
ָחִקים ּוַפנְַׂטזְׂיֹות ִמשְׂ

ִחינִ  ל ַמלְׂ ָפִתִייםַבּמּוִסיָקה שֶׁ ים ָצרְׂ

1?  מה נשמע

אגף המוסיקה

המכון לקידום האינטגרציה החברתית

אילן-אוניברסיטת בר



התכניתצוות כתיבת 

לודמילה יגורוב, ר אוה ברנד"ד, בלה מינץ:               כתיבה 

בלה מינץ, לודמילה יגורוב:  רישום  גרפי ותווים

יונה כהן:                    עריכה

אבי כץ:                    איורים

אביעוזר חגית "ד:ניקוד

www.biui.org.il/music: כתובת האתר



ת צָ  ָרֵאל וְׂאֶׁ ת יִשְׂ שּו ַבַּמָפה אֶׁ ַפתַחפְׂ רְׂ

דגל צרפתדגל ישראל



ַפת  ָפִריז, ִעיר ַהִביָרה-ָצרְׂ

ל ָצרְׂ  גֶׁ ַפתדֶׁ

ר מּוֵזאֹון ַהּלּובְׂ

ַדל ַאיְׂ  לִמגְׂ פֶׁ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%9C#/media/File:Paris_06_Eiffelturm_4828.jpghttp://www.ynet.co.il/Pic

Server2/01082004/557983/YE0390137_wa.jpg

http://www.ynet.co.il/PicServer2/01082004/557983/YE0390137_wa.jpg

http://franceflag.facts.co/frenchflagof/franceflag.ph

p

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%9C#/media/File:Paris_06_Eiffelturm_4828.jpghttp://www.ynet.co.il/PicServer2/01082004/557983/YE0390137_wa.jpg
http://www.ynet.co.il/PicServer2/01082004/557983/YE0390137_wa.jpg
http://franceflag.facts.co/frenchflagof/franceflag.php


ֵרר " ָפִתי-" אק'זָ פְׂ ִשיר ַעם ָצרְׂ

Frère Jacques, Frère Jacques,

Dormez-vous? Dormez-vous?

Sonnez les matines, sonnez les matines,

Din, din, don! Din, din, don!

ֵרר זַ  ֵרר זַ , אק'פְׂ ,אק'פְׂ

ה מֶׁ ה,וּו-דֹורְׂ מֶׁ ,וּו-דֹורְׂ

ה ָמִטינֶׁה ה ָמִטינֶׁה  ,סֹונֶׁה לֶׁ סֹונֶׁה לֶׁ

!דֹון-דין-דין !דֹון-דין-ִדין



ל  ת ִסיָמנֵי ָהִרּׁשּום שֶׁ קֹוָמם" אק'ֵרר זָ פְׂ "ִשירּו וְַׂהֲעִבירּו אֶׁ ִלמְׂ



ל ַהִּׁשיר  נִיֹות שֶׁ ת ַהַתבְׂ ִלימּו אֶׁ "אק'ֵרר זָ פְׂ "ַהשְׂ



ֵרר זָ " "אק'פְׂ

סּוִקיֹות. 1 ר פְׂ ֵסדֶׁ

ִקבַ .1 ת ָהִרּׁשּוִמים שֶׁ רּו אֶׁ ר ִשירּו וְַׂסדְׂ ם ַעל ִפי ֵסדֶׁ תֶׁ לְׂ

סּוִקיֹות ַבִּׁשיר .  ַהפְׂ

ִאימֹות.2 נּועֹות ַמתְׂ ִציאּו תְׂ סּוִקיֹותִשירּו שּוב וְַׂהמְׂ .ַלפְׂ

ֵני ַהִכָתה  3. נּועֹות ִבפְׂ ת ַהתְׂ ַהִציגּו אֶׁ

ִלּוּוי ִשיָרה .בְׂ



ה  ִריֵאל פֹורֶׁ 1845-1924ַגבְׂ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%95%

D7%A8%D7%94#/media/File:Gabriel_Faure.jpg

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%95%


ם לְׂ  ֱאַזנְׂתֶׁ ר הֶׁ ם ַכֲאשֶׁ תֶׁ ַגשְׂ יָאן"ָמה ִהרְׂ "  ִסיִצילְׂ

הֵמֵאת  ִריֵאל פֹורֶׁ ?ַגבְׂ נְִׂעימּות

בּוָשה

ַעִּליזּות

ָתעָ  הַהפְׂ

וָה ַשלְׂ

ַלֲהב ּותִהתְׂ

ַתח מֶׁ

ַכַעס

ָחה ִשמְׂ



?וְׂאּוַלי ָכְך

http://thumbs.dreamstime.com/z/emoticons-emotion-vector-icons-24234833.jpg

http://thumbs.dreamstime.com/z/emoticons-emotion-vector-icons-24234833.jpg


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabriel_Faur%C3%A9_en_uniforme_de_l%27Ecole_Niedermeyer.jpg

ה ַהָצעִ  ִריֵאל פֹורֶׁ יר  ַגבְׂ

קּוַפת ַהִּלּמּודִ  יםִבתְׂ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabriel_Faur%C3%A9_en_uniforme_de_l%27Ecole_Niedermeyer.jpg


ִריֵאל פֹורֶׁ  1889ה ָמאִרי וְַׂגבְׂ

https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Faur%C3%A9#/media/File:Marie-and-Gabriel-Faur%C3%A9.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Faur%C3%A9#/media/File:Marie-and-Gabriel-Faur%C3%A9.jpg


ֵלי ַהנְִׂגינָה ַהּמְׂ  ִאים ִלכְׂ ת  ֵאיְך קֹורְׂ ִעים אֶׁ ַבצְׂ

יָאן" ִריֵאל פֹורֶׁ " ִסיִצילְׂ ?הֵמֵאת ַגבְׂ

https://www.youtube.com/watch?v=KefRobr3-3o

https://www.youtube.com/watch?v=KefRobr3-3o


ָמה שֹונֶׁה ִבצּוַע זֶׁה ֵמַהבִ  לבְׂ צּוַע ַהקֹוֵדם שֶׁ

יָאן" ה" ִסיִצילְׂ ִריֵאל פֹורֶׁ ?ֵמֵאת ַגבְׂ

https://www.youtube.com/watch?v=U5Y0uQLgriA

https://www.youtube.com/watch?v=U5Y0uQLgriA


ִקיד ַהפְׂ  ת ַתפְׂ ַבֵצַע אֶׁ ִלי מְׂ ַסנְֵׂתר  ֵאיזֶׁה כְׂ

ל  ִבצּוַע זֶׁה שֶׁ יָאן"בְׂ הֵמֵאת ַגבְׂ , "ִסיִצילְׂ ?ִריֵאל פֹורֶׁ

https://www.youtube.com/watch?v=Hsg55q2F9MU

https://www.youtube.com/watch?v=Hsg55q2F9MU


יָאן" ה" ִסיִצילְׂ ִריֵאל פֹורֶׁ ֵמֵאת ַגבְׂ

ר ֵבין ַנָגִנים. 2 שֶׁ קֶׁ

זּוגֹות רּו בְׂ ַתדְׂ ַקֵבל כְׂ . ִהסְׂ ִמיד מְׂ .ִלי נְִׂגיָנהָכל ַתלְׂ

ִשי.    1 ן חֹופְׂ אֹופֶׁ נּו בְׂ יֲַחסּות הָ , ַנגְׂ ל ַהֵּׁשִניתֹוְך ִהתְׂ ָחד אֶׁ .אֶׁ

ֵני ַהִכָתה2. ַנֵגן ִבפְׂ כֹונְׂנּו לְׂ .ִהתְׂ

ם ִליצֹור3. תֶׁ ַלחְׂ רּו ֵכיַצד ִהצְׂ ַספְׂ

ת פֶׁ תֶׁ שֻׁ .נְִׂגיָנה מְׂ



ֵשר בֵ  ַתקְׂ ִליִחים ַהַנָגנִים לְׂ םֵכיַצד ַמצְׂ ?ינֵיהֶׁ

http://2.bp.blogspot.com/-
UF7TUzbNJ5s/U5XjBJz810I/AAAAAAABtQ/RXko2aUI3AY/s1600/The+Music+Making+Couple.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-UF7TUzbNJ5s/U5XjBJz810I/AAAAAAABtQ/RXko2aUI3AY/s1600/The+Music+Making+Couple.jpg


3 2 1

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Renoir23.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/93/9f/3d/939f3d6ba5dc1686a19d0eceaabd1e31.jpg

ר ֵבין ַהדְׂ  שֶׁ ת ַהקֶׁ ָתֵאר אֶׁ ָחד ִמן  ֵכיַצד ִנָתן לְׂ ָכל אֶׁ מּויֹות בְׂ

יֵ  ָפִתי פְׂ ל ָהָאָּמן ַהָצרְׂ ט ֵרנּוָרַהִציּוִרים שֶׁ ?ר אֹוגּוסְׂ

http://www.allthingsstrings.com/var/ezwebin_site/storage/images/media/st/article-contents/225/

renoir/2045468-1-eng-US/Renoir_xlarge.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Renoir23.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/93/9f/3d/939f3d6ba5dc1686a19d0eceaabd1e31.jpg
http://www.allthingsstrings.com/var/ezwebin_site/storage/images/media/st/article-contents/225/renoir/2045468-1-eng-US/Renoir_xlarge.jpg
http://www.allthingsstrings.com/var/ezwebin_site/storage/images/media/st/article-contents/225/renoir/2045468-1-eng-US/Renoir_xlarge.jpg


ֵבין  ר שֶׁ שֶׁ ה ּוָמה שֹונֶׁה ַבקֶׁ ,  מּויֹותַהדְׂ ָמה דֹומֶׁ

מּונֹות  הִבתְׂ ?ֵאּלֶׁ

1

2

http://bunewmedia.net/youngmusicians/wp-content/uploads/2013/04/Children-playing-musical-001.jpg

http://static.guim.co.uk/sys-images/Education/Pix/pictures/2012/4/12/1334249675936/Primary-school-children-m-008.jpg

http://bunewmedia.net/youngmusicians/wp-content/uploads/2013/04/Children-playing-musical-001.jpg
http://static.guim.co.uk/sys-images/Education/Pix/pictures/2012/4/12/1334249675936/Primary-school-children-m-008.jpg


ִריֵאל פֹורֶׁ  ִחין ַגבְׂ ל ַהַּמלְׂ יֹוָקן שֶׁ ה  דְׂ

ט לֹוֵרן  ֵנסְׂ רְׂ ֵמֵאת ָהָאָּמן אֶׁ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernest_Joseph_Laurent_(1859_-_1929)_Gabriel_Faure.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernest_Joseph_Laurent_(1859_-_1929)_Gabriel_Faure.jpg


יּוס  1892-1974ִמיֹו ַדרְׂ

http://www.naxos.com/SharedFiles/Images/Artists/Pictures/24635-1.jpg

http://www.naxos.com/SharedFiles/Images/Artists/Pictures/24635-1.jpg


ִבצּוַע  ֵלי ַהנְִׂגיָנה בְׂ ִאים ִלכְׂ ֵאיְך קֹורְׂ

ָחק" יּוס ִמיֹו" ִמשְׂ ?ֵמֵאת ַדרְׂ

https://www.youtube.com/watch?v=CK7nL0zLawI

5:26 – 7:03

https://www.youtube.com/watch?v=CK7nL0zLawI


ָחק" יּוס " ִמשְׂ ִמיֹוֵמֵאת ַדרְׂ

ָסקֹות. 3 ָחק ִעם ַהפְׂ ִמשְׂ

זּוגֹות1. רּו בְׂ ַתדְׂ .ִהסְׂ

ַחק יַָדיִם2. ִציאּו ִמשְׂ ָכל  ,שֹונֶׁהַהמְׂ בְׂ

ַהּמּוִסיָקה ִמשתָ  .ָנהַפַעם שֶׁ

https://www.youtube.com/watch?v=CK7nL0zLawI

5:26 '–7:03'

https://www.youtube.com/watch?v=CK7nL0zLawI


יּוס  ן -ִמיֹו ַדרְׂ 34בֶׁ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milhaud_Darius_1926.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milhaud_Darius_1926.jpg


ִביִסי  לֹוד דֶׁ 1918- 1862קְׂ

http://www.irodalmiradio.hu/femis/zene/kszerzo/d_menu/02debussy0.jpg

http://www.irodalmiradio.hu/femis/zene/kszerzo/d_menu/02debussy0.jpg


ִביִסי ִעם ִבתֹו  לֹוד דֶׁ "שּו-שּו"קְׂ

http://www.ars-classical.com/mediapool/52/520401/images/Compositeurs/Debussy_sa_fille.jpg

http://www.ars-classical.com/mediapool/52/520401/images/Compositeurs/Debussy_sa_fille.jpg


וֹוק  ת ַהֵקיְׂקְׂ ִדים אֶׁ - DANCING THE CAKEWALKרֹוקְׂ

http://riverwalkjazz.stanford.edu/sites/default/files/images/GeorgeAidaWalker.jpg

http://riverwalkjazz.stanford.edu/sites/default/files/images/GeorgeAidaWalker.jpg


ַבת ַהגֹוִליוֹוג בֻׁ

http://images.sodahead.com/polls/001893741/Golliwog-48388408577_xlarge.jpeg

http://images.sodahead.com/polls/001893741/Golliwog-48388408577_xlarge.jpeg


ִביִסי לֹוד דֶׁ ִרקּוד ַהגֹוִליוֹוג ֵמֵאת קְׂ

ִרקּוד ָצֲעצּוִעים. 4

בּוצֹות וְָׂהִכינּו ִרקּוד ִמּׁשֶׁ .1 רּו ִבקְׂ ַתדְׂ .ָּלכֶׁםִהסְׂ

ת ָהאִֹפי ַהּׁשֹונֶׁה.  2 אֹות אֶׁ ַהרְׂ נְׂנּו ֵכיַצד לְׂ קַתכְׂ ל ָכל ֵחלֶׁ .שֶׁ

ֵעיֵניכֶׁם ָבֲעבֹוָדה הַ .  3 רּו ָמה ָמָצא ֵחן בְׂ בּוָצִתיתַספְׂ .קְׂ

https://www.youtube.com/watch?v=JURdxCs2Uls

https://www.youtube.com/watch?v=JURdxCs2Uls


ת  ִעים אֶׁ ַבצְׂ ֵלי ַהנְִׂגיָנה ַהּמְׂ ִאים ִלכְׂ " ִרקּוד ַהגֹוִליוֹוג"ֵאיְך קֹורְׂ

ִביִסי לֹוד דֶׁ ? ֵמֵאת קְׂ

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

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


ז'ז ִגיל -ִביזֶׁה ַהָצִעיר ' ֹורְׂ 22בְׂ

https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet#/media/File:Young_Georges_Bizet.png

https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet#/media/File:Young_Georges_Bizet.png


ז'ז 1838-1875ִביזֶׁה ' ֹורְׂ

http://i.ytimg.com/vi/4DNGMoMNLRY/hqdefault.jpg

http://i.ytimg.com/vi/4DNGMoMNLRY/hqdefault.jpg


ַטע ָנּו ַמֲאִזינִים ֵאיזֶׁה קֶׁ ?  לְׂ

ֲחֵקי יְָׂלִדים"ִמתֹוְך ) ז'ֵמֵאת ז" ִמשְׂ (ִביזֶׁה' ֹורְׂ

http://blog.tapuz.co.il/dlia2004/images/%7B3843C051-878F-4E35-8AA4-92EA3CA4D00C%7D.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=chuL2QCKELg

2:20 – 3:17

http://blog.tapuz.co.il/dlia2004/images/{3843C051-878F-4E35-8AA4-92EA3CA4D00C}.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=chuL2QCKELg


ל  יָֻׁחד ַבִבצּוַע שֶׁ ִביב"ָמה מְׂ "  ֹוןַהסְׂ

ז'ֵמֵאת ז ?ִביזֶׁה' ֹורְׂ



ִביבֹון"ִרּׁשּום  ֵמֵאת ִביזֶׁה" ַהסְׂ

סיום

https://www.youtube.com/watch?v=chuL2QCKELg 2:20 – 3:17

https://www.youtube.com/watch?v=chuL2QCKELg


ִביבֹון ֵמֵאת ז ז'סְׂ ִביזֶׁה' ֹורְׂ

ִביבֹון. 4 סְׂ

ִביב.1 ת ַהסְׂ ִעילּו אֶׁ ַטע וְַׂהפְׂ ָּלכֶׁםַהֲאִזינּו ַלקֶׁ . ֹון ָהִאיִשי שֶׁ

ם ֵלב, שֹוֲחחּו תֶׁ ָמה ַשמְׂ ?לְׂ

בּוָצה שֶׁ .  2 ת ַהקְׂ נְׂנּו ֵכיַצד ַלֲהפְֹך אֶׁ ָּלכֶׁם  ַתכְׂ

ִביבֹון .ִלסְׂ

ִביבֹון ַהַחי 3. ת ַהסְׂ ִעילּו אֶׁ ַהפְׂ

.ַעל ִפי ַהּמּוִסיָקה

https://www.youtube.com/watch?v=chuL2QCKELg

2:20 – 3:17

https://www.youtube.com/watch?v=chuL2QCKELg


ַרנְׂסּוָה ג 1734-1829ֹוֵסף גֹוֵסק 'פְׂ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Gossec-portrait.jpg/220px-Gossec-portrait.jpg



בּוִרינִים ֵאּלֶׁ  ַטמְׂ ה ּוָמה שֹונֶׁה בְׂ ?הָמה דֹומֶׁ



בּוִרין ֵמֵאת גֹוֵסק ַטמְׂ

בּוִרין. 5 ִליֵלי ַהַטמְׂ צְׂ

בּוצֹות רּו ִבקְׂ ַתדְׂ בּו. ִהסְׂ בּוָצה ַטמְׂ ָכל קְׂ ָחדלְׂ .ִרין אֶׁ

ב1. בֶׁ סֶׁ ִלי בְׂ ת ַהכְׂ . ַהֲעִבירּו אֶׁ

ַנֵגן תֹורֹו מְׂ ָחד בְׂ ָצִרים  ָכל אֶׁ ִליִלים קְׂ צְׂ

ִליִלים ֲארּוִכים .ּוצְׂ

ת ָהִרקּוד2. ק ָהִראשֹון וְַׂלוּו אֶׁ , ַהֲאִזינּו ַלֵחלֶׁ

ב בֶׁ סֶׁ ִאיִמים,בְׂ ִליִלים ַמתְׂ .ִבצְׂ
http://svenko.net/img/gallery/tambourine13.jpg
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שֹם ָבִרבּוִעים ָהֵריִקים ַעל ִפי  ָמה ָצִריְך ִלרְׂ

בּוִרין" ֵמֵאת גֹוֵסק" ַטמְׂ

אא ב סיום

https://www.youtube.com/watch?v=6Hj2DfO1sKA
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בּוִרין" ֵמֵאת גֹוֵסק" ַטמְׂ

בּוִרין. 6 ִרקּוד ַהַטמְׂ

בּו.    1 ת ִרקּוד ַהַטמְׂ נְׂנּו אֶׁ :ִריןשֹוֲחחּו וְַׂתכְׂ

ת הָ  ִעים אֶׁ ַבצְׂ ָּלם מְׂ ק ַהחֹוֵזר כֻׁ .ִרקּוד ַהִכָתִתיַבֵחלֶׁ

בּוָצה רִ -ַבֲחָלִקים ב וְׂ  נְִׂנים ַבקְׂ ַתכְׂ .קּוד יַָדיִםג מְׂ

ַטע ִמּׁשֶׁ  ֵנן קֶׁ ַתכְׂ ָחד מְׂ .ּלֹוַבִסיּום ָכל אֶׁ

ב2. ת ִרקּוד ַהַטמְׂ ַבֵצַע אֶׁ כֹונְׂנּו לְׂ ּוִרין  ִהתְׂ

.ִעם ָכל ַהִכָתה

ב גסיום

https://www.youtube.com/watch?v=6Hj2DfO1sKA

https://www.youtube.com/watch?v=6Hj2DfO1sKA


ִסילֹופֹוןֵמֵאלּו  ,  ֳחָמִרים ָעשּוי ַהקְׂ

נִים ָעָליווְֵׂכיַצד  ַנגְׂ ?מְׂ



ּׁשָ  ֵלי ַהנְִׂגינָה שֶׁ מֹות כְׂ נּו ַביְִׂצירֹותִנָזֵכר ִבשְׂ ַמעְׂ



נּו ָּלַמדְׂ מֹות ַהיְִׂצירֹות שֶׁ ת שְׂ ָציְׂינּו אֶׁ



יָ  אןִסיִצילְׂ

חָ  קִמשְׂ

ִביבֹון סְׂ

בּו ִריןַטמְׂ

ת ַהיְִׂצירֹות ִעים אֶׁ ַבצְׂ ֵאלּו ֵכִלים מְׂ ?בְׂ



מּונָה ָכל תְׂ ִחין לְׂ ל ַמלְׂ ִאימּו ֵשם שֶׁ ַהתְׂ

גֹוֵסק

ִביזֶׁה

ִמיּו

ה פֹורֶׁ

ִביִסי דֶׁ


