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  מדינת ישראל

  משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף אומנויות

 הפיקוח על החינוך המוזיקלי

 

  מורים יקרים

ביטוי להלך  היא .וחינוכיים תרבותיים ,כלי להעברת מסרים חברתיים מהווה השירה 

ומעצב ועל החברה תוכנו של השיר משפיע על הפרט   .בתקופה בה נכתבו השירים, הרוחות בחברה

כאחד מייחס חשיבות רבה לזמר העברי  ,יקלי במשרד החינוךזהפיקוח על החינוך המו.  אותם

מכאן חשיבותה הרבה של המקהלה בתרבות . שיש צורך לשמרו ,מיסודות התרבות הישראלית

  .הבית ספרית

אמונה בחינוך מתוך   העושים מלאכתם, חוברת זו מוקדשת לכל המורים למוזיקה

בעלת תחושת  ,זהותו של התלמיד כיישות יחודית של הזמר העברי בעיצוב  ותרומתוהמוזיקלי 

   .שייכות

  :שהלכו השנה לעולמם ,החוברת הפעם כוללת שירים פרי עטם של שלושה יוצרים פוריים

  )1922-2014(  יחזקאל בראון

  )1928-2014(  גיל אלדמע

  )1933-2014(  לוי שער

תעשירו את רפרטואר המקהלות הבית ספריות , כולי תקווה שתמצאו בחוברת זו שימוש

שתופי פעולה עם הרכבי בית הספר המנגן ותזמורות  ,באמצעות שירים אלוותיצרו 

  .הקונסרבטוריונים

לקידום וטיפוח תרבות על השותפות  ,צוות הפיקוח על החינוך המוזיקלי ודתי נתונה לכלת

תודה  .השיריםבחירת הסיוע בעל  ,למאיה שביט .המוזיקה ובמקהלות בתי הספרהשירה בשעורי 

. על תרומה להוצאת חוברת זו ,פתח תקווהלוי מנהלת קונסרבטוריון -מדרשלומית ל תמיוחד

מאגף פרסומים  במזכירות  מן'תורגרביב ל .השיריםהקלדת על עבודתו המקצועית ברופי 'לאיתי ג

  .על הפקת הדיסק "סקורפיו"הפדגוגית ולדפוס 

  

  בהוקרה

  בצלאל קופרווסר

 .ר מוזיקה"מפמ
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  רּוַח רּוחַ 

    

  רּוַח רּוַח רּוַח רּוחַ 

  ?ָלָּמה א ִּתְשָּכב ָלנּוחַ 

  ִמן ַהֹּבֶקר ִּתְשּתֹוֵלל

  ְוִהֵּנה ְּכַבר ָּבא ַהֵּליל

  

  

  

  ?ִמי ִנְׁשַאר        

  

  ֹאֶרן ֹתֶרן ִציּפִצֹּפֶרן        

  ֶזַרח ֶתַרח ַעל ַהֹּגֶרן        

  ְמתּוֶשַלח ַעל ָהָהר        

  ?ִמי ִנְׁשַאר        

  

  

    

  ָׁשלוֹׁש ַמְרִמיטוֹת              

    

  ֲאַנְחנּו ָׁשלֹוׁש ַמְרִמיטֹות              

  ן ֵאיֶנּנּו ַמְמִעיטֹותִליׁשוֹ               

  ַרק ַּפַעם ְלֶׁשַבע ְׁשִמּטֹות              

  ֲאַנְחנּו יֹוְרדֹות ִמן ַהִמיּטֹות              
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  ֵצל ּוֵמי ְּבֵאר

  

 ַּבִמְדרֹון ֵמַעל ַהָּואִדי

 ֵעץ ַהְשֵקִדָיה ּפֹוֵרחַ 

 ָּבֲאִויר ִניחֹוַח ֲהַדִּסים 

 ֶזה ַהְּזָמן ִלְפֵני ַהַּקיץ 

 ְׁשָעָריו ַהֵּלב ּפֹוֵתַח 

 ְוָתִמיד ְּברּוִכים ַהִּנְכָנִסים

 

 ְּבָּיִמים ֲאֶׁשר ָּכֵאֶּלה 

 ְמַחִּכים ַעד ּבֹוא ַהַּלִיל 

 ְמַחִּכים ִלְצָעִדים ְקֵרִבים 

 א סֹוְגִרִים ֶאת ַהָּבִריַח 

 א עֹוְצִמים ֶאת ָהֵעיַנִים 

 ְּבָּיִמים ָּכֵאֶּלה ַמְקִׁשיִבים

 

 ִמי ֶשָרֵעב ִיְּמָצא ֶאְצֵלנּו ַּפת ֶׁשל ֶלֶחם 

 ִמי ֶשָעֵיף ִיְּמָצא ֹּפה ֵצל ּוֵמי ְּבֵאר 

 ִמי ֶשֻסָּכתֹו נֹוֶפֶלת 

 ס ַּבֶּדֶלת ֶחֶרש ִיָּכנֵ 

 ֶחֶרש ִיָּכֵנס ְוַעד עֹוָלם יּוַכל ְלִהָשֵאר

 

 ִמי ֶשָרֵעב ִיְּמָצא ֶאְצֵלנּו ַּפת ֶׁשל ֶלֶחם 

 ִמי ֶשָעֵיף ִיְּמָצא ֹּפה ֵצל ּוֵמי ְּבֵאר 

 ִמי שֻסָּכתֹו נֹוֶפֶלת 

 ֶחֶרש ִיָּכֵנס ַּבֶּדֶלת 

 ְוָתִמיד יּוַכל ְלִהָשֵאר

 ֶזה ַהַּבִית ֶשָּבִנינּו 

 ֶזה ָהאֹוֶרן ֶשָנַטְענּו 

 ֶזה ַהְּׁשִביל ְוזֹוִהי ַהְּבֵאר 

 ִמי ֶּׁשָּבא ְלֹפה ַאִחינּו 

 ִמי ֶּׁשָּבא ָיֵסב ִאָּתנּו 

 ְוַהַּׁשַער ׁשּוב א ִיָּסֵגר

 

 ֶזה ַהַּבִית ֶשָּבִנינּו 

 ֶזה ָהאֹוֶרן ֶשָנַטְענּו 

  ְלִהָשֵארְוָתִמיד יּוַכל 
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 ֶעֶרב ָּבְכָפר

 

 ָנטּו ַעל ְּגָבעֹות, ים ָיְרדּוְצָללִ 

 ְוַהֹּצאן ֶיֶהֶמה

 ַחִליל רֹוֶעה ָיִעיר ֲעָדִרים

 

 ַלִלים ַלְטפּו ְלֹצאן ַהָּבאֹותְט 

 "ֵהי, ֵהי"ְוַהֵהד ַיֲעֶנה 

 ְלקֹול ְקִריַאת ַהׁשֹוְמִרים

 

 ְׁשכּור ְטַלִלים ְוֵריחֹות ְקסּוִמים, ְוָהֶעֶרב

 ָיַרד ַעֵלי ְכָפר

  ִלים ְוָתִנים ְקַטִנים ָּבַאָפרִעם ְיֵליל ׁשּועָ 
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  יםִח ָר ּפְ ת הַ ידַ ִח 

  

 ,ַּבָּיד ִּפְרִחי ּפֹוֵרחַ 

 ;ַא ַאל ַּתִּביטּו ּבוֹ 

 ְוַרק ַעל ִּפי ָהֵריחַ 

 .ִקְראּו ָנא ִלי ִּבְׁשמוֹ 

  

 

 ִּפְרִחי ַּבָּיד

 

  

 :ָנא ֵריחוֹ  ָהִריחּו

 ָּכל ֶיֶלד ִיָּקֵחהּו

  !ִאם ַרק ִיְקָרא ִּבְׁשמוֹ 

  ,הּוא ָלָבן
  ,הּוא ָאֹדם
  ,הּוא ָּכֹחל
  ,הּוא ָצֹהב
  ,הּוא ָסֹגל



14 

 

    



15 

 

  

  ְׁשֵני ׁשוַֹׁשִּנים

  

  ,נֹוָׁשן, ָאִׁשיר ָל ִׁשיר ַעִּתיק

  .ָאִׁשיר ָל ֶזֶמר ַעל ׁשֹוָׁשן

  ָהֹיה ָהיּו ִלְפֵני ָׁשִנים

  .ְׁשֵני ׁשֹוַׁשִּנים, ְׁשֵני ׁשֹוַׁשִּנים

  ,ָרחֹוק ַהּיֹום, ָהָיה ֶזה ְּכָבר

  .ֵׁשִני ָאֹדם, ֶאָחד ָלָבן

  

  ,ִּכְׁשֵני ַאִחים, ֶאָחד-ַּגן-ְּבֵני

  .ִצְּמחּו חֹוִחים, ִצְּמחּו ָעֶלה

  ָּגָון- ְצחֹורֵעת ָּבא ַהֹּבֶקר 

  ,ָּפַקח ֵעיַנִים ַהָּלָבן

  ְוֶעֶרב ָּבא ְוַרד ַהּיֹום

  .ָעַצם ֵעיַנִים ָהָאֹדם

  

  ּוַבֵּלילֹות ּוַבֵּלילֹות

  .ָנְׁשבּו רּוחֹות ָּבם ַקִּלילֹות

  ,ֹּכה ִלְבְלבּו ַעד ָּבָאה ָיד

  ,ָיד ֶׁשָּקְטָפה ׁשֹוָׁשן ֶאָחד

  – ְוֵאין יֹוֵדַע ַעד ַהּיֹום

  .ֶאת ַהָּלָבן אֹו ָהָאֹדם

  

  ִּכי ַהּנֹוָתר ,יֹוְדִעיםְוַרק 

  ...ִלּבֹו ִנְׁשַּבר, ִלּבֹו ִנְׁשַּבר

  ָהֹיה ָהיּו ִלְפֵני ָׁשִנים...

  .ְׁשֵני ׁשֹוַׁשִּנים, ְׁשֵני ׁשֹוַׁשִּנים

  ,ָרחֹוק ַהּיֹום, ָהָיה ֶזה ְּכָבר

  .ֵׁשִני ָאֹדם, ֶאָחד ָלָבן
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  ְּדַבש

  

   ְּדַבש ִנָּגר

   ְּכֵמי ָנָהר

   ָהלּום ִנְׁשָאר

  ;עֹוֵבר ָּתִמים

   ּתֹוכֹו ִיְסַער

   ִיְפַעם ִנְמָהר

   ְּכֶרֶטט ַּגל

  .ְּבתֹו ַיִּמים

  

  ,ֵיז ַהְּדַבׁש

   ִנְגָרׁש חֹוֵמר

   ִמַּיֲעָרה

  ;ָלַאָּגִנים

  ,ֶמֶתק ָחש

   ֶׁשל יֹום ָחָדׁש

   ָּכל ַהּלֹוֵקק

  .ַּבֲעָדִנים
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  ַטַעם ַהָּמן

  

 ִּגְזָרֵת ַּתְבִנית ֹנָגה

 ֵריָחּה ֵנְרד ּוְבמֹור סּוָגה

 ִׂשְפתֹוַתִי ַאְרָגָמן

 ִניָבן ִּבינֹות ַטֲעָמן ָמן

 

 ַטַעם ַהָּמן ַהָּמן ַהָּמן 

 ִאם ְיֻסַּפר א ְיָאָמן

 

 צּוף ִּתירֹוׁש ָחָלב ּוְדַבׁש

 א ְיַרוּוִני ִחִּכי ָיַבׁש

 צּוף ִּתירֹוׁש ָחָלב ּוְדַבׁש

 א ְיַרוּוִני ִחִּכי ָיַבׁש

 

ֵעת ֶאַּׁשק ִׂשְפתֹוַתִי 

ַּתְׁשִקיִני ֲעָדַנִי  

  

 ַּבת ִׁשיָרִתי עּוִפי ָנא

  מּול ַּתָּמִתי ַּכּיֹוָנה

 ַּבת ִׁשיָרִתי עּוִפי ָנא

  מּול ַּתָּמִתי ַּכּיֹוָנה

 

 ָּבָרה ִהָּנה ַּכַחָּמה

  ְנִעיָמהִלְוַית ֵחן 
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  ֲאִני ְלדוִֹדי

  

  ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי

  ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים

  ִתי ַכָּלהוֹ ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאח

  ְּבָׂשִמי- ָאִריִתי מֹוִרי ִעם

   ִּדְבִׁשי- ִעםָאַכְלִּתי ַיְעִרי 

  ֲחָלִבי-ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם

  ִאְכלּו ֵרִעים

  ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים ְׁשתּו
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  יםינִ ִּמ ת הַ עַ בְ ץ ִש ֶר אֶ 

  

 ִשיֳּבִלים ֶאל מּול ַחָּמה 

 ְּבִרָּנה יֹוְצִאים ַיְחָּדו ַהּקֹוְצִרים 

 ַהָּדָגן ָלֲאָדָמה 

 ַנֵשק ְּבֹתם ִעַּדן ִמְמָטִריםְמ 

 

 ֶאֶרץ ָּבה ִׁשְבָעה ִמיִנים 

 ֶאֶרץ ְׂשעֹוָרה ִחָטה ְוֵעָנב 

 ֶאֶרץ ַזִית ּוְתֵאִנים 

  –ִׁשירּו  -ְוִרמֹון ְוַגם ְּתַמר ַהָּזָהב 

  

 ים ָּבנֹות ָׁשבֹות ִמ ַר ּכְ לָ 

 ִּבְמחֹולֹות ּוְבִׁשיָרה ַאִּדיָרה 

 ֲעָנִבים ַוֲאָהבֹות 

  ֶּתֱאֹסף ְּבֶׁשַפע ָּכל ַנֲעָרה

  

   ...ארץ בה

  

 ַּתַחת ֵעץ ַהְּתֵאָנה 

 ה ּומֹור ְוצּוף ַהָּזָהב ְלבֹונָ 

 ת ֵאיֵנ ַמֲאִמיָנה ָא

  ִּבְדַבׁש ְוָחַלב הּוא רֹוֶצה אֹותָ 

  

   ...ארץ בה

  

 יק ַעל ֵעץ ִמ ְס ָהִרּמֹון מַ 

 ק חוֹ ַר ְמ ֶאת ָּפָניו ָרִאינּו לְ 

 ֵאי ִלַּבּנּו התנפץ 

  חּוט ֶאל ִּפי ַהָּמתֹוקְּכִרּמֹון ׁשַ 

  

   ...ארץ בה

  

 ִמן ָהִזיָת ׁשּוב ִנְלָמד 

 ַלֲעׂשֹות ּתֹוָרה ְוַגם ָאֲהָבה 

 ַהָּתָמר ּתֹוִׁשיט ׁשּוב ָיד 

  ֶנֶפׁש ֵאׁש ֶלָהָבהיר ּבַ עִ בְ תַ וְ 

  

   ...ארץ בה

  

 ַהֵּפרֹות ַעל ַהֻּׁשְלָחן 

 ים ִר צָ י נְ לֵ ְּבתֹו סַ  ִשיֳּבִלים

 אן כָ ִאם ִהַּגְענּו ַעד לְ 

  ְוֶעְׂשִריםעֹוד ֹנאַהב ְוַעד ֵמָאה 

 

   ...ארץ בה
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 יר ֶזה ְּכמוֹ ִלְהיוֹת ַיְרֵּדןִׁש לָ 

 

  ירִׁש לָ 

 :ֶזה ְּכמֹו ִלְהיֹות ַיְרֵּדן

 ן ה ַּבָּצפוֹ לָ עְ מַ ַאָּתה ַמְתִחיל לְ 

 ף ּוִמְתַחֵּצף צֵ שוֹ  צֹוֵנן, ָצִעיר

 ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ִצֳּפִרים ַּבְּסַב 

 ן הֶ ְוָכל ַאַחת מֵ 

 ִצּפֹור ַּגן ֵעֶדן 

  ִּכי

  ירִׁש לָ 

 ֶזה ְּכמֹו ִלְהיֹות ַיְרֵּדן 

  

 

ָיֶמי  

 ׁשֹוְטִפים ְּכמֹו ַיְרֵּדן 

 רֹוָמה ּוְכמֹותֹו זֹוֵרם ַאָּתה דָ 

 ֶּפֶרא -ַעל ַהחֹוִפים צֹוֵמַח ֵעֶׂשב

 הָאלְ הָ -הָאלְ הָ -הָאלְ ֲאָבל הָ 

 ֶמי יאֹון מֵ ּגְ 

 א ָיֶמיֲה 

  ׁשֹוְטִפים ְּכמֹו ַיְרֵּדן

 

 

סֹוְפ  

 ַע ְּכמֹו ַיְרֵּדן ווֹ גְ לִ 

 ְלֵהָאֵסף ְלַאט ֶאל ָים ַהָּמֶות 

 ַּבָּמקֹום ַהָּנמּו ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם 

  ֲאָבל

 ֵמֹראׁש ָהֵרי ַהֶּׁשֶלג 

 דֹוָלה צֹוֶהֶלת גְ  הלָ ּוַּבֲהמ

ַאֲחֶרי  

 ים ָלֶהם ּכִ פָ ִׁשיֶרי ְמ 

 ֲהא 

  יר ֶזה ְּכמֹו ִלְהיֹות ַיְרֵּדןִׁש לָ 

 



במקהלה
רים

תשע”ה


