
 

33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מה למדנו?
  -מספרים מה למדו בשיעור. מתייחסים גם ל התלמידים

 שירת שיר עם בשפה יידיש. .1

 זיהוי מאפיינים של שיר עממי. .2

 אלתור קטע עם חזרות. .3

 שיבולת בשדה   5

  פרנסיס וסטו הכהןרימונה ביצוע 

 מתיתיהו שלם : מילים ולחן
 

https://www.youtube.com/watch?v=0XoGB9rkgCU 

 

 היצירהעל 
מתיתיהו שלם היה בין  .לעבודת האדמה לחזור תהציוני השאיפה של התנועהאת  מבטאהשיר 

. מסורת של מוזיקה לחגי ישראל בקיבוצים, והשיר הזה נכתב לכבוד חג הביכוריםהראשונים שיצרו 

החל מן הביצוע  –שונים וזה זכה לעיבודים רבים . שיר מילים ומנגינהבין הראשונים שכתב הוא היה 

עיבוד בכן המקורי של ברכה צפירה, ועד לביצוע של הזמרת האפריקאית הידועה, מרים מקבה, ו

, בביצועם של רימונה בג'אז נקרא סקאט)ש – ווקליזה( בהברות במקום מיליםשירה  ג'אז עםל

 .הפך לריקוד עם ישראלי אהובהשיר פרנסיס וסטו הכהן. לכל ביצוע אופי ופירוש מוזיקלי משלו.  

https://www.youtube.com/watch?v=0XoGB9rkgCU
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 על הביצועים
 

 צפירה ברכהבביצוע של    שיבולת בשדה
 

https://www.youtube.com/watch?v=iZg9_tXyQNg 
 

לחפש שפה מוזיקלית  ,כמו מרדכי זעירא וסשה ארגוב ,לפני הקמת המדינה החלו מלחינים ישראליים

 .שבה הנוף האנושי הרב גוניאת כן ייחודית שתשקף את הצבעים המיוחדים של ארץ ישראל, ו

שיבטאו את הייחודיות של החיים בישראל חיפשו מאפיינים מלודיים, הרמוניים וקצביים  מלחינים אלה

כך והעולים מאירופה. הביאו אתם ש המתחדשת. דבקות וסולמות ערביים (מוואלים) השתלבו בהורה

 בביצוע של ברכה צפירה.שילוב זה בולט  לבה מזרח ומערב.ישפה מוזיקלית חדשה שש נוצרה

הידע הרב שצברה משלל  .תרמה רבות להתפתחות הסגנון החדש ,ברכה צפירה הזמרת התימנית,

שראליות עם י-קידמו את שילובה של האתניות תראייתה הקוסמופוליטיו הניגונים של עדות ישראל,

 הג'אז של היום.

 בביצוע של מרים מקבה   בולת בשדהיש

 מקום ראשוני וחשוב במוזיקה האפריקאית המוכרת בעולם.  "אמא אפריקה" ,מרים מקבהל

, כמו בישול, כביסה וםהיומי פעילויות: הוא מלווה את באפריקה שגרת החייםמהקצב הוא חלק טבעי 

, שיבולת בשדהלשיר  המרים מקבבביצוע של ריקוד. השירה וה אתועבודות השדה, וכמובן, גם 
להאזין גם  אפשרהתיפוף מדגיש את הפעמות החלשות, והבלתי צפויות, ומשנה את אופי השיר. 

מתוך תכנית "ג'אז בנשמה", כדוגמה נוספת של השפעת המוזיקה האפריקאית על  פטה פטהלשיר 

 התפתחות הג'אז.

https://www.youtube.com/watch?v=zOOLbxMm78M 

 
 רימונה פרנסיס וסטו הכהןבביצוע של    בולת בשדהיש

, עולםמוזיקת  ה שליצירבהוא אחד הניסיונות הראשונים של רימונה פרנסיס וסטו הכהן הביצוע 

, . הביצועריקוד העם המוכר, על בסיס של מקצבים של סווינג וסינקופותב הביצוע מאופיין בג'אז.

שירה גנון סקאט (בס (שירה ללא מילים)ווקאליזות  רקאינו כולל את מילות השיר,  ',70-משנות ה

  ).scat -בהברות 

 

 world music - עולם ג'אז מוזיקת 
מקורות אלו כללו ממקורות שונים.  ואת אופי סגנון מוזיקלי היונקהיווה הג'אז ניו אורלינס, עיר ב כבר בראשיתו

רובע  לא ,שהביאו אתם מהגרים ממקומות שונים בעולם מקצבים אפריקאיים ומסורות שונות של מוזיקה

https://www.youtube.com/watch?v=iZg9_tXyQNg
https://www.youtube.com/watch?v=iZg9_tXyQNg
https://www.youtube.com/watch?v=zOOLbxMm78M
https://www.youtube.com/watch?v=zOOLbxMm78M
https://www.youtube.com/watch?v=0XoGB9rkgCU
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הטכנולוגיה והתקשורת, יחד עם מודעות  גם היום. נמשך החיבור והשילובורליאנס. תהליך סטוריוויל שבניו א

לקיום סוגים שונים של מוזיקה ברחבי תבל, יצרו הזדמנויות למפגשים בין נגנים בעלי רקע שונה. דוגמה לכך, 

כבר  נגן הסקסופון ג'ון קֹולטֵריין מארצות הברית, במוזיקת הג'אז, היא השותפות של רבי שנקאר מהודו עם

 . '60-בשנות ה

ם משיכה של אמניגיוון רב של פרשנות מוזיקלית ו מדגימיםשיבולת בשדה הביצועים הרבים והשונים לשיר 

 לחומר מוזיקלי מכל העולם. 

 מתתיהו שלם
)1904 - 1975( 

 
 ,העלייה השלישית איש ,הזמר העברי , מלחין ומשורר ישראלי, מחלוציאיש רוח היה מתתיהו ֶׁשֶלם

 ,בעת החדשה ,היוצר הראשון ביישוב העבריהוא היה  .מראשוני היוצרים של תרבות החג הקיבוצית

המקורות היהודיים הקדומים ומנוף הארץ, בה  יצירותיו שאובות מן. כאחדומנגינות  שחיבר מילים

   .צאןה בעקבות עדריהרבה לטייל ולהלך 

אביו, היה מורה ומחנך. מילדותו דיבר מתתיהו עם אביו בעברית וכבר  .אימפריה הרוסיתבנולד הוא 

 ".וראה עצמו כ"ילד משורר ,כילד אהב לחבר שירים

ברחה  הראשונה  מלחמת העולם ומשכיל מאידך. במהלך נאור ,ביתו היה בית יהודי מסורתי מחד

. נדודיו בתקופה זאת מתוארים בדבריו כהזדמנות מקום למקוםשם נדדה בין  אוקראינההמשפחה ל

 .שוניםמוזיקה להקשבה ולשמיעה של שירים וסגנונות 

שם עבד  ), (כפר תבור  במסחה מקום עבודתו הראשון היה .ארץ ישראלעלה מתתיהו ל 1922 שנתב

ים ערביים. במהלך עבודתו, התעניין ולמד את השפה לצד פועל השומר הצעיר כחלק מקבוצה של

 שעבדו עמו.  פאלחיםוה בדואיםאת מנגינותיהם ושיריהם של ה ,ערביתה

העבודה משכה אותו בשל השוטטות  .רועה צאן ונעשה בית אלפא קיבוץעבר מתתיהו ל 1927-ב

בגלבוע, המפגשים עם הערבים והאופי הרומנטי שבה. רעיית הצאן הייתה בעבורו, קשר עם תרבות 

-. ב"חג הגז" -מסכת החג הראשונה  לחיבורלה עבודתו כרועה הובי .האבות וקרקע פורייה ליצירה

 ום יצירת הזמר והחג. והן בתח צאןהמשיך את פועלו, הן בענף ה, שם רמת יוחנןלעבר  1940

וי ומועד ברמת יוחנן, המשמש כמרכז לשימור, חקר ועם תום עבודתו בחינוך הקים את המכון לה

 .71בגיל  1975הוא נפטר בשנת ויצירה בנושא תרבות, הווי והחג הקיבוצי. 

 

 

  :מתתיהו שלם במרעה
 בקיבוץ רמת יוחנן

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1922
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/1927
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%A6%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%A6%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%90%D7%9F
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 ברכה צפירה

)1910 - 1990( 
 מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

 

 היא. עבריזמר החלוצה בו, 30-שנות ההחל מ ארץ ישראלפופולרית ב זמרתהייתה  ברכה ְצפירה

. אביה היה הרב יוסף צפירה, ממנו התייתמה תימןב צנעאלהורים שבאו מהעיר  ירושליםנולדה ב

המשפחות  אחת לשנייה. משפחה אומנתנדדה מו ,גם מאם יתומהמגיל שלוש הייתה  .ינוקתכת

היו מעדות וחברות שונות בירושלים. כך קלטה כבר בילדותה לחנים ושירים של מגוון  השלהאומנות 

 עין אוסף מהלך של שירי עדות ישראל. העדות והייתה מ

. נרדי הלחין עבורה שירים נחום נרדי היא למדה מוזיקה בברלין, גרמניה, ושם הכירה את המלחין

של  ליטורגיהצפירה חושפת אותו לעולם הצלילים והגוונים של שירי העם והרבים תוך כדי כך שברכה 

ואף  יתארצות הבר, אירופהבקונצרטים משותפים בהעדות השונות. במשך עשור הופיעו שניהם 

 , שיבולת בשדהבביצוע של , כך שצפירה קנתה לה מעמד של כוכבת על. מצריםבארץ ישראל וב

 מלווה אותה נחום נרדי בפסנתר. 

עדן , פאול בן חייםשיתפה צפירה פעולה עם מלחינים שעלו לארץ מאירופה, ביניהם  40-שנות הב

לסגנון המזרחי ובכך תרמה ליצירת סגנון מוזיקלי ישראלי חדש  קרבה אותם. היא מרק לבריו פרטוש

והבאתו לאולם הקונצרטים. הסגנון המיוחד של שירתה וגווניה הכיל יסודות של מוזיקה תימנית, 

 ספרדית וערבית. 

בין נהר פרת , להם הותאמו לחנים מזרחיים, בהם חיים נחמן ביאליקהרבתה לשיר את שיריו של היא 

מי (קמח מן השק),  לביבות, שנה טובהושירי הילדים  יש לי גןו שיר העבודה והמלאכה, לנהר חידקל

 רדיוה - קול ירושליםהיה השיר שפתח את השידורים העבריים של , למדבר שאנו .יבנה בית

  יו הסדירים הראשונים בארץ ישראל.שידורי רד - 1936בשנת  המנדטורי

 

 שיבולת בשדה
 מתתיהו שלם -מילים ולחן 

 
  ִּבְׂשֵדה ִׁשֹּבֶלת
  ָּברּוחַ  ֹּכְרָעה
 .ַרב ִּכי ַּגְרִעיִנים ֵמֹעֶמס

  ָהִרים ּוְבֶמְרַחב

  ָיפּוחַ  ְּכָבר יֹום
 .ְוָזָהב ֶּכֶתם ַהֶּׁשֶמׁש

 
  עּורּו הֹוי עּורּו
  ְּכָפִרים ְּבֵני ׁשּורּו

בברכה צפירה בהופעה בסדר פסח, 
 1950, גן שמואלב

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-30_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A0%D7%A2%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A0%D7%A2%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9D_%D7%A0%D7%A8%D7%93%D7%99
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  ְּכָבר ָּבְׁשָלה ֵהן ָקָמה
  ַהָּכִרים ְּפֵני ַעל

  ִמַּגל ִׁשְּלחּו ִקְּצרּו
 ַהָּקִציר ֵראִׁשית ֵעת

 
  ַּתָּמה ְׂשעֹוִרים ְׂשֵדה

 ,עֹוֶטֶרת ַחג ֵזר
 .ּוְבָרָכה ֵיבּול ֶׁשַפע

  ַהּקֹוְצִרים ּבֹוא ִלְקַראת

 , ַמְזֶהֶרת ְּבֹזַהר
 .ְמַחֶּכה ְלֹעֶמר ֵחֵרׁש

 
  ָהִניפּו ָהבּו
  ִניר ָלֶכם ִנירּו
 .ְלָקָמה ַחג
 .ָקִציר ֵראִׁשית ֵעת

  ִמַּגל ִׁשְּלחּו, ִקְּצרּו
.ַהָּקִציר ֵראִׁשית ֵעת

 
 פירושי מילים וביטויים

 השיבולת מתכופפת ברוח –כורעה ברוח 

 ה )תעורר, להפיח רוח חיים (אנומטופיי –יפוח 

 ים של צומח, של מרעה ושל דשאחמשט – יםרּכָ 

 כלי קציר –מגל 

 

 מרכיבים מוזיקליים
 4/4 – משקל
 דו מינור  - סולם

 מהיר – מפעם

 נונה  – מנעד

 (כל חלק חוזר פעמים)   a-b  - מבנה

סקונדה קווינטה

 טרצה 

 פרימה

 טרצה 
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). הן יוצרות תחושת מרץ המשקפת את מילות 10, 9, 7, 5, 1-3בשיר בולטים ריבוי סינקופות (תיבות 

ה, המדגישים את השמינית שבתחילת ע-כורלת,  -בו-שיהשיר. ניתן להתייחס גם להטעמה: 

 . , הרשומים בהמשךהסינקופה. בשיר ניתן לזהות שלושה סוגים של סינקופה

 

 מטרות השיער
 דוגמאות של מוזיקת עולם.להכיר  .1

 לזהות בשיר תבניות מקצב עם סינקופות.  .2

 לאלתר מנגינות עם סינקופה. .3

 

 מהלך השיעורהצעות ל
 לומדים לשיר את השיר בליווי המורה.   .1

 את הרקע לשיר. מספרים .2

 וים בתבנית סינקופה. ולומדים מהי סינקופה. שרים ומל .3

 

 

 

 בודקים כיצד מסתיימות הפסוקיות.משוחחים על אופי הסינקופה ועל הרגש שהיא מעוררת.  .4

 

 השיר כתוב בשפה עשירה. קוראים יחד את הטקסט ומבררים פירושי מילים. .5

שיר והם שונים מאד האחד מן השני. אפשר לשאול את התלמידים הישנם שלושה ביצועים של  .6

 יות של כל ביצוע, ואיזה ביצוע מצא חן בעיניהם:ולשוחח על הייחודמה שמו לב, לְ 

שיר בפסנתר, בביצועו ליווי מאד עוגוון הקול של ברכה צפירה, התייחסות לתולדות חייה,  •

 של נחום נרדי  

 בביצוע של מרים מקבה השפעת התיפוף על אופי השיר •

 .וסטו הכהןרימונה פרנסיס בביצוע של ט) אביצוע בסגנון ג'אז ושימוש בווקאליזות (סקַ  •
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 מה למדנו?
 -התלמידים מספרים מה למדו בשיעור, ומתייחסים ל

 אבחנה בהבדלים בין הביצועים השונים והקשר לרקע של המבצעים. .1

 .   לימוד תבנית מקצב של סינקופה.2

 הכנת ביצוע מקורי לשיר. .2
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