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 .)..חוזרהללויה (אדם 
 יענקל'ה גלפזמילים: 

 לחן: מני גל

 

 

 

 ָאָדם חֹוֵזר ּוְקִציר יֹומוֹ 

 ָצנּוַע הּוא ְוַדל,

 ְוַעל ַּגּבֹו ָצרֹות ַהחֹול

 .עֹוְמסֹות לֹו ְּכִמְגָּדל

 ּוְלָפָניו רֹוֶאה ִּפְתאֹום

 ֶאת ְׁשֵּתי ֵעיֶניָה ֶׁשל ִּבּתֹו,

 ְוהּוא ָאז ָׂשר, ְוֵהן ִאּתוֹ 

 ָׁשרֹות ַהְללּוָיּה.

 

 ְוֶזה ַהִּׁשיר ַהְללּוָיּה

 עוֶֹלה ִמָּכל ִּפּנוֹת ָהִעיר

 ְּכֶׁשָהָאָדם ּוְׁשֵּתי ֵעיֵני ִּבּתוֹ 

 .ָׁשִרים ַהְללּוָיּה

 

 ּבֹוֶנה ָאָדם ֶאת ִּבְנָיָניו

 ֵמֶהֶבל ּוְקָלִפים.

 יֹום יֹום טֹוֵרַח ְוָעֵמל,

 .יֹום יֹום ֵהם ִנְטָרִפים

 -ֲאָבל ֶאל מּול ֻחְרַּבן ְקָלָפיו

 ;עֹוָלה ַהֶּׁשֶמׁש ֵמָעָליו

 ְוהּוא אֹוֵסף אֹוָתם ֵאָליו

 ְוָׁשר ַהְללּוָיּה.

 

 ַהְללּוָיּה ְוֶזה ַהִּׁשיר

 עוֶֹלה ִמָּכל ִּפּנוֹת ָהִעיר

 ְּכֶׁשָהָאָדם אוֵֹסף ֶאת ָּכל ְקָלָפיו

 ְוָׁשר ַהְללּוָיּה.

 

 

 ְּפרּוִׂשים ָיַמי ִלְפֵני ָהֵאל,

 יֹוֵדַע הּוא ַּדְרִּכי,

 ל ִׁשיַרי ְּכמֹו ְּתִפּלֹותְוכָ 

 .ֻׁשְּלחּו ַלֶּמְרַחִּקים

 ּוְכֶׁשַּיִּגיַע סֹוף ַהְּתַוי

 ;ֶאת ַחַּייֶאְנַעל ְּבֶׁשֶקט 

 יחַ וָ  ְוִׁשיר ָחָדׁש ָצִעיר

 יּוַׁשר ַהְללּוָיּה.

 

 ַהְללּוָיּה ְוֶזה ַהִּׁשיר

 עוֹד ַיֲעֶלה ְּבָכל ָהִעיר

 ָוַחי הּוא ָחָדׁש ְוהּוא ָצִעירוְ 

 ְוָׁשר ַהְללּוָיּה.

 

 !ָיּה, ַהְללּוָיּה, ַהְללּוָיּהַהְללּו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מילים וביטויים: פירושי

 = קריאת התפעלות, שבח לה' ַהְללּוָיּה
 = קטיף יבולי התבואה ִצירָק 

 = היבולים שקטף היום, ְקִציר יוֹמוֹ
 כלל ההישגים שקצר והפיק היום

 = מועט, קלוש, חלש, חסר לּדַ 
 יום-= צרות היום ַהחוֹלָצרוֹת 

 = שטות, קשקוש ֶהֶבל 
 = משקיע מאמץ, עובד, טורח ָעֵמל

 = מתערבבים, מתבלבלים ִנְטָרִפים
 = הרס מוחלט ֻחְרַּבן

 = מסלול, דרך, נתיב ְּתַוי
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Allegro  q = 138 
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 המחבריםעל  

חינוך. חבר קיבוץ עין משורר, פזמונאי ואיש   )1948(נ.  זּפָ ַּגלְ (יענקל'ה)  ַיֲעֹקב

במסגרת גרעין  ה והחל לכתוב שירים בתקופת הצבא.גדל בהרצלי גדי לשעבר.

, בכהונתו בכמה נח"ל הגיע לקיבוץ עין גדי, בו הפך עד מהרה לדמות מרכזית

בהפקת אירועי תרבות  ה בהווי הקיבוציוכן במעורבותו הענפ תפקידים ציבוריים

 ,מנחה הוא ,כיוםרגון, כתיבה, בימוי ושירה. בא – םיקליים שונימוזומופעים 

, עסק רבות בנושאים כיוצר ופזמונאי .מגשר ופעיל בתחומי הקהילה והמשפחה

ספרי שירה, והוציא לאור שלושה  ה וההווי הקיבוצי,, טבע, עונות השנכמו א"י

 המלחינים חיים ברקני, עמנואל גל ואחרים.בהם שירים אותם יצר יחד עם 

 

 

. קיבוץ עין גדי חבר , מעבד, זמר ורב חילוני.מלחין  )1945(נ.  ַּגלי) נִ (מֶ  ִעָּמנּוֵאל

בלימודי  את דרכו המוזיקליתבשנות נעוריו החל . אביב וגדל בירושלים-נולד בתל

כחלק מקבוצת  גדילעין עבר  ,עם תום שירותו הצבאי נגינה בצ'לו ובגיטרה.

, התאהב בנופים והשתלב בעבודה החקלאית באזור.  "הנוער העובד"חניכים של 

 "ס הקטןאת ביה לוניה הראשונים ילדי הקיבוץ חינך את, גל למד הוראה

עם קהל  העבודה יקלית.עם השנים, העמיק את הכשרתו המוז .בהתהוותו

 אותו לכיוון היצירה, והוא החל לכתוב שירים במיוחד עבורם. הילדים משכה

לאה גולדברג, נורית כתב לחנים למילותיהם של משוררים כמו נתן יונתן,  הוא

בתפקידים שונים  ועם שירותיחד את מלאכת החינוך  גל אורך הקריירה שילבכל ל ואחרים.זרחי, 

 את ומנהל יקליותמוז , עורך קבלות שבתטקסיםועד היום הוא משמש כרב חילוני בארגון בקיבוץ; 

 .המדרש המקומי-פעילות בית

 

 

______________________________________________________________________ 

 

הן בתחומי העיסוק והן  – הרבה מן המשותף ביניהם ישזה לזה, ו חייהם של גלפז וגל נושקיםקורות 

 יקלי והולידו מספר שירים משותפים.לא בכדי חברו להם גם בתחום המוז  ברוח ובסגנון היצירה.

 שירם הידוע ביותר הוא "הללויה".

 

 ., סבה לה הקרוסלהזמר ערב בחצר עצי החסידות, הדרך מול ההר, :יחדיו שיצרונוספים שירים 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 אל תוכן העניינים

 אילן-, אוניברסיטת בראינטגרציההמכון לו ד"ר עטרה איזקסון, מיכל וייס ©
9 

 על השיר 

שהופק ע"י קול ישראל  "ניחוחי חציר"ע"י שני חברי קיבוץ עין גדי למופע  1973השיר נכתב בשנת 

ם הזמרים דורית יחד ע הגבעטרוןהשיר בוצע שם לראשונה ע"י להקת ליוצרי הקיבוצים. והוקדש 

 .באותה שנה השיר הושמע רבות והגיע למקום החמישי במצעד. ראובני ודודו זכאי

 

 הבתים המפורסמים. במקור נכתב השיר בארבעה בתים, אך הוא בוצע והוקלט בשלושת

ובכל בית מוצא האדם  על מצב רוחו של האדם לשלילה; בכל בית בשיר ישנו גורם משתנה המשפיע

 נקודה של תקווה ואור שמרוממת את רוחו ועוזרת לו להמשיך לצעוד בדרך.

 

 

 על הלחן 

 מוקטנתאוקטבה  – מנעד     מהיר ושמח – מפעם   ר  רה מינו – סולם     זוגי,  – משקל

 

 בסיום קודטה.ו חלקים כל אחד לארבעה משפטים,פזמון חוזר, הנו –בצורת בית  הטקסט מולחן

דיה במגמת ירידה, המלו בבתים המלודי.הציר בכיווניות  זה מזה נבדלים ניםהפזמוהבתים ו

 .נשענת על הצלילים היציבים של הסולם (רה, פה, לה)סקוונציאלית ה עליה ישנה ובפזמונים

(בהרמוניה  זרבצליל חו שלוש פעמים מופיעהה יה",ותרת השיר, "הללומדגישה את כ קודטהה

 אקורד מז'ורי היוצר סיום פיקרדי חגיגי. –ובמקצב המבשר את הסיום המתקרב  משתנה)

 

 

 ביצועים להאזנה 

 והגבעטרוןרית ראובני דו זכאי, דודו

 דורית ראובני

 הגרובטרון

 

 

 זמן והקשר 

 , לטקסי סיוםשנהה לשבועות, לסוף

 

 

 קהל היעד 

 ט-כיתות ז

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSMfd5Lve_0
https://www.youtube.com/watch?v=kDtmjrMnllQ
https://www.youtube.com/watch?v=yz2uEu4jCSI
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 משימות טקסט

 הדברים שמטרידים את האדם ומפריעים לו בשגרת חייו?פי השיר, מהם -על .1

___________________________________________________________________ 

 

 השלימו: האדם.על מצב רוחו של  לטובה בכל אחד מבתי השיר ישנו גורם שמשתנה ומשפיע .2

 __________________ -ג __________________      -ב __________________      -א 

 

 הפזמון החוזר זהה. ברוב השירים בעלי בית ופזמון, .3

 פעמים?ינה המשורר את הטקסט של הפזמון שלוש מדוע, לדעתכם, ש

___________________________________________________________________ 

 

 פרשו את המילים הבאות: .4

 = _______________ ְּתַוי= _______________   ֶהֶבל= _______________   ָצרֹות ַהחֹול

 

 מה מעציב אתכם?  ומה משמח ומשפר את מצב הרוח שלכם? .5

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ומדוע? את מי מבקש המשורר להלל  "הללויה"?מדוע, לדעתכם, נקרא השיר  .6

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 יקהמשימות מוז

 המורה., לפי ניצוח סולפג'שירת ב יקליים שלהלןשירו את ארבעת המשפטים המוז .1
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 שלעיל בד בבד עם הבתים. לשיר והצטרפו בשירת קטע הסולפג'האזינו  .2

 ששרנו? ר לקטע הסולפג'מה הקשר בין מנגינת בתי השי

___________________________________________________________________ 

 

 :/ השלימו את התשובות הנכונותהתבוננו בתמונת התווים וסמנו  .3

 יקליים בבית הם בכיוון { ירידה / עליה }.המוזרוב המשפטים  .א

 יקליים בפזמון הם בכיוון { ירידה / עליה }.רוב המשפטים המוז

 להביע בכיווניות המנגינה? , לדעתכם, ניסה המלחיןמה .ב

________________________________________________________________ 

 }. הסולם בו כתוב השיר הוא { מז'ורי / מינורי .ג

 רשמו את התווים של הסולם מהנמוך לגבוה ביותר על גבי החמשה שלהן:

 

 { מז'ור / מינור }.  מדוע? _________________________________ -השיר מסתיים ב .ד

 פעמות?מדוע יש בתיבה האחרונה רק שלוש   מהו המשקל של השיר? _____ .ה

________________________________________________________________ 

 

 סמנו בתוך התווים והשלימו: .4

 כ? _____"מספרו את התיבות של השיר.  כמה תיבות קיבלתם בסה .א

 _יקלי בתוך התווים.  כמה משפטים קיבלתם בסה"כ? ____בסוף כל משפט מוז  רשמו .ב

 :טבלה הבאההחסר ב השלימו את .ג

 מאפיינים מס. תיבות משפט חלק 

  1 1-4  

  2   

 כי... ,משפט ארוך יותר מהקודמים  3  

  17-18 4 פזמון 

  5   

  6   

   7 סיום, קודטה 

 

 

 


	הללויה (אדם חוזר...)

