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 . תוכן עבודתכם בכל דרך שתבחרוהציגו את התכוננו לספר ו .2

 פני הכיתה.להציגו את התוצר המשותף  .3

 

 מה למדנו?סיכום השיעור: 

 התלמידים מספרים מה למדו בשיעור. מוסיפים: 

 אנושי-, בין הייחודי לבין הכלליוםבין השיר לחיי היומ קשריצירת  .1

 

 פירות חמישה עשר )שלג על עירי(.   3

מסעות בנימין  והוא אחד מתוך שלושה עשר שירים שכתבה נעמי שמר להצגה  ,1976השיר נכתב בשנת 

– ו שירת העשבים : הפכו מוכרים בזכות עצמם, ביניהםקיבלו חיים עצמאיים ו משירי המחזה כמה. השלישי

ארצנו, ומכאן שמו של פירות  האזכור שלבשל  ו בשבט,"בט מושר השיר. פעמים רבות פירות חמישה עשר

 ו בשבט."ו, התאריך בו חוגגים את ט". חמישה עשר = טפירות חמישה עשר השיר: 

בנימין  תוכנו של המחזמר. המחזמר מספר על מסעו שלקשור לו בשבט "לפירות של ט שלג על עיריהקשר בין 

מחכה לו אשתו, ומדמיינת שכשיחזור . באותו הזמן, בעיר מושלגת, ארץ ישראל – ץ החמהלארמאירופה הקרה 

איטי  השיר, שהוא שיר געגועים. שלג על עיריפירות האהובים עליה. רגשות אלו מועברים בשיר את היביא לה 

 הנחשב אצל חלק מן המלחינים כסולם טראגי. דו מינור, בסולם  עם תבניות מקצב חוזרות, והוא כתוב

 ,חמש , בגיל1935-בנעמי שמר.  , נחזור לביוגרפיה שלמילות השיר לבין אופיוהקשר בין  של ולעומק על מנת לרדת

של  ובה ריכוז גדול של יהודים( לדודתה ברטה, אחותו "ירושלים דה ליטא "עם אמה לוילנה )שנקראת נעמי  נסעה

גם את הרגשות החזקים שעיר  כנראה שהשיר מבטא . בעיר זו, בתקופת השואהכל משפחתו של אביה נספתה  אביה.

 זו מעוררת בה.

 http://www.gavisho.com/?p=394        מסעות בנימין השלישי בהצגה רקע לשיר שלג על עירי
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 מאפיינים וניתוח מוזיקלי

 4/4 – משקל

 ינורמ דו – סולם 

   =  80– מפעם 

 אוקטבהקוורטה מעל  – מנעד

 דומה -שונה – זהה –מושגים מארגנים 

 תבנית מקצב בולטת –מרכיבים מוזיקליים בולטים 

 b – b    a -– מבנה

 בית -פזמון               

  

תיבות,  4מחולק לשני פסוקים: פסוק ראשון בעל , ההשיר בנוי משלושה בתים. כל בית הוא משפט מוזיקלי

חוזר על עצמו פעמיים,  תיבות 4גם הוא בעל  ,מי במול מז'ור. פסוק שניבמעבר למתחיל בדו מינור ומסתיים 

תבנית המקצב הבולטת בשיר חוזרת עם שינויים  לדו מינור.מתחיל במי במול מז'ור ומחזיר את המנגינה 

 קטנים במהלך כל השיר, מלבד בסיומי הפסוקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת השיעור מטר

  ייניוד את השיר ולהכיר את מאפוללמ .1

 

 הצעות למהלך השיעור

 . ה של ירדנה ארזיתמאזינים לשיר ומצטרפים לשיר .1

https://www.youtube.com/watch?v=IX1O8IATUE0 

אוקטבה הצליל דו של )הצליל הכי גבוה, המופיע בתיבה השישית  - שרים את השיר ומזהים את השיא .2

 . על פני לגלבבי, ש משלילה קר, שה: ומיליםבהברה המודגשת ב (שניהה

1 

2 

3 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=IX1O8IATUE0
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 מה מיוחד בכל אחד מהם והסבירו האזינו לשני הביצועים

https://www.youtube.com/watch?v=KGat4xVofQg 

shttps://www.youtube.com/watch?v=_M1UlEnAw2 

 

 .  ולס להגנת הצומח4

התפרסם  הוא. מאוחר יותר האחיות שמר של להקת בנות בשם ה, בביצוע1966הופיע לראשונה בשנת  השיר

בתים של התכניו של השיר מתקיימים בשני מישורים: האחד גלוי והאחר סמוי. של להקת הנח"ל.  הבביצוע

הצורך בפזמון מדובר על על סביבה ירוקה ומוגנת, במילים אחרות על אהבת ארץ ישראל.  בריםהשיר מד

כתבה "החי מעניין אותי בשיר הזה, ולא הצומח. תמיד שיעשע אותי לראות נעמי שמר  . אדםהעל בני  בהגנה

הקונטרסט הזה בין הנערות בר מוגנים, וליד זה באותו עיתון, כתבה על מעשים מגונים. -פלקטים של פרחי

 הבלתי מוגנות לבין הפרחים המוגנים, היה מאוד בולט וקרא לי להגיב עליו, וזהו השיר".
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