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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

- ג   א לכילארשי תולארשי ת מוזיקה
   : מּוִזיָקִלּיֹולארשי ת  ְּפָעמֹולארשי ת השיעור נושא

  "  : ַּבר  ִּביַאְטִרירַּב ס ר ד המורה ערַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם
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? ַהּיֹו?ם   ַנֲעֶׂשה ָמה

. ֶׁשָּלנּו    ַהֵּל.ּונָּלֶׁש ב ִלְפִעימֹולארשי ת ַנְקִׁשי.ּונָּלֶׁש ב

. ַהּמּוִזיָקִלּיֹולארשי ת      ְוַהְּפָעמֹולארשי ת ַהֵּל.ּונָּלֶׁש ב ְּפִעימֹולארשי ת ַעל ְנַדֵּבר

. ּוְנִגיָנה       ִּבלארשי ְתנּוָעה אֹולארשי ָת.הָניִגְנּו הָעּונְתִּב ן ּוְנָלֵוה מּוִזיָקִלּיֹולארשי ת ִליִצירֹולארשי ת ַנֲאִזי.הָניִגְנּו הָעּונְתִּב ן

. ְנִגיָנה         ִלְכֵלי ַלֲהֹפ.הָניִגְנ יֵלְכִל ְך ֶׁשְּיכֹוִלירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ֲחָפִצירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ַּבַּבִילארשי ת ְנַחֵּפ.הָניִגְנ יֵלְכִל ְךֹפֲהַל םיִלֹוכְּיֶׁש םיִצָפֲח תִיַּבַּב ׂש ַהִּׁשיעּור ְּבּסֹו.הָניִגְנ יֵלְכִל ְךֹפֲהַל םיִלֹוכְּיֶׁש םיִצָפֲח תִיַּבַּב ׂשֵּפַחְנ רּועיִּׁשַה ף
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? ַלִׁשעּו?ר   ְלָהִבי?רּועִׁשַל א ָמה

ְצרֹור 
ַמְפְּתחֹולארשי ת

ֵמֵע ץ    ְּגדֹולֹולארשי ת ַּכּפֹולארשי ת
ַמֶּתֶכלארשי ת  אֹו

ְרִגיָלה  ֶׁשל  ַּכ.הָניִגְנ יֵלְכִל ְךֹפֲהַל םיִלֹוכְּיֶׁש םיִצָפֲח תִיַּבַּב ׂשֵּפַחְנ רּועיִּׁשַה ף ִמְכרַּב ָסה
רַּב ִסיר

אֹו   רַּב ִסיָנר
ִמְטָּבח  ַמֶּג.ּונָּלֶׁש ֶבלארשי ת
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ְּבֵכיף  ַמְתִחיִלי?ם
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 /   : שְׂנִי / ר    ִמי / ִרי / ריִנְׂש ק ז / ריִנְׂש קיִריִמ :ְבו / ריִנְׂש קיִריִמ :ּב לִי ָהַלךְ לְִא / ריִנְׂש קיִריִמ :בּו / ריִנְׂש קיִריִמ :בּובְז יִל ְךַלָה ּד
 / ריִנְׂש קיִריִמ :בְּיָאָטה / ריִנְׂש קיִריִמ :בַּ / ר 

ָהאַף     עַףַאָה ל ףַאָה ִלףַאָה לַע י ָעמַףַאָה לַע יִל ד זףַאָה לַע יִל דַמָע ְבוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב
ָעף   וְהוּא ףַאָה לַע י  ִהְתַעּטַשְּׁתִ

עָזַר    ףַאָה לֹא זֶה ְ  אַך
ַהזףַאָה לַע יִל דַמָע ְּבוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב  כףַאָה לַע ִּי

ִסףַאָה לַע יִל דַמָע בּוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב   עָשָׂה
ָחזַר  וְאֵףַאָה ַלףַאָה לַע י

ַהףַאָה לַע ּיףַאָה לַע יִל ָד      ַעףַאָה ל ףַאָה ִלףַאָה לַע י ָעמַףַאָה לַע יִל ד  זףַאָה לַע יִל דַמָע ְבוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב
מִףַאָה לַע יּףַאָה לַע יִל ָד   כַּף וּמָָחאִתףַאָה לַע י
עָזַר    ףַאָה לֹא זֶה ְ אַך

ִסףַאָה לַע יףַאָה לַע יִל דַמָע בוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב    עָשָׂה ַהזףַאָה לַע יִל דַמָע ְּבוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב כףַאָה לַע ִּי
ָחזַר  וְאֵףַאָה ַלףַאָה לַע י

     ְ ַהףַאָה לַע יִל דַמָע בֶֶּרך עַףַאָה ל ףַאָה ִלףַאָה לַע י ָעמַףַאָה לַע יִל ד זףַאָה לַע יִל דַמָע ְבוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב
  ְ ֶרך ַהףַאָה לַע יִל דֶּ עַףַאָה ל ףַאָה לַע י וְָקפַצְּתִ
עָזַר    ףַאָה לֹא זֶה ְ אַך

ַהזףַאָה לַע יִל דַמָע ְּבוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב   כףַאָה לַע ִּי
ִסףַאָה לַע יףַאָה לַע יִל דַמָע בוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב   עָשָׂה

ָחזַר  וְאֵףַאָה ַלףַאָה לַע י

זףַאָה לַע יִל דַמָע ְבוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב     ףַאָה ִלףַאָה לַע י ָהףַאָה ַלךְ ףַאָה ְלאִףַאָה לַע יִל דַמָע בּוףַאָה לַע יִל ּד
ָעצוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב   ְקָצת ףַאָה לַע י וְנִשְׁאְַרּתִ

עָזַר    ףַאָה לֹא זֶה ְ אַך
ַהזףַאָה לַע יִל דַמָע ְּבוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב   כףַאָה לַע ִּי

ִסףַאָה לַע יףַאָה לַע יִל דַמָע בוףַאָה לַע יִל דַמָע ּב   עָשָׂה
! ָחזַר  וףַאָה ְלֹא

 לארשי תודה
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? ַהְּפָעמֹולארשי ת   ִמרַּב ְסַּתְּתרֹולארשי ת ֵהיָכ.הָניִגְנּו הָעּונְתִּב ן
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! ָהֶעֶצב     ?רּועִׁשַל ֶאת ּוְנָג?ֵרׁש ּבֹו?רּועִׁשַל אּו ָא!בֶצֶעָה תֶא ׁשֵרָגְנּו ּואֹוּב ז
                   

     . ְוִגיִגילארשי ת     רַּב ִסיַנר ִערַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ְּתנּוָעלארשי ִתילארשי ת ְּפִעילּולארשי ת

. ַהּמֹוָרה      ִלְּתנּועֹולארשי ת ִמְצָטְרִפירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם

ּפֹוְלָקה         "  ַהְּיִציָרה ֶׁשל ַהּמּוִזיָקִלי ַהִּלּוּוי ְוִלּמּוד ִּתְרּגּול
ִּפיִציָקטֹו" 

. ַהֵּכִלירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם        ִערַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ַהּמּוִזיָקִלילארשי ת ִּבּצּוַעַהְּיִציָרה
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ָלַמְדנּו
. ֶׁשָּלנּו         ַהֵּל.ּונָּלֶׁש ב ִלְפִעימֹולארשי ת ֶׁשָּלֶה.הָניִגְנּו הָעּונְתִּב ן ַהֶּקֶׁשר ְוֶאלארשי ת מּוִזיָקִלּיֹולארשי ת ְּפָעמֹולארשי ת ָמֵה.הָניִגְנּו הָעּונְתִּב ן

 "  " : ִּפיִציָקטֹו       ּפֹוְלָקה ַּפֲעָמה ֶׁשל ִּבְנִקיׁשֹולארשי ת אֹולארשי ָת "ֹוטָקיִציִּפ הָקְלֹוּפ" :הָמֲעַּפ לֶׁש תֹוׁשיִקְנִּב ּה ְוִלִּוינּו ְלמּוִזיָקה ִהְקַׁש.ּונָּלֶׁש ְבנּו
 .    -"    " , אמריקאֹי  עממי שיר ְיִריחו ַעל ְיהֹוֻׁשַעֵמֵג.הָניִגְנּו הָעּונְתִּב ן ְׁשְטָראּורַּב ס ֵמֵאלארשי ת

. ֻמְדֶּגֶׁשלארשי ת   ַּפֲעָמה ַמִהי

       , ָמָצאנּו      ְוַגרַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ֲעצּו.ּונָּלֶׁש ִבירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ְקָצלארשי ת ָהִיינּו ַּגרַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ַהְּז.ּונָּלֶׁש בּו.ּונָּלֶׁש ב ֶאלארשי ת ִחַּפ.הָניִגְנ יֵלְכִל ְךֹפֲהַל םיִלֹוכְּיֶׁש םיִצָפֲח תִיַּבַּב ְׂשנּו ּו.ּונָּלֶׁש ְבלארשי תֹוכֹו ָחָדׁש ִׁשיר
ְּפָעמֹולארשי ת.

 ! ֵּכי.הָניִגְנ יֵלְכִל ְךֹפֲהַל םיִלֹוכְּיֶׁש םיִצָפֲח תִיַּבַּב ׂשֵּפַחְנ רּועיִּׁשַה ף  ַוֲהִכי

!! ְלַנֵּג.הָניִגְנּו הָעּונְתִּב ן         ַּגרַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ֶאְפָׁשר ַהַּבִילארשי ת ְּבלארשי תֹו.הָניִגְנ יֵלְכִל ְך ִאָּתנּו ֶׁשְּסגּוִרירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ַהֲחָפִצירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ַעל
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ַלְּמִׂשיָמה  ַמְמִׁשיִכי?ם

ָּבֶהרַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם         ָלַגַעלארשי ת ֶׁשֻּמָּתר ְמרַּב ֻסָּכִנירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ֹלא ֲחָפִצירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ַּבַּבִילארשי ת ַחְּפ.הָניִגְנ יֵלְכִל ְךֹפֲהַל םיִלֹוכְּיֶׁש םיִצָפֲח תִיַּבַּב ׂשּו
 . ְנִגיָנה        ִלְכֵלי אֹולארשי ָתרַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ַלֲהֹפ.הָניִגְנ יֵלְכִל ְך ְוַנּסּו ַההֹוִרירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ֶׁשל ִּבְרׁשּולארשי ת

! ַמְקרַּב ִסיִמירַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם                ַרֲעיֹונֹולארשי ת ָלֶכרַּב סיִרְטַאיִּב ר"ד :הרומה ם ֶׁשִּיְהיּו ְּבטּוָחה ֲאִני

ְּבַהְצָלָחה!
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