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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

	מקהלה עליזה

