
 מי זה הדליק 
 

 לוין קיפניסמילים:  
 אידי   -לחן: עממי  

 
 

"אידי -לחן עממי /קישורים מלווים ל"מי זה הדליק  

 האזנה  בזמרשת 

 

לביצוע השיר  בזמרשת  לתווי השיר מילות השיר בזמרשת

 ב"יוטיוב"

 
 מאפייני הלחן 

 . 3/4 שיר בסולם מי מינור במשקל •

 בשיר מורכב משתי פרזות: ראשון החלק  ה •

 . , משפט שאלה המסתיים על הצליל רה 8 – 1פרזה ראשונה: תיבות   

 , מתחילה בקדמה ומהווה חזרה כמעט מדויקת על המשפט     16 – 9ה: תיבות  יפרזה שני  

     מי.  –הראשון עם עיטור בסופו על הטוניקה                         

, מורכב משני משפטים קצרים הדומים בתחילתם עם שינוי 24 – 17בשיר, תיבות  החלק השני •

בסיומם. המשפט הראשון מסתיים ללא צליל ארוך על מנת להבליט את תחושת  

 הזרימה ולכן ניתן להתייחס לחלק זה כפרזה אחת ארוכה. 

 

 הצעות לפעילויות 

 הליכה במרחב תוך שמירה על אוסטינטו ריתמי:   •

 

 סינית ברבעים ושליש או מצילה קטנה בחצי מנוקד.  ה הוספת נגינה על תיב  •

 

 הוספת אוסטינטו ריתמי בהקשה:  •

 

 בצוע של שלושת הסעיפים ביחד.  •

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A1
http://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=1515
http://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=1515
http://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=1515
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1110
http://www.zemereshet.co.il/enlarge.asp?src=UserFiles/Image/notes/mi_ze_hidlik-amami.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=ClIjsMcWYuc
http://www.youtube.com/watch?v=ClIjsMcWYuc


 הצעה לליווי השיר בשירה, בנגינה בחליליות, בנגינה במטלופונים: •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מי זה הדליק 
 

 לוין קיפניסמילים:  
 ידידיה אדמוןלחן: 

 
 .  1923עיר יותר, ה"צברי",  נכתב על ידי ידידיה אדמון בשנת הלחן הצ

 
 

"ידידיה אדמוןקישורים מלווים ל"מי זה הדליק/  

 האזנה  בזמרשת 

 

 לתווי השיר בזמרשת  מילות השיר בזמרשת

 
 

 מאפייני הלחן 

 . 4/4השיר בסולם רה מז'ור, משקל  •

 . כל המשפטים מתחילים בקדמה של שמינית •

 סי.   -מנעד של סקסטה רה  •

 ים פשוטים החוזרים על עצמם. ים ומלודימהלכים הרמוני •

 אופי השיר קליל, עליז וקפיצי.  •

 אין מליסמות, הברה על כל צליל.  •

 סימטריה בין משפטי השאלה למשפטי התשובה.  •

 סימטריה באורך הפרזות. -א •

 ה ובירידה. ישימוש מרובה בקפיצה של טרצה בעלי •

 . כל המשפטים המוסיקליים מיסיוב הפסקה של שמינית •

 ערכים ריתמיים:    •

 

 2  – 1מבנה השיר:   פרזה ראשונה )שאלה(: תיבות  •

   4  – 3פרזה שניה )תשובה( תיבות                                

 5פרזה שלישית תיבה                                

 6פרזה רביעית תיבה                                

   8 – 7פרזה חמישית תיבות                               

   10 – 9פרזה שישית תיבות                               

 

 הצעות לפעילויות 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=1753
http://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=1753
http://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=1753
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1250
http://www.zemereshet.co.il/enlarge.asp?src=UserFiles/Image/notes/mi_ze_hidlik-admon.jpg


 משפט )בהפסקות של השמינית(.כל הוספת אצבע צרידה בסוף  •

 עבודה על משפטי שאלה ותשובה סימטריים באורכם בעזרת שירת מענה בין המורה לתלמידים.  •

 ארוך(   -קצר, חלק ג'  – ארוך, חלק ב' –סימטריה במבנה השיר )חלק א' -התייחסות לא •

 באמצעות הוספת תנועה עם סרטים. התנועה "מציירת" את אורך הפרזות. 

 : ווי השיר בנגינת מטלופוניםיהצעה לל •

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתבה: ענת דור          


