דורית ראובני

 הגרובטרון

 

 

 זמן והקשר 

 , לטקסי סיוםשנהה לשבועות, לסוף

 

 

 קהל היעד 

 ט-כיתות ז

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSMfd5Lve_0
https://www.youtube.com/watch?v=kDtmjrMnllQ
https://www.youtube.com/watch?v=yz2uEu4jCSI


 
 אל תוכן העניינים

 אילן-, אוניברסיטת בראינטגרציההמכון לו ד"ר עטרה איזקסון, מיכל וייס ©
10 

 משימות טקסט

 הדברים שמטרידים את האדם ומפריעים לו בשגרת חייו?פי השיר, מהם -על .1

___________________________________________________________________ 

 

 השלימו: האדם.על מצב רוחו של  לטובה בכל אחד מבתי השיר ישנו גורם שמשתנה ומשפיע .2

 __________________ -ג __________________      -ב __________________      -א 

 

 הפזמון החוזר זהה. ברוב השירים בעלי בית ופזמון, .3

 פעמים?ינה המשורר את הטקסט של הפזמון שלוש מדוע, לדעתכם, ש

___________________________________________________________________ 

 

 פרשו את המילים הבאות: .4

 = _______________ ְּתַוי= _______________   ֶהֶבל= _______________   ָצרֹות ַהחֹול

 

 מה מעציב אתכם?  ומה משמח ומשפר את מצב הרוח שלכם? .5

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ומדוע? את מי מבקש המשורר להלל  "הללויה"?מדוע, לדעתכם, נקרא השיר  .6

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 יקהמשימות מוז

 המורה., לפי ניצוח סולפג'שירת ב יקליים שלהלןשירו את ארבעת המשפטים המוז .1
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 שלעיל בד בבד עם הבתים. לשיר והצטרפו בשירת קטע הסולפג'האזינו  .2

 ששרנו? ר לקטע הסולפג'מה הקשר בין מנגינת בתי השי

___________________________________________________________________ 

 

 :/ השלימו את התשובות הנכונותהתבוננו בתמונת התווים וסמנו  .3

 יקליים בבית הם בכיוון { ירידה / עליה }.המוזרוב המשפטים  .א

 יקליים בפזמון הם בכיוון { ירידה / עליה }.רוב המשפטים המוז

 להביע בכיווניות המנגינה? , לדעתכם, ניסה המלחיןמה .ב

________________________________________________________________ 

 }. הסולם בו כתוב השיר הוא { מז'ורי / מינורי .ג

 רשמו את התווים של הסולם מהנמוך לגבוה ביותר על גבי החמשה שלהן:

 

 { מז'ור / מינור }.  מדוע? _________________________________ -השיר מסתיים ב .ד

 פעמות?מדוע יש בתיבה האחרונה רק שלוש   מהו המשקל של השיר? _____ .ה

________________________________________________________________ 

 

 סמנו בתוך התווים והשלימו: .4

 כ? _____"מספרו את התיבות של השיר.  כמה תיבות קיבלתם בסה .א

 _יקלי בתוך התווים.  כמה משפטים קיבלתם בסה"כ? ____בסוף כל משפט מוז  רשמו .ב

 :טבלה הבאההחסר ב השלימו את .ג

 מאפיינים מס. תיבות משפט חלק 

  1 1-4  

  2   

 כי... ,משפט ארוך יותר מהקודמים  3  

  17-18 4 פזמון 

  5   

  6   

   7 סיום, קודטה 

 

 

 



 
 אל תוכן העניינים

 אילן-, אוניברסיטת בראינטגרציההמכון לו ד"ר עטרה איזקסון, מיכל וייס ©
12 

 סתו
 מילים: שמשון חלפי

 לחן: משה וילנסקי

 

 

 

 ָבר נֹוְׁשִרים ֶהָעִלים ִּבְׂשֵדרֹות ְוַגִּניםּכְ 

 ְּכָבר רֹוְכבֹות ַּבָּמרֹום ַׁשְירֹות ֲעָנִנים

 – יוָׁשם ֶנְחָּבא ֶאל ֵּכלָ ְוכֹוָכב ַאֲחרֹון 

 ְסָתו

 

 ְּכָבר ָיְצאּו ְלַדְרָּכם ַאֲחרֹוֵני ִצֳּפִרים

 ָנְׂשאּו ֵהם ִאָּתם ַאֲחרֹוֵני ַהִּׁשיִריםוְ 

 – ק ָהרּוַח ְּבַאְלֵפי ֵמיָתָריוֹוֵרט ַר פּו

 ְסָתו

 

 ִּמים ְרחֹוִקיםַמְפִליגֹות ֳאִנּיֹות ְּביַ 

 ֳאָפִקים-ַמְפִליגֹות ֶאל ָהֵאין  ַמְפִליגֹות,

 –�א ָיכֹול עֹוד ַהָּים ְלַגָּליו   ֶנֱאַבק,

 ְסָתו

  

 

 ְּכָבר ׁשֹוַקַעת ָהִעיר ִּבְׁשִתיָקה ֲעֻמָּקה

 עֹוד נֹוֵׂשא ְּבִלּבֹו ִמי ְּתִפָּלה ַעִּתיָקה

 – אַלָּׁשוְ    ַא� ַלָּׁשְוא,  עֹוד נֹוֵׂשא ְּבִלּבוֹ 

 ְסָתו

 

 ים ַּבַּגִּנים ַהְּצָלִליםֵלִא ֲעֵיִפים וְ 

 ֶנְעְּתקּו ַהִּמִּלים  ה דֹוֵמםְוַהֹּכל ּכֹ 

 – יֶנּנּו אֹוֵהב ָהֶאָחד ֶׁשָאַהבְּכָבר אֵ 

 ְסָתו

 

 

 

 

 

  (פזמון);...ְסָתו ...ְסָתו ...ְסָתו" ת:בגרסה המּושרשינויי נוסח " 

 )4(בית  ".ַלָּׁשְוא ַא� עֹוד נֹוֵׂשא ְּבִלּבֹו, ַא� ַלָּׁשְוא,"

 

 

 

  

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

ביישן וצנוע שבורח =  ֶנְחָּבא ֶאל ֵּכָליו
 מן הכבוד ואינו מתבלט

 מיתרצבעותיו בכלי מנגן בא=  וֵֹרטּפ
 האופק רחוק, לא נראה=  ֳאָפִקים-ֵאין

 לחינם, ללא ערך או תועלת=  ַלָּׁשְוא

 עייפים, חלשים וחסרי כוח=  ֵלִאים 
 הריבוי של "צל" צורת=  ְּצָלִלים

 ללא קול או תזוזה=  וֵֹמםּד
השתתקות הנוצרת =  ֶנְעְּתקּו ַהִּמִּלים

 מהתרגשות או תדהמה
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Moderato  h = 69 
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 על המחברים 

אחיו הצעיר של  משורר ומחזאי יליד פולין.  )1912-1997( יפִ לְ ן חַ וֹ ׁשְמ ִׁש 

בעלה של המשוררת והפסלת מרים ברוך חלפי ואביה  ,המשורר אברהם חלפי

ובסלילת  חלפי עלה לארץ בעודו נער, עבד בחקלאות. של המשוררת רחל חלפי

בבגרותו עסק בכתיבת שירים  ובהמשך התגייס לבריגדה היהודית. כבישים,

ת ובימוי ירושלים ובהדרכומחזות, בעריכת תכניות וביקורות קולנוע בקול 

.  עבד בעיריית תל אביב כמנהל המדור לאמנויותלהקות תיאטרון חובבים. כן 

) עליו זכה 1991חלפי הוציא לאור מספר ספרי שירה, ביניהם ספרו "דרכים" (

.  אחד השירים שהתפרסמו בספר זה היה "סתיו" בפרס אקו"ם לספרות.

 הירש ועוד. ינים הישראליים, ביניהם דוד זהבי, נוריתב המלחהולחנו ע"י מיט שירים נוספים שלו

 

 ועוד. את אמרתקחיני רוח, בת הכרמים, שבת בכפר,  איזה בוקר של זהב, ו,סת בין שיריו:

 

 מגדולי ,, מעבד ומנצחמלחיןיקאי, מוז  )1910-1997( יִק ְס נְ ילֶ ה וִ ֶׁש מֹ 

ופרס אקו"ם  1983רי לשנת לזמר עב חתן פרס ישראל זמר העברי,היוצרים ב

הצטרף  14בגיל וילנסקי נולד בוורשה שבפולין.  .1986חיים לשנת -על מפעל

ונה לשירי א"י לתנועת הנוער הציונית "השומר הצעיר", שם התוודע לראש

על פיע והש ווה את צעדיו הראשוניםליר שא, יצחק אדלשל  ושר במקהלתו

יקה, קומפוזיציה וניצוח בקונסרבטוריון אחרי התיכון למד מוז כתיבתו.

והחל לעבוד  , עלה ארצה22, בעודו בן 1932הממלכתי של ורשה; ובשנת 

בהמשך כתב ועיבד להיטים רבים  .בתיאטרון "המטאטא" כמלחין ופסנתרן

ואחרים, לקולנוע ולמיטב  לו"-לה-"לי ללהקות צבאיות כמו הצ'יזבטרון והנח"ל, לתיאטראות כמו

טקסטים של גדולי המשוררים, בהם נתן אלתרמן, שירים ל 1,000ץ. הוא הלחין מעל הזמרים באר

רחל ואחרים; ורבים משיריו הפכו נכסי צאן ברזל של הזמר ב אורלנד, חיים חפר, יחיאל מוהר, יעק

ניצח על תזמורת קת המוזיקה הקלה בקול ישראל וניהל את מחל ,הגיש תכניות זמר כמו כן, העברי.

מלודיות שיריות מזרחי, בי ואאירופ – מאופיינת בשילוב סגנונות ויקה שלהמוז .רשות השידור

וילנסקי לזמרת שושנה דמארי. הוא הלחין עבורה  שיתוף פעולה מיוחד נוצר בין עשירים. ובתזמורים

ליווה אותה בפסנתר שירים רבים, ביניהם "כלניות" שהיה ללהיט המשותף הראשון שלהם, ואף 

החל להלחין את  1997בשנת עולם, באולמות קונצרטים ובפני חיילים בחזית. רחבי בבהופעות 

דמארי, אך נפטר בטרם סיים ע"י אהוד מנור במיוחד עבור שיר שנכתב  – "כשאני עומדת על במה"

 נון השלים את הלחן, והשיר נחשב לשירו האחרון של וילנסקי.-את המלאכה. המלחין יוסי בן

 

היו זמנים, הקרב , , בכל זאת יש בה משהוצריך לצלצל פעמיים, , סתודצמברכלניות,  בין שיריו:

 ועוד... , שיר הפלאפלזוהי יפו, ונצואלה, חסקה, כשהיינו ילדים, , מול הר סיניהאחרון, שיר ערש נגבי

 

 .ועוד ן חיל, דובי דובי שן, יש לי סימןחג לי, בסוכה שלנו, בים בם בום, שעון ב :בין שיריו לילדים
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 על השיר 

עה ברחבי מצליחה שהופיישראלית השיר נכתב עבור אסתר עופרים, זמרת 

נשלחה אסתר ע"י "קול ישראל" לייצג את המדינה  1962ביולי  .העולם

השיר זכה במקום  שבפולין. טוֹ ּפסוֹ קל בעיר -ֶזֶמריבל הבינלאומי לבפסט

, הפך השיר בעקבות ההצלחה על הביצוע.ל הִתזמור ובמקום השני הראשון ע

 .נסקה אסתרהקריירה של למושמע ביותר בתחנות הרדיו באותה שנה, ו

 .בקולו השירהמשורר שמשון חלפי מקריא את   

 .המלחין משה וילנסקי מספר על הצלחת השיר בפסטיבל הזמר בפולין  

 

 על הלחן 

 אוקטבה – מנעדמתון ומתמשך      – מפעםמז'ור      bסי – סולם     ברווה, -אלה – משקל

 

ומהווה חלק בלתי  התזמור עשיר – ברבים משיריו את השיר הלחין וילנסקי לזמרת ותזמורת, וכמו

כבר בפתיחה התזמורת מכניסה את המאזין לאווירה הסתווית ומביעה בצלילים נפרד מהיצירה. 

 כמו רוחות, טפטוף גשם וציוץ ציפורים. ,תופעות טבע

 , עם סיוםהמנגינה בנויה מיחידה מוזיקלית אחת, החוזרת חמש פעמים, עבור כל אחד מבתי השיר

 )'Intro – A – A' – A – A' – A השיר:  מבנה(  .פתוח, סגור, פ, ס, ס –" ְסָתוה "שונה על המיל

 

 מבוססת כולה על מוטיב רתמי אחד,המנגינה 

 השיר בשינויים מלודיים והרמוניים.החוזר לאורך 

 הנושרים.רצף הטריולות יוצר תחושה של חוסר יציבות, מעין תנועה סיבובית, המזכירה את העלים 

ומנעד המתרחב בהדרגה, עד לשיא  ֵלֶאההצלילים הארוכים החוזרים יוצרים מפעם מתמשך ו

 - I, כשצליל הטוניקה (דרגה 'Aחוסר היציבות נפתר רק בסוף היחידה  ."רה"בצליל  –המוזיקלי 

 ) מופיע לראשונה כנקודת אתנחתא.bסי

 המקיף של משה וילנסקי. את הארכיוןהמציג  – אתר הספריה הלאומית  

 

 ביצועים להאזנה 

 להקת הרעננים,    גידי גוב ויהודית רביץ,    אסתר עופרים

 נליה צמחמן, נעה ועודד אסנר,    רצו-אפרת בן

 

 זמן והקשר 

 לסתו

 קהל היעד 

 ט-ז ו ,-ד כיתות

 )1941אסתר עופרים (נ. 

https://www.youtube.com/watch?v=M7z3df7Le1I
https://www.youtube.com/watch?v=fNQCR94YQG0
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/wilensky/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Ah7gT_ujm5k
https://www.youtube.com/watch?v=ocnQSvBnUpA
https://www.youtube.com/watch?v=VnafV-NXkNA
https://www.youtube.com/watch?v=BEQEzxwAedU
https://www.youtube.com/watch?v=aabANwK0vzg
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 משימות טקסט

 האזינו לביצוע השיר וסמנו בקו מילים קשות. .1

 מתחו קו בין המילים והביטויים מתוך השיר לפירושים המתאימים (היעזרו במילון).

 

 נלחם, מנסה להתגבר או להתנגד    ּדוֵֹמם

 לחינם, ללא ערך או תועלת    ֵלִאים

 השתתקות שנוצרת מהתרגשות או תדהמה    ֶנְחָּבא ֶאל ֵּכָליו

 שותק, שקט, ללא קול או תזוזה    ַלָּׁשְוא

 עייפים, חלשים וחסרי כוח    ָמרוֹם

 רחוק ולא נראה לעיןמצב בו האופק     ֳאָפִקים-ֵאין

 מיתרמנגן באצבעותיו בכלי     ֶנֱאָבק

 מקום רם וגבוה, שמים, פסגה    ּפוֵֹרט

 ביישן וצנוע שבורח מן הכבוד ואינו מתבלט    ֶנְעְּתקּו ַהִּמִּלים

 רחובות רחבים שלאורכם נטועים עצים    ְצָלִלים

 צורת הריבוי של "צל"    ְׂשֵדרוֹת

 

 בקו צבעוני את כל הפעלים המופיעים בשיר.סמנו  .2

 

 כדי לתאר במילים את האווירה המיוחדת העוטפת אותנו בסתיו. השתמש בהאנשההמשורר  .3

 

 

 (היעזרו בפעלים שסימנתם). דוגמאות להאנשה בשיר שלושו הביא

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 מהי האווירה השולטת בשיר?  מהו הלך הרוח המאפיין את הסתיו, לפי חלפי ווילנסקי? .4

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ה  ציור לשוני המציג את החי, הדומם, הצומח, רעיון או תכונה כיצור אנושי. = ַהֲאָנׁשָ

 ולפעול כאדם.ביצירה הספרותית החפץ המואנש מסוגל לחשוב, להביע רגשות 
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 משימות מוזיקה

 , דו, רה.bקבוצות צלילונים: פה, סול, לה סי התחלקו לשש .1

 תחת החמשה.רשמו את שמות הצלילים  .א

 קראו את הצלילים ושירו בסולפג'. .ב

 והצטרפו בנגינה עפ"י ניצוח המורה.האזינו לשיר  .ג

 

 

 

 

 

 את חלוקת המנגינה למשפטים. קווי התיבה המודגשים מסמנים 

 

 ובחנו את כיווניות המנגינה עפ"י השרטוט שהתקבל: ,חברו בקו את ראשי התווים בחמשה .2

 { סטטית / דינמית } של המנגינה, הציר המלודי ממחיש תנועה

 יל __ ועולה באופן מדורג ועקבי.שפותחת בצל

 שענות עיקשת על הצליל __ ,בנקודת ִה ,  לשיאה במשפט ה ____מעלה ומגיעה ה שואפת המנגינ

 בתנועת המנגינה { מעלה / מטה }. שאחריו מגיעה הרפיה

 

 האזינו לנגינת השיר בפסנתר והבחינו בסיומים השונים של המגינה. .3

 והוסיפו אותן בעת ההאזנה. מתאימות להמחשת כל אחד מהסיומים המציאו תנועות .א

 ___ . _  ולסיום סגור בבתים ___ , ___ ,__ פתוח בבתים ___ , ינה מגיעה לסיוםהמנג .ב

 בפעם הראשונה בסולפג' ובפעם השניה במילים. – שירו את שני הסיומים של המנגינה .ג

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 לליווי הצלילים הארוכים בשיר, לפי תבנית המקצב הבאה: קלילותהצטרפו בנקישות  .4

 

 

 

 

 האזינו למנגינה, עקבו אחר המילים וצבעו את ההברות המודגשות ע"י צלילים ארוכים. .5

 

 אילו הברות בחר המלחין להבליט במנגינה? .6

 הסבירו את הקשר בין סוגי ההברות לאורכי הצלילים בשיר.

___________________________________________________________________ 

 

 נשיר את השיר בליווי נגינת המורה ונצרף לביצוע צלילונים וכלי הקשה. .7
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 ניתוח מוזיקלי

 התזמורתי של המלחין, משה וילנסקי ובעיבודוהשיר בביצוע אסתר עופרים   

 

 התזמורתיתהפתיחה  .1

 

 הכלים הבולטים לפי סדר הופעתם: שלושת האזינו לפתיחה ומספרו את .א

 

 

 יקליים?תיו ניסה המלחין לתאר באמצעים מוזאילו מאפייני ס .ב

________________________________________________________________ 

 

 הסתיו שמצאתם לכלי התזמורת המנגנים:התאימו בין מאפייני  .ג

 .___מסחררת ובמנעד רחב מתארת _______קבוצת הכינורות בנגינה 

 .__מעגלית וקישוטית מתאר ________ צד במלודיה-חליל

 ._המדמים _________ יםיורדו פון במרווחי סקונדה ג. עוליםבליווי ויברסולו סקסופון 

 .__סולו בליווי _______________ בקטע בסיום השיר חוזר ה ___

 

 

 הבית השני .2

 

 הכלים הבולטים בבית השני במיוחד: השלימו את שמות שני .א
 

 ְּכָבר ָיְצאּו ְלַדְרָּכם ַאֲחרֹוֵני ִצֳּפִרים

 ְוָנְׂשאּו ֵהם ִאָּתם ַאֲחרֹוֵני ַהִּׁשיִרים
 

 הכלי הבולט: ____________

 

 –ּופֹוֵרט ַרק ָהרּוַח ְּבַאְלֵפי ֵמיָתָריו, 

 ְסָתו... ְסָתו... ְסָתו...
 

 הכלי הבולט: ____________

 

 מדוע, לדעתכם, בחר וילנסקי בכלים אלה לעיטור מנגינת הבית? .ב

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ah7gT_ujm5k
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 אסיף
 איתמר פרתמילים: 

 לחן: נעמי שמר

 

 

 

 ,ֱאֹסף ֶאת ַהַּמֲעִׂשים

 ֶאת ַהִּמִּלים ְוָהאֹותֹות

 ְּכמֹו ְיבּול ְּבָרָכה ָּכֵבד ִמְּׂשֵאת.

 ,ֱאֹסף ֶאת ַהְּפִריָחה

 ֲאֶׁשר ָּגְמָלה ְלִזְכרֹונֹות

 ָחַלף ְּבֶטֶרם ֵעת.ֶׁשל ַקִיץ ׁשֶ 

 

 ֱאֹסף ֶאת ָּכל ַמְראֹות ָּפֶניָה ַהָּיִפים

 ֶאת ַהְּפִרי ְוֶאת ַהָּבר. ְּכמוֹ 

 ,ָהֲאָדָמה ִהיא ֲאֹפָרה ִמַּתַחת ַלְּׁשָלִפים

 ְוֵאין ָלּה עֹוד ָלֵתת ְל� ָּדָבר.

 

 ,ְוֵאין יֹוֵתר ִּגְבעֹול חֹוֵלם ַעל ִׁשָּבְלּתוֹ 

 ,ְוֵאין יֹוֵתר ִנְדֵרי ְוֱאָסֵרי

 ַרק ַהְבָטַחת ָהרּוַח ִּכי ַהֶּגֶׁשם ְּבִעּתוֹ 

 ֶאת ֲעָפָרּה ְּבֹתם ִּתְׁשֵרי. ְיחֹוֵנן עֹוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 סימנים, סמלים=  אוֹתוֹת
 תבואה ותוצרת טובה=  ְיבּול ְּבָרָכה

כך עד שאי -כבד כל=  ָּכֵבד ִמְּׂשֵאת
 אפשר לשאתו

 בעד משהו , תמורהגמולנתנה =  ָּגְמָלה
 לפני הזמן הצפוי=  ְּבֶטֶרם ֵעת

 תבואה או מיני דגן=  ָּבר

גבעולים יבשים שנותרו =  ְּׁשָלִפים 
 בשדה אחר הקציר

ביטוי מתפילת "כל =  ִנְדֵרי ְוֱאָסֵרי
 נדרי" ביוה"כ לביטול נדרים ושבועות

יעשה חסד (מעשה =  ְיחוֵֹנן ֶאת ֲעָפָרּה
 טוב) עם עפרה ויביא לנחמה

 בסוף, בקץ=  ְּבֹתם
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Adagio  q = 70 
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 על המחברים 

. הולנד יליד ,וגאולוג ישראלי משורר, עורך, מתרגם  )1933נ. ( תָר ּפְ  רמָ יתָ ִא 

הוא למד בבי"ס יהודי גדול  כתיבה.פרת כישרון  גילה משחר ילדותו

 ורכש את השפה העברית. והמסורת באמסטרדם, שם חונך על ערכי היהדות

הציונית את אשרת  המשפחה לאחר שנים של המתנה, קיבלה, 1939בשנת 

 16 גילב .והתגוררה בירושלים עלתה לארץ, ההגירה (ימי המנדט הבריטי)

ל והגיע לקיבוץ התגייס לנח"ע, בהמשך פעל גם בגדנ" ,לתנועת הצופיםהצטרף 

. הוא עשה עבודות תרגום ייו עסק פרת בכתיבה יוצרתחאורך כל ל .חצרים

אך מרבית  , הולנדית ואנגלית,בעברית – וחיבר שירים ספרותיותועריכה 

המתמקדת  הוא מתאר את הסגנון שלו ככתיבה ."רהלמגיבעיקר " השירים לא ראו אור ונכתבו

 לאחר שמלאו חברים.עוסקים בנושאים כמו חגים, משפחה ושירים אישיים ה באדם, בסיפור, ברגע;

 .בספר בשם "חגיגת אסיף" ליקטה המשפחה עשרות שירים ומקאמות שכתב והוציאה אותם ,80לו 

 

 

כלת  ת ישראלית.משוררת, פזמונאית, מלחינה וזמר  )1930-2004( ָנֳעִמי ֶׁשֶמר

 בעלת תואר דוקטור לשם כבודו 1983לשנת  פרס ישראל לזמר עברי

כיהנה  .וממכון ויצמןשבע -אילן, באר-מאוניברסיטאות ירושלים, ת"א, בר

 שמר נולדה בקבוצת כנרת כיו"ר אקו"ם וכחברת האקדמיה ללשון העברית.

בהמשך , ו6בגיל החלה לנגן פסנתר  . היאקלי מגיל צעיריהפגינה כישרון מוזו

בתחילת דרכה עבדה כמורת  "א ובירושלים.יקה בתלמדה באקדמיה למוז

בשירים שמותאמים אליהם, ריתמיקה של ילדי כנרת, וכשמצאה מחסור גדול 

הטיול " , כמוה הראשונים לילדיםיריו שכך נולדלהם בעצמה.  החלה לכתוב

צב בקמבצעים רבים, חיברה שירים  לבקשת ועוד. "אחינו הקטן", "הדואר בא היום", "הקטן

דבקה בה היכולת לחבר שירים הניתנים ל"שירת רבים", כפי שכינתה  .מסחרר וזכתה להצלחה רבה

-להקות צבאיות, הצגות תיאטרון ומחזותעבור מיטב הזמרים וההרכבים, עבור זאת, והיא כתבה 

 חג, שירים לילדים ולמבוגרים;שירים ליריים ושמחים, שירי זיכרון והרפרטואר שלה כולל . זמר

 עסקה בתרגום שיריםו שירים של משוררים אחריםגם חינה לבד מהלחנים למילותיה שלה, הלו

ל במילותיה משתקפת בבואתו שופזמוניה את "ארץ ישראל היפה".  שמר גילמה בשיריה לעברית.

רץ אופטימיות ואהבה לא עתיד, עםל מכיסופי העבר ועד לתקוות – ם הציוני לאורך דורותהחלו

המקורות ומשלבת ל כשהיא מתבססת עתכנים מן המסורת היהודית, ברבים משיריה הכניסה  ולעם.

, "בדמייך חיי" "המילים העתיקות נותנות בי כוח", כתבה בשירּהמטבעות לשון. בציטוטים ואותם 

ט מקשר בחואת העם  וחן גם רבים מאיתנו, מחברות ומגבשותשאותן מילים מושכות בכ ונדמה

 נצחי.

 

של זהב, לו יהי, על כל אלה, שנינו מאותו הכפר, לשיר זה כמו להיות ירושלים  בין שיריה הידועים:

 טובים.ועוד רבים ו ירדן, חורשת האקליפטוס, הכל פתוח, עוד לא אהבתי די, ולס להגנת הצומח
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 על השיר 

רבינוביץ' מקיבוץ חצרים, שנהרגה בתאונת -איתמר פרת כתב את השיר לזכר אחותו תרצה פרת

ילדים  במותה, הותירה אחריה חמישה 40, בת תרצה. 1976שנת  ,חג הסוכותערב קשה ב דרכים

 ל.בֶ בעודו שרוי בימי החג שהפכו עבורו לימים של אֵ את השיר כתב פרת  .קטנים ואוהבים רבים

שאול רבינוביץ', בעלה של  .לאור לזכרה והוציאה ערכההמשפחה שחוברת ב לראשונה פורסםהשיר 

קיבוץ, וביקש להופיע ב הגיעה מעת לעתתרצה ז"ל, החליט להראות את הטקסט לנעמי שמר, ש

ברוב המקרים היו אלה שירי שמר נהגה להלחין מעט מאוד שירים של אחרים, ו ממנה להלחין אותו.

בקסמו של השיר, ולאחר משוררים קנוניים כמו רחל וטשרניחובסקי; ואף על פי כן, היא לא עמדה 

 ם.יבלביצועים רה להצלחה וכהמולחן ז השיר כמה שבועות נענתה לבקשה.

, הוסיף למותה 30במלאת  לדברי פרת, "שמר הצמיחה לתרצה כנפיים, ועכשיו היא אחות של כולם".

 ."חגיגת אסיף" שיריושל בחוברת אוסף  ם אותופרסבתים לשיר, ושני מעין אפילוג של פרת 

 

 האסיףהאובדן ו על

 כבר לא יתממש.מה שכל שבאובדן חיים צעירים, על  מבטא בעדנה ויופי את הכאב שיר זה

פנימי של אותם אנשים אשר איבדו את היקר להם, -אסיף נפשי ,אסיף של פרידהיש בו קריאה ל

 רגע לפני שהכל נטמן באדמה. ...מראותה , המילים,הזיכרונות ומבקשים ללקט את כל

 

שמתחילה בתקופת הסליחות של חודש  אימת הדיןמלווה בחרדה.  חג האסיףחג הסוכות הקרוי גם 

מגיעה לשיאּה בליל הושענא רבה, היום השביעי והאחרון של  –אלול והימים הנוראים של תשרי 

 החג, שחותם לפי המסורת את דינם של כל באי עולם.

בחשבון הנפש הנעשה  בהתכנסות פנימה,ה מלנכולית הקשור המתקרב מביא עמו תחושהחורף 

והשדות  האדמה הפכפכה כפרידה מהשנה שחלפה ועברה. עולם הטבע משלים את התפאורה,

 לפריחה המחודשת.שצמחיהם נשרו ונבלו משוועים 

 

הימים אמנם הולכים  – צל האמונהצל הסוכה מכונה עם זאת, חג הסוכות מביא עמו גם שמחה. ו

 ומתקצרים והחשיכה ממהרת לרדת אל העולם, אך דווקא מתוך האפילה הגדולה צומחת האמונה!

 :בשירו של פרת גם נחמה, תקווה קטנה המבצבצת בסיום והעצב, ניתן למצוא לצד ביטויי האבלות

 "ְּבֹתם ִּתְׁשֵרי עוֹד ְיחוֵֹנן ֶאת ֲעָפָרּה ַרק ַהְבָטַחת ָהרּוַח ִּכי ַהֶּגֶׁשם ְּבִעּתוֹ "

 לטל של ברכה שיחונן וירווה את העפר. מחזקת ייהישנה ציפאך  ,הרוח קשה לאחוז בהבטחתאמנם 

 

 .כתב אסף פרת, אחיינו של איתמר –ראיון עם המחבר   

 .המשורר איתמר פרת מספר על נסיבות כתיבתו של השיר  

 .רת, בנו של איתמר)ראיין אילון פסיפורו של איתמר פרת ( –ה שנ 80אחרי   

 

 

 

 

 

http://cafe.themarker.com/post/1847849/
https://www.youtube.com/watch?v=c8SKmjLqOJk
https://youtu.be/qVWSPGZ5JP8?t=1s
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 על הלחן 

 דצימה קטנה – מנעד     איטי ורגוע – מפעם     רה מינור – סולם     זוגי,  – משקל

 

ת לבית הראשון בטקסט ומנגינה נוספת מותאמהמנגינה אחת  –הלחן של השיר בנוי משתי מנגינות 

 מבנה ייחודי ולא שכיח בלחניה של שמר. השני והשלישי. חוזרת בבתיםה

 .גדולות , המאופיין במנעד רחב וקפיצותֶגהנּו והתאימה לו לחן ִמְסֵּפדשמר הגדירה את השיר כשיר 

דגישה את הכאב והמורכבות הרגשית הקשורה בקריאה הפתיחה בקפיצה של אוקטבה מעלה מ

(שירים נוספים הפותחים במרווח אוקטבה:  לאסיף, ומחברת את הטקסט לעולמות עליונים.

 ועוד.) "מקום לדאגה", "הליכה לקיסריה"

. בפעם השניה חוזר מרווח האוקטבה, בסה"כ " שבה ומופיעה בשיר שלוש פעמיםֱאֹסףהמילה "

 אולי מביע את הנחמה המרככת מעט את הכאב.מרווח טרצה קטנה, ש –ובשלישית 

 

 

 ביצועים להאזנה 

 יהודית רביץ

 להרמוניתהפיקרן הדר ו

 גני תמיר ויובל נדב חיימוביץ' – קצל ירוב נותב

 

 

 זמן והקשר 

 זיכרוןלימי 

 

 

 קהל היעד 

 ט-ו , ז-כיתות ה

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0d0r3ekmmYk?t=5m
https://www.youtube.com/watch?v=-lSaUVUtODE
https://www.youtube.com/watch?v=XUR6jL3D6N8
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 לפעילויותהצעות 

 ןמשה זורמ ובליווי בעיבוד, הודית רביץהשיר בביצוע י   

 

 האזנה ראשונה .1

 יהודית רביץ בעיבוד של משה זורמן.התלמידים עוקבים אחרי מילות השיר תוך האזנה ל

 .אופטימיות ונחמהשל וביטויים  ועצבאבלות ביטויים של  – מסמנים בתוך הטקסט בשני צבעים

 

 ביאור הטקסט .2

 'וכו ְיחֹוֵנן ֶאת ֲעָפָרּה, ִנְדֵרי ֶוֱאָסֵרי, ְּׁשָלִפים, ָּכֵבד ִמְּׂשֵאת :מילים קשות כמוביטויים ובאר מהמורה 

 

 דיון במליאה .3

 {תהליך הפרידה ואיסוף הזיכרונות אחרי אובדן} השיר? ְמַסֵּפרעל מה  -

 אחותו} –{לאדם קרוב ואהוב שנפטר  השיר, לדעתכם?למי כתב המשורר את  -

 איסוף היבול מהשדות} – {סתיו, סוכות ?ה בשנה מרמזים הכותרת והטקסטעל איזו תקופ -

 }כיפור וכוללת התרת נדרים-תפילה הנאמרת בליל יום{ "?ִנְדֵרי ְוֱאָסֵרי" ביטויה מה מקור -

 

 האזנה שניה  .4

 .}פסנתר ובסון{את הכלים המשתתפים בעיבוד התלמידים מזהים 

 לתמונת הבסון שעל הלוח. התלמידים לבמסב את תשומת  המורה

 ד דווקא בוּבֵ משערים מדוע בחר המעַ משוחחים על מאפייני הכלי ו

 .{כלי מלודי בעל צלילים נמוכים ועמוקים} לעיטור המנגינה

 

 השוואת ביצועים .5

 ה?כיצד היא מפרשת את השיר?  מתי היא מאטָ  – רביץמשוחחים על אופן הביצוע של יהודית 

 של רביץ. עּהועורכים השוואה בינו לבין ביצו ביצוע נוסףהתלמידים מאזינים ל

 

 עבודה עצמית .6

 , ממספרים את התיבות ושרים את השיר בלב.מתבוננים בתמונת התווים התלמידים -

 }4{ משפטים.את  וסופרים תוך התוויםיקלי בכל משפט מוז בסיום מסמנים  -

 – את משמעותו ומשערים {אוקטבה} השירבו נפתח מרווח התלמידים מפענחים את ה -

 לעולמות עליונים} כאב רגשי, חיבור{מרווח זה להתקשר לטקסט? כיצד יכול 

 

 דיון במליאה .7

 הסיפור שמאחורי השירעל  -

 והחרדה הנלווית אליוחג הסוכות ל האובדן והאסיף, על ע -

 שירה .8

 התלמידים שרים את השיר בליווי נגינה המורה.

https://youtu.be/0d0r3ekmmYk?t=5m
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 תפילת גשם
 לוין קיפניס  מילים:

 לחן: יצחק אדל

 

 

 

 .ֶּגֶׁשם, ֶּגֶׁשם, ֶנֱאָנח ָׂשֶדה ֵמֹחם 

 -ֶּגֶׁשם, ֶּגֶׁשם, ִמְתַחֵּנן ַהַּגן ְּבִלי ֹּדם

 ,ֵאל ָׁשַמִים ,ְׁשַמע קוֵֹלנּו

 !ֶּגֶׁשם ַמִים ,ְוֵרד ָלָאֶרץ

 

 

 

 .ִמְתנֹוֵעַע ֶּכֶרם ַאט ֶּגֶׁשם, ֶּגֶׁשם,

 -ֶּגֶׁשם, ֶּגֶׁשם, ַּבַּפְרֵדס ִיְלַחׁש ָּכל ַּבד

 ,ֵאל ָׁשַמִים ,ְׁשַמע קוֵֹלנּו

 !ֶּגֶׁשם ַמִים ,ְוֵרד ָלָאֶרץ

 

 

 

 

 

 .ֶּגֶׁשם, ֶּגֶׁשם, ִמְתַּפֵּלל ַּגם ֶיֶלד ֵחן

 .ָלנּו ֵּתןֶּגֶׁשם, ֶּגֶׁשם, ֵאל ָׁשַמִים 

 ,ֵאל ָׁשַמִים ,ְׁשַמע קוֵֹלנּו

 !ֶּגֶׁשם ַמִים ,ְוֵרד ָלָאֶרץ

 

 " :ָלָאֶרץ ֶּגֶׁשם ַמִים ןתֵ וְ גרסת הפזמון העממית." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 משמיע אנחה, גונח=  ֶנֱאָנח
 הפסקה, עצירה=  ֹּדם

 זיתים או שקדים מטע גפנים,=  ֶּכֶרם
 באיטיות, בקצב מתון=  ַאט

 מטע עצי פרי הדר=  ַּפְרֵדס 
 ענף של עץ=  ַּבד

 ילד חינני, חביב, נעים=  ֶיֶלד ֵחן

 

Andante  q = 80 
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 על המחברים 

, חתן מחלוצי ספרות הילדים העבריתסופר ומשורר,   )1890-1990( יסנִ יּפְ ין ִק וִ לֶ 

 למשפחה בת עשרה באוקראינה קיפניס נולד. 1978לשנת  רס ישראל לספרות ילדיםפ

הוא למד ב"חדר" וב"תלמוד תורה", ומגיל צעיר גילה כישרון אמנותי והיה  ילדים.

בשנות נעוריו החל לפרסם מיצירותיו כותב מזוזות לעזרה בכלכלת המשפחה. 

והשתלם  עלה לארץ 1913בשנת  .שירים, סיפורים, חידות וציורים – בשבועון מקומי

"ספרייה קטנה  היה שותף להקמת ההוצאההוא  בלימודי אמנות ב"בצלאל".

 החוסר הגדול בתכנים עבריים .ספריו הראשוניםפרסם את בה גם , לילדים"

הוא כתב  .לילדיםעיקר יצירתו  להקדיש את ותוהביא א המתאימים לקהל הצעיר

על חגים, על עונות השנה ובכלל; שירים שהותאמו למערכת החינוך בארץ  – מאות שירים וסיפורים

ו", כתב העת הראשון בארץ לגננות, ועסק ערך את "גננ הוא ושולבו בהוראה בגנים ובבתי הספר.

הקים תיאטרון  1928שאת חלקן אף אייר בעצמו. בשנת בתרגום ועיבוד של יצירות רבות לילדים, 

-סיפורים, כ 800-יצירתו של קיפניס כוללת כ שנה. 25תיבת הצגות במשך לילדים, בו עסק בניהול וכ

שירי החגים שכתב מלווים את ילדי ישראל מזה דורות, עד ספרים לילדים.  100-שירים וכ 600

בכתיבה קלילה ואסתטית קנה לעצמו מקום של כבוד יין כיצד היינו חוגגים בלעדיהם. שקשה לדמ

 רבות על הבאים אחריו.  בתחום הספרות העברית והשפיע 

 

 ועוד. אליעזר והגזר, שלושת הפרפרים, נרקיס מלך הביצה, שישה בשקיק אחד בין ספריו:

 

 ועוד. אליעזר ורבקה ,תפילת גשם שעון בן חיל, הרקפת, גינה לי,, , המעפיליםמי יבנה בית בין שיריו:

 

סביבון סוב סוב, לשנה טובה שקדיה, שנה טובה, אורחים לחג, חנוכה חנוכה, נר לי,  משירי החגים:

 ועוד ועוד... אני פורים, חג פורים, משחק פורים, שיר המסכות, חג גדיא, בר כוכבא, סלינו על כתפינו

 

 

 פוליןמורה ומחנך ישראלי, יליד  מעבד, מלחין,  )1896-1973( (עד"ל) לדֶ אֶ  קִיְצחָ 

החל את הכשרתו אדל  ."המגיד מסלונים"יב הלוי אדל, ייהודה ל ונינו של ר'

ללמוד במוסקבה ובוורשה, שם אף  יךהמשית בקונסרבטוריון של קייב ויקלהמוז

 ממנו הושפע רבות, יאנוש קורצ'אק יקה בבית היתומים שניהלכמורה למוז בדע

יקליות מוזהאדל לקח חלק בפעילויות  יקלי.השראה לדרכו בחינוך המוזושאב 

"החברה את של "השומר הצעיר" בעיר וגדולה הוא הקים את המקהלה ה וורשה.ב

עלה  20-בשנות ה זמנו.ל דרךחלוציות פורצת ב ,צרטיםיקה יהודית" שערכה קונלמוז

המקצועית בסמינר לוינסקי למורים וגננות משיך את דרכו וה לארץ עם בני משפחתו

 האחרונותובשנותיו בת"א. במשך שנים רבות עסק בהוראת מוזיקה ובעבודה עם מקהלת הסמינר, 

יקאים, ובד בבד המשיך מוזת של הוא חינך דורויקה בת"א. לימד בקונסרבטוריון הישראלי למוז

 יקה ווקאלית, קאמרית ותזמורתית., מוזוחגים שירי ילדיםבהלחנת 

 

 ועוד. זאת הגברת שפנפנית כושי כלב קט, ערב שבת, קן ציפור, תפילת גשם, אוניית זהב, בין שיריו:
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 על השיר 

דה, הגן, . לתפילת הגשם שנושאים בליבם האנשים (ילד החן) שותפים גם הש1936בשנת  השיר נכתב

 לאל השמים ומתחננים לטיפות מים שירוו את צימאונם. יחדיו פונים כולם הכרם והפרדס.

 

 על בקשת הגשמים

 ו.שיר זה הוא אחד מיני רבים העוסקים בגשם כמושא תפילות החוזרות בכל שנה בתחילת הסת

 פיוטים,אגדות וב – היהודיתמסורת בקשות וציפיות לגשמי ברכה מופיעות בהקשרים שונים, החל ב

בה  ברכת השניםהחול נכללת  ימות עשרה של-שמונהבתפילת  הקדום והמודרני. וכלה בזמר העברי

נוסח הברכה  ַּגְׁשִמי, בכלכלה ופרנסה טובה.שהשנה תהיה מבורכת בשפע  פונה המתפלל לה' ומבקש

ֵני ָהֲאָדָמה ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה": שאילת גשמיםבחורף כולל בקשה הקרויה   ."ַעל ּפְ

 

שתביא לפריחה  בקשת הגשם אינה רק תפילה דתית, אלא תקווה של כל אדם לעונה ברוכת מים

 .והטבע-האדם-הגשםתקווה הנוגעת במעגל ההשפעה שבין  .גידולים טוביםו

 קיפניס מהווה דוגמא מייצגת לאופן ההתייחסות של המשוררים העבריים לנושאשירו של לוין 

בשירים אלה מוצג  הגשם ., של יישוב הארץ ועבודת האדמה, שנים של חלוציות30-50 -בשנות ה

ה; וזאת בניגוד להתייחסות הקלילה יותר המאפיינת את "מצרך מבוקש" בארצנו הקטנטונת והחמכ

 , שירים של מטריות, בוץ ודילוגים בשלוליות.60-70 -שירי הגשם של שנות ה

 

 על הלחן 

 נונה קטנה – מנעד     איטי – מפעם     מי מינור – סולם     זוגי,  – משקל
 

 Œ   Œ   q   על שלושה ערכי מקצב עיקריים: מבוססת המנגינפזמון, וה-הטקסט מולחן בצורת בית
הן במקצבים  –הקשר בין הלחן לטקסט בא לידי ביטוי בניגודים שיצר המלחין בין הבתים לפזמונים 

 של טיפות , היוצר אפקטבמקצב מדוד חוזר הצליל "מי" –בבתים  והן בכיווניות ובאופי המלודי.

המלודיה  –בפזמונים  המלודיה בכיוון ירידה, מה שמאפיין את האנחה והתחינה לגשם.נופלות, ו

 גלית וזורמת יותר (ללא הפסקות) ונמצאת במגמת עליה, מה שמביע את התפילה לאל השמים.

 

 ביצועים להאזנה 

 באתר זמרשתביצועים נוספים ,    רויטל ארד

 

 זמן והקשר 

 לסתו ולחורףראש חודש חשוון, ל

 

 קהל היעד 

 ד-כיתות ב

https://www.youtube.com/watch?v=drEb894Ar6E
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=399
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 הצעות לפעילויות

 הכרות עם השיר , תזמור .1

 התלמידים מאזינים לשירת המורה ומגיבים באצבע צרידה בזמן ההפסקות. .א

 כאוסטינטו לשירת המורה: ,לאורך כל השיר "ֶּגֶׁשם"התלמידים לוחשים את המילה  .ב

 בכל פעמה חזקהבנקישות לשון  "טפטופים"התלמידים מוסיפים  .ג

 בתיפוף האצבעות ע"ג השולחן בשמיניות. "מטר גשם"ו

 השונים.התפקידים לפי  מתזמרים את השירקבוצות ו התלמידים מתחלקים לשלוש .ד

  או באופן מצטבר. זמנית-בו את התפקידיםניתן לבצע 

 

 שירה .2

 )...ַהס, טֶ טַ , ַהס, טֶ טַ ( טַ -התלמידים שרים את השיר בשפת ה .א

 }"מי" – " {על הצליל החוזרֶּגֶׁשם, ֶּגֶׁשםהתלמידים שרים את המילים " .ב

 .ידים מצטרפים בנגינה על צלילוני "מי"כמה תלמ והמורה את שאר השיר.

 בחלוקת תפקידים לסירוגין:את השיר התלמידים והמורה שרים  .ג

 וכו'...  פזמון –בית ,    שורה –שורה ,    תיבות 2 –תיבות  2

 .וכד'} "ֵאל ָׁשַמִים", "ְוֵרד ָלָאֶרץ" :ב למשל{ תםאי דיוקים בשיר התלמידים חוזרים ומנקים .ד

 

 משימות טקסט ומוזיקה .3

 }ֹּדם, ַאט, ַּבד, ֵחןטקסט, מקיפים בעיגול מילים קשות {התלמידים מתבוננים ב .א

 .}ִיְלַחׁש, ִמְתנֹוֵעעַ  ,ִמְתַחֵּנן, ֶנֱאָנח{ ומסמנים בקו דימויי האנשה

 .םיהמתא עלואת הפ עצם-לכל שםהתלמידים מצמידים  .ב

 }מתפלל – , ילדילחש  – , פרדסמתנועע  – , כרםמתחנן  – , גןנאנח  – שדה{

 מה ניתן ללמוד מהשיר על חשיבותו של הגשם בעולמנו? .ג

 הגשם נחוץ לאדם ולטבע.} והפרדס."י הילד, השדה, הגן, הכרם נישאת ע{התפילה לגשם 

 :קשרים בין הלחן לטקסט התלמידים שרים את השיר בלב ומוצאים .ד

 "}ֶנֱאָנח ָׂשֶדה ֵמֹחם"גינה יורדת {המנ בהן מילים -

 תפילת תחינה לאל השמים} – ר בו המנגינה עולה ומשתנה המקצב {הפזמוןהחלק בשי -

 ם הנופלות}טיפות הגש תלהמחש" {ֶּגֶׁשםֶּגֶׁשם, במילים " "מי"על הצליל המלחין חזרת  -

 .תיבה בזמן ההפסקותבמקישים בשליש/אחדים המורה.  בליווי השיר התלמידים שרים את .ה

 

 

 

 

 ג שם
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 העשביםשירת 
 פי ר' נחמן מברסלב-מילים: נעמי שמר, על

 לחן: נעמי שמר

 

 

 

 ַּדע ְל�

 ֶׁשָּכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה

 ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמיָֻחד

 ִמֶּׁשּלוֹ 

 ַּדע ְל�

ב ב ְוֵעֹשֶ  ֶׁשָּכל ֵעֹשֶ

 ֵיׁש לֹו ִׁשיָרה ְמיֶֻחֶדת

 ִמֶּׁשּלוֹ 

ִבים-ּוִמִּׁשיַרת  ָהֲעֹשָ

ה ִנּגּון  ַנֲעֹשֶ

 ֶׁשל רֹוֶעה

 

 

 ַּכָּמה ָיֶפה

 ַּכָּמה ָיֶפה ְוָנֶאה

 ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ַהִּׁשיָרה

 ֶׁשָּלֶהם

 טֹוב ְמֹאד

 ְלִהְתַּפֵּלל ֵּביֵניֶהם

ְמָחה   ַלֲעֹבדּוְבֹשִ

 ֶאת ַהֵּׁשם

ִבים-ּוִמִּׁשיַרת  ָהֲעֹשָ

 ִמְתַמֵּלא ַהֵּלב

 ּוִמְׁשּתֹוֵקק

 

 

 

 

 ּוְכֶׁשַהֵּלב

 ִמן ַהִּׁשיָרה ִמְתַמֵּלא

 ּוִמְׁשּתֹוֵקק

ָרֵאל-ֶאל ֶאֶרץ  ִיֹשְ

 אֹור ָּגדֹול

 ֲאַזי ִנְמָׁש� ְוהֹוֵל�

 ִמְּקֻדָּׁשָתּה ֶׁשל ָהָאֶרץ

 ָעָליו

ִבים-ּוִמִּׁשיַרת  ָהֲעֹשָ

ה ִנּגּון  ַנֲעֹשֶ

 ֶׁשל ַהֵּלב

 

 

 ִמְתעוֵֹררִמן ַהִּׁשיָרה  ּוְכֶׁשַהֵּלב" :לבית השלישי גרסה נוספת"... 

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

אדם המוביל עדר בע"ח, וגם =  רוֶֹעה
 מנהיג, מדריך ומנחה

 מנגינה, שיר בעל לחן=  ִנּגּון
= לקיים את המצוות  ַהֵּׁשםַלֲעֹבד ֶאת 

 בכוונה, לעבוד על המידות והאמונה

 רוצה מאוד, חושק=  ִמְׁשּתוֵֹקק 
 אז, כתוצאה מכך=  ֲאַזי

 =  משתרע ומתארך ִנְמָׁש� ְוהוֵֹל�
 = טוהר שמימי, רוח אלוהית ְקדּוָּׁשה
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Larghetto  q = 65 
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 על המחברים 

כינוי לרב אצל  – בנוורורנו מ וננו,אדאדמו"ר גדול באוקראינה (  )1772-1810( בלַָ ְס ַר ּבְ ִמ  ְחָמןר' נַ 

 .ל שם טובנינו של הבעו הזרמים המרכזיים ביהדות,ב, אחד החסידים) ומייסד חסידות ברסל

כתיבתו המקורית, ב גדול.ובעל כוח השפעה  נערץ ר' נחמן רוחני בעל אישיות מיוחדת, היה נהיגכמ

להגותו השפעה ניכרת  לצמיחה רוחנית ונפשית. כלים ה והציעעל אמונה ותפיל הפיץ את רעיונותיו

הוא נהג לומר "כל  .יושאיפותהפכה לפסגת  ו, והישיבה בהבערה תמיד בעצמותי אהבת א"י .עד ימינו

שהיה לנקודת  לביקורלארץ הגיע  1798בשנת ולך לארץ ישראל", ואני ה – מקום ש(אליו)אני הולך

להתגבר כדרך העדיפה לחיות,  הבתורתו הדגיש רבות את חשיבותה של השמח מפנה עבורו.

להגברת חיים  השירה והריקוד שימשו עבורו דרךהניגון,  ת.ו"לחמוק" ממכשולי הייאוש והעצבו

 דרור בדרכי התפילה המקובלות).לה נפשי (רוח האמן שבו לא יכלה למצוא לביטוי רוחני ושמחה, וה

גם מקור , ראה בהם כשהתבונן באדמה, בצמחים ובמיםו ,לולמנהג קבע שהתבודדויות בטבע היו 

 בשירות ותשבחות לה'. מע את קולםכשטייל בין העשבים, כמו שרוחנית.  ולהתפתחות להשראה

של כל בריה, ל"ניגון" המיוחד  תולייחודיו ַלֹּׁשִני בעובדה ש"כל עשב ועשב אומר שירה" מצא ביטוי

שיר כ ת תורתו והשקפת חייו,ב"שירת העשבים" ניתן למצוא את תמצי .מבטא בעולםשכל אדם 

 שמביע אמונה, אהבת האדם והטבע וקבלת הכלל.

 

 ועוד. ספר המידות, סיפורי מעשיות, ליקוטי עצות, שיחות הר"ן בין ספריו הידועים:

 

 נחמן מברסלבאמרות ידועות המיוחסות לר' 

 "  העצבות והמרה השחורה בכל הכוחות., להתגבר ולהרחיק להיות בשמחה תמיד"  מצווה גדולה 

 .  "שלא יתפחד כלל"  ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד ; והכלל והעיקר 

 , חפש את המופלא בתוך השכיח.  "המקודש הטמון בחולין"  חפש את 

 . ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות.  "מחשבותיךנמצא במקום בו נמצאות  אתה"  

 וגבוה מאוד.  " ניגון הוא דבר גדולכי  להחיות את עצמו עם איזה ניגון,שיוכל  טוב לאדם  "
 

 

כלת זמונאית, מלחינה וזמרת ישראלית. משוררת, פ  )1930-2004( ָנֳעִמי ֶׁשֶמר

מספר וקטור לשם כבוד מתואר דובעלת  1983פרס ישראל לזמר עברי לשנת 

תבה עבור מיטב הזמרים וההרכבים, עבור להקות ר כשמ .מוסדות אקדמיים

הרפרטואר שלה כולל שירים ליריים  זמר.-איות, הצגות תיאטרון ומחזותצב

 רים.ושמחים, שירי זיכרון וחג, שירים לילדים ולמבוג

 .21 ראו עמ' – הרחבהל

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 לנעמי שמר. בין ר' נחמן משותףמהווים מכנה העם היהודי במולדתו  וחלום התחדשות אהבת א"י

 .יצירותיהםשל  מסוד הקסם חלקאולי  , מה שמסבירהמקורות והנופיםמהשראה שניהם שאבו 
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 על השיר 

 בעקבות סיפור ששמעה נעמי שמר בתכנית לט"ו בשבט ששודרה ב"קול ישראל".השיר נכתב 

 סיפר שם על ר' נחמן מברסלב, האדמו"ר מאוקראינה, והקריא קטע ממדרש שלו: שלמה ניצן

 

י ָכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמֻיחָ  " ע ּכִ  ד,... ּדַ

הּוא רֹועֶ  קֹום ׁשֶ ִבים ּוְלִפי ַהּמָ םְלִפי ָהֲעֹשָ  ,ה ׁשָ

ִהיא ְצִריָכה ְלָאְכלֹו. ב ְמֻיָחד ׁשֶ ֵהָמה ּוְבֵהָמה ֵיׁש ָלּה ֵעֹשֶ י ָכל ּבְ  ּכִ

ָמקֹום ֶאָחד ִמיד ּבְ ם ֵאינֹו רֹוֶעה ּתָ  ,ּגַ

ן ֵיׁש לֹו ִנּגּון. ם, ּכֵ רֹוֶעה ׁשָ קֹום ׁשֶ ִבים ְוַהּמָ  ּוְלִפי ָהֲעֹשָ

אֹוֵמר,  י ָכל ֵעֶשב ְוֵעֶשב ֵיש לֹו ִשיָרה ׁשֶ יָרה,ּכִ ֶרק ׁשִ ִחיַנת ּפֶ ה ּבְ ּזֶ  ׁשֶ

ל ָהרֹוֶעה ... ה ִנּגּון ׁשֶ ִבים ַנֲעֹשֶ יַרת ָהֲעֹשָ ִ  " ּוִמׁשּ

 (ליקו"מ תניינא, ס"ג)

 

 המדרש שהקריא כבר חבויה המנגינה! שמר התקשרה לניצן לאחר השידור ואמרה לו שבתוך

 וארגה אותם יחד לשיר אחד.של ר' נחמן, ערכה מדרשים נוספים רעיונות מהיא לקחה את המדרש ו

 מקשה אחת.מקורות שונים, השיר כמו עשוי שלמרות שהטקסטים אסופים מ מתבטאת בכך גדולתה

 

הסאטירי של  עפ"י סיפורו, שנכתב סעות בנימין השלישי""מבמחזה  1976-השיר בוצע לראשונה ב

-פירות חמישה"השירים  נכללו גםמחזה אותו ב( ת"בתיאטרון "בימו הועלהו מנדלי מוכר ספרים

 רבים, ביניהם שמר בעצמה. אמנים ), ובהמשך הקליטו אותו"סימן שעוד לא הגענו" ו"עשר

 ם.יבעודה שלישית בישיבות ובתי מדרש רהשתלב בסדר הזמירות לסואף  השיר זכה לאהדה רבה

 . " לשלמה ניצן "  – כאות תודה, הקדישה נעמי את השיר

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 אל תוכן העניינים

 אילן-, אוניברסיטת בראינטגרציההמכון לו ד"ר עטרה איזקסון, מיכל וייס ©
33 

 על הלחן 

 אוקטבה – מנעד     רגוע ושלו – מפעם     דו מינור – סולם     זוגי,  – משקל

 

 בשלושה בתים בעלי טקסט שונה. שלוש פעמים, יקלית בשיר חוזרתהיחידה המוז

לשיר סגנון רצ'יטטיבי (דיבורי),  משוות, החזרות רבות על אותו צלילבטמפו איטי ובהלחן מאופיין 

 הדרשן.-מעין ניגון חסידי המחקה את צורת הדיבור המוטעמת של המגיד

 מלאכת ההלחנה מדגישה כל מילה, ומאפשרת למאזין להקשיב ולהבין את המסרים החבויים.

שורות, בצורה בו פיסקה וחילקה את הטקסט ל (שמר גם הביעה את סגנון ההלחנה באופן

 ).29עמ' ב הטקסט ראו –ת מתפתחאסימטרית ו

 

המנגינה מורכבת ברובה ממרווחים סקונדיאליים, כאשר הקפיצות הבודדות (קוורטה, קווינטה 

 מקושרות למקומות המתאימים בטקסט.וסקסטה גדולה) בולטות באופן מיוחד ו

ְמָחה ַלֲעֹבדקפיצת הסקסטה הגדולה בסוף המשפט " למשל: וממת את שמדגישה ומר", ַהֵּׁשםֶאת  ּוְבֹשִ

ירידה סקונדיאלית  – יקלי בשיר, שאחריו הרפיהמהווה שיא מוזו המילה החשובה באותו משפט

ִבים-ּוִמִּׁשיַרתבמילים "  ותנו בחזרה אל הארץ, אל העשבים.", שכאילו מורידה אָהֲעֹשָ

 ועולות ממחיש למאזין את תנועת העשבים המרשרשים.ריבוי הסקוונצות היורדות 

 

(סגנון שטייגר) מאפיינים נוספים שתורמים לסגנון הניגוני של השיר הן הבחירה בסולם מינורי 

 סובדומיננטהצליל הל )I(דרגה  יקלית בתנועה חוזרת ועיקשת בין צליל הטוניקהוסיום היחידה המוז

 .וורטה המאפיין את הניגון החסידימרווח של ק – )IV(דרגה 

 

 

 ביצועים להאזנה 

 אתי אנקרי , מיטל טרבלסי , ירדנה ארזי

 עופר כלף , קובי אוז , שולי רנד

 אנסמבל מורן

 

 

 זמן והקשר 

 עת לימי שבט, לימי זיכרון ולכל

 

 

 קהל היעד 

 ט-כיתות ז

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ir7RYfpBvTI
https://www.youtube.com/watch?v=DLfMnm6a8Wc
https://youtu.be/nMxKk66pAzc?t=16m6s
https://www.youtube.com/watch?v=A-6m6CKOdC4
https://www.youtube.com/watch?v=00xJNvtwOTI
https://www.youtube.com/watch?v=TCE-ouQY55M
https://www.youtube.com/watch?v=nJihIjMghxo&feature=share
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 משימות טקסט

 הבית הראשון .1

 לרועה. כיצד? העשבים הראשון מקשר ביןהבית 

 קראו את הבית והסבירו במילים שלכם.

___________________________________________________________________ 

 

 הבית שני .2

בשדה כשיש שלכת  כפירוט על הנאמר בבית השני, אמר פעם ר' נחמן שלא מומלץ להתפלל

טוב במיוחד לעשות זאת כשהפריחה מתחדשת, כי אז הצמחים מתעוררים  והצמחים נובלים.

 ועוזרים לאדם להתפלל.

 גישה זו, לאיזה חג מתאים השיר במיוחד ומדוע?לפי 

___________________________________________________________________ 

 

 הבית השלישי .3

שבשירתם משפיעים  – העשביםבמדרש עליו מבוסס הבית הראשון של השיר תיאר ר' נחמן את 

 – הרועהעל הרועה, ממלאים את ליבו ועושים בו ניגון פנימי.  במדרש אחר הוסיף ותיאר את 

 שיודע ומכיר את הניגון שלו, ובכך משפיע על העשבים בחזרה, נותן בהם כוח ומחיה אותם.

 

 א"י.בדומה ליחסי הגומלין בין העשבים לרועה, מתוארים בבית השלישי היחסים בין הרועה ל

 קראו את הבית והסבירו במילים שלכם.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 בהשקפת עולמו של ר' נחמן יש ערך חשוב לשמחה.  הוא היה אומר: .4

 ".בשמחה תמיד"מצווה גדולה להיות 

 האדם. חיות, לרומם את הנשמה ולהגביר את שמחתהלהניגון והשירה בכוחם של הוא האמין 

 יקה על האדם והסבירו במילים שלכם.דוגמאות להשפעות החיוביות של המוזמצאו בשיר 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ומה משמח אתכם? .5

 דברים (לפחות) הממלאים את ליבכם בטוב: מנו חמישה

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 יקהמשימות מוז

 האזינו לשיר, עקבו אחר התווים וסמנו: .1

 הצליל הגבוה ביותר בשיר – ירוקבריבוע 

 }3תיבה מס. {לדוגמה: ב מרווחים הגדולים מטרצה – כחוליםבעיגולים 

 }2תיבה מס. {לדוגמה: ב פעמים לפחות 3צלילים החוזרים על עצמם ברצף  – אדומותבנקודות 

 

 התשובות הנכונות בקטע הבא:השלימו את  .2

 כתוב בסולם  {  מי במול מז'ור  /  דו מינור הרמוני  /  דו מינור טבעי  }, השיר -

 }   /    /  במשקל  {  זוגי  /  משולש  }  של  { 

 ובמנעד  {  קווינטה  /  סקסטה  /  אוקטבה  }.

 – המנגינה מורכבת ברובה ממרווחים של -

 טרצות וסקסטות  /  סקונדות וטרצות  }{  סקונדות ופרימות  /  

 – הםבשיר ערכי המקצב הבולטים  -

 עשריות  /  שמיניות ושמיניות מנוקדות  }.-{  חצאים ושלמים  /  שמיניות ושש

 ______._ולחן ____ _____ _בעלי טקסט ____  ,בתים בשיר יש ____  -

 

 .של המורה ומספרו אותם לפי סדר ההשמעה האזינו לקטעי המנגינה שלהלן .3

 

 מתחו קו בין קטעי המנגינה לשורות המתאימות בטקסט. .4

 

 

 השלימו את האותיות החסרות בקטע הבא: .5

 של הסולם. )IV(דרגה  ים ומסתיימים בצליל הסובדומיננטהמתחיל , ____ ____ יםקפסו -

 של הסולם. )I(דרגה  קים ____ , ____ , ____ , ____ מסתיימים בצליל הטוניקהפסו -

 ____ מכיל את כל הצלילים של הסולם הנתון.ק פסו -

 בעליה ובירידה. ה רצ'יטטיבית על מרווח של קוורטהק ____ מכיל חזרפסו -

 ק ____ ישנה קפיצה של קווינטה למטה ושל סקסטה גדולה למעלה.בפסו -
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 בין הטקסט למוזיקה

 חלק מההברות בשיר מודגשות ע"י צלילים ארוכים. .1

 .שמצאתם בקו את ההברות המודגשות סמנוו האזינו לשיר, עקבו אחר המילים

 } ֶעה - רוֹ  - וְ ,    � - לְ   { לדוגמה:

 

 יש מעין סלסול במנגינה הבנוי ממוטיב של סקוונצה בירידה. 3 מס. בתיבה .2

 לצייר בצלילים, לדעתכם? מילה ניסתה שמראיזו  .א

 את המילה שמצאתם. הדגישוהמתאים מהטקסט ו את המשפט העתיקו

________________________________________________________________ 

 

  ת:ה המצורפאת הסקוונצה לחמש העתיקו .ב

 

 , ____ , ____ , ____.     3    מופיע בתיבות חוזר ו מוטיבה :השלימו .ג

 

 מקום בו המנגינה מגיעה לצלילּה הגבוה ביותר ונוצר מתח. – יקליבכל בית בשיר ישנו שיא מוז .3

 את התשובות הנכונות: השלימוו במנגינה יקליהמוז מצאו את מקומות השיא .א

 צליל השיא ____ מהווה את צליל ַה __________ של הסולם. -

 }, בפתאומיות   / בהכנה הדרגתית   ההגעה לצליל נעשית  { -

 }. סקסטה ק.  /  קווינטה   / סקסטה ג.  ע"י קפיצה של  { 

 ?הבתיםיקלי בשלושת השיא המוזת המילים המופיעות במקומומהן  .ב

 _________.___  , _________ ___  , _ ___________:  השלימו

 אליו) התייחסובית אחד ו בחרולהדגיש דווקא מילים אלה? ( לדעתכם, בחרה שמר מדוע, .ג

________________________________________________________________ 

 

 השלימו: מנקודת השיא ועד לנקודת המנוחה.המשיכו לעקוב אחר המנגינה  .4

 {  צעדים  /  קפיצות  }.  בתנועת {  עולה  /  יורדת  }  בסולם,  המנגינה השיא, אחרי -

 מגיעה למנוחה בצליל ____ , בהופעה המילה ____________. המנגינה -
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 את אדמה
 מילים: אריה יחיאלי

 לחן: עממי בדואי

 

 

 

 ְּבֵלב ִמְדָּבר, ,ֲאָדָמה ,ַאְּת 

 ְל�א ֵצל ֵעץ, ְל�א ָמָטר.

 

 ֶאל ֶמְרָחֵב� ַנְדִריָמה,

 ָאַמְרנּו ִּכי ָנִׂשיָמה

 ָּפֵנינּו ַהֶּנְגָּבה.

 ְּבַאְדָמֵת� ְמקֹור ַחִּיים,

 ְּתִהי ֵזָעֵתנּו ִלְמַטר ְרִביִבים.

 ֶאל ֶמְרָחֵב�...

 

 ַּבֲאִפיֵקי ַהֶּנֶגב

 ָּכל ֶרֶגב.ַנְׁשֶקה, ַנְרֶוה 

 ֶאל ֶמְרָחֵב�...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 גשם, טיפות מים=  ָמָטר
 ננוע דרומה=  ַנְדִריָמה
 נפנה אל...=  ָּפֵנינּו ָנִׂשיָמה
 דרומה, לכיוון הנגב=  ַהֶּנְגָּבה

מקום שממנו מתחילים =  ְמקוֹר ַחִּיים
 ונובעים חיים

גשם חזק, גשמי ברכה, וגם =  ְרִביִבים 
 רמז לקיבוץ שבנגב

דרך, מסלול, נתיב, תוואי =  קָאִפי
 הזרימה של נחל או נהר

 נספק את הצימאון במים=  ַנְרֶוה
 גוש עפר=  ֶרֶגב

 

Vivace  e = 155 
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 על המחברים 

ממייסדי קיבוץ ראשוני המתיישבים בנגב ומ  )1922-1947( ילִ יאֵ ִח ה יְ יֵ ְר ַא

וער הציוניות "קדימה" והתחנך בתנועות הנ בגרמניהנולד יחיאלי  .רביבים

 , בהיותו1940בשנת ו ,עלה ארצה במסגרת עליית הנוער 1936 בשנתהבונים". "ו

באזור  ישבותנועת "הנוער העובד" להתיחבריו לת הצטרף עםו ירד לנגב ,18בן 

שליטתו בשפה הערבית עזרה לו ליצור  .קיבוץ רביבים) –(לימים ביר עסלוג' 

תיידד איתם ונחשב קשרים מיוחדים עם הבדואים תושבי המקום, הוא ה

(ערבית  םתשפ את למד וחקר, ואיתדהוא התעניין בתרבות הב כתר" שלהם.ּול"מ

המוזיקה וש, המנהגים, הסיפורים ו, את הלבבניב של שבט העזאזמה המקומי)

 .וסח מקורי משלויבר כתרגום או בנשחלב אותן בשירים ישו ששמעמנגינות את הליקט  . הואששרו

ל מנת להזעיק עמרביבים  יחיאליר פרוץ מלחמת העצמאות, יצא , זמן קצר לאח1947בדצמבר 

ויחיאלי נרצח  של בדואים מארבמ בו נסעו הג'יפהותקף במהלך הנסיעה  אמבולנס לחבר פצוע.

"את  ן השירים שחיבר זכו שניים לפרסום:בי .בנפלוהיה  25בן . מחבריושניים  יחד עם ביריות

יש משאבי שדה רביבים בכב שנקרא על שמו לצד הגשראדמה" ו"עלי באר", שהולחן ע"י דוד זהבי. 

 : "מאלה שנטעו את העצים הראשונים במדבר ונפלו בטרם פרשו את צילם."יצב שלט בו כתובנ

 

 

 על השיר 

 .של הבדואים שישבו בנגב החיים והמנהגים אורחותהתרבות, הכיר היטב את יחיאלי 

 לחה".סּו, לאחר שהגיע עם חבר למאהל בדואי וחזה בטקס "1946את השיר כתב בסוף שנת 

 מעגל גברים ומעגל נשים, כל אחד למנגינה אחרת. – המשתתפים שרו ורקדו שם בשני מעגלים

 – ביותר לליבוהמנגינות יחדיו וחיבר להן טקסט העוסק בנושא הקרוב  שילב את שתי ייחיאל

 אדמת הנגב המדברית אליה נושאים החלוצים את פניהם במטרה ליישב ולפתח אותה.

 בקריאה מחודשת של השיר נוכל למצוא את שמה של ההתיישבות, שלימים הפכה לקיבוץ רביבים:

 " .ְרִביִביםֵזָעֵתנּו ִלְמַטר ְּתִהי  ְּבַאְדָמֵת� ְמקֹור ַחִּיים," 
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 על הלחן 

 קווינטה – מנעד     מהיר וחיוני – מפעם     רה אאולי – מודוס     לסירוגין   / – משקל

 

 מנגינת ריקוד עממית בדואית. עלכל אחד מבוססים המופיעים לסירוגין ו ,הלחן מורכב משני חלקים

שונים בסה"כ (במסגרת מודלית של קווינטה), כאשר כל אחת  חמישה צליליםהמנגינות בנויות מ

 משקל מתחלף ומשנה את הדגשים הפנימיים במקצב.במנגינה השניה ה ."רה" הצליל מסתיימת על

 

קטנים במעגל) הצעדים בהתאם לכשיר שמיועד במקורו לריקוד, המרווחים סקונדיאליים ברובם (

 קפיצה או דילוג). ַהְּמַזֵּמןובין לבין ישנן קפיצות של קוורטה מעלה (מרווח אנרגטי 

 

 

 

 

 ניתן לשמוע את השיר הערבי הקצר 0:43:10(תזמון  הספרייה הלאומיתובאתר  זמרשתאתר ב (

 ."את אדמה"הראשון של שיח' אלערב" שעליו מבוסס החלק -"יא בנת אל

 

 

 ביצועים להאזנה 

 דבקה פנטזיה,    עםהמקהלה לזמר ,    רן אלירן,    אילקה (הלל) רוה

 תר זמרשתביצועים נוספים בא

 

 

 זמן והקשר 

 לשבועות, ליום העצמאות

 

 

 קהל היעד 

 ו-כיתות ג

 

 

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=239
http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE29187798
https://www.youtube.com/watch?v=OBYzJU2eYxc
https://www.youtube.com/watch?v=mX94KCZzjs4
https://www.youtube.com/watch?v=D-89OL5DiMU
https://www.youtube.com/watch?v=FPwxzuRv2qQ
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=239
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 משימות טקסט

 על מה מספר השיר? .1

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 באותו מקום?ומדוע?  מה הם רוצים לעשות  לאן רוצים האנשים ללכת .2

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 מה מאפיין את אזור הנגב?  מדוע גרים שם פחות אנשים מאשר באזור המרכז, למשל? .3

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 כיצד ניתן להחיות אזור זה, לדעתכם? .4

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 מצאו מיהם שני הבתים המנוגדים בשיר והסבירו. .5

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 פרשו את המילים הבאות: .6

 _________________________ = ַנְדִריָמה 

 _________________________ = ִׂשיָמה ָּפֵנינּונָ  

 _________________________ = ַהֶּנְגָּבה 

 _________________________ = ְרִביִבים 

 _________________________ = ָאִפיק 

 _________________________ = ַנְרֶוה 

 _________________________ = ֶרֶגב 
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 יקהמשימות מוז

 התבוננו בתווי השיר והשלימו: .1

 _____.  לעיתים הוא מתחלף למשקל _____.המשקל של השיר הוא 

 

 :ונסו להקיש אותן   -ו   דוגמאות למקצבים של   כתבו על גבי החמשות המצורפות .2

 

 

 

 

 

 תבניות מקצב הלקוחות מן השיר. לפניכם ארבע .3

 והקישו. טַ -ה קראו כל תבנית בשפת -

 מנגינה.המקצב לתיבות הת והתאימו בין תבני -

 

 

 א

 ב

 ג

 ד

 

 

A 

B 

C 

D 
 

 

 מן הצליל הנמוך ביותר לצליל הגבוה ביותר: – את מנעד השירכתבו על גבי החמשה  .4

 

 

 .ללא המנגינה ,לפי המקצביםהשיר מילות את קלמו ד .5

 

 .בליווי נגינה בדרבוקהשירו את השיר  .6
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 הזעירים ינרותי
 מילים: מוריס רוזנפלד

 גרוסמן)עם (ואבינ : ראובןנוסח עברי

 לחן: הרמן צבי ארליך

 

 

 

 ֵנרֹוַתי ַהְּזִעיִרים,

 ָמה ַרּבּו ַהִּסּפּוִרים,

 ִלי ִיְלַאט ָהאֹור;

 ַעל ָּדִמים ְוִכְׁשלֹונֹות,

 ל ְּתרּועֹות ֶׁשל ִנְצחֹונֹות,עַ 

 ַעל ְקָרבֹות ֶׁשל ְּדרֹור.

 

 ,ֵעת ֶאְרֶאה אֹוְרֶכם ַהָּקט

 -ַיֲעֵטִני ֵצל ַּבָּלאט

 קֹול ֵאַלי ִיְקָרא:

 ְקָרב, ִיְׂשָרֵאל, ָׂשַבְעָּת 

 -ֶאֶפס ַּגם ָיַדְעָּת ַרב

 ֹעז ְוִתְפָאָרה.

 -ּוְגֻדָּלה ָהְיָתה ְל�

 ַוִּתּכֹון ַהַּמְמָלָכה,

 !ַוִּתָּׂשא ָהֹראׁש

 ,קּום, ֵּביְת� ֵׁשִנית קֹוֵמם

 ,ְוַחֵּדׁש ִמְבָצר ׁשֹוֵמם

 קּום, ֲעֵלה ּוְכֹבׁש!

 

 ,ֵנרֹוַתי ַהְּזִעיִרים

 ֵּכן ִסְּפרּו ִלי ִסּפּוִרים

 ל ָעָבר ֶׁשל ַעם.עַ 

 ַוֶאְׁשַמע ָּכל ֵנר ָוֵנר

 !ִלי קֹוֵרא: קּום, ִהְתעֹוֵרר

 ַעם ָחָיה ָוָקם!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 קטן מאוד=  ָּקט, ִעירזָ 
 ילחש=  ִיְלַאט

 נשיפהנה בכלי צהלות, נגי=  ְּתרּועוֹת
 חופש משעבוד, חירות, שחרור=  ְּדרוֹר

 יכסה אותייעטוף, =  ַיֲעֵטִני
 בשקט, בחשאי, חרש=  ַּבָּלאט

 = כוח, חוזק, עוצמה, אומץ, גבורה ֹעז

 = תפארת, פאר, הדר ,הוד ִתְפָאָרה 
 תהילה, כבוד, יוקרה=  ְגֻדָּלה

 = נוסדה, נבנתה, התבססה ִּתּכוֹןוַ 
 = ְּבֵנה מחדש, ַׁשֵּקם קוֵֹמם
 מצודה, מבנה מוקף חומה=  ִמְבָצר
 נטוש, לא מיושבריק, עזוב, =  ׁשוֵֹמם
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Andante  q = 100 
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 על המחברים 

רוזנפלד , יליד פולין. משורר יידימורה, סופר ו  )1862-1923( דלְ פֶ נְ זֶ יס רוֹ ִר מוֹ 

פרסם את שירו הראשון  1888בשנת דייגים ולמד בחדר ובישיבה.  נולד למשפחת

תמך בשוויון ובחתירה ו היה סוציאליסט מובהקהוא קע" (=הפעמון). "די גלָא

הוא נחשב  לידי ביטוי גם בשיריו. שבא , דברלצמצום הפערים החברתיים

ובקונצרטים  ככבו באספות רר הכתר של תנועת העבודה", ושירים שכתבל"משו

 יים רוויישיריו של רוזנפלד מאופיינים בטקסטים פסימשל משכנות העובדים. 

הודים באירופה באותה של הינבעו מתוך קשיי החיים ר שא דאגה וייאוש,

וזכו  שני שירים קיבלו נוסח עברי תקופה, ורבים מהם תורגמו לשפות שונות.

 עוסק בחייהם הקשים של היהודים בגלותה" (=מארש הגלות) גלות מַארש" ושירלפרסום נרחב. 

גשמות שעוסק בהת ,ניצנים" (פה בארץ חמדת אבות)לשיר " – עברית דווקא במשמעות הפוכהעובד ל

 .שני הוא "נרותיי הזעירים"המפורסם ה ושיר השיבה לא"י. – החלום הגדול של העם היהודי

 

 

תרגם מורה, מפקח, סופר, משורר, מ  )1905-1974( )(גרוסמן ֲאִביֹנַעם ןבֵ ּואְר 

פרעות  בעקבותלמשפחת מהגרים שעזבה את רוסיה  בארה"ב נולד גרוסמן .ועורך

עיתוני ילדים ב תוב שירים וסיפורים שהתפרסמוהחל לכ 10בהיותו בן . קישינב

עסק וכן  ,ביקורות, מסות ורבים סיפוריםו שירים מאז המשיך וכתבעבריים. 

עלה  1929בשנת ו ספרות ועסק בהוראה,למד בבגרותו  לעברית.ם ספרים ותרגב

ללמד אנגלית וספרות אנגלית בגימנסיה העברית  לארץ בעקבות ההצעה

נעם, נהג גרוסמן  בנו הבכורמאז הולדת  שנה. 20"הרצליה", שם חינך במשך 

נעם", ולאחר שבנו נפל במלחמת העצמאות -אביראובן להשתמש בשם העט "

 עםואבינ היה האובדןלאחר  "בהגנה", קבע זאת כשם משפחתו. כמפקד פלוגה במסגרת שירותו

 הוא כיהן במספר לעורך המפעלים הספרותיים במחלקה להנצחת הנופלים במשרד הביטחון.

 בות וזכה לפרסים רבים בעד עבודתו.ם, המשיך לכתוב ולתרגם יצירות רתפקידים ציבוריי

 

 

 יציהבגל )ֶלְמֶּבְרג( , יליד העיר לבוביהמוזיקולוגמלחין ופרופסור לפסנתרן,   ֶאְרִלי� )ְצִבי( ןֶהְרמַ 

ונגינה לימד מוזיקה פולני "מוריה" ו-כתב לענייני מוזיקה של הירחון היהודיארליך שימש . שבפולין

הלחין  ארליך .השתלם בווינה והיה לפרופסור בהמשך .באזור בפסנתר במוסדות להשכלה גבוהה

ת שירים מושא חלומם של הגולים היהודים, וכן עיבד ופרסם עשרו שירים רבים העוסקים בציון,

שיריו את שני שירים שנכתבו ביידיש, בעברית, בפולנית ובגרמנית.  –ציוניים של כותבים אחרים 

 לכבוד ביקורו 1908לחין בשנת , ה") ו"נרותיי הזעירים""ניצנים -לימים(" מַארש"גלות  ,המפורסמים

 מוריס רוזנפלד באירופה. של
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 על השיר 

 .(הנרות הזעירים) ליינע ליכטעלעך""איר ק השיר מתחילים במקורו היידי קורותיו של

 ."הנרות הללו"ת לראשונה בעברית, תחת הכותר את השיר בספרו פרסם רוזנפלד 1897בשנת 

 השיר מספר גלגולים, תורגם לעברית בכמה נוסחים שונים וזכה ללחנים רבים.מאז עבר 

 הוא המפורסם מבין כולם. 1908בשנת  ארליך אשר הולחן ע"י העברי של אבינועםנוסח ה

 

 .הנרות בידי ומעלה את סיפורי הגבורה והנסלמולדתו השיר מבטא את כיסופיו של העם היהודי 

וספקות לגבי העתיד לבוא, סיום  בנימה של ייאוש, המקורי מסתיים באווירה שלילית הטקסט

המסורת  הטקסט והלחן משקפים את. והקוממיות נה בנוסח העברי, המדגיש את הניצחוןששּו

 נוכה.ח ברזל של-מנכסי צאן אחדכהשיר  מה שתרם לביסוס מזרח אירופה;יקלית של מוז-היהודית

 

שניהם עיוורים  ארליך היורוזנפלד ו סיפורם האישי של יוצריו. עומד בשיר הסיפור הלאומיבצל 

 על אף שלא יכלו לראותו.היטיבו לתאר את אור הנרות הדולקים, הם  בזמן הכתיבה וההלחנה.

 מרו של אליהו הכהן על גלגולי השירמא – קורותיו של שיר חנוכה ומלחינו" – "נרותיי הזעירים  

 

 על הלחן 

 דצימה קטנה – מנעד     ושלומתון  – מפעם     סי מינור – סולם     זוגי,  – משקל

 

 A (1,2) – B (3,4) – C (5,6) – D (7,8) נחלקת לארבעה פסוקים (שמונה פסוקיות): המוזיקליתהיחידה 

 משתי פסוקיות דומות (מעין סקוונצות) המאופיינות בקו מלודי גלי.כל אחד בנויים  A  ,Cפסוקים 

 תבנית המקצב החוזרת:

 

 משתי פסוקיות המנוגדות בכיווניות הקו המלודי לקראת הסיום.כל אחד בנויים  B  ,Dפסוקים 

 תבנית המקצב החוזרת:

 

 המדמה את הבהוב השלהבות של הנרות. ,שתבביצועים רבים ניתן לחוש בדינמיקה מתעצמת ונחל

 

 ביצועים להאזנה 

 ביצועים נוספים באתר זמרשת,    םחבורת רנני,    נועה שמר,    רותי נבון,    זרוחמה ר

 צביטובה בן ,    לואיס דנטו  ביצועי השיר במקורו היידי:

 

 זמן והקשר 

 חנוכהלחודש כסלו ו

 קהל היעד 

 ט-ו , ז-דכיתות 

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/hbe/hbe00296.php
https://www.youtube.com/watch?v=YjcpHWmxkjM
https://www.youtube.com/watch?v=0sCFRFVzDZM
https://www.youtube.com/watch?v=Eppi4HAojtg
https://www.youtube.com/watch?v=IXR9Qw0NEUc
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=942
https://www.youtube.com/watch?v=BXYlbK3fmyI
https://www.youtube.com/watch?v=zNH8JhBOkJE
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 משימות טקסט

 האזינו לביצוע השיר וסמנו בקו מילים קשות. .1

 מצאו בשיר מילים נרדפות למילים הבאות והשלימו בקווים הריקים:

 ______ ֵהִריָמה ______ ְּגבּוָרה ______ ְזַמן ______ ְקַטְנַטִּנים 
 ______ ַׁשֵּקם ______ ָהָדר ______ ָזִעיר ______ ִיְלַחׁש 
 ______ ְמצּוָדה ______ ְּתִהָּלה ______ ַיַעְטֵפִני ______ ָצֳהלֹות 
 ______ ָעזּוב ______ הּוְקָמה ______ ֲחִריִׁשית ______ ֵחרּות 

 

 בחלילית.תלמיד יקרא את מילות השיר בהטעמה לקול זמזום של חבריו או נגינת רקע  .2

 

שבאורם "מספרים" לו על  לנרות –המדליק את הנרות  הדוברן הטקסט בשיר נחלק בתוכנו בי .3

 .אירועי הקרבות והגבורה ההיסטוריים

 

 סמנו נקודות בשני צבעים לצד השורות המתאימות בטקסט: .א

 למשפטים של הנרות – נקודה אדומה,    למשפטים של הדובר – הנקודה ירוק

 היחסים בין הנרות לדובר, עפ"י המשפטים שסימנתם.תארו את מערכת  .ב

 אילו מסרים מבקשים הנרות להעביר לדובר?  אילו תחושות הם מציפים בו?

________________________________________________________________ 

 

 ".ַעם ָחָיה ָוָקם!" ומכריזים "קּום, ִהְתעוֵֹרר!לדובר " הנרות קוראיםבבית הרביעי  .4

 ?הם מספרים על איזו תקומה

___________________________________________________________________ 

 

 המאורע כנס?מה מייחד את ניצחון היהודים על היוונים?  מהם המאפיינים המגדירים את  .5

___________________________________________________________________ 

 

 הדלקת הנרות בחג החנוכה?  מה מסמלים הנרות עבור המאמין?מה טעם מצוות  .6

___________________________________________________________________ 

 

 מנו חמישה סוגים.  נרות נוספים אתם מכירים? אילו .7

 בשימוש האדם. של הנרות השונים משמעותם או תפקידםנשוחח על 

___________________________________________________________________ 

 

 נשיר את השיר בשתי קבוצות, בהתאם לחלוקה הטקסטואלית. .8

 חשבו כמה ילדים כדאי לשבץ בכל קבוצה, והתאימו את אופי וסגנון השירה לתפקיד ולתוכן.

 ן.  נצטרף בשירה.שכתב קדיש יהודה סילמ נאזין לשיר בתרגום –" האורות הרכרכים"   .9

 .20-של המאה ה 30-עד שנות ה היה הנפוץ ביותר בארץזה של השיר  נוסח

https://www.youtube.com/watch?v=D1Wwne51jQ8
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 משימות מוזיקה

 הפסוקיות המוזיקליות שלהלן והצביעו עפ"י הספרה המתאימה. 8-האזינו ל .1

 

 השלימו: .2

 ___ .זהה למקצב של נרות ___ , ___ ,  1המקצב של נר מס. -

 זהה למקצב של נרות ___ , ___ , ___ . 3המקצב של נר מס.  -

 .וכל בית בטקסט נחלק ל __ שורות ,מוזיקלית בשיר מורכבת מ __ פסוקיותהיחידה ה -

 _____________________? ______כיצד, אם כך, נוצרת החפיפה בין המוזיקה לטקסט

 

 צבעו את להבות הנרות לפי סדר השמעת הפסוקיות. .3

 הקשר בין מספר הפסוקיות המוזיקליות בשיר למאפיינים של חג החנוכה?מה 

___________________________________________________________________ 

 

 כשכל קבוצה מצטרפת לקודמותיה. ,קבוצות הנרות ונשיר את השיר באופן מצטבר 8-נתחלק ל .4

 ות בחנוכה?מה הקשר בין אופן השירה הכיתתי למנהג הדלקת הנר

___________________________________________________________________ 
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 בחזרה למקורות

 ה בן צביבביצוע טוב,  ס דנטובביצוע לואיהשיר היידי   

 

 היעזרו בנקודות הבאות: גרסת המקור ביידיש לגרסה העברית. קבלה ביןנערוך ה

 סיומי הפסוקיות *מקצבים בולטים      *     מבנה *     כיווניות *     משקל *

 תוכן הטקט *     יםר הפסוקמספ *     מספר הבתים *

 נימת הסיום של השיר *והנרות     הדובר יחסי  *

 

 (ע"י שלמה צוקר)לעברית  תרגום המקור ביידיש

 ִליְכֵטעֵלע� ענֵ ְקֵליי ירִא , אָ 

 ,ע�עלֵ טֵ יכְ לִ  ענֵ ְקֵליי ירִא , אָ 
 ,ע�עלֵ טֵ יכְ עִׁש גֵ  טיילְ צֵ עְר דֵ  ירִא 

 צָאל. אַ  ָאן ע�הלֵ עׂשֵ מַ 
 ייטיקַ ִט לּוּבְ  ןֿפּו טלְ ֵדעְרֵציי ירִא 

 ,ייטיקַ ִט מּו ןאּו טפְֿ אהׁשַ יֵ ִר ּבֵ 
 .ַאמָאל ןֿפּו ערֵד נְ וּו

 
 ,יקִד ענְ לֵ ְק ינְ ִמ ְׁש  �ַאיי עזֵ  י�ִא  ועןוֵ 

 ,יקִד ענְ לֵ ְק ינְ ּפִֿ  םֹחלֵ  אַ  טְמ קּו
 :יםרוֹ ְט  ערטֵ ַאלְ  ַאן טעְד ֵר 

 ,מָאל אַ  טיגְ ִר עְק גֵ  טהָאְס  דּו, ד"ִיי
 ,מָאל אַ  טיגְ עזִ גֵ  הָאסט דּו, דִיי

 ."יםקוֹ  י�זִ  טייּבְ וֹ לגְ  דָאס, גָאט
 

 ,ע�עלֵ טֵ יכְ לִ  ענֵ ְקֵליי ירִא , אָ 
 ,ע�עלֵ טֵ יכְ עִׁש גֵ  עעֵר ַאֵיי

 ;ןַּפיי ןַמיי ףיְ אוֹ  ןועֵק וֵ 
 ,י�זִ  סעֵ  טועגְ וֵ ַּבא ץהַאְר  יןִא  יףִט 

 ִזי�: סעֵ  טעגְ ֵר פְֿ  ןעְר ֵר ְט  יטִמ  ןאּו
 ?.."ןַזיי רעֵ ְט יצְ ִא  ועטוֵ  ס"ֹווא

 הנרות הזעירים

 ,ְזִעיִרים ֵנרֹות, ַאֶּתם, הֹוי
 ,ִסּפּוִרים ֵיׁש ַהְרֵּבה ָלֶכם

 :ִמְסָּפר ְלֵאין ַאָּגדֹות
 ְלָפִנים ֵאי�, ְּגבּורֹות ַעל
 ,ָדִמים-ְקָרבֹות ָלַחם ַעִּמי

 .ִמְכָבר ִנְפָלאֹות
 

 ,ּבֹוֵער ִאְׁשֶכם ֶאְרֶאה ֵעת
 ,ּוִמְזַּדֵהר ֲחלֹום ָּבא

 :ִיְלַאט ְקדּוִמים ֶחְזיֹון
 ,ָאז ָּגַבְרָּת , ְיהּוִדי"
 ,ָאז ַצְרָּת קָ  ִנְצחֹונֹות ,ְיהּוִדי

 ".ִּכְמַעט ֵיָאֵמן �א
 

 ,ְזִעיִרים ֵנרֹות, ַאֶּתם, הֹוי
 ,ַהִּסּפּוִרים אֹוָתם ָּכל ִעם

 ;ָקִמים ְיסּוַרי
 ,ַהֵּלב הֹוֶמה ְּבַמֲעַמָּקיו

 :ּוִבְכֵאב ְּבֶדַמע ׁשֹוֵאל
 ?.."ָיִמים ֵּיְלדּו ַמה"

 

 

 השיר היידילחן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXYlbK3fmyI
https://www.youtube.com/watch?v=zNH8JhBOkJE
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 נערי בים ביתו
 מאירמילים: מירה 

 לחן: משה וילנסקי

 

 

 

 ַנֲעִרי ָיַרד ַלָּים,

 ְּבִׂשְמָחה ָיַרד.

 ִהְבִטיַח ְלָהִביא ִמָּׁשם

 ַאְלֻמִּגים ְּבֶצַבע ָּדם,

 ַא� ִלִּבי ָחַרד.

 

 ַנֲעִרי ָּכַתב ִמָּים,

 ְּבִׂשְמָחה ָּכַתב:

 "עֹוד ִּתְרִאי, ָאִביא ָל� ַּגם

 ",.חּוט ְּפִניִנים ִמֶּקֶצף ָים

 ִלִּבי ָנַקף.ַא� 

 

 ,ַנֲעִרי ַּבָּים ֵּביתוֹ 

 ַרק ְׁשָחִפים ִלּוּו אוֹתוֹ,

 ַרק ְׁשָחִפים ַעל ְּפֵני ַהָּים

 ְמִביִנים ְׂשָפתוֹ.

 ַהְּׁשָחִפים קוָֹלם ָנַדם,

 ַלָּים. ָיַרדַנֲעִרי 

 

 

 ַנֲעִרי ָאַהב ַהָּים,

 - ְּבִׂשְמָחה ָאַהב

 "עֹוד ִּתְרִאי, ִלְׁשֵנינּו ָׁשם

 ,".ִיְהֶיה ְוַגןַּבִית 

 ַרק ִלִּבי ָּכַאב.

 

 ַנֲעִרי �א ָׁשב ִמָּים,

 .ַנֲעִרי �א ָׁשב

 ַאְלֻמִּגים ְּבֶצַבע ָּדם,

 חּוט ְּפִניִנים ִמֶּקֶצף ָים,

 ?ֵאיֹפה הּוא ַעְכָׁשו

 

 ַנֲעִרי ַּבָּים ֵּביתוֹ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

מעין "פרחים חיים" =  ַאְלֻמִּגים
 המשתייכים לבע"ח הימיים

 חש פחד, דאגה, מורא=  ָחַרד
 הקיש, הכה, פצע=  ָנַקף
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Moderato  q = 116 
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 על המחברים 

 , ילידת פולין.ומתרגמת עורכתפרת, משוררת, סו  )1932-2016( ִמיָרה ֵמִאיר

מאיר היתה חברה פעילה  בת"א. והתגוררהעלתה המשפחה לארץ  1939 בשנת

בתנועת "השומר הצעיר", ולאחר שחרורה מצה"ל הצטרפה עם חבריה 

סיפורים  מאיר חיברה מהגרעין לקיבוץ נחשון, בו השתקעה ובנתה את ביתה.

היא שימשה כעורכת במדור ספרי הילדים  .כתיבה לילדיםהתמחתה ברבים ו

כתבה  היא .הילדים שכתבה זכו לפרסום רבספרי והנוער בספריית פועלים, ו

 ילדים, ביניהם שיר הפתיחה לתוכנית "רגע עם דודלי". גם כמה שירי

 

 ועוד. , רגע עם דודליאין לי יותר מה לומר, אנחנו לא מכאן, גשם ראשון, נערי בים ביתו בין שיריה:

 

 

 מגדולי , מעבד ומנצחמלחיןיקאי, מוז  )1910-1997( יִק ְס נְ ילֶ וִ  ֹמֶׁשה

אקו"ם ופרס  1983לזמר עברי לשנת  חתן פרס ישראלהיוצרים בזמר העברי. 

שירים למיטב הזמרים  1,000ילנסקי הלחין מעל . ו1986על מפעל חיים לשנת 

בארץ, ללהקות צבאיות, לתיאטרון ולקולנוע. הוא בחר טקסטים של גדולי 

 רי.המשוררים ורבים משיריו הפכו נכסי צאן ברזל של הזמר העב

 .14 ראו עמ' – להרחבה

 

 על השיר 

ה רכצוללת בשירות חיל הים הישראלי שטבעה בד – דקרי אח"השיר מזוהה עם הסיפור של 

אנשי צוותה נספו  69וכל  הצוללת נעלמה במימי הים התיכון. 1968מבריטניה לישראל בינואר 

 1999חיפושים נרחבים נמשכו לאורך שנים, ובשנת  כחללים אשר מקום קבורתם לא ידוע. והוכרזו

ריטים ממנה מספר פ ִנְמׁשּונמצאו השרידים. בשל החשש להתפרקותה, הצוללת נותרה במעמקים ו

 גשר הפיקוד, חליפת מדים, חפצים שונים וכמה שברים. כמו

 

את הרגשות מסוים, אלא כשיר זיכרון המבטא  לפי דברי המשוררת, השיר לא נכתב בעקבות אירוע

שחוו אבדן של אדם קרוב,  שיר שמביע את הכאב העצום של אנשים שכול. מתעוררים בלב אחריה

 שאיבדו את עקבות יקיריהם, אשר נעלמו באינסוף גלי הים ומצאו את מותם.

 בשיר מדגישים את שיברון הלב של הדוברת: הביטויים המנוגדים

 ַנֲעִרי �א ָׁשב. ַנֲעִרי �א ָׁשב ִמָּים,  –  ְּבִׂשְמָחה ָיַרד. ַלָּים, ַנֲעִרי ָיַרד

 .ָּכַאב, ָנַקף, ַא� ִלִּבי ָחַרד  –.  ְּבִׂשְמָחה ָאַהב, ְּבִׂשְמָחה ָּכַתב

 
 חיל הים בחיפה , מוזיאוןהצוללתגשר הפיקוד של                         9.1.1968, מפליגה מנמל פורטסמות'הצוללת            
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 על הלחן 

 דצימה קטנה – מנעד     מתון – מפעם     מי מינור – סולם     משולש,  – משקל

 

 ופזמון חוזר. -שני בתים הטקסט מולחן בצורת 

 מתפתחת מעלה.וממנו יוצאת המנגינה ועל המקצבים מהבית הראשון,  ילתובתח הבית השני מבוסס

 בחזרה על מיליםלעיתים  – מילות מפתח מתוך הטקסט באמצעים מוזיקליים חר להבליטבהמלחין 

 .פנימי דגש יםמקצב היוצר יולעיתים בשינוי

לאווירת  תואמתשמשולש הבחירה במשקל ה – מוצאים ביטוי גם בלחן הניגודים המופיעים בטקסט

 ויוצרת ניגודיות ומתח למול לבה הסוער של הדוברת בשיר. הזורמים הים והגלים

 

המציג את הארכיון של המלחין הכולל קבצי שמע, תווים, כתבי יד,  – אתר הספריה הלאומית  

 תמונות, מכתבים, ראיונות, מאמרים ועוד.

 

 

 ביצועים להאזנה 

 ןציפי זרנקי

 ראובנידורית 

 הזמר של קיבוץ עין דורחבורת 

 

 

 זמן והקשר 

 כרוןיז ימיל

 

 

 קהל היעד 

 ו-כיתות ד

 

 

 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/music/wilensky/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=sP1jEurO9Fc
https://www.youtube.com/watch?v=GbaEynaYzzw
https://www.youtube.com/watch?v=5z1LJvgIAng
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 טקסטמות ימש

 וכתבו: בשיר חפשו .1

 _____________________________________ – מילים הקשורות לים .א

 ____________________________________ – מילים המתארות רגש .ב

 

 " בשיר?  ומיהי הדוברת?ַנֲעִרימי זה המכונה " .2

___________________________________________________________________ 

 

 מהן הבטחות הנער בשיר? .3

___________________________________________________________________ 

 

 (=דימויים) יש בשיר?אילו מטאפורות  .4

___________________________________________________________________ 

 

 "?ְמִביִנים ְׂשָפתוֹ  ַרק ְׁשָחִפים ַעל ְּפֵני ַהָּיםלמה מתכוונת המשוררת בשורה " .5

___________________________________________________________________ 

 

 ?", ולא צבע אדוםֶצַבע ָּדםהמשוררת את צבע האלמוגים " מדוע, לדעתכם, מכנה .6

___________________________________________________________________ 

 

 מדוע, לדעתכם, יחסו של האדם לים כה מורכב? .7

 מה יש בו שמרגיע ומשמח אותנו?  מה יש בו שמעציב או מפחיד אותנו?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 היקמוזמשימות 

 לנגינת המורה ועקבו אחר התווים, עד לעצירת הנגינה במפתיע.האזינו  .1

 המנגינה. ם הופסקהנסו לזהות את התיבה או התו בה

 

 את הצלילים הארוכים. התווים והדגישו , עקבו אחרהאזינו לנגינה .2

 כמה משפטים מוזיקליים יש בבית? ____  וכמה בפזמון? ____

 

 :לפי התפקידים הבאים הצטרפו לשירת המורה בהדרגה .3

 בלבד פזמוניםה -

 }17-20,  5-8{תיבות  משפטים של הבטחות הנערהפזמונים וה -

 השיר במלואו -
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 וירושליםאור 
 מילים ולחן: יוסף שריג

 

 

 

 

 ָהֵעֶרב-ט ׁשּוב צֹוֵנַח ָּכאן ִמְּׁשֵמיַהֶּׁשֶק 

 ;ִּכְדִאַּית ַּדָּיה ֵמַעל ַהְּתהֹומֹות

 ֲאֻדָּמה נֹוֶׁשֶקת ַלַהט ֶחֶרב ֶׁשֶמׁשוְ 

 ֶאת ַהְּפָסגֹות, ַהִּמְגָּדִלים ְוַהחֹומֹות.

 

 ָרִאיִתי ִעיר עוֶֹטֶפת אוֹר

 ַהֶּקֶׁשת-ְׁשַלל ִצְבֵעיְוִהיא עוָֹלה ּבִ 

 ְוִהיא נוֶֹגֶנת ִּבי ְּכֵנֶבל ֶהָעׂשוֹר

 ָרִאיִתי ִעיר עוֶֹטֶפת אוֹר.

 

 

 

 ,ִהֵּנה זֹוֵחל ַהֵּצל ִמֵּבין ִּגְבעֹות ָהֹאֶרן

 ָקֵרב ַּבֵּסֶתר ְּכאֹוֵהב ֶאל ַהְּׁשכּונֹות.

 ָהאֹור ֵהן,-ָניו ְקִריצֹות, ִרּבֹוא ֵעיֵניּומּול ּפָ 

 .ִנְפְקחּו ֵאָליו ְּכִנְפָעמֹותְלֶפַתע 

 

 ָרִאיִתי ִעיר עוֶֹטֶפת אוֹר...

 

 ,ַאְׁשֹמֶרת ַאֲחרֹוָנה נֹוֶׁשֶמתְּבדּוִמַּית 

 ;ָחִקים ְרִסיס ַאֲחרֹון ַמְחִוירְׁש -ּוִבְקִטיַפת

 ָזָהב ֶׁשָּלּה אֹוֶדֶמת-ַא� ַׁשַחר ְּכָבר ִּכַּפת

 ְלַמָּגעֹו ַהַחם, ָהַר� ֶׁשל אֹור ָצִעיר.

 

 ִאיִתי ִעיר עוֶֹטֶפת אוֹר...ָר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 = ריחוף באוויר, מעוף ְּדִאָּיה
 = עוף דורס ממשפחת הבזים ַּדָּיה

 ב= ברק של חר ַלַהט ֶחֶרב
 מיתרים בעל עשרה= נבל  ֵנֶבל ֶהָעׂשוֹר

 אלפים, רבבה-= עשרת ִרּבוֹא
 = מתרגשות, מתלהבות ִנְפָעמוֹת
 = בשקט מוחלט, בדממה ְּבדּוִמָּיה

השליש האחרון =  ַאְׁשֹמֶרת ַאֲחרוָֹנה 
 עלות השחר, לפני לילהשל ה

 = שמים ְׁשָחִקים
 = מלבין, הופך בהיר ַמְחִויר

 = אור ראשון, זמן זריחת השמש ַׁשַחר
 = נעשית אדומה תאוֶֹדמֶ 
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Andante  q = 90 
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 על המחברים 

ניגן  בן למקימי קיבוץ בית השיטה. ,משורר ומלחין  )1944-1973( יוֵֹסף ָׂשִריג

, בצה"ל שריוןלאחר שחרורו משירות כקצין  פזמונים ומנגינות. על פסנתר וכתב

כן התחנך אצל המלחין נועם שריף. לצד עבודתו למד מוזיקה במכון "אורנים" ו

בקיבוץ בית השיטה ובסביבתו, ניצח על מורה למוזיקה כ החקלאית, שימש

במלחמת יום  מקהלת ותזמורת המשק והשתתף במקהלת הקיבוץ המאוחד.

 29בן , 10.10.73 -נקים, ונפל בקרב בט הגולן כמפקד פלוגת ברמת לחם כיפור

שריג הותיר שני גת רס"ן והוענק לו עיטור המופת. לאחר מותו הועלה לדר .בלבד

ו את השיר "כנפיים, להקת "איפה הילד", שהלחין לזכרבנים, ביניהם אסף, חבר 

 ו הידוע ביותר "אור וירושלים".תקליטים, בהם גם שיראינך שומע". שיריו קובצו בספרים ו

 

 על השיר 

 בהשראת חוויה אישית מרגשת שעבר. כשנה וחצי לפני מותו,יג כתב יוסף שר השיראת 

 .1972הגבעטרון, ובוצע לראשונה ביום ירושלים, השיר הוזמן ע"י המלחין דב כרמל עבור להקת 

 :2003בינואר  שריג, אחיו של יוסף, כתב על סיפור הולדתו של השירצחקי 

מביתה האחרון בבית השיטה שבעמק אל מקומה הראשון והאחרון , עם נחום אבינו, כשליווינו את סבתא שלנו"     

האמצעי  הלא נשכח יוסף, ְּבנֵי נחום ותקווה, וחמישתנו, 1963ינואר , היה יום שבט.  ליווה אותנו גשם זלעפות, בירושלים

מחפשים כל הדרך מפלט מן המבוכה במקום המשונה הזה שנקלענו , המשאית" ארגז"ישבנו סביב לארונה של סבתא ב, שבנו

  .לאבא היה מקום בקבינה ליד הנהג כי רק, גם אמא שלנו ישבה איתנו מאחור.  דרך לירושלים עם ארונה של סבתנוכל ה

ועשתה מן , כמו מחויכת, יצאה לה שמש רכה, סמוך לתחילתה של העלייה בשער הגיא, לימים סיפרה אמא שלפתע פתאום

שנגלו היכלות של , שנים הרבה אחר כך, עוד סיפרה אמא  .שהו שכבר אפשר אולי לצלוח אותוהדרך הגשומה והקודרת מ

כמו ריבואות , עצי האורןנוחתות להן בין המוני , ם זרחו באור נפלא כל אותה הדרך לירושליםוקרניי, טורקיז בשמים

, את עיניו של יוסף בנה, ברגע הלא נשכח של שמש הניחומים במעלה ירושלים, לימים סיפרה אמא שפגשה שם  .יהלומים

 .היה לה הבן הזהכשכבר לא , אחר כךהיא סיפרה לנו שנים , עיניו רגשו בעונג אין קץ.  אחי

הראה לה דף מרוט ממחברת , בא אליה יוסף בבוקר מוקדם, תשע שנים למן הסערה ההיא, 1972של שנת , בינואר אחר     

ישיר ' גבעטרון'הוא רוצה שה. קא אניולא יודע מדוע דו, דובי כרמל ביקש שאכתוב שיר על ירושלים. אמא, ראי: 'ואמר

אמא סיפרה שקראה .  שותק, שאל יוסף?', נראה לך שיש בדבר הזה משהו' .'יםן ירושלאותו ביום ירושלים הקרוב בתיאטרו

זו ירושלים שבאים , 'ענתה לו אמא', בן, זה דבר מקסים' . שלם, משקל וחריזה ללא רבב, כתוב ללא תיקון אחד, את השיר

היו עיניו  1972עיני בנה שהביטו בה בינואר של '. בסדר הזה. זה שיר על אור ועל ירושלים, משער הגיא, אליה מבחוץ

ומנגינה ' . שחוזרת לביתה, בת דור רביעי בירושלים, כשעלינו לירושלים עם ארונה של סבתא, תשע שנים קודם –מינואר 

בלילה  '. אור וירושלים'ויוסף הוציא מכיסו עוד קרע דף ממחברת ועליו מנוקדים תוויו של , שאלה אותו אמו?', לאור הזה

, 1972של  ' יום ירושלים'השיר מן הבוקר ההוא הושר ב . הוא גם הלחין את השיר שזה עתה כתב 1972האחד של ינואר 

השיר גם תורגם ומבוצע . ואחרי נפילתו, 1973באוקטובר , לפני שנפל יוסף במלחמת יום הכיפורים, וכל הימים שאחריו

 ".שפותכעשר ב
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 ניתוח ספרותי

, לתעופהו הגדולה לשחקיםאהבתו  ועם משפחתי-סיפורו האישידיאלוג עם שריג בשירו מנהל יוסף 

הנגלית  הקדושה העיר הוא מתאר את נוף .ביטויים מן המקורותרבות ו מטאפורות משלב זאת עםו

המחברת בין  חושית-רב חוויה זוהי , מתובל בצבעים ורגשות.אליו ברגע שקיעת השמש באופן ציורי

 .ניגודים משלימיםומעלה.  – בין ירושלים של מטהלפנימי,  – החיצוני

 

השמש כמו נושקת . ממלא את החללצונח וט הכרגע של שק השקיעהרגע מתואר  בבית הראשון     

 .וצרים מתחשי ניגודים אב.ו, אך הלב כָׁשֵלו לפסגות העיר, אך הנשיקה מלווה בלהט חרב. הנוף

, מפציע אור העוטף ולפתע, באותו רגע של עצב והתכנסות, משתלטת על העיר חשיכהו יורד הלילה

חוויה  ומשפחתו שריג התהומות, חוויםמתוך  .את הרקיע בשלל צבעי הקשת וצובע בחום את העיר

 צלילי מיתרים. גון פנימי, ובמקום שקט נשמעיםמרוממת נפש. המחזה השמיימי ממלא אותו בני

 .החוויה השמיעתית הפנימיתמסמל את  – נבלה, והחוויה החזותית החיצוניתמסמלת את  – הקשת

 קסם, ואולי אף נחמה. ֲאֵבָלהצמתה הפנימית משרה על המשפחה העיר מיוחדת היא ירושלים, ועו

 אל שכונות העיר כאוהב. ָקֵרבלידי ביטוי, כשהצל  שוב באה הלילה בשיאו. הניגודיות בבית השני     

 !אלפי אורותעיניה ומפיצה את קדושתה באל מול הצל המחשיך פוקחת ירושלים את 

 דווקא ברגע האפל ביותר, כשהעיר כולה שרויה בעלטה ובני המשפחה מחפשים מקור לתקווה,

 .אור פנימימוסיפה ירושלים ומאירה ב

קרני השחר הראשונות מבשרות ו ,של הלילה מתקרבת לקיצה האשמורת האחרונה בבית השלישי     

 מחדש. החושים מתעורריםברגע בו כל  ,חושךתופס את מקומו של ה אורה .את לידתו של יום חדש

 

 מן המקורות

 תהילים צ"ב:אסתטיים בשיר, ומעשיר את הטקסט במילים מ-שריג מוסיף על הרעיונות הספרותיים

ילֹות:(ג)   ּלֵ ָך ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ִכּנֹור:ַעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל (ד)    ְלַהּגִ יֹון ּבְ  ֲעֵלי ִהּגָ

 .)עשרה מיתרים יבעל או כינור = נבל עלי עשור ,נוספים ופרשנים , מלבי"ם, מצודת דודילפי רש"(

 

 בעולם הבא.באמונה ובשבתות עוסק  "שיר של יום"מזמור צ"ב הנאמר כ

 – , ואת הצורך של האדם באמונה חזקהה' בעולם והנהגתו של הוא מדגיש את השגחתו

 להאמין שחסדו של ה' מתקיים תמיד, גם אם הוא נסתר מהעין וגם כשלא הכל נראה מובן.

 זריחה, פריחה ונבילה, חיים ומוות,מים ואש, שקיעה ו – הרבה ניגודים קיימים בטבע

 כולם נרקמו בחכמה רבה ועל כולם ראוי להודות.ומזמור זה מדגיש ש

 

 ,"!טוב להודות לה'" המאמין להכריז:סים, מתפנה היהודי אחרי ששת ימי החול העמו

 .אי אור וגם ברגעים הקשים והחשוכיםבזמנים טובים ומל – (פסוק ג') ועושה זאת בבוקר ובלילה

 אמירת מילות תודה), – (וגם הגיון מלשון הגייה ההודיה מוצאת ביטוי לא רק בהגיון השכלי

, שמבטאת את ניגון קולו (פסוק ד') של הנבל והכינור באמצעות המוזיקה – חוויהוב אלא גם ברגש

משפיע בעולמות הגבוהים,  מנגן האדם בעולם של מטהלפי המלבי"ם, הניגון ש של האדם המתפלל.

 המשפיעים בחזרה כלפי מטה, ובכך זוהי נגינה היוצרת שלמות!

 

 .nrg ,2012מתוך כתבה באתר  –אסף ושרה שריג, בנו ואשתו של יוסף, כותבים ומספרים   

http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/361/287.html
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 על הלחן 

 ימהאונדצ – מנעד     מתון – מפעם     רה מינור – סולם     זוגי,  – משקל

 

 .פזמון-ביתהטקסט מולחן בצורת 

 המחבר משתמש בשלל אמצעים מוזיקליים בכדי לתאר את הטקסט בצלילים.

 חוויית המסתוריןיצירת בהדרגה, ל ההולכים ומתרחבים ,ת במרווחי סקונדות צפופיםותחהמנגינה פ

 חיבור שבין ירושלים של מטה ומעלה.המנעד המתרחב מתקשר גם ל שעת הדמדומים. המאפיינת את

הרמוני הרומנטית שיש בה גם שלווה וגם עצב, והמעברים למינור המצלול המינורי יוצר אווירה 

 פים ברק התורם לתחושת האור והקסם.מוסי

 ממריא וצונח בהתאם לביטויים בטקסט.והוא את השיר,  הקו המלודי משרת גם הוא

 ת העיר, הוא גם רגע השיא בלחן.רגע השיא בטקסט, כשהמחבר מביט מעלה וחוזה באור העוטף א

 

 

 ביצועים להאזנה 

 רוחמה רז,    הגבעטרון,    יהורם גאון ומקהלה,    הפרברים

 נוצרים ידידי ישראל – מקהלת השחר היפנית,    מאיה בלזיצמן ומתן אפרת

 

 

 זמן והקשר 

 יום ירושליםל

 

 

 קהל היעד 

 ו-כיתות ד

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppnav9oa7a4
https://www.youtube.com/watch?v=T54hXX65DOY
https://www.youtube.com/watch?v=94M7zG-Hcy4
https://www.youtube.com/watch?v=j1-HxOXJffw
https://www.youtube.com/watch?v=-vSzcWAhmR0
https://www.youtube.com/watch?v=SBT8A85ZG6E
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 הצעות לפעילויות

 אישית יצירה .1

 ם.המשפטים הבאים בדרך יצירתית משלה את תלמידים משלימיםה

 במשפט, שיר, סיפור, ציור, צבעים וכד'. –ות, חוויות או זיכרונות אסוציאצי מביעים

 ירושלים מסמלת עבורי....  -    לילה בשבילי זה....  -    יום בשבילי זה....  -

 

 שירהכרות עם ה – האזנה משימות .2

 ליווי הטקסט וממלאים אחר המשימות.ב ביצועיםהתלמידים מאזינים למספר  .א

העבודה הכיתתית מגלה לתלמידים את האמצעים האמנותיים בהם השתמש המחבר בכדי 

 חושית.-רגשית, רב כחוויה – באופן ציורילתאר את מראה העיר הנגלית אליו 

  בתרמילון פירושי המילים היעזרניתן ל. 

 

 מילים המביעות חושים – בצהובמסמנים  -

 , עוטפת, נושקת}מגעול – מישוששקט, נוגנת;  – שמיעה, נפקחו; איתיר – ראיה{

 מילים המביעות רגש – מסמנים באדום -

 {כאוהב, נושקת, נפעם}

 מילים הקשורות לתעופה – בכחולמסמנים  -

 עולה, שחקים, מעל התהומות} דיה, דאיה,צונח, {

 צמדים של מילים והיפוכן – ירוקמסמנים ב -

 פסגות} – ערב , תהומות – אודם , שחר – רעולה , מחוי – צונח{

 

בודקים לגבי כל אחד כיצד הוא מוסיף , ששמעו התלמידים עורכים השוואה בין הביצועים .ב

 ומנמקים. עליהם בוחרים את הביצוע המועדףהשיר,  לאווירת

 פרמטרים להשוואה: מבצע/ים, תזמור, מפעם, דינמיקה, סגנון, אווירה, פרשנות וכד'.

 

 שירה .3

 בפזמונים, ולאחר מכן לשיר במלואו.טרפים לשירת המורה התלמידים מצ

 לפי האווירה והטקסט. מכוון את התלמידים להדגיש בביצוע דינמיקה המשתנההמורה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ff    פורטיסימו = חזק מאוד 

f    פורטה = חזק 

F    טה = בינוני חזקמצו פור 

P    מצו פיאנו = בינוני חלש 

p  פיאנו = חלש 

π  פיאניסימו = חלש מאוד 
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 טקסטפעילות  .4

 .על המחבר רקעולדברי  שמאחורי השירסיפור התלמידים מאזינים ל

 המורה מוביל את התלמידים בניתוח ומתן פרשנות לטקסט.

 

 הקשר לעיר? אם כך, אילו מילים מצביעות על המילה "ירושלים" אינה מופיעה בטקסט.  -

 זהב}-{פסגות, מגדלים, חומות, כיפת

 {אור} מהי המילה המנחה המופיעה הכי הרבה פעמים בטקסט? -

 והחושך בשיר? – באיזה אופן מבטא המחבר את מוטיב האור

 }ליום – , המעבר ההדרגתי בין הלילה{החזרה על המילה 'אור'

 מתרחש המתואר בשיר? באיזה חלק של היממה – ממד הזמן -

 ועד לעלות האור הראשון של היום הבא} – שקיעת השמשמשעת הדמדומים של {

 על כך? פעלים מצביעיםתשעה  אילוהווה.  -השיר בזמן בינוני המחבר כתב את -

 }ראיתי – ; יוצא הדופןנוגנת, זוחל, קרב, נושמת, אודמתצונח, נושקת, עוטפת, עולה, {

 המחבר לכתוב בלשון הווה? הסיפור התרחש שנים לפני כתיבת השיר.  מדוע בחר

עם ירושלים לחוויה עכשווית.   של המשורראת המפגש  {השימוש באמצעי לשוני זה הופך

 }הפעלים הם עדות לחוויה החושית העמוקה המתרחשת כמו ברגע זה.

 

 יקהמוז פעילות .5

 .לנגינת המורה תלמידים מתבוננים בתמונת התווים ומאזיניםה

 השאלות הבאות:בעקבות ההאזנה עונים על 

 

 כיצד נרקמת החוויה של המסתוריות האופפת את פתיחת השיר? -

רכזי של בציר מ , תוך שימושנבנים בהדרגהשמרווחים סקונדות צפופות עולות ויורדות, {

 }. רה –מי  –לה  –הצלילים: רה 

 ?בשיר רומנטית של הנוף – מה יוצר את האווירה המלנכולית -

 }הרמוני.להבית כתוב במינור הרמוני והפזמון נע בין המינור המלודי  – המינוריהמצלול {

 ממספרים את התיבות בתוך התווים ומגלים: -

 }9{ תיבה מתחיל הפזמון? איזווב  }24{כמה תיבות בשיר סה"כ? 

 ההתגלות של ירושלים? רגע של חוויה הרגשיתאת הצלילים הפזמון מתאר ביצד כ -

 ומגיעים לשיא! מצלילים נמוכים, העולים בהדרגה מעלהמתחיל הקו המלודי בפזמון {

 לירושלים של מעלה.} ההתבוננות של המחברסמל את קו המתאר העולה מ

 {עוטפת} ?ועל איזו מילה} 9,17{ ?מופיע הוא באילו תיבות }2{רה ?הו צליל השיא בשירמ -

 {קרני האור גוברות ועוטפות את העיר, עד שהיא "עולה בשלל צבעי הקשת".}

 

 שירה .6

 השיר בליווי נגינת המורה, תוך הקפדה על הבעה ודינמיקה מתאימות. התלמידים שרים את
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 החליל
 מילים: לאה גולדברג

 לחן: דוד זהבי

 

 

 

 ֶהָחִליל הּוא ָּפׁשּוט ְוָעִדין,

 .קֹולֹו ְּכמֹו קֹול ֶׁשל ַהֵּלבוְ 

 ֶהָחִליל.

 ְיָלִדים,ְּכִׁשְכׁשּו� ַהְּפָלִגים, ְּכמֹו ִׁשיר 

 .רּוחֹות ְּבַפְרֵּדס ְמַלְבֵלבְּכַמַּׁשק הָ 

 .ֶהָחִליל

 

 ָעָנן,ִאיָלן, לְ ַמְנִּגיַנת ֶהָחִליל לְ 

 ַמְנִּגיַנת ֶהָחִליל ְלִמְרַּבץ ֲעָדִרים,

 ַמְנִּגיַנת ֶהָחִליל ְלָאִחי ַהָּקָטן,

 .ַנת ֶהָחִליל ֶלָהִריםַמְנִּגי

 .ֶהָחִליל

 

 :ֹוַע ֵהיֵטבַהַּמְקִׁשיב לֹו יֹוֵדַע ָיד

 ְצִליל,ת ַהְּדִמי, הּוא ַיְרֶוּנּו ּבַ הּוא ָיִעיר אֶ 

 .רּוחֹות ְּבַפְרֵּדס ְמַלְבֵלבְּכַמַּׁשק הָ 

 .ֶהָחִליל

 

 

 ִּבְצִליל. ָיֹרן לוֹ הּוא ָיִעיר ֶאת ַהְּדִמי, הּוא " :לבית השלישי גרסה נוספת" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 נענוע במיםטבילה קלה, =  ִׁשְכׁשּו�
 נחלים קטנים, יובלים=  ְּפָלִגים

קול השקשוק של =  ק ָהרּוחוֹתַמָּׁש 
 הרוחות הנושבות

 פורח, צומח=  ְמַלְבֵלב
 עץ נטוע=  ִאיָלן

מקום בו רובצים לנוח =  ִמְרַּבץ ֲעָדִרים 
 עדרי הצאן והבקר

 שקט, דממה=  ְּדִמי
 ישביע את צימאונו,=  ַיְרֶוּנּו

יביאו לסיפוק עד שלא  – בהשאלה
 יוכל להכיל עוד
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Andante Rubato 
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 על המחברים 

עיתונאית, ורכת, תרגמת, עמ, סופרת ,משוררת  )1911-1970( ֵלָאה גוְֹלְדֶּבְרג

תית באוניברסיטה פרופסור לספרות השוואמבקרת וחוקרת ספרות עברית, 

 .1970לשנת  פרס ישראל לספרותו 1949פרס רופין לשנת  תהעברית בירושלים, כל

גולדברג נולדה ות המשוררות העבריות בעת החדשה. נחשבת לאחת מגדול

 .1935בקניסברג שבפרוסיה (גרמניה), גדלה בקובנה שבליטא ועלתה לארץ בשנת 

רותי ונסקי לחוג הספאל נתן אלתרמן ואברהם של עם הגעתה ארצה חברה

כמורה וכעורכת ספרי ילדים. היא כתבה  ה עבדה גםכתיבה"יחדיו", ולצד 

"על המשמר", "משמר לילדים", "דבר" ו"דבר לילדים", בו שימשה גם לעיתונים 

אלה נהגה  בעיתונים לילדי התפוצות. ן "אורות קטנים"את העיתו כעורכת מספר שנים, וערכה

אף שמעולם לא נישאה ולא  יותר.משיריה המפורסמים ב כמה לפרסם מיצירותיה, וכך התגלו

חלופת  ע"י הביאה לעולם ילדים משלה, אהבה מאוד את הקהל הצעיר וטיפחה עמו קשר מיוחד

, מבוגרים ולילדיםים רבים, לכוללת שירים וספרהמגוונת  יצירתה. מפגשים ספרותייםמכתבים ו

שירים רבים שכתבה . ברדיו לפרסומות )נגליםג'י=ף זמרירים (צירות מופת, ואמחזות ותרגומים לי

 ים, והם מוסיפים להשפיע ולעורר השראה על יוצרים גם בימינו.הולחנו ובוצעו על ידי טובי האמנ

 

 ועוד. ו, המפוזר מכפר אז"ר, נסים ונפלאות, כובע קסמיםדירה להשכיר, איה פלוט בין ספריה:

 

 ערב מול הגלעד, החליל, ,עושות האיילות, קשת בענןמה , פזמון ליקינתון, שיר הגשם בין שיריה:

 ועוד ועוד... את תלכי בשדה, בארץ אהבתי, משירי ארץ אהבתי, בואי כלה, מזמור לילה, ימים לבנים

 

 

לזמר עברי לשנת  "אלקוני"פרס  מלחין, חתן  )1910-1977( (גולדיס) ָּדִוד ֶזָהִבי

, ואביו קיווה כי יגדל למשפחה חסידיתנולד ביפו זהבי , ממייסדי קיבוץ נען. 1961

עושר צליליו, ובהמשך ב שהקסים אותו ,סנתרבילדותו למד לנגן בפ להיות חזן.

בעודו נער הלחין  .)ואף נהג ליצור חלילים בעצמו( בלימוד עצמי בחליללמד לנגן 

בבגרותו הצטרף למילותיו של יעקב פיכמן.  ,"אורחה במדבר" את שירו הראשון,

. לצד עבודתו השנ 50-, שם היה חבר כולקיבוץ נען "נוער העובדתנועת "הל

 הקים מקהלההוא  ,החל זהבי להלחין את שיריו הראשונים ,בקיבוץכחשמלאי 

פרס  את. ההתיישבות העובדת וערבי שירה ביישובי יקלייםארגן אירועים מוזו

לא למד ש ,זהבי לשירי ילדים, שירי עם ומקהלות. לזמר עברי קיבל על לחניו הרבים "אלקוני"

שספג והושפע ממקורות שונים של  העיד על עצמו כמי, מסיבות כלכליות מוזיקה באופן פורמלי

צלילי הזמירות של שבת ויום טוב מפי אבא מחד, וצלילי המזרח שבקעו " – מוזיקה עוד בילדותו

 מבתי הקפה הערביים שבקרבת ביתנו מאידך."

 

החליל, אורחה במדבר,  אני נושא עמי, הליכה לקיסריה, ניגונים, הן אפשר, יצאנו אט, שיריו:בין 

 ועוד. הפלמ"ח ירדה השבת, עוד שדי פורח, מלאו אסמינו בר, ישושום מדבר וציה, שיר בעדן ילדים,
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 על השיר 

דוד  .מנגניםמתחת לתמונה של שני ילדים  "דבר לילדים"עיתון על שער  1938פורסם בשנת  השיר

הוא אף  .מאוד את הכלי הוא עצמו ניגן בחלילית ואהב זהבי, שראה את העיתון, התאהב בשיר מיד.

שומת ליבו ועוררו בו את ת היה מייצר חלילים בעצמו, ולכן אין זה פלא שהתמונה והשיר תפסו

 לו את הלחן.כתב הוא  1953נותר חקוק בזיכרונו, ובשנת  השירהטקסט של השראה רבה. 

 

 מיוחד בשירי הרועים, נפוצה באופןי, והכתיבה עליו החליל תופס מקום של כבוד בשירי א"

 הצאן הנעזר בחליל בהובלת העדר.-מתארים את רועהה

שבכוחם לעורר את הלב ולהשרות  ,ֲעֵרִביםבעל צלילים קסום  את החליל ככלילאה גולדברג מתארת 

 ילדים וכמו פריחות. כמו שכשוך פלגים ומשק רוחות, כמו שירשלווה. 

צד או חלילית המעטרים -השיר זכה לביצועים שונים ומגוונים, שברבים מהם שילבו המעבדים חליל

 את המנגינה ומציירים את מילות השיר בצלילים.

 

 על הלחן 

 אונדצימה – מנעד     מתון וחופשי – מפעם     מי מז'ור – סולם     משולש /  זוגי  – משקל

 

קשרות זו לזו המנגינות משתנות מבית לבית, ועם זאת, נ השיר מולחן במבנה קשתי.קסט של הט

 המשפט הפותח את השיר מהווה מעין הכרזה: בציטוטים ובמוטיבים חוזרים.תנועת הטריולות, ב

החומר  תמציתהמכילה את  הכרזה – ".ֶהָחִליל ְוקֹולֹו ְּכמֹו קֹול ֶׁשל ַהֵּלב. הּוא ָּפׁשּוט ְוָעִדין, ֶהָחִליל"

 סי,סי,מי). –והיפוכו (מי,מי,סי  "ֶהָחִליל"במוטיב תחילתה וסופה הלחן, המוזיקלי עליו מתבסס 

 

, עתיר קישוטים, המנסה לחקות את מנגינת החליל גליקו מלודי מנעד רחב, בהמנגינה מאופיינת ב

בכל פעם שחוזרת  ותמופיעה ,פרמטותוה הארוכים םצלילילמול ה טריולותה ףרצ –ובניגודי מקצב 

 הניגודיות באה לידי ביטוי גם בביצוע, שנעשה בד"כ במפעם מעין השהיה. ויוצרות ֶהָחִליל"המילה "

 .אלה ביחד יוצרים תחושה קסומה ואווריריתוכל  חופשי, תוך האצה והאטה לסירוגין;

 

 ביצועים להאזנה 

 עפרה חזה ויהודית רביץ,    הדודאים,    לוליק  ,  דין דין אביב  ,  אסתר עופרים

 חליל בנסורי וגיטרה –ה עפרה אבני ואיציק יונ,    הסימפונית ירושליםאחינועם ניני, גיל דור ו

 

 זמן והקשר 

 לכל עת

 

 קהל היעד 

 ט-ו , ז-כיתות ד

 

https://www.youtube.com/watch?v=nubqVrri16s
https://www.youtube.com/watch?v=9iYD_55Uz0s
https://www.youtube.com/watch?v=HAbV76K_fOw
https://www.youtube.com/watch?v=-l_jULAbD_s
https://www.youtube.com/watch?v=I_kRLb-qvjU
https://www.youtube.com/watch?v=G5tG84HQPpA
https://www.youtube.com/watch?v=cSyMXk-GR8M
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 הכנה ללימוד השיר

 עפרה אבני ואיציק יונה) (מבצעים: לחליל בנסורי וגיטרה מנגינת השיר בעיבוד  

 

 האזינו למנגינה בעיניים עצומות והתרכזו באווירה. .1

 מה מעוררים בכם הצלילים?  רשמו אסוציאציות העולות בכם בעת ההאזנה.

 ...דומהוכדימויים, צבעים, נופים, דמויות, בכתיבתכם תוכלו להתייחס לרגשות, תחושות, 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 גולדברג לחליל. קראו בעיון את מילות השיר ובחנו את יחסה של המשוררת לאה .2

 של גולדברג?המילולי לתיאורה  ווי דמיון בין האסוציאציות שכתבתםקמצאתם  האם

 

 משימות טקסט

 סמנו בקו שמות תואר, תכונות ודימויים בהם משתמשת גולדברג בשירה. .1

 

 למה דומים צלילי החליל?  מה הם מזכירים?  הסבירו במילים שלכם. .א

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 כיצד משפיעה מנגינת החליל על המאזין? .ב

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 פירושה:חברו קו בין המילה ל .2

 נחלים קטנים, יובלים  ִׁשְכׁשּו� 

 פורח, צומח  ְּפָלִגים 

 וישביע את צימאונ  ַמָּׁשק ָהרּוחֹות 

 טבילה קלה, נענוע במים  ְמַלְבֵלב 

 הבקרעדרי הצאן ו לנוח מקום בו רובצים  ִמְרַּבץ ֲעָדִרים 

 הנושבות רוחותשל ה שקשוקהקול   ְּדִמי 

 שקט, דממה  ַיְרֶוּנּו 

 

 צלילי החליל או לזמזום התלמידים האחרים.קול אחד התלמידים יקרא את השיר בהטעמה ל .3

 מה למדנו בנוגע ליחס בין דיבור, קריאה ושירה?

https://www.youtube.com/watch?v=cSyMXk-GR8M
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 יקהמשימות מוז

 האזינו לשירת המורה והגיבו בתנועה בכל פעם שנשמע צליל ארוך. .1

 כמו קפיץ או גומיה)(ניתן להיעזר גם באביזר נמתח 

 

 זהו את המקומות בהם בולטים הצלילים הארוכים וסמנו את המילים המתאימות בטקסט. .2

 ומופיעה מספר פעמים? איזו מילה מבין אלה שסימנתם חוזרת

 _____________________צליל ארוך __ה וספרו כמה פעמים היא מופיעה ברשמו את המיל

 

 בצלילים הארוכים בלבד.לנגינת המורה בשירה הצטרפו  .3

 

 הכירו את סימן הפרמטה וזהו אותו במקומות המנוחה בתווים. .4

 

 

 מהו המקצב הבולט ביותר בשיר? – התבוננו בתמונת התווים .5

 .טַ -כתבו את המקצב וקראו יחדיו בשפת ה

 

 

 יקלי של הפרמטות ברצף הטריולות במנגינה?כוחם המוזמהו, לדעתכם,  .6

 באיזה אופן הן משרתות את הזמר/הנגן בביצוע השיר?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 במלואו בליווי נגינת המורה.התלמידים שרים את השיר  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .יקלי המורה על הארכת משך התו במידה בלתי מוגדרתזסימן מו = ֶפְרָמָטה 
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 ניתוח מוזיקלי

 בניצוח אילן מוכיח ,השיר בביצוע אחינועם ניני, גיל דור והתזמורת הסימפונית ירושלים

   פןהקלטת אול                                                                                                     הופעה חיה  

 

 :האזינו לשיר בעיבוד התזמורתי

 טקסט.תוך הבמקומות המתאימים ב זהו את החליל המעטר את המנגינה בצליליו וסמנו  .1

 טקסט.יקליים הבולטים לקווים המתאימים לצד ההמאפיינים המוזהכניסו את  .2

 היעזרו במחסן המצורף והוסיפו עליו משלכם.

 

 ____________________  

 ____________________ ְוָעִדין,  ָּפׁשּוט  הּוא  ֶהָחִליל 1

 ____________________ .ַהֵּלב ֶׁשל   קֹול  ְּכמוֹ  ְוקֹולֹו  2

 ____________________ ...ֶהָחִליל 3

 ____________________ ְיָלִדים,  ִׁשיר  ְּכמוֹ  ַהְּפָלִגים,   ְּכִׁשְכׁשּו� 4

 ____________________ .ְמַלְבֵלב ְּבַפְרֵּדס   ָהרּוחֹות ְּכַמַּׁשק  5

 ____________________ ֶהָחִליל 6

  ..ֶהָחִליל. 7

 ____________________  

 ____________________ ְלָעָנן,  ְלִאיָלן,  ֶהָחִליל  יַנתַמְנּגִ  8

 ____________________ ֲעָדִרים,  ְלִמְרַּבץ  ֶהָחִליל  ַמְנִּגיַנת 9

 ____________________ .ַהָּקָטן  ְלָאִחי  ֶהָחִליל  יַנתַמְנּגִ  10

 ____________________ ֶלָהִרים. ֶלָהִרים,   ֶהָחִליל  ַמְנִּגיַנת 11

 ____________________ ...ֶהָחִליל 12

 ____________________  

 ____________________ - ֵהיֵטב ָידֹוַע   יֹוֵדעַ   לוֹ   ַהַּמְקִׁשיב 13

 ____________________ .ַיְרֵונּו ַּבְּצִליל  הּוא  ַהְּדִמי,  ֶאת  ָיִעיר  הּוא 14

 ____________________ .ְמַלְבֵלב ְּבַפְרֵּדס   ָהרּוחֹות  ְּכַמַּׁשק 15

 ____________________  

 ____________________ ְוָעִדין,  ָּפׁשּוט  הּוא ֶהָחִליל  16

 ____________________ .ַהֵּלב ֶׁשל   קֹול ְּכמֹו   ְוקֹולוֹ  17

 ____________________ ֶהָחִליל 18

 ____________________ ...ֶהָחִליל 19
 

 

 כניסת התזמורת  ,  סולו גיטרה  ,  סולו חליל  ,  מעבר תזמורתי  ,  וריאציה מלודית

 נשפנים-חליל  ,  דואט זמרת-קפלה  ,  שירת מענה  ,  דואט זמרת-שירת א

 האטה  ,  העצמה  ,  קרשנדו  ,  טרצות מקבילות  ,  צלילים קישוטיים

https://www.youtube.com/watch?v=G5tG84HQPpA
https://noasmusic.bandcamp.com/track/he-chalil-the-flute
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 פזמון ליקינתון
 מילים: לאה גולדברג

 לחן: רבקה גוילי

 

 

 ,ַלְיָלה ַלְיָלה ִמְסַּתֶּכֶלת ַהְּלָבָנה

 ַּבְּפָרִחים ֲאֶׁשר ֵהֵנּצּו ַּבִּגָּנה,

 .ֹון ְּבַגֵּננּו ַהָּקֹטןּתְּבִציֵצי ַהָּיִקינְ 

 ַלְיָלה ַלְיָלה ִמְסַּתֶּכֶלת ַהְּלָבָנה.

 

 :ְואֹוֶמֶרת ַהְּלָבָנה ָלֲעָנִנים

 ,ִטָּפה ְועֹוד ִטֹּפֶנת ַלַּגִּניםְּתנּו 

 .ֹון ְּבַגֵּננּו ַהָּקֹטןּתֶׁשִּיְפַרח ַהָּיִקינְ 

 .אֹוֶמֶרת ַהְּלָבָנה ָלֲעָנִנים ָּכ� -

 ,ָּבא ַהֶּגֶׁשם ְוִצְלֵצל ְּבַחּלֹוִני

 ;ּון ַעִּליז ַלֶּפַרח ְּבַגִּניַׂשר ִנּג

 ֹון ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹוןּתנְ ְוָעָנה ַהָּיִקי

 ָּמָטר ֲאֶׁשר ִצְלֵצל ְּבַחּלֹוִני.לַ 

 

 ,ּוָמָחר ֵנֵצא ֻּכָּלנּו ֶאל ַהַּגן

 ;ֶאה ָׁשם ֶאת ַהֶּפַרח ַהָּלָבןְוִנְר 

 ,ְּבִני ָיִׁשיר ֶאת ַהִּפְזמֹון ֹוןּתְוִלְכבֹוד ַהָּיִקינְ 

 ְוִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְמאֹוד ִּתְהֶיה ַּבַּגן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 ירח, סהר=  ְלָבָנה
מהם יתפתחו  הופיעו כניצנים,=  ֵהֵנּצּו

 הגבעול, העלים והפרחים
 = ניצני/פרחי היקינתון ִציֵצי ַהָּיִקיְנּתוֹן

 קטן=  ָקֹטן 
 מנגינה, שיר בעל לחן=  ִנּגּון

 רבה ת= בהתלהבו ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשוֹן
 גשם, טיפות מים=  ָּמָטר

 

Adagio  q = 75 
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 על המחברים 

 עיתונאית, תרגמת, עורכת,סופרת, מ ,משוררת  )1911-1970( ֵלָאה גוְֹלְדֶּבְרג

תית באוניברסיטה פרופסור לספרות השוואמבקרת וחוקרת ספרות עברית, 

לשנת  פרס ישראל לספרותו 1949פרס רופין לשנת ת העברית בירושלים, כל

יצירתה ות המשוררות העבריות בעת החדשה. נחשבת לאחת מגדול .1970

 מגוונת כוללת שירים וספרים רבים, הן למבוגרים והן לילדים.ה

 .63 ראו עמ' – להרחבה

 

 

מלחינה, פסנתרנית ומורה למוזיקה,   )1910-1999( ברוידא-ִרְבָקה ְּגִויִלי

נולדה בטרנסילבניה בשם רנה גריפל, וכעבור כמה שנים  גווילי ילידת הונגריה.

ת בפסנתר, יקליוינה, שם רכשה את השכלתה המוזותה לעברה עם משפח

לקחה חלק בפעולות "השומר הצעיר", ובטרם בנעוריה הרמוניה וקונטרפונקט. 

עברה בהמשך,  עין חלוצי במושבה כנרת.והצטרפה לגר עלתה ארצה ,20מלאו לה 

ס, הוראת "והתפרנסה מהוראת זמרה וריתמיקה בגני ילדים ובתילת"א 

 הלחינהרבים מהשירים ש הרמוניה בקונסרבטוריון ושיעורי פסנתר פרטיים.

הלחינה שירים אמנותיים שהוזמנו ע"י זמרות  , וכןלימדה לילדים אותם יועדו

 "פזמון ליקינתון". ידידתה, לאה גולדברג, ובהם ידועה במיוחד בלחניה לשיריגווילי  .שעמן עבדה

 

 .פזמון ליקינתון, הירח הצהוב, האווזים, מזמור לילה, יום יפה, שיר קטן בין שיריה:

 

 

 על השיר 

בנושא  ששודרה ב"קול ישראל" ֶזֶמרתכנית והולחן לרגל ט"ו בשבט, ל 1938-9השיר נכתב בין השנים 

אז עם הזמרת מרים סגל לקראת התכנית, והשתיים התקשו המלחינה רבקה גווילי עבדה  האביב.

הגישה  גווילי פנתה אל גולדברג, ידידתה, וזו בבחירת שיר אביב שיתאים לילדים ולמבוגרים כאחד.

 למחרת השיר הוקלט לתכנית.כבר , והלחינה אותוהיא  לה את הטקסט על היקינתון.

עיתון בו שימשה גולדברג כסגנית העורך , "דבר לילדים"לראשונה בעיתון  נדפס השיר 1940בשנת 

 לילדים.משיריה וסיפוריה ופרסמה 

 

 סיפורי מתמקד בפרח היקינתון הקטון, ויש הרואים בו סמל לילד קטן ורך.-השיר הלירי

זקוק לאהבה וחום כדי  הקטן כמו הפרח הנהנה מדאגתה של הלבנה וממטר העננים, כך גם הילד

 ולפרוח."לענות בשמחה ובששון", לגדול 

 זהו אחד משירי הילדים הידועים ביותר של גולדברג, והוא זכה לעשרות ביצועים בעיבודים שונים.
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 הידעתם?

 .היוונית מיתולוגיהביפה תואר נסיך  = שמו של Hyakinthos – יווניתָיִקיְנּתֹון נגזר מ

 ובאהבתו אליו, אל השמש, האור והיופי, לוֹ וֹ ּפאַ  את דמו לקח ,מתהנסיך לאחר ש

 ממנו פרח הנושא את שמו. הצמיח

 

 ארוכיםצרים והבוקע מתוך פקעת ומצמיח עלים  ,נעים בעל  ניחוח בר מוגןצמח זהו 

 ת פרחיו מופיעים בשלל צבעי הקשת,אך במציאו לבן, בשירהיקינתון  ופרחים דמויי פעמון.

 ויקנת. ַּכְדֹּכדגם  בעברית נקרא והוא שכיח בעיקר בגינות נוי.

 

 על הלחן 

 אוקטבה – מנעד     רגוע וחופשי – מפעם     (ברובו)רה מז'ור פנטטוני  – סולם     זוגי,  – משקל

 

 הוא בעל אופי איטי ורגוע ומצלול פנטטוני. משתייך לסוגת שירי הערש, שירה

 המלחינה גווילי סיפרה שכאשר קיבלה את הטקסט מגולדברג הפרח עוד לא היה מוכר בארץ,

והצליל של המילה "יקינתון" נשמע לה ממקור סיני.  זו הסיבה שבחרה להתאים לשיר מנגינה 

 צלילים המאפיין את התרבות הסינית. בה על הסולם הפנטטוני, סולם בעל חמישהשמבוססת ברו

 .1980מתוך התכנית "ימי שבט",  – לידת השירהמלחינה רבקה גוילי מספרת על   

 

 היחידה המוזיקלית חוזרת ארבע פעמים, עבור כל אחד מבתי השיר.

 – יקלי, כאשר המשפט השלישי בכל בית יוצא דופןלכל משפט בטקסט מותאם משפט מוז

 הוא ארוך יותר, מתחלק לשתי פסוקיות סימטריות המאופיינות בערכי מקצב קצרים יותר,

 קטון, ששון, פזמון). –והטקסט המולחן מתחרז בחריזה פנימית (יקינתון 

 .1,2,4בסופי משפטים  – השיר מבוצע בד"כ במפעם חופשי, כאשר משתהים מעט במקומות הפרמטה

 

 להאזנה ביצועים 

 מירה זכאי,    אריק איינשטיין,    יהורם גאון,    אסתר עופרים

 בהינדי ובעברית – ליאורה יצחק,    קרולינה,    אחינועם ניני

 ץירדנה ארזי, מזי כהן, שלמה יידוב, יואל לרנר וראובן גביר

 

 זמן והקשר 

 לאביבו בשבט, לט"לסתו, 

 

 קהל היעד 

 ו-דדפי עבודה לכיתות ג , -אהצעות לפעילויות לכיתות 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=359MWfhKByY
https://www.youtube.com/watch?v=9qt_09vlBQk
https://www.youtube.com/watch?v=VqnroRW6PXw
https://www.youtube.com/watch?v=k5bQ7dUKJds
https://www.youtube.com/watch?v=PqP_SLFaxNc
https://www.youtube.com/watch?v=H_48SbIYtf8
https://www.youtube.com/watch?v=09AIiiPJ5ww
https://www.youtube.com/watch?v=pW0VxbEVbUA
https://youtu.be/BGOKVO3Uqwo?t=23m
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 ג)-(כיתות א לפעילויותהצעות 

 תמונותסיפור ב .1

 תמונות המציגות אתהמורה מצמיד ללוח בד בבד התלמידים מאזינים לביצוע השיר, ו .א

 )72ראו עמ' ( קסט.סדר ההתרחשות בטהאלמנטים המרכזיים ו

 מונות.תהסדרת את כל קבוצה מקבלת  – מסתדרים בקבוצות קטנות .ב

 .בטקסט מסדרים את התמונות לפי סדר הופעתןשיר והתלמידים מאזינים ל

, ֵהֵנּצּו ,ְלָבָנה{ שירומבארים מילים מרכזיות מהזכירים מ התלמידיםבעקבות הפעילות  .ג

 הופעת הלבנה{בטקסט  משחזרים את סדר ההתרחשות, }ָּמָטר ,ָׂשׂשֹון ,ִנּגּון ,ָקֹטן ,ִציֵצי

 – את מבנה השירמגלים ו }שמחת הילדים ,צמיחת היקינתוןוהעננים, מטר הגשם המצלצל, 

 .ה} והמשתנה {מילים}מנגינהחוזר {

 

 במקום ובמרחב תנועה .2

 בין התלמידים.עם מטפחת ומטייל ורה שר את השיר המ .א

 ובנקודות המנוחה את המטפחת באוויר מצד לצד, ניעמהוא  – במהלך המשפטים

 על יד של תלמיד. חתמניח את המטפ – }3,6,10,13בסופי המשפטים, תיבות  {הפרמטות

 .לנוח ומדוע עצר מתי המטפחת,ה הוביל את המורה בתנועות מ מסביריםהתלמידים  .ב

 }במוזיקה המנוחרגעי ההאווירה, המפעם, {

 מרחב הכיתה.במהמקום ו –לביצוע השיר בתנועה  התלמידים מקבלים מטפחות ומאזינים .ג

 במקומות המנוחה.כשמבחינים ועוצרים  ם עם המטפחות לפי המפעם והאווירהנעי

 ומגיבים בתנועות מטפחת מתאימות. מבחינים בסיומים פתוחים וסגורים התלמידים .ד

 }גור, סתוח, פתוח, פגור{לפי סדר המשפטים: ס

 

 ם גרפירישו .3

 כשמגיעים ליקינתון משתהים.מאזינים לביצוע השיר ועוקבים אחר הרישום. התלמידים  .א

 )73ראו עמ' ( .בדף שלועוקב המורה מדגים על הלוח, ולאחר מכן כל תלמיד  בתחילה

 – יקלית ומאפייני הלחןמבנה היחידה המוזאת התלמידים מגלים  בעזרת הרישום .ב

 השורה יוצאת הדופן, }זהות בתחילתן וכד' 1,2דומות, שורות  1,4שורות {חלקים דומים 

 }.הצלילים המקשטיםכיווניות { םסיומיה וההבדלים בין באורך ובקצב} – 3שורה {

 

  השיעור התלמידים שרים את השיר במלואו, בהבעה מתאימה ובליווי נגינת המורה. בסיום 
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 ו)-(כיתות ד משימות טקסט

 מילים וחרוזים

 המילים.  סמנו בצבעים מילים מתחרזות והשלימו:האזינו לביצוע השיר ועקבו אחר  .א

 שורות ___ , ___ , ___ מתחרזות בסופן בכל בית בשיר. •

 שורות ___ יוצאות דופן ומכילות חריזה פנימית. •

 

 ערש  /  פיוט }-לכת  /  שיר-{ ריקוד  /  שיר  בחרו בכותרת מתאימה לשיר: .ב

 ולטקסט. התייחסו ללחן  מה מאפיין שירים המשתייכים לסגנון זה ומה מטרתם?

________________________________________________________________ 

 

 הקיפו בעיגול דוגמאות מתאימות בתוך הטקסט.  המשוררת השתמשה בהאנשה. .ג

 

 

 תארו והסבירו במילים שלכם.  מהו יחסם של הלבנה והגשם ליקינתון בשיר? .ד

________________________________________________________________ 

 

 לאיזו עונה מתאים השיר, לדעתכם, ומדוע? .ה

________________________________________________________________ 

 

 

 ו)-(כיתות ד משימות מוזיקה

 מנוחות וסיומים .1

 .}3מס.  בתיבה {לדוגמה: שמורגשת מנוחה במנגינהו לנגינת המורה והרימו יד כהאזינ .א

 

 .תוויםתוך הוהוסיפו את סימן הפרמטה ב את מקומות המנוחה ַזהּו .ב

 

 _____  יקליים מצאתם בשיר?כמה משפטים מוז

 

 את הצליל האחרון בכל משפט והבחינו בסיומים השונים: הקיפוהאזינו שוב.  .ג

 לסיום סגור. – סלסיום פתוח ,  – פרשמו את האות המתאימה מעל הצלילים שהדגשתם: 

 

 משפטים סגורים. – תלמידיםמשפטים פתוחים ,  – מורה  :השיר לפי החלוקה נשיר את .ד

ה  ציור לשוני המציג את החי, הדומם, הצומח, רעיון או תכונה כיצור אנושי. = ַהֲאָנׁשָ

 המואנש מסוגל לחשוב, להביע רגשות ולפעול כאדם.ביצירה הספרותית החפץ 

 .יקלי המורה על הארכת משך התו במידה בלתי מוגדרתזסימן מו = ֶפְרָמָטה 
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 סולמות וצלילים .2

 ם, קראו ושירו בסולפג':ת שמות הצליליארשמו  . יקלי הראשוןהמשפט המוזלפניכם  .א

 

        רה                                   

 

 _ צלילים שונים סה"כ.__ ורכב מיקלי מהמשפט המוז השלימו:בדקו ו .ב

 

 בכל פעם שמופיע. והקיפו אותו עקבו אחר התווים  _____  הצליל יוצא הדופן בשיר? הומי .ג

 

 האזינו לנגינת הסולם הפנטטוני ע"י המורה. .ד

 

 סולם.ל ההצלילים ש תלמידים מתנסים באלתור מנגינה המורכבת מחמשתמספר 

 

 

 השוואת ביצועים .3

 שונים ומגוונים. ביצועיםהשיר "פזמון ליקינתון" זכה למספר  .א

 והשוו בין הביצועים בדיון כיתתי. השלימו את הטבלה הבאה תוך כדי האזנה  

 סגנון ואווירה תזמור (כלים) מבצע/ים 
 צמדות למקורה

 (בטקסט ובלחן)
     1ביצוע 
     2ביצוע 
     3ביצוע 

 

 הסבירו ונמקו.  מהו הביצוע המועדף עליכם? .ב

________________________________________________________________ 

 

 הכיתה כמקהלה! .4

 כיתתי.הביצוע את הנתכנן יחדיו  ששמענו והעיבודים בהשראת הביצועים

 כיצד נוכל לתת ביטוי מוזיקלי לאווירה ולתיאוריּות שבשיר? -

 ?םתולשנות א אולי כדאיבאילו עוצמה ומפעם נבחר?  ומתי  -

 באיזה קטע יתאים להכניס תפקיד של סולן/ית? -

 באילו כלי נגינה או קולות גוף ניתן להמחיש את הגשם המצלצל בבית השלישי? -

ְנָטטֹוִניסולם  ְנטָ ולם המורכב מחמישה צלילים שונים (ס = ּפֶ  ביוונית) ה = חמשּפֶ

 ונפוץ מאוד במוזיקה עממית סינית, יוונית וקלטית.
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 עליזה מקהלה
 מילים: לאה נאור

 לחן: נורית הירש

 

 

 ַעל ֹראׁש ַהְּברֹוׁש ֶׁשְּבָחֵצר

 ִׂשְמָחה ַוֲהֻמָּלה;

 ָׁשם ָּכל ַהִּצֳּפִרים ָּבִעיר

 ֵהִקימּו ַמְקֵהָלה.

 ָהֶעְפרֹוִנית ַהּסֹוָלִנית

 ִנְּקָתה ֶאת ַהָּגרֹון,

 ִׁשְּלָבה ָּכָנף, ָזְקָפה ָמקֹור

 ְוַגם ָּפְצָחה ְּבֹרן.

 

 ִציף ִציף, ְׁשִריק ְׁשַרק,

 ּבּול ּבּול ּבּול ּבּול, ִּביל ַּבל,

 ַלה...-ַלה-ַלה

 ְוָכל ִמי ֶׁשָּׁשַמע ָאַמר:

 ָאח, ֵאיזוֹ ַמְקֵהָלה!

 

 ִּפְתאֹום ִהְפִסיק ֶאת ַהִּׁשיָרה

 -ָּפׁשֹוׁש ֶאָחד ָזִעיר 

 ִאם ֵאין ִמִּלים ְוֵאין ָּתִוים,

 הּוא �א מּוָכן ָלִׁשיר!

 ֲאַנְחנּו �א רֹוִצים ִמִּלים,

 ָרְגזּו ַהֻּבְלּבּוִלים.

 ֲאַנְחנּו ַּגם ְל�א ִמִּלים

 נֹוָרא ִמְתַּבְלְּבִלים.

 

 ...ִציף ִציף, ְׁשִריק ְׁשַרק

 

 

 

 

 

 ַהְּסנּוִנּיֹות ָּכְתבּו ָּתִוים

 ַעל חּוט ְוַעל ְּגֵדרֹות.

 ֻּתִּכי ֶאָחד ִלֵּמד אֹוָתן

 ִמִּלים ֶנֱהָדרֹות.

 ַאְלֵפי ְּדרֹוִרים ְוֶעְפרֹוִנים

 ָּפְרצּו ִמָּיד ְּבִׁשיר,

 ּוִמּקֹולֹות ַהֻּבְלּבּוִלים

 ִהְתַּבְלְּבָלה ָהִעיר.

 

 ...ִציף ִציף, ְׁשִריק ְׁשַרק

 

 אֹוי, ַּדי ְּכָבר, ַּדי ָלֶכם ָלִׁשיר!

 ָצַעק ִּפְתאֹום ַהְּברֹוׁש.

 ְלכּו ִליֹׁשן, ְּכָבר ְמֻאָחר,

 ְּכָבר ָהֹראׁש.ּכֹוֵאב ִלי 

 ָהאֹוֶּפֶרָטה ַהָּיָפה

 -�א ָּבָאה ַעד סֹוָפּה 

 ָמָחר ְיַצְפְצפּו קֹוְנֶצְרט

 ַעל ֵעץ ַהַּצְפָצָפה.

 

 ...ִציף ִציף, ְׁשִריק ְׁשַרק

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 רעש=  ֲהֻמָּלה
מי שמנגנת או שרה בתפקיד =  סוָֹלִנית

 יחיד או בתפקיד ראשי
 הציבה בתנוחה ישרה מעלה=  ָזְקָפה
 התחילה, פרצה=  ָּפְצָחה

 שירה, זמרה=  ֹרן 
 קטן מאוד=  ָזִעיר

אופרה קלילה, מחזה =  אוֶֹּפֶרָטה
 מוזיקלי משעשע
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Allegro  q = 120 
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 על המחברים 

נאור  ותסריטאית ישראלית. מתפזמונאית, סופרת, מתרג  )1935נ. ( ֵלָאה ָנאוֹר

מיטב כתבה שירים להיא  ולמדה ספרות באוניברסיטת ת"א. נולדה בהרצליה

כמו  ,גדוליםמלחינים  , שירים שהולחנו ע"יוהלהקות הצבאיות בארץ זמריםה

משה וילנסקי, סשה ארגוב, נורית הירש, נחום היימן, דובי זלצר, מוני אמריליו, 

, ביניהם "זרעים של זמר לילדים-סיפורים ומחזות גםנאור כתבה  מתי כספי ועוד.

לתכניות  ופזמונים תסריטים, וכן ללחניו של נחום היימן דינו"-דנ-ו"אנ מסטיק"

"פרפר נחמד", "רגע עם דודלי", "בבית , כמו "חג לי", "קרוסלה" לילדים טלוויזיה

והוציאה סקה גם בתרגום ספרי ילדים, ע היאועוד.  א"של פיסטוק", "קישקשת

פרס רשות  , כמובפרסים רביםעל עבודתה הענפה זכתה  סדרת הספרים של דוקטור סוס. לאור את

 , פרסי מפעל חיים ועוד., פרס אקו"םהשידור, פרס זאב לספרות ילדים ונוער, עיטור אנדרסן

 

התורה, מקהלה עליזה, פרפר נחמד, צידה לדרך, בואי אמא, הסביבון שלי, כשקיבלו את  בין שיריה:

 ועוד. חג לי, תפילה של סתיו, יש לי סימן, את כל פלאי הקיץ, זרעים של מסטיק, אדון חרדון המפוזר

 

 

כלת . , פסנתרנית, מנצחת ומעבדתמלחינהמוזיקאית,   )1942נ. ( נּוִרית ִהיְרׁש

מגיל צעיר עבדה . הירש נולדה וגדלה בת"א. 2016 לשנת עברילזמר  פרס ישראל

בסטודיו לבלט ובהופעות בתיאטראות "החמאם" ו"הבימה", כפסנתרנית מלווה 

לאחר שחרורה משירות  ."מועדון התיאטרון"זמרי האופרה הישראלית ורביעיית 

ם במגמת פסנתר למדה באקדמיה למוזיקה בירושלי בלהקת גייסות השריון,

בהמשך . שריף נועםו בין מוריה נמנים מרדכי סתר, יחזקאל בראון .והחלה להלחין

ב בהלחנת מוזיקה לסרטים ומוזיקה בארה"גם נגינה בקלרינט והשתלמה למדה 

למילותיו של אורי  ,"פרח הלילך"היה שירה הראשון שהתפרסם  אלקטרונית.

לחנים שחיברה לטובי  1,600-ולטת בזמר העברי בזכות למעלה מקנתה לעצמה אחיזה באסף; ומאז 

היא כתבה לפסטיבלי שירי ילדים, ללהקות  ועוד. לב-מנור, יורם טהר, כמו אהוד ים בארץהפזמונא

 הלחנת יהבקריירה שלה האחד מציוני הדרך החשובים  ולסרטי קולנוע. , לתכניות טלוויזיהצבאיות

רוויזיון הראשונה בה לכבוד תחרות האי ,אהוד מנור למילותיו של לזמרת אילנית השיר "אי שם"

ע"י יזהר כהן והגיע השתתפה ישראל. שיר נוסף שכתבה עם מנור לאירוויזיון היה "אבניבי", שבוצע 

עברי זכתה בפרסי על תרומתה לזמר ההפך ללהיט עולמי ותורגם לשפות שונות.  למקום הראשון,

 פרסי מפעל חיים ופרס ישראל.אקו"ם,  פרס הוקרה רבים, בהם

 

ללכת  ,הדרך אל הכפרבוא בשלום,  ,עץ הכוכבים אל הדרך,, מקהלה עליזה, בשנה הבאה בין שיריה:

 ...ועוד , אח יא ראבאבניביאי שם, , , עושה שלום במרומיו, ותן ברכהשבי אחרייך, לצפון באהבה
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 על השיר 

עבור הזמרת חוה אלברשטיין, אחת הזמרות  1966ת השיר הולחן בשנ

בתקליט הסולו הראשון והופיע הראשונות בארץ שהקליטו שירים לילדים, 

 ".פנס בודד" ו"פרח הלילך"את השירים  , שכלל גםשלה

השיר הפך ללהיט גדול, זכה לביצועים של מיטב הזמרים והמקהלות בארץ 

 .רבים היום בהצגות ומופעי ילדים מבוצע עדהוא ו

 

 

 

אשו של הברוש חסר עליזה ומבולבלת השרה על ר שיר-בשיר מספרת לאה נאור על מקהלת ציפורי

 במקהלה לכל ציפור יש מקום ותפקיד ייחודי, אפילו לפשוש קטן וזעיר. הסבלנות שבחצר.

 סוגי הציפורים המוזכרים בשיר: עפרוני, פשוש, בולבול, סנונית, תוכי ודרור.

 רוש שבשיר הוא עץ הברוש שצמח בפינת חצר הצריף בהרצליה בו נולדה וגדלה.נאור מספרת כי הב

 ציפורים. יו המוניאותו ברוש היה הגדול מבין העצים בסביבה ותמיד היו על

 גידלה את ילדיה בצל העצים והציפורים המקננות.ו מקום גם בנתה בהמשך את ביתה, ובאות

עבר לידיים חדשות, ובמקום חצר וגינה נבנו עליו  בית ילדותה, השטחכעבור שנים, כאשר עזבה את 

 הברוש הענק והאהוב. – משפע העצים שנעקרו נותר רק עץ אחדי דירות גדולים. שני בת

 בהרצליה... 51ברח' העצמאות  ואיתן,הוא עודנו ניצב, זקוף  –ומי שרוצה לראות את הברוש 

 

 

 על הלחן 

 נונה קטנה – מנעד     מהיר ומלא חיים – מפעם     רסול מז'ו – סולם     זוגי,  – משקל

 , הפסקות, מקצבים מנוקדיםפיסוק ברור –תכונות בולטות      פזמון-בית – מבנה

 

 

 ביצועים להאזנה 

 חיים טופול וילדים בגרסה האנגלית,    יארז ירדנה,    חוה אלברשטיין

 בנד הכפר הירוק ביג,    מרימבה וכלי הקשה -רמי שולר ,    רון-מקהלת לי,    רןמקהלת מו

 

 והקשרזמן  

 ט"ו בשבט ולכל ימות השנהל

 מתאים במיוחד לביצוע מקהלה

 

 קהל היעד 

 ו-כיתות א

 

 )1946(נ.  חוה אלברשטיין

https://youtu.be/wMpDy7kwse4?t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Fh0iM5cwTu8
https://www.youtube.com/watch?v=1YsL2TlJe-w
https://youtu.be/5SxpL1JYLhs?t=1m6s
https://www.youtube.com/watch?v=6KCg7DcGwZ8
https://www.youtube.com/watch?v=8CAWRJioj7c
https://www.youtube.com/watch?v=cBuobjv5t9w
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 הצעה לפעילות

 .וגים שונים לחיקוי הציפורים בשירקולות מסשריקות/ התלמידים מציעים .1

 את הקולות" במעין פרטיטורה גרפית על הלוח. "כותבהמורה 

 הכיווניות והמקצב. הממחיש אתבעזרת קו  – ייצג קול ציוץ אחרמכל רישום גרפי 

 

 .את הצעותיהם התלמידים מבצעים .2

 .משרוקיות וחלילים מסוגים שונים – ניתן להוסיף לשריקות ולקולות גם כלי נשיפה

 

 למשל:  טקסט.חיברו במקומות מתאימים באת האפקטים הקוליים ש התלמידים משבצים .3

 " בפזמוןְׁשִריק ְׁשַרק" ו"ִציף ִציףאחרי המילים " -

 "ִנְּקָתה ֶאת ַהָּגרֹון ָהֶעְפרֹוִנית ַהּסֹוָלִנית"במשפט  -

 לפי תבנית המקצב הבולטת – פזמוןבמעבר בין בית ל -

 

 ).1, שורה 2היכן כדאי "להפסיק את השירה" (בית  התלמידים מחליטים .4

 וסיף סימן מתאים בתוך הטקסט.)(המורה מ

 

 .הברושו הפשושלתפקידי סולו בדמויות  שני תלמידים נבחרים .5

 ת תפקידם בדקלום ובהבעה מתאימה.א הסולנים מבצעים

 

 למשל:  שה במקומות מתאימים.אפשרויות להוספת כלי הק התלמידים מציעים .6

 "ַלה...-ַלה-ַלה" יש בסיום השורההקשת של -

 ח"המילה "ָא הקשת מצלתיים אחרי -

 לפי תבנית המקצב הבולטת – פזמוןבמעבר בין בית ל -

 

  באופן הדרגתיטיטורה נבנית הפר. 

 מתנסים התלמידים בביצוע בית ופזמון. אחרי כל אלמנט שנוסף

 שה.הנשיפה וההקלבסוף, שרים את השיר ברצף ובשילוב כל האפקטים הקוליים וכלי 

 

  הרחבה

 בתמונה ובקול. –התלמידים מתוודעים לציפורים המשתתפות בשיר 

 על שמות הציפורים. לחצו – לשמיעת הציוצים  

 ְּדרוֹר                 ֻּתִּכי                ְּסנּוִנית              ֻּבְלּבּול               ָּפׁשוֹׁש              ֶעְפרוִֹני      

 

http://www.xeno-canto.org/134468
http://www.xeno-canto.org/322643
http://www.xeno-canto.org/135153
http://www.xeno-canto.org/364681
http://www.xeno-canto.org/28410
http://www.xeno-canto.org/253313
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 כשנכנס אדר
 מילים ולחן: נעמי שמר

 

 

 

 !ָרִגיל-ְוִתְראּו ַמְרֶאה ִּבְלִּתי ֹּבאּו

 .ׁשֹוֶקֶקת ִמְצָהלֹות ָוִגיל ָהִעיר ָּכל

 ַהִּפיל ַעל ַּגֵּבי ִג'יָרָפה ְמַרֵּקד

 ָעִגיל. ָאְזנוֹ ּובְ  ַהָּים-ִעם ׁשֹוֵדד

 

 ?ַׁשְרִביט ִמי ָרָאה ֹּפה ֶמֶל� ּוְבָידוֹ 

 ?ֶהָחִבית ִמי ָרָאה ִׁשּכֹור ׁשֹוֶתה ִמן

 ,ְמֻבְלָּבל ּתֹוַקַעת ֶזֶמרֲחצֹוְצָרה 

 ל.ִנְסּבָ -ַעׁש הּוא ַמָּמׁש ִּבְלִּתיְוָהַר 

 

 ,ְוַאְרָּגָמן ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת, ּבּוץ ,חּור

 ָהָמן.-ָאְזֵני ִעיר זֹוֶלֶלת ֶאתהָ  ָּכל

 ,ְמֻסָּדר-ּוִבְלִּתי ֵאיֶזה ַחג ָיֶפה

 !ְׂשֹמַח  ְּכֶׁשִּנְכָנס  ֲאָדרּוִמְצָוה  לִ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 תוססת, מלאת חיים=  ׁשוֶֹקֶקת
 צהלות, תרועות שמחה=  ִמְצָהלוֹת

 שמחה, ששון, רינה=  ִגיל
 שיר, מנגינה=  ֶזֶמר

 = ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן, חּור, ַּכְרַּפס, ְתֵכֶלת 
בדים יקרים עשויים פשתן או צמר 

 בצבעים שונים

 

Andantino  q = 110 
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 על המחברים 

כלת זמונאית, מלחינה וזמרת ישראלית. משוררת, פ  )1930-2004( ָנֳעִמי ֶׁשֶמר

מספר וקטור לשם כבוד מובעלת תואר ד 1983פרס ישראל לזמר עברי לשנת 

כתבה עבור מיטב הזמרים וההרכבים, עבור להקות שמר  .מוסדות אקדמיים

הרפרטואר שלה כולל שירים ליריים  זמר.-איות, הצגות תיאטרון ומחזותצב

 ם.ריושמחים, שירי זיכרון וחג, שירים לילדים ולמבוג

 .21 ראו עמ' – להרחבה

 

 על השיר 

תחפושות, הקרנבלים, ה – פורים ברחובות העירקדת שמר באווירה ההיתולית של חג בשיר זה מתמ

ושוזרת בין השורות את המצוות  שיר מלא הומור וחריזהישה לילדים היא מג .ִׁשְכרּותהשמחה וה

 :אסתר פרק א'מגילת מצטטת בשיר מ שמר .לשון המגילהומנהגי החג החשובים, תוך התכתבות עם 

ַחְבֵלי(ו)   ס ּוְתֵכֶלת, ָאחּוז ּבְ ְרּפַ ָמן,-חּור ּכַ לִ -ַעל בּוץ ְוַאְרּגָ ׁש;ּגְ  יֵלי ֶכֶסף, ְוַעּמּוֵדי ׁשֵ

ַהטַעל ִרְצַפת  ָוֶכֶסף,ִמּטֹות ָזָהב  ׁש -ּבַ  :ְוַדר ְוֹסָחֶרת--ָוׁשֵ

בטקסט קולח, בערכי מקצב פשוטים ובמנעד  – אחד מעשרות רבות של שירי ילדים שכתבה שמרזהו 

 מצומצם המותאם בדיוק עבורם.

 

 על הלחן 

 סקסטה גדולה – מנעד     מתון – מפעםר     דו מז'ו – סולם     זוגי,  – משקל

 

ארבעת המשפטים עבור כל אחד מבתי השיר, כאשר היחידה המוזיקלית חוזרת שלוש פעמים, 

 .משפטים הטקסטואלייםארבעת ההמוזיקליים חופפים ל

 שישה צלילים שונים, מרווחים סקונדיאליים ברובם –הלחן בנוי על חומר מוזיקלי מצומצם 

 ושתי תבניות מקצב בלבד:

 

 

 ביצועים להאזנה 

 חנה לסלאו

 

 זמן והקשר 

 פוריםלראש חודש אדר ול

 

 קהל היעד 

 ד-כיתות ב

https://www.youtube.com/watch?v=TM-yq6Gmv4I
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 טקסט משימות

 כל זוג בצבע אחר. – בקו זוגות של מילים מתחרזות סמנוהאזינו לשיר, עקבו אחר המילים ו .1

 

 השלימו: .2

 שונה }. /  דומה  /  { זהה   בשיר יש ___ בתים בעלי לחן -

 _____._____החל בחודש  ____ ______את השיר כתבה נעמי שמר לכבוד חג  -

 

 הדמויות שהגיעו לחגיגה: את חמש מצאוכשנכנס החג כל העיר בשמחה.   .3

_________    ________    _______________    _____________    __________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 המאפיין העיקרי של חג פורים הוא השמחה.

 הרבות בשמחה כבר משנכנס חודש אדר:חכמינו זכרם לברכה) קבעו שיש ל=חז"ל (

ְמָחה" ׂשִ ין ּבְ ְכָנס ֲאָדר ַמְרּבִ ּנִ ֶ  א') ,(התלמוד הבבלי, מסכת תענית, כ"ט  "ִמׁשּ

 

 אותה. העתיקומצאו בשיר את השורה המזכירה את אותה מצווה ו .4

___________________________________________________________________ 

 

 באילו דרכים נוהגים לבטא את השמחה בפורים?  מהם מנהגי החג הקשורים בשמחה? – חשבו .5

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 המצוות החשובות של פורים קשורות בנתינה, כי אין שמחה גדולה משמחת הנתינה. .6

 לפי ההלכה, צריך כל אדם לתת ביום זה משלוחי מנות לרעים ומתנות לאביונים.

 באילו דרכים נוספות אנו יכולים לגרום שמחה לאחר? – חשבו

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 מוזיקה משימות

 שזיהיתם.במספר התיבה הצביעו האזינו לתיבות המנגינה הבאות ו .1

 ואח"כ בשמות התווים. טַ -ה תחילה בשפת – במפעם אחידכל תיבה קראו  .2

 

 

 תיבות. מנגינת השיר שלפניכם חסרה ארבע .3

 האפשרויות שלעיל. את התיבות החסרות מתוך ארבע השלימוהאזינו למנגינה ו .א

 את שמות התווים מתחת לכל שורה. רשמו .ב

 

 

 תבניות מקצב שונות: במנגינת השיר ישנן שתי .4

 כל תיבה בשיר בצבע המתאים. הקיפו

 

 

 את השיר לפי חלוקת התבניות: שירו .5

 (ומחליפים תפקידים)  בנים – בנות,  תלמידים – מורה

 טַ -בשפת ה .א

 .נסו לשלב את תנועות היד המזמרת .בשמות התווים .ב

 

1                                        2 

3                                        4 

סימן 
 חזרה

 ב א
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 הידעת ?

 לקוחה מתוך סיפור המגילה. "חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת, ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן"השורה 

 מהודו ועד כוש. – מדינות 127רוש, שמלך בשושן על ומגילת אסתר פותחת בסיפור המלך אחשו

 .ואת כל נתיניו עבדיו ,אליו את שריוורוש לערוך משתה גדול וחגיגי, והזמין ויום אחד החליט אחש

בים את עושרו הרב, והאורחים שהגיעו לחצר המלכות נהנו ממעדנים ויין  ורוש רצה להציג ברואחש

 החגיגה נמשכה עשרות ימים. כיד המלך וחזו בארמון המהודר.

 הריהוט, הקישוטים, כלי הזהב והכסף והבדים הנאים. – בפסוק המצורף מתואר מקום המשתה

 ר, כרפס, בוץ וארגמן הם שמות של אריגים בצבעים שונים שהיו בשימוש באותה תקופה.חו

 

 

 

 

 

 

 משחק

  בתפזורת שלפניכם מסתתרות מילים מתוך השיר.

 את המילים המתאימות בתפזורת. הקיפואת ההגדרות הבאות ו פתרו

 _______________ -כלי נשיפה ממתכת  .א

 _______________ -תכשיט הנענד על האוזן  .ב

 _______________ -בד יקר וגם צמח תבלין  .ג

 ________  ________ -פיראט בעברית  .ד

 _______________ -מילה נרדפת לשיר  .ה

 _______________ -מילה נרדפת לשמחה  .ו

 _______________ -מוט המשמש את המנצח ואת המלך  .ז

 ________  ________ -מאפים משולשים ומתוקים  .ח

 

 
 ש ל ל כ ר פ ס ר א ס ת ר

 ו ז א ה ת ה ר צ ו צ ח ת

 ש ה מ ל כ מ ת נ ז ל פ ס

 נ ל י צ ר ת ס א נ ש ו א

 ל י ד י ע פ ו כ י ר ש ח

 א פ ד כ ש ה ס ד ה ז ת ש

 ר ת ו ד נ ה ת ש מ ג ע ו

 ג כ ש ר ב י ט ר נ ג ס ר

 מ ל ת מ נ מ ה ל י ג מ ו

 נ ת י ד מ ג י ל ה ח מ ש
 

 בתפזורת מילים נוספות הקשורות לחג פורים. ומצא  בונוס!
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 המדבר וצים ושויש
 ו' מילים: ישעיה ל"ה, א',

 לחן: דוד זהבי

 

 

 

 ם ִמְדָּבר ְוִצָּיהְיֻׂשׂשֻ 

 ְוָתֵגל ֲעָרָבה

 .ַּכֲחַבֶּצֶלתְוִתְפַרח 

 

 ִּמְדָּבר ַמִיםּבַ  ִנְבְקעּו  ִּכי

 ּוְנָחִלים ָּבֲעָרָבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 ישושו, יהיו מלאי ששון=  ְיֻׂשֻׂשם
שממה, שיממון, יובש, מקום  = ִצָּיה

 שומם וחסר חיים
 תהיה שמחה=  ָתֵגל

מישור נרחב בשולי מדבר ובו =  ֲעָרָבה 
 צמחייה דלה, פראית ולא מעובדת

 פרצו ויצאו מתוך סדק=  ִנְבְקעּו

 

Allegro  q = 125 
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 המחבריםעל  

פרס אלקוני לזמר עברי לשנת  מלחין, חתן  )1910-1977( (גולדיס) ָּדִוד ֶזָהִבי

 מקהלות.עם רבים, וכן שירים לילדים ול שיריהלחין , ממייסדי קיבוץ נען. 1961

 .63 ראו עמ' – להרחבה

 

 

 על השיר 

 ישעיה פרק ל"ה:הסתמך זהבי על שני פסוקים מספר  1951בשיר שהולחן בשנת 

ה; ְוָתֵגל ֲעָר (א)   ר, ְוִצּיָ ׂשּום ִמְדּבָ ֶלתְיׂשֻ ֲחַבּצָ  :ָבה ְוִתְפַרח, ּכַ

י ...(ו)   ְדבָּ -ּכִ ֲעָרָבהִנְבְקעּו ַבּמִ  :ר ַמִים, ּוְנָחִלים ּבָ

מקומות צחיחים ויבשים  – בערבהמדבר וב הפרחת השממההפירוש המילולי של הפסוקים מדבר על 

לגידול יבולים, שבעתיד ישושו ויגילו (יהיו מלאי ששון ושמחה), יפרחו לזריעה ו שאינם מתאימים

הוא מנסה לטעת ת נחמה שהנביא ישעיה מעניק לעם. פסוקים אלה הם חלק מנבוא וימלאו מים.

 יזכו לגאולה, לשמחה ולשגשוג.בהם תקווה ומבטיח שהאנשים הצדיקים עוד יבואו על שכרם ו

לארץ ישראל  כציון=ירושלים, ומושלים את המדבר בפסוקי הנבואה יש המפרשים את "ציה"

אותה ארץ שנמלאה בטומאה ומעשים רעים, כמו הערבה, שעתירה בסבכי  השוממה בזמן גלות העם.

 קוצים ודרדרים, עוד תגל ותפרח כחבצלת.

 

 על הלחן 

 אוקטבה – מנעד     מהיר ועליז – מפעםר     רה מינו – סולם     זוגי,  – משקל

 

 היחידה המוזיקלית מורכבת משתי מנגינות החוזרות מספר פעמים בשיר.

 Œ   q   h   כל מנגינה נחלקת לארבעה משפטים קצרים, הבנויים על שלושה ערכי מקצב עיקריים:
 

 ביצועים להאזנה 

 ןאנסמבל גפ,    צבר וגאולה גיל אורניםלהקת ,    שולמית לבנת

 ביצועים נוספים באתר זמרשת

 

 זמן והקשר 

 , ליום העצמאותשבועותל

 

 קהל היעד 

 ד-כיתות ב

https://www.youtube.com/watch?v=XrpO6oL9HwA
https://www.youtube.com/watch?v=5dnQEDK-M4o
https://youtu.be/-QxgYFjo8IE?t=56m4s
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1910
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 הצעות לפעילויות

 ההאזנ .1

 הטקסטהתלמידים עוקבים אחר  ובשירה. קצבי בדקלום – רה מבצע את השיר פעמייםהמו .א

 וכד'} ְיֻׂשֻׂשם, ְוָתֵגל, ְוִתְפַרח{ החוזרות על עצמן.סמנים בקו מילים ומ

 השיר. המורה מנגן את מנגינת .ב

 התלמידים עוקבים אחר התווים ומזהים באיזו תיבה הופסקה המנגינה בכל פעם.

 

 יקליניתוח מוז .2

 התלמידים מתבוננים בתמונה התווים ומגלים:

 }h=  ַטאַ ,   q, ַט = Œ ַטֶט = { ?העיקריים בשיר מקצבהערכי מהם  -

 }5ובשתי החמשות הבאות? {  }4{ ?בשתי החמשות הראשונות יש כמה צלילים ארוכים -

 , למעט הכיווניות בסיום}3-4{לתיבות  ??  ומהו השוני1-2ות תיבות לאילו תיבות דומ -

 מקצבים שונים.}{בשתיהן חזרה על "סי", אך ב ?9לתיבה  5בין תיבה  מה המשותף והשונה -

 

 שירה .3

 .טַ -בשפת ה את השיר שריםהתלמידים  .א

 של תיפוף על הגוף, למשל: תנועות מוסיפים לשירה .ב

q = מחיאת כפיים  ,  Œ =  טפיחות על הירכיים ,  h = מחיאה ופתיחת הידיים לצדדים 

 שרים את השיר במילותיו, בליווי נגינת המורה. .ג

 

 מן המקורות .4

 את הכתוב. יםמבארו א',ו'ישעיה ל"ה, ב ם למקור הטקסט של השירהתלמידים מתוודעי

 .מהמקורות לקוחיםהטקסטים ם נוספים עם התלמידים מתבקשים למצוא שירי – משימת בית

 }וכד' "ארץ זבת חלב ודבש", "צדיק כתמר יפרח" ,"עושה שלום במרומיו", "אדון עולם"{
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 מישוט בארץ
 ניסן כהן הברוןמילים ולחן: 

 

 

 

 ,ַעל ַהֶּׁשֶכם ְּתנּו ָלנּו ַרק ַּתְרִמיל

 ,ֶלֶחם-ֵנֵל� ֵמַעָּזה ַעד ֵּביתְוָאז 

 ֶלֶחם ָנִׁשיָרה ָׁשם-ְוֵעת ָנבֹוא ְלֵבית

 .ֶזֶמר ְלַאְבָרָהם

 

 ֶלֶחם ַנְמִׁשיָכה ִליִריחֹו,-ִמֵּבית

 .יָרתוֹ ָׁשם ָנִׁשיר ִליהֹוֻׁשַע ֶאת ִׁש 

 -ַים ַהֶּמַלח ֶנֱחֶצה ַעל ַּגֵּבי ְסִפיָנה 

 ִּבְמָצָדה.ָאנּו ְּכָבר 

 

 !ָנִׁשיָרה ִׁשיר, ֵאיזוֹ ֶאֶרץ ָיָפה

 ַעד ּגוָֹלן. -, ִמִּסיַני ַעד ּגוָֹלן ְלָאְרָּכּה ְנַהֵּל�

 !ָנִׁשיָרה ִׁשיר, ֵאיזוֹ ֶאֶרץ ָיָפה

 ְנַהֵּל� ְלָרְחָּבּה, ִמַּיְרֵּדן ְוַעד ָים.

 

 ,ִמן ַהּצּוק ְלִדימֹוָנה ְּבַצַעד ַקל

 .ּוְלִמיַכל ָׁשם ָנִׁשיר ְלִסימֹוָנה

 ֶׁשַבע ִנְתֹּפס ְמנּוָחה ְקָצָרה-ִּבְבֵאר

 ְּבֵצל ֲעֵצי ִׁשְקָמה.

 

 ַּבָּצפֹון ְנַטֵּפס ַעל ַּגֵּבי ֶחְרמֹון

 .ַמָּטה ֶאל ַהִּמְדרֹון ְוַנְחִליק ַמָּטה

 ְּכֶׁשָּנׁשּוב ֶאל ַהַּבִית ֵמַהָּצפֹון

 ָנִׁשיב ֶאת ַהִּפְזמֹון.

 

 ...ץ ָיָפהָנִׁשיָרה ִׁשיר, ֵאיזוֹ ֶאֶר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 ילקוט, תיק=  ַּתְרִמיל
 החלק העליון של הגב=  ֶׁשֶכם

 זמן, מועד=  ֵעת

 שיר, מנגינה=  ֶזֶמר 
 קיר סלעים תלול וזקוף=  ּצּוק

 שיפוע, מורד ההר=  ִמְדרוֹן
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Vivace  q = 145 
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 על המחברים 

ת "נולד וגדל בפ וך.משורר, מלחין, מעבד ואיש חינ  )1937נ. ( רוֹןִניָסן ֹּכֵהן ַהבְ 

נגינה למד של שלמה קפלן,  שר במקהלתו בילדותו .מסורתית למשפחת חקלאים

. בקונסרבטוריון העירוניפסנתר וקומפוזיציה  וכןפואה גרינשפון,  אצל בחלילית

המשורר והמלחין עמנואל זמיר והחל לכתוב את שיריו נעוריו ניגן בלהקתו של ב

בצבא שירת בחיל האוויר כמנחה ערבי זמר, כשהוא שר, מנגן  הראשונים.

במדרשה  יקליחינוך מוזכהן הברון למד  תר או באקורדיון ומנצח על הקהל.בפסנ

אילן, אצל אנדרה היידו, -ברבאוניברסיטת יקולוגיה זומו ,ביה"ס הכרמל בת"אב

צאת תווים, וכן הוא היה חבר פעיל באקו"ם, הקים הו חיים ואחרים.-ןפאול ב

כמורה למוזיקה ומנצח  משך שנים רבות שימשם של העדות השונות. פיוטי עסק ברישום והנצחת

לכתוב  כהן הברון , המשיךאל חינוכי. במקבילם וראה בזה חזון ואידס ותיכונימקהלות בבתי"

זמר רבים בכל רחבי הארץ. הוא שילב שירי זמר עברי ושירים מהמסורת  ערבי לארגןו שירים

 וכינה את האירועים הללוהיהודית שהדגישו את אהבת האדם והארץ, הערכים החשובים בעיניו, 

. את הרוח ולקרב בין הלבבות לחזק בכוחה של השירה המשותפת מתוך אמונה "תפילה בציבור",

והיה עובר את עד ים, ירדן ו, ממסיני עד גולןכהן הברון ביקש להביא את הבשורה לכל עיר וישוב, 

 הארץ לאורכה ולרוחבה, ממש כמו בשיר.

 

 ., כפר רדוםמעבר לנהר, תרזה יפה שבע,-מישוט בארץ, היושבת בגנים, במסילה לבאר בין שיריו:

 

 על השיר 

 .ושלווה לוםאופטימי המביע תקווה לימים של שהימים, כשיר השיר נכתב אחרי מלחמת ששת 

ביכולת שלנו למצוא את הדרך  כהן הברון , האמיןחונך על ערכי הסובלנות ואהבת האדםכמי ש

 ברבים משיריו. והביע זאתוכבוד הדדי,  שכנות טובה של שיחב לחיים משותפים ביחד,

 הילדים המבקשים לשוט בארץ ולגלות את יופיה.יטוי תמים ופשוט דרך עיני מצא לו בזה  חלום גדול

 המחבר מוביל אותם בטיול רגלי מלא שמחת חיים, ומכיר להם על הדרך אתרים ומקומות שונים.

 

יקליים לאורכה מוז ידיו לטיוליםנהג לצאת עם תלמ, והלכה למעשה ערכים אלה כהן הברון יישם

 .הזמר העבריהתנ"ך ו ,דרך הרגליים הארץ לדותתולהקנות להם את . ולרוחבה של הארץ

 .אנשיה ושל הארץ של היופישמשבחים את כאלה השירים אותם בחר לשלב בטיוליו היו 

 

מקהלת הילדים של כהן הברון מביה"ס יחד עם  יפה ירקוניהזמרת השיר הוקלט לראשונה ע"י 

 העצמאות.ו רבות, במיוחד סביב ימי רדי, והיה מושמע באכל ישראל חברים) בת"=כי"ח (

 

 

 

 

 

 

 )1925-2012( יפה ירקוני
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 על הלחן 

 אוקטבה – מנעד     חיוני וקליל – מפעםדו מז'ור      – סולם     ברווה, -אלה – משקל

 

 .ופזמון חוזר - בית - הטקסט מולחן בצורת בית

המופיעה ה תבנית הסינקופ –ובמוטיבים ריתמיים חוזרים  מאופיין בפיסוק ברור הלחן של השיר

יוצר תחושה של תנועה ומרץ, והמקצב המנוקד החוזר לאורך השיר ו בסיום כל אחד מהבתים

 העליז.המתאימים לטיול הרגלי 

 –כמו מלווה את המטיילים בארץ צפונה ודרומה ומטה, המנגינה נעה מעלה בפזמון 

 ירידה סקוונציאלית.שלאחריה  ,)Iטוניקה (דרגה ל )Vבעליה סקונדיאלית מצליל הדומיננטה (דרגה 

 

 

 ביצועים להאזנה 

 יפה ירקוני

 להקת השיבולים

 

 

 זמן והקשר 

 לקראת החופש הגדול, יום העצמאותל

 

 

 קהל היעד 

 ד-כיתות ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k1QlWu7EapY
https://www.youtube.com/watch?v=nKB_YtRUhv8
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 משימות טקסט

 ישראל לאורכה ולרוחבה.-המשורר מטייל בארץ .1

 את המקומות והאזורים בהם הוא מבקר. בתוך הטקסט האזינו לשיר וסמנו .א

 )94ראו עמ' ( .הקיפו בעיגול את שמות המקומות במפת א"י המצורפת .ב

 עפ"י הקווים במפה. ,במידה ושם לא מופיע, שבצו אותו במקום הנכון

 של השיר.שימו לב למקומות המוזכרים בפזמונים  .ג

 ור הטיול לאורכה ולרוחבה של הארץ?במקומות אלה לתיא דווקא בחר המשורר מדוע

________________________________________________________________ 

 

 ליהושע. שיר ליריחו מבקש המשורר לשירבהגיעו  .2

 .למקום –הקשר בין הדמות  את סבירו במילים שלכםוה הבאעיינו במקור 

א.(א)   ָרֵאל, ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ּבָ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ֶרת ִמּפְ ַע: "ְרֵאה )  ב(  ִויִריחֹו ֹסֶגֶרת ּוְמֻסּגֶ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוׁשֻ

ּבֹוֵרי ֶהָחִיל. ּה, ּגִ י ְבָיְדָך ֶאת ְיִריחֹו ְוֶאת ַמְלּכָ אּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת (יב)    ָנַתּתִ ׂשְ ּבֶֹקר, ַוּיִ ַע ּבַ ם ְיהֹוׁשֻ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ּפֹל ַהחֹוָמה ...(כ)    ֲארֹון ְיהָוה. רּוָעה ְגדֹוָלה, ַוּתִ ִריעּו ָהָעם ּתְ ֹוָפר ַוּיָ ֹמַע ָהָעם ֶאת קֹול ַהׁשּ ַוְיִהי ִכׁשְ

יָה, ְחּתֶ ַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאיׁש ֶנגְ  ּתַ ְלכְּ ַוּיַ  פרק ו' יהושע    דּו ֶאת ָהִעיר.ּדֹו ַוּיִ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 אילו שני מקומות לא היו נכללים במסלול הטיול ומדוע? – אם השיר היה נכתב היום .3

___________________________________________________________________ 

 

 .3 מספר התייחסו בהשערתכם לשאלה השיר?מתי, לדעתכם, נכתב  .4

___________________________________________________________________ 

 

 יקהמשימות מוז

 מנוקד החוזר פעמים רבות.לאורך השיר ישנו מקצב  .1

 והקיפו אותו במקומות המתאימים בתווים. טַ -קראו את המקצב בשפת ה

 

 מקצב סינקופטית הלקוחה מתוך השיר.לפניכם תבנית  .2

 .טַ -קראו את התבנית בשפת ה .א

 __________ ?בשיר מופיעה התבניתבאילו תיבות  .ב

 

 .טַ -בשפת הכולו נשיר את מנגינת הבית  .3

 

 נשיר את השיר במלואו בליווי נגינת המורה. .4
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 וזכויות שימוש מקורות – תמונות ואיורים

 StockIמתוך האתר  ,Maljuk © 5, 4, 1"מ ע 

 Max Pixelהאתר  מתוך 6עמ'  

 באדיבות יעקב גלפז 8עמ'  

 גל באדיבות עמנואל, TLVלימוד  האתר מתוך  

 reepikFמתוך האתר , Jcomp © 11עמ'  

 Pixabay מתוך האתר 12עמ'  

 צילום: רחל חלפי, באדיבות המשפחה 14עמ'  

 אנציקלופדיה Ynet אתרהיעקב סער לע"מ, מתוך  ©  

 ויקישיתוףמתוך  15עמ'  

 באדיבות הצלם אסף רומאנו 16עמ'  

 ולדימיר פולקובניקובאיורים:  17עמ'  

 ixabayPמתוך האתר  18עמ'  

 ויקישיתוףמתוך   

 ויקישיתוףמתוך   

 lickrFמתוך האתר  ,Bark © 19עמ'  

 באדיבות איתמר פרת 21עמ'  

 הצלמת יעל רוזן והמשפחה , באדיבותיעל רוזן ©  

 ixabayPמתוך האתר  23עמ'  

 ויקישיתוףמתוך  ,Yamaha Corporation © 24עמ'  

 Dreamstime, מתוך האתר Evgenyatamanenko © 25עמ'  

 באישור המשפחה, לקסיקון הספרות העברית החדשהמתוך אתר  26עמ'  

 )IMI, באישור המכון למוסיקה ישראלית (המרכז לחקר המוסיקה היהודיתאתר  מתוך  

 Dreamstimeמתוך האתר  ,Beata Becla © 27עמ'  

 reepikFמתוך האתר  ,Vectorgraphit © 28עמ'  

 ולדימיר פולקובניקובאיורים:   

 ixabayPמתוך האתר  29עמ'  

 יעל רוזן, באדיבות הצלמת יעל רוזן והמשפחה © 31עמ'  

 ינון ואיילת תמונות מעוצבות –ינון ואיילת פתחיה  © 32עמ'  

 Dreamstime, מתוך האתר canyRa © 36עמ'  

 פיקיוויקימתוך האתר גיורא לב,  © 37עמ'  

 הקיבוץ ותמזכירדיבות , באקיבוץ רביבים האתר של מתוך 38עמ'  

  © Roybb95,  ויקישיתוףמתוך 

 ויקישיתוףמתוך ם: זולטן קלוגר, וליצ 39עמ'  

 Unsplashמתוך האתר , Mariam Solimanצילום:  40עמ'  

 ולדימיר פולקובניקובאיור:  41עמ'  

 Dreamstimeמתוך האתר  ,Lisa F. Young © 42עמ'  
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