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 'מזמור שיר ב-אולשר לאה:לחן/מעוז צור ישועתי

 

 .שקופית הבאה-התלמידים יתבקשו להאזין למנגינה ויעקבו אחרי המילים. 1

 .המורה תעצור מידי פעם ותשאל את התלמידים על איזו מילה לדעתם היא עצרה. 2

 (מילים, לחן, סגנון. )המסורתית ושל המלחינה" מעוז צור"התלמידים ישוו בין שתי המנגינות של . 3

 .        התלמידים ישירו את הבית הראשון של מעוז צור במנגינה המסורתית ויתבקשו לשים לב האם לכל הברה יש צליל אחד או יותר.4

 (כמעט לכל צליל יש הברה אחת)   

 ?באילו מילים, התלמידים ישירו את השיר ויתבקשו לשים לב האם במנגינה הזו יש לחלק מההברות יותר מצליל אחד. 5

 (  'ב-המזבח', כ+'ח-חנוכת', מ-מזמור', שי-בשיר', ב-מנבח', ב-מטבח', ב-נזבח, תו-תודה', ל-תפילתי', ב-לשבח', נ-נאה', ע-ישועתי)   

 

 (ומליסמות ניומות)המלחינה בחרה להלחין מנגינה מזרחית שמאופיינת בסלסולים 

 .התלמידים ילוו את השיר בכלי הקשה על פי תבניות המקצב ברצף בסדר זה או אחר לבחירת המורה. 6

 

 







 כל הברה מולחנת לצליל אחד בלבד  -סילבי
 
 
 

 צלילים על הברה אחת 2-6חיבור של תבנית בת  -ניומה
 
 

 צלילים או יותר על הברה אחת 6חיבור של תבנית בת , מנגינה מסולסלת-מליסמה

 
 

 



 'מזמור שיר ט-כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן
 ניגון חסידי בעלז

 

 .התלמידים יאזינו לסיפור1.

 (תכונה שלילית לשיפור)התלמידים יכתבו במחברת משהו אחד שהיו רוצים לתקן בעצמם 2.

 (תכונה חיובית לשימור)ומשהו אחד שהיו רוצים להעצים בעצמם         

 :התלמידים יקשיבו לשיר ויענו במחברת    .3

 

 (עברית ויידיש)? באיזו שפה שרים את השיר

 (סולן ומקהלה)? כמה זמרים מבצעים את השיר

 (שר משהו אחר שדומה לאלתור, לא)? האם הזמר שר יחד עם המקהלה אותה מנגינה

 

 .התלמידים יצפו בסרטון המפגש בין שלמה ארצי לכותב כהנא    . 4

 מה משותף בין  -התלמידים יאזינו לביצוע של אודי דוידי לשיר אפשר לתקן ויענו בסוף האזנה     .5

 .  שני הקטעים        



 ?  באיזו שפה שרים את השיר.1

 ?  כמה זמרים מבצעים את השיר. 2

 האם הזמר שר יחד עם המקהלה אותה  . 3

 ?  מנגינה    





 אודי דוידי: מילים ולחן/ אפשר לתקן
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 אורטוריה מאת גאורג פרידריך הנדל "יהודה המכבי"                       

 

המבוססת , 1746משנת , ברשימת יצירותיו 63' מס, גאורג פרידריך הנדל בשלוש מערכות מאת אורטוריה היא יהודה המכבי

 .תומאס מורל מאת לברית על

 .פלביוס יוספוס מאת" קדמוניות היהודים"עם מוטיבים שנוספו מ, ('ח-'פרקים ב', א ספר המכבים הלברית של מורל מבוססת על

,  הסלאוקיתהממלכה  הייתה תחת שלטון ארץ יהודה כאשר, ס"לפנה 160-170האירועים המתוארים באורטוריה לקוחים מן התקופה של 

אך היו שסירבו להיכנע  , ורבים מהם צייתו מאימת הרדיפות, זאוסהיהודים הצטוו לעבוד את . הדת היהודית שהציבה לה למטרה להשמיד את

נמלט מתתיהו אל  , אחרי שהרס מזבח אלילי. כשזה עמד לעבוד עבודה זרה, שהרג יהודי אחר, הכוהן מתתיהואחד המתקוממים היה . לגזרה

 .הגבעות וקרא אליו את מי שהיו מוכנים להילחם על אמונתם

 .  המוזיקה של הנדל מתארת את הלכי הרוח המשתנים של היהודים כשמצבם מתחלף ממורא ודכדוך לחגיגת ניצחון
 

למנגינה   ולוין קיפניס כתב" הנה הוא בא"נכתב התרגום  בחלק השלישי של האורטוריה ישנו שיר שמוקדש לניצחון של יהודה המכבי בארץ

 ".חג הניצחון"ששימשו במחזה שהועלה ונקרא , המילים הבה נרימה

 

 .פעמוניות ותופים, או ליצור תזמור עם מצילות  pdf)מצורפים כקובץ)ניתן להשמיע את הגרסה של האורטוריה ולעקוב אחרי התווים 
 .  נסו לשיר את שתי הגרסאות העבריות, בנוסף
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 גאורג פרידריך הנדל-"יהודה המכבי"אורטוריה 



 לאורם נלך

http://edu.gov.il/sites/Hemed/kdam-yesodi/their-way/Pages/neriya.aspx


 מכוונים גבוה -חוברת מתוקשבת מזמור שיר 
 7' אדם של חלומות עמ
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 :חומרי למידה נוספים

מזמור שיר חוברת ב-מעוז צור ישועתי ונדליק הנרות' 

ימי החנוכה-אקדמיה ברשת 

יחידת לימוד כסלו 
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