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 מדינת ישראל

                                               משרד החינו� 

 מינהל החינו� הדתי

 ד"הפיקוח על החינו� המוסיקלי בחמ     
 

 'לק טח  מזמור שיר

 

 ניגונים שבלב

 מסורת ופיוט, תפילה,  שירים מן המקורות

 וקובץ של יצירות מוסיקליות

 

   
 

 

 

 

 
 ::::בכתיבת החוברת השתתפובכתיבת החוברת השתתפובכתיבת החוברת השתתפובכתיבת החוברת השתתפו

 
 ....ד"מפקחת ארצית על החינו� המוסיקלי בחמ    ----איילה רייכרטאיילה רייכרטאיילה רייכרטאיילה רייכרט

 .יעו� פדגוגי מוסיקלי        ----רונית יעקבירונית יעקבירונית יעקבירונית יעקבי

 .מלחינה ויוצרת        ----לאה אולשרלאה אולשרלאה אולשרלאה אולשר

 .ותזמורי�, תווי�כתיבת, מדריכה        ----אילנה שרגואילנה שרגואילנה שרגואילנה שרגו

 .עיצוב גרפי            ----רחלי קינדרחלי קינדרחלי קינדרחלי קינד
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 'חלק ט  זמור שירמ

 

 דדדד""""תכנית ייחודית לחינוך המוסיקלי בחמתכנית ייחודית לחינוך המוסיקלי בחמתכנית ייחודית לחינוך המוסיקלי בחמתכנית ייחודית לחינוך המוסיקלי בחמ
 

,  נערכה והופקה, היא תכנית ייחודית בחינו� המוסיקלי אשר נכתבה' חלק ט מזמור שירמזמור שירמזמור שירמזמור שיר

מוגש קוב� של יצירות ושירי� מ� , בחוברת  זאת.  ד"במיוחד עבור מוסדות החינו� בחמ

 . מסורת ופיוטי� , שירי תפילה: קורותהמ

 ).מלכי� ב פרק ג פסוק טו" ('ועתה קחו לי מנג� והיה כנג� המנג� ותהי עליו יד ה"

 .מפסוק זה אנו לומדי� את הקשר המתקבל בי� המוסיקה להוויה הנבואית

 ואנו כא� מבקשי� לפתוח לתלמידנו את הצוהר לעול� של הניגו� של ישראל סבא

ואני אומר שעול� , אומרי� שקרוב עול� הנגינה אצל עול� התשובה "י�'מודזאל מ אמר רבי ישר

 " . הנגינה הוא עול� התשובה

ניגוני� :  "המתבסס  על  הפסוקי�  והרעיונות  הקשורי�  לנושא,  וסיקליהפע�  נבחר  חומר  מ

 . יש� לצד חדש#מתו� רפרטואר מסורתי של ניגוני� ושירי� יהודיי� , "שבלב

מ�  הראוי  שכל  התלמידי�  במוסדות  החינו� .הקוב�  מומל�  ללימוד  בשיעורי  המוסיקה  ובכלל

�ניגוני� "  '  מזמור  שיר  ט"  ת  יכירו  את  השירי�  שבתכני,  הממלכתיי�  דתיי�  והממלכתיי

 .ובאמצעות� יחזקו  ויפנימו את האמונה בקדוש ברו� הוא,  "שבלב

 

דרכו  ילמדו ,  חומר  מוסיקלי  זה  יהווה  חלק  בלתי  נפרד  מ�  הרפרטואר  בחינו�  המוסיקלי

 . בתנועה ובנגינה, מרכיביה והשלכותיה בשירה, התלמידי� את שפת המוסיקה

, והכוונה היא, תתת  על  יסודות  מוסיקליי�  ורקע  תוכני יהודימוש"  'מזמור  שיר  ט  "התכנית  

תו�  שיתו�  פעולה ,  ת/י  המורה  הכולל"וה�  ע,  י  המורה  למוסיקה"שהשימוש  בה  יעשה  ה�  ע

 .פורה ומפרה ביניה�

 

� !בהצלחה ובהנאה  לכול

 אילה רייכרט

 ד"מפקחת ארצית על החינו� המוסיקלי בחמ

 

 :תודות

ולחזני� ששמחו ששיר� , למנהלי המקהלות, למעבדי�, י�לזמר, למוסיקאי�, למלחיני�

 " .'מזמור שיר ט"מתפרס� ב 
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 הוראות לשימוש בחוברת
 

 

 

 
 . חוברת זאת מיועדת למורי� למוסיקה ולמורי� כוללי�  וגננות

', טקס וכד, בהתא� למטרות שונות כמו שיעור, השימוש בחוברת יעשה ברמות מקצועיות שונות

והאמצעי� הטכניי� והלוגיסטיי� , שכבת הגיל, עות של התלמידי�ובהתא� לרמת הידי

 .העומדי� לרשות המורה במוסד החינוכי

 

הרעיונות המובאי� בה מהווי� פתח . הפעילויות המובאות בחוברת זו ה� בבחינת הצעות בלבד

� .יכולי� להציע ולפתח , כאחד, למגוו� עשיר של פעילויות נוספות אשר המורי� והתלמידי

 

 .שאינ� כלולי� בה, ומל� לנצל את העקרונות ואת הפעילויות המוצעי� בחוברת ג� בשירי�מ

 

�ונית� ליישמה בהתא� לרמות העשייה , החוברת מיועדת לתלמידי� בגילאי� שוני

 .המתאפשרות בכל גיל
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 נ  אייל גולן"תהלים ק 24

 

 .8 הללויה 
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 זכריאלעזר א'       רידיד נפש                          

 

ְְמׁשֹך ַעְבָדך ֶאל ְרצֹוָנך ְ ְּ 

ַתֲחֶוה מּול ֲהָדָרך ְִיׁשְ ּ 

ִָמּנֹפת צּוף ְוכל ַטַעם ֶ 

י חֹוַלת ַאֲהָבָתך ְַנפׁשִ ְ 

ַהְראֹות ָלה ֹנַעם ִזיָוך ְּבְ ּ 

פַחת עֹוָלם ְְ◌ָהְיָתה ָלך ׁשִ ְ 

 ְֶיִדיד ֶנפׁש ָאב ָהַרֲחָמן

ָּירּוץ ַעְבָדך כמֹו ַאָיל ְּ ְ ּ 

 ְ ְיִדידּוָתךִּכי ֶיֱעַרב לֹו
 ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם

א ֵאל ָנא ְרפא ָנא ָלה  ָָאּנָ

ֵ◌ָאז ִתְתַחֵזק ְוִתְתַרפא ּ ּ ּ ּ 
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 אלעזר אזכרי' ר ידיד נפש

 

 

 רקע כללי

 

את הפיוט ,  בצפת16אלעזר אזכרי שחי במאה ה'  כ� הגדיר ר"כמיהה לדבקות ואהבת הש�"

 ה"ה והאקרוסטיכו� הבנוי מש� הקב"מעידי� על כ� גילויי החיבה והקרבה לקב. שלו

 .הפיוט זכה לפופלריות רבה בקרב כל קהילות ישראל והוא מושר לפני קבלת השבת

. מעט מהנוסח השגור והמוכר נוסח השונה, הנוסח המובא כא� הוא על פי כתב ידו של המחבר

, ורבמק" שפחת"של המילה  אחד השיבושי� הבולטי� שנפלו בשיר במהל� השני� הוא החלפה

 ."שמחת"במילה 

 

 
 אפיוני� מוסיקליי�

 
 .  בסגנו� ולס 3\4מנגינת הפיוט כתובה ב

המכי� ,  והחלק  הראשו�  של  השיר  מתחיל  באופ�  שקט  ורגוע  יותר,  הדגשה  רבה  למילה  ידיד  נפש

 . מתו� האהבה  המוחלטת לבורא עול�, את סערת הרגשות הקרבה ובאה

 

 מבנה 

 מבוא כלי  א  א  ב ב

 )רצונ�.... ידיד נפש (י משפטי� פותח וסוגר   מורכב משנא

השני  הוא  סקבנצה  בירידה  לראשו� .      המנגינה  מתחילה  גבוה  יותר  ומשפט  ראשו�  ושלישי  זהי�ב

 ).וכל טע�...ירו� עבד�(

 מעבר מקהלה 

  משפט ראשו� שרה המקהלה  ומשפט שני שר הסול� וממשי� לשיר כמו את חלקי ב א

 

 הצעות לדרכי עבודה

 
 ידי� ילוו בתבניות הבאות בקולות גו* או בכלי הקשה שוני�התלמ .1

 

 בתבנית אוסטינטו   טה טה טה   טה טה טה     טאא     טאא '        בחלק א

 

 
 

 טאא            טאא           טה טה טה   טה טה טה '         בחלק ב       

 
 



 8

 

 

, רבע  תיבות  במשקל  משולשאפשרות  נוספת  שהילדי�  ימציאו  תבנית  מקצב  באור�  של  א

 פ התבניות שהמציאו"ובחלק ב של המנגינה  יאלתרו ע

 

בהאזנה .  התלמידי�  ימצאו  את    מילות  הפועל  בשיר  וסמנו  אות�    בעיגול   .2

 .וו בתנועה  כל פועל באופ� שונה לשיר ימציאו  ויל

כדאי  לשוחח  ע�  התלמידי�  על  הקשר  שבי�  הטקסט  למוסיקה  ובמיוחד  .3

עצמת  השירה  מתגברת  לנוכח  ההתקשרות  הנפשית .  (עלפרשנות  של  המבצ

 ).לבורא
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 עממי יווני: לח�   עלי מוהר: מילי�   שיר השיירה
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 עממי יווני: לח�   עלי מוהר: מילי�   שיר השיירה

 

 הצעות לדרכי עבודה

 
 ריקוד ע� מקלות ע� סרטי�. 1

  מקלת  הקשועל שתי ההדגשות בהתחלה שתי רקיעות וארבע
 מניפי� יד אחת 

 ל ביד השנייה"כנ
� להוריד לאט את הידיי

 ולהקיש על ה רצפה

 

 הקדמה כלית

 

 מניפי� ידיי� מצד לצד 
 ושוב מקישי� על הרצפה 

 

 
זוג ילד יוצרי� שער וכל אחרי� עוברי� דרכו בשתי שורות 

 �  מעגלי� 2ויוצרי

 

 בלשונות רבות מספור דיברנו
וזה את זה כמעט בכלל שלא 

 הכרנו
 ומקומות רבי� מאוד עזבנו

 ורק מקו� אחד רצינו ואהבנו
 ומקומות רבי� מאוד עזבנו

 .אל האר# באנו, ואל האר#

 נכנסי� למרכז המעגל

 
 יוצאי� החוצה 

 

 ונמשכת שיירה
 מ� המאה שעברה

 רחוקי� כבר היוצאי�
 איכרי� וחלוצי�

 שעמלו עבדו בפר�
 בלי לראות את סו� הדר�

 נוועכשיו עוברי� אנח
 לא שקטנו ולא נחנו
 לא ימשיכו בלעדינו
 .זוהי הרפתקת חיינו

 

 מגטאות ומחנות הגחנו תנועת כמו בבית הראשו�
אל הביצות ואל הישימו� 

 נוהלכ
מרוסיה , מקצות ערב...

 ופולניה
הדלקנו אור ג� בדימונה ג� 

 .בדגניה
 מרוסיה ופולניה, מקצות ערב

הדלקנו אור ג� בדימונה ג� 
 בדגניה

  על המקלות של החברי� בצדדי� להקיש

 

 
 הקשה אחת  וריקעה  

 חוזר 
  ספירות 4הרמות ידיי�  בהדרגה  לפי 

 ל בירידה "כנ
  השורות הקודמות 4חוזרות 

 

 ומכל הגלויות
 וע� כל הבעיות

 ע� נוצר ואר# קמה
 ושפה אשר נרדמה

 שוב התחילה מתעוררת
 ומדברת ומדברת

 מסביב יהו� הסער
 רב הקושי והצער

  יש על מה לשמוחאבל
 יש עוד כח, יש עוד אומ#
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 ל כמו הבית הראשו� "כנ

 

 אי� ישראל צומחת מסביבנו
היא חזקה יותר מכל 

 חסרונותינו
 וג� הנגב עוד יהיה פורח

 .ועוד נדאג שהזק� יהיה שמח
 וג� הנגב עוד יהיה פורח

 ועוד נדאג שהזק� יהיה שמח

 � כמו בפזמו� הקוד

 

 

 

 

 

 
  הליכה בנחש מתפתל

 

 ומכל הגלויות
 וע� כל הבעיות

 מסביב יהו� הסער
 רב הקושי והצער

 אבל יש על מה לשמח
 .יש עוד כח, יש עוד אומ#

 ונמשכת שירה
 מ� המאה שעברה

 רחוקי� כבר היוצאי�
 � וחלוצי�יכריא

 שעמלו עבדו בפר�
 בלי לראות את סו� הדר�

 ועכשיו עוברי� אנחנו
 לא שקטנו ולא נחנו
 לא ימשיכו בלעדינו
 זוהי הרפתקת חיינו

 

 

 התלמידי� יסמנו  את המילי� המתחרזות בשיר .2

  התלמידי� ישירו את השיר ואת המילה האחרונה ישיר כל פע� סול� אחר .3

בפזמו�  קמי� הילדי� .יושבי� בצורת האות חית  ומעבירי�  חפ�  מאחד לשני  .4

�  יוצרי� טור וצועדי�  אחרי הילד האחרו�  שאליו הגיע החפ, שהשתתפו  

       בבית השני מעבירי� חפ� נוס* לקבוצה נוספת של ילדי� ובפזמו� צועדי� בטור 

 ל בבית השלישי"ומצטרפת ג� הקבוצה הראשונה בטור משלה כנ,       אחרי   הילד האחרו� 

 ל ע� כלי נגינה"כנ .5

 8 תופי� ל8ה "ס(כל תיבה  בהצטברות , בבית הראשו� מעבירי� תופי� מיד ליד  .6

� תבפזמו� מנג� כל ילד לפי הסדר ארבע פעמוו) ילדי

 ל בשני הבתי� הבאי� ע� כלי הקשה אחרי� "כנ .7
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 דוד זהבי: לח�  פניה ברגשטיי�: מילי� ניגוני�
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 דוד זהבי: לח�  פניה ברגשטיי�: מילי� ניגוני�

 

 
 רקע כללי 

 
�  גבתוהתיישבה  בקיבו    ,  1930פניה  ברגשטיי�  עלתה  לאר�  בשנת      . �כתבה  בעיקר  שירי  ילדי

�שיריה  עוסקי�  בחוויות  שעוברות  על .  ואלו  כתובי�  מנקודת  מבט�  של  הילדי�  ועוסקי�  בה

�בי� .  בהתייחסות  שלה�  לטבע  או  בחיות  הטבע  והמשק;  ילדי�  בחיי  היומיו�  שלה�  בקיבו

 ."יש בדיר טלה קט�", "האוטו שלנו גדול וירוק", "בוא אלי פרפר נחמד: "שיריה

מנגינות "במושגי�  חקלאיי�  כדי  להראות  את  השתרשות  "  ניגוני�  "המשוררת  משתמשת  בשיר  

וה�  מתפתחי�  אצל ,  ניגוני�  כפי  שזורעי�  גרעיני�  וזרעי�"  שתלו"ההורי�  .  בתוכה"  בית  אבא

 . בתה בעורקיה ובדמה

 

 מרומניה למשפחה חסידית שעלתה , נולד ביפו.מאבות הזמר העברידוד זהבי מלחי� השיר הוא 

   יפו  כשיצא  לרחובות.את  מסורת  השירה  היהודית  באירופהדוד  זהבי  אביו  היה  חז�  ובביתו  ספג  

 . את צלילי המזרח של העיר הערביתקלט

" מלאו  אסמינו  בר"כמו  ,  והרבה  לכתוב  שירי  עבודה  ושירי  שדה  וכפר,  היה  ממיסדי  קיבו�  נע�  

 .ועוד" החלו�", "יהישושו� מדבר וצ", "שיר השדה", )לחנוכת האס� בנע�(

 

 
 מסתירי� מטפחת יד

 

 
 פותחי� באיטיות את כ* היד ומגלי� את המטפחת

 
� מניעי� את המטפחת תו� כדי נגיעה בחלקי גו* שוני

 
 מעבירי� מיד ליד

 לחפו� ולהניח את האגרו* על החזה

 
� להחזיק את המטפחת פרושה  בשתי הידיי� לפני

 לקרב אל הפני� ולהרחיק
 שלהניח על הרא

 
 תנועות ע� הראש קדימה ואחורה 

 באצבעות יד אחת למשו� את המטפחת כלפי מעלה
 להוריד לאט

 �לחפו� את המטפחת להניח ראש כעל כפות הידיי� ולעצו
� עיניי

 שתלת� ניגוני� בי אימי ואבי
 ניגוני� מזמורי� שכוחי�

 גרעיני� גרעיני� נשא� לבבי
 עתה ה� עולי� וצומחי�

 
ת עתה ה� שולחי� פארו

 בדמי
 שורשיה� בעורקי שלובי�
 ניגוני� אבי ושיריי� אימי

 בדופקי נעורי� ושבי�

 
 הנה אאזי� שיר ערשי הרחוק

 הביע פי א� אלי בת
 הנה לי תזהרנה בדמע וצחוק

 
 איכה וזמירות של שבת

 כל הגה ית� וכל צליל יאל�
 בי קולכ� הרחוק כי יהו�
 עיני אעצו� והריני איתכ�

 מעל לחשכת התהו�

 

 

 לבוגרי� יותר אפשר לעבוד בזוגות ע� בדי� אלסטיי� גדולי� ולעודד את הילדי� *
 .להמציא כוריאוגרפיה שתביע את המילי�
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 מבנה

 

 א א  ב  ג  

 

 הצעות לפעילות

  קבוצות #3בשירה   הכיתה תתחלק ל. 1

 וקבוצה' כול� ישירו את חלק ב,  קבוצה ראשונה תשיר את חלק א  קבוצה שניה את  א 

 ' תשיר את חלק ג'  ג

 הילדי� ישירו את השיר למעט המילי� . הילדי� יסמנו מילי� שמתארות מוסיקה . 2

 .המסומנות או להיפ� ישירו רק את המילי� המסומנות

3. � ,    ישמיעו בכיתה , יקליטו אות� , הילדי� ימצאו ניגוני� שעברו מדור לדור במשפחת

 . אוס* רחב של ניגוני�             ובהדרגה  הילדי� יכירו
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 שלמה קרליב�    אליהו הנביא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 אליהו הנביא אליהו התשביאליהו הנביא אליהו התשביאליהו הנביא אליהו התשביאליהו הנביא אליהו התשבי

 אליהו הגלעדיאליהו הגלעדיאליהו הגלעדיאליהו הגלעדי

 במהרה יבוא אלינו עם במהרה יבוא אלינו עם במהרה יבוא אלינו עם במהרה יבוא אלינו עם 

 משיח בן דודמשיח בן דודמשיח בן דודמשיח בן דוד
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 שלמה קרליב�    אליהו הנביא

 רקע כללי

, ובימי אחזיה בנו בימי אחאב מל� ישראל, ליהו נביא ישראל ניבא ופעל בתקופת בית ראשו�א

 ב#א   כי�מל  הסיפורי� על אליהו ועל פעולותיו נמצאי� בספרי. בממלכת ישראל

 )א, ז"י 'מלכי� א. (מתושבי גלעד, וכ� אליהו הגלעדי, אליהו נקרא אליהו התשבי

 

 

 מבנה 

 פתיחה כלית המבוססת על  החלק השני 

 חלק א  בנוי משלושה משפטי� פותחי� ואחרו� סוגר

�מה  שגור�  לשיר  להיות ,  ומסתיי�  על  הדומיננטה,  חלק  ב    מתחיל  בסקבנצה    והוא  חוזר  פעמיי

 .  י ובלתי מסתיי�מעגל

 .השיר מאופיי� בסינקופות שמדגישות את דמותו המיוחדת של אליהו הנביא

 

 

 

 הצעות לדרכי עבודה

1.  �התלמידי�  ימצאו  את  הכינויי�    של  אליהו  בטקס    וישוחחו  על    המקור  שממנו  ה�  באי

 ) . שמות מקומות (

צמיד  לה�  כינויי�  התלמידי�  ימצאו  דמויות  יהודיות  מקראיות  או  הסטוריות    שאפשר  לה .2

 � . הלקוחי� במקומות באר� ישראל  ובעול

 התלמידי� יאזינו לשיר וימחאו כ* על ההברות המודגשות .   3

 וימחאו כ* כדי להדגיש את הסינקופה , התלמידי� ירקעו את הפעמה ברגל.   4

   כל  קבוצה  תלווה  בכלי  הקשה  אחר  את  הפעמה  בכל  אחד:  הכיתה  תתחלק  לשלוש  קבוצות.    5

� . במשפט הרביעי כול� ינגנו יחד. זה אחר זה, משלושת המשפטי� הראשוני

� אחד הילדי� ילווה במצילתיי� את הצלילי� המודגשי

ויאמרו  את  המילה  סינקופה  במקומות  המתאימי� ,  התלמידי�  ילמדו  את  המונח  סינקופה.  6

 בשיר 

 "ב� דודמשיח " סינקופה  –" אליה"סינקופה  " אליה" סינקופה  #"אליה"
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 : התלמידי� ינגנו את השלד המוסיקלי של חלק ב.7

 

 

 ל"התלמידי� יאלתרו את התבנית הנ. 8

 ) בפתיחה הכלית( וימצאו היכ� אפשר לשלב את התבנית בשיר 

 

 ליווי זה מתאי� עד קטע האילתור כי לאחריו יש טנרספוזיציה

 

 הצעה לריקוד

 עמידת מוצא מעגל הליכה

 ו� נגד כיוו� השע

 
 מתחילי�  ברגל  ימ�  הפותחת  הצידה  שמאל  משכלת 

 מלפני� ימי� שוב פותחת ושמאל משכלת מאחור
 אליהו הנביא

 אליהו התשבי ל"כנ

 אליהו הגלעדי ל"כנ

 � אליהו הגלעדי ארבעה צעדי� במקו

 במהרה   שני צעדי� למרכז המעגל ושתי מחיאות

 יבוא אלינו ל"כנ

 במהרה ל"כנ

 ע� משיח ב� דוד רניתארבעה צעדי� אחו
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 שלמה אלקב# עממי מרוקאי לכה דודי 

 

 

 ,,,,לכה דודי לקראת כלהלכה דודי לקראת כלהלכה דודי לקראת כלהלכה דודי לקראת כלה
  ....פני שבת נקבלהפני שבת נקבלהפני שבת נקבלהפני שבת נקבלה

 

 ,,,,שמור וזכור בדיבור אחדשמור וזכור בדיבור אחדשמור וזכור בדיבור אחדשמור וזכור בדיבור אחד
 ,,,,השמיענו אל המיוחדהשמיענו אל המיוחדהשמיענו אל המיוחדהשמיענו אל המיוחד

 

 ,,,, אחד ושמו אחד אחד ושמו אחד אחד ושמו אחד אחד ושמו אחד''''הההה
 ....לשם ולתפארת ולתהילהלשם ולתפארת ולתהילהלשם ולתפארת ולתהילהלשם ולתפארת ולתהילה

 

 ,,,,לקראת שבת לכו ונלכהלקראת שבת לכו ונלכהלקראת שבת לכו ונלכהלקראת שבת לכו ונלכה
 ,,,,כי היא מקור הברכהכי היא מקור הברכהכי היא מקור הברכהכי היא מקור הברכה

 

 ,,,,מראש מקדם נסוכהמראש מקדם נסוכהמראש מקדם נסוכהמראש מקדם נסוכה
 ....סוף מעשה במחשבה תחילהסוף מעשה במחשבה תחילהסוף מעשה במחשבה תחילהסוף מעשה במחשבה תחילה

 

 ,,,,לכה דודי לקראת כלהלכה דודי לקראת כלהלכה דודי לקראת כלהלכה דודי לקראת כלה
  ....פני שבת נקבלהפני שבת נקבלהפני שבת נקבלהפני שבת נקבלה

 
 
 
 

 רקע כללי

שחי , יוסי ב� יוסיהפייט� הראשו� הידוע בשמו הוא . אנו מכירי� פיוטי� כבר מתקופת התלמוד

בתקופות . מכא� ואיל� יש פריחה של היצירה הפיוטית. #6מאה ה בישראל#אר�ככל הנראה ב

 .מאוחרות יותר מוסיפי� הפייטני� חידושי� לכתיבה בצורת חריזה וכ� האקרוסטיכו�

וכ� , יוטי� נכנסי� לנוסח הקבע של התפילהופ, בימי הביניי� נוצרי� פיוטי הסליחות והקינות

 .להזדמנויות אחרות כמו זמירות השבת

בעת , ה לע� ישראל"הפיוט ממשיל את הקרבה בי� הקב. הפיוט שלפנינו מיועד  לקבלת שבת 

 קבלת שבת המלכה
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 מאפייני� מוסיקליי�

 י חז� סול�"הפיוט מבוצע ע

 מבנה מוסיקלי

 א,,, ב א,, א, א א

 )סלסולי מלודיה עשירי�(י� בשירה מליסמתית הביצוע מאופי

לבי� פה ) ור ע� רביעית מוגבהת סי בקר בעליה'פה מז(המנגינה נעה כל הזמ� בי� מודוס לידי 

 . מה שיוצר תחושה של המשכיות,  לה3מעניי� שהסיומת על הדרגה ה. ור'מז

  

 הצעות לדרכי עבודה

 התלמידי� יתבקשו לאפיי� את הקטע. 1

 ? אי� שר? מי שר: להנחייה      שאלות 

 ?       על מה ש� החז� את הדגש

ולאור� כל אחד מהמשפטי� אחד מה� הול� ושראת , התלמידי� יושבי� במעגל .2

 ובסו* המשפט בוחר ילד שיחלי* אותו, מנגינת הפיוט

 ותו� כדי האזנה ה�  נעי�  כל אחד בתורו ,  כמספר המשפטי�12התלמידי� מתפקדי� ל .3

 .     לפי הסדר

 המוכרת לה� מהבית, לבקש מהתלמידי� שיביאו הקלטות או ישירו גרסה אחרת של הפיוט .4

 התלמידי� יציירו את הקווי� המלודיי� של הפיוט .5

שנגמרות בלה , פ הסול�"ויאלתרו בשירה מלודיות ע, ור 'התלמידי� ישירו סול� פה מז .6

 )הדרגה השלישית כמו בפיוט(

 ויאלתרו מנגינות שנגמרות בדו, ה לידי התלמידי� ילמדו וישירו את המודוס פ

 וילוו בכלי� מלודיי�    , התלמידי� יאזינו לפיוט וישימו לב לחילופי� של שני הסולמות שלעיל .7

 .     את הצלילי� דו או לה לפי הופעת� במנגינת הפיוט
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 אבי קור� נדב מדינה ואבנר צדוק לקראת שבת  
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 הצעות לדרכי עבודה

 
 אחת מסמלת נשי� והשניה גברי�. זו מול זו, עמידת מוצא שתי שורות

 

 דו� טקה דו� טקה דו� כ* כ*
 דו� טקה דו� טקה  דו� כ* 

� אפשר לחלק את המקצב בי� דרבוקה ופחי

 

 הקדמה כלית

 צעד סגירה מצד לצד  וארבע פסיעות קדימה
צעד סגירה מצד לצד והושטת ידיי� מצד לצד 

 כלפי מעלה

 
�  צועדי� קדימה הבני

 ומקיפי� את הבנות
 ארבעה צעדי� אחורה 
 וכפות ידיי� מצד לצד
 הבני� שלוש מחיאות
 הבנות שלוש מחיאות 

 לפתוח ידיי� בעיגול כלפי מעלה
 שלוש רקיעות

 

 

 לכה דודי לקראת כלה
 ..פני שבת נקבלה

 

 
 :ואבא מסלסל קולו בשירי שבת

 "דרור יקרא לב� ע� בת"
 ומפה צחורה נפרשת

 ולקי� נרותוד
 וכהד מ� העבר

  המנגינות חוזרות
 ומלא פתאו� הבית

                          באות� זמירות

 כמו בבית הראשו�

 

 לכה דודי לקראת כלה
 שבת מלכה הנה עולה

 ועולה תפילה, על השולח� חלה
שרי� כל בני הבית במקהלה 

 גדולה

 

 לוחשות שפתיו של אבא 
 ועיניו אורות

 המנגינות חוזרותוכהד מ� העבר 
ומלא פתאו� הבית באות� 

 זמירות

 

 

1.  � .התלמידי� יתארו את השבת על פי השיר וישוו ע� המנהגי� בבית

 ואחר כ� ישירו ויתארו  אות� בתנועה .  הילדי� יסמנו את ההברות המסולסלות בשיר .2

 .התלמידי� יסמנו את המשפטי� הלקוחי� מ� המקורות .3

 .ישזרו משפטי� מהמקורותהתלמידי� יכתבו שיר לשבת שבו  .4

דרור : "או לחזור על שני שירי שבת ממוצא תימני מתו� מזמור שיר א \נית� ללמד ו .5

 ".כי אשמרה שבת"ו" יקרא
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 כל זמ� שהנר הדולק אפשר לתק�כל זמ� שהנר הדולק אפשר לתק�כל זמ� שהנר הדולק אפשר לתק�כל זמ� שהנר הדולק אפשר לתק�

 תרגו� מאידיש% חסידי בעלזשר שלמה ארצי ע� מקהלת%ניגו� חסידי בעלז 

 

 

 כל זמן שהנר דולקכל זמן שהנר דולקכל זמן שהנר דולקכל זמן שהנר דולק

 זה הזמן כדי לתקןזה הזמן כדי לתקןזה הזמן כדי לתקןזה הזמן כדי לתקן

 יענקל הסנדלר צודקיענקל הסנדלר צודקיענקל הסנדלר צודקיענקל הסנדלר צודק

 כי מי יודע מה יהיה מחרכי מי יודע מה יהיה מחרכי מי יודע מה יהיה מחרכי מי יודע מה יהיה מחר

 כל זמן שהנשמהכל זמן שהנשמהכל זמן שהנשמהכל זמן שהנשמה

 כל זמן שהנשמה בקרביכל זמן שהנשמה בקרביכל זמן שהנשמה בקרביכל זמן שהנשמה בקרבי

 מודה אני לפניךמודה אני לפניךמודה אני לפניךמודה אני לפניך

 אני מודה לך בורא עולםאני מודה לך בורא עולםאני מודה לך בורא עולםאני מודה לך בורא עולם

 

 

 
 רקע כללי

 

  שהיה  צרי�,  מאבותיה  של  תנועת  המוסר,  מסופר  על  רבי  ישראל  מסלנט

  היתה  זו  שעת  ערב  מאוחרת  ורבי  ישראל  תהה  הא�  הוא .דלולתק�  את  סנ

 .בזמ� יספיק להגיע לסנדלר

  לא  הגעתי",  שאל  הרב"  ??הא�  אתה  עדיי�  יכול  לתק�  לי  את  הסנדל" 

 "?מאוחר מדי    

  שהנר כל  זמ�"הוא  אמר  "  ,רבי  "#הסנדלר  נשא  זוג  עיניי�  מופתעות  

 ..."אפשר עוד לתק�, דולק
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 סיקלי רקע מו

 

שלמה מוסי* את .  יש  פה  ביצוע  יוצא  דופ�  של  שילוב  בי�  מקהלת  חסידי�  לבי�  הזמר  שלמה  ארצי

�וצובע  את  הניגו�  באלתור  הדומה  בסגנונו  למוסיקת ,  סגנונו  המיוחד  על  שירת�  של  החסידי

 . נשמה

 

 הצעות לדרכי  פעולה 

 

 התלמידי� ילמדו לשיר את מנגינת הניגו�  .1

 .קהלה וירימו את יד� בסו* כ משפטהתלמידי� יקשיבו למ .2

במקביל  לשירת  המקהלה  יקשיבו  התלמידי�  לשלמה  ארצי  וירימו  את  יד�  בסו*  .3

 )  ה� אינ� חופפי� את משפטי המקהלה(המשפטי� שלו 

קבוצה  אחת  תגיב  לפיסוק  המוסיקלי  של :  התלמידי�  יתחלקו  לשתי  קבוצות .4

ב  לפיסוק  של  שלמה והקבוצה  השנייה  תגי,  המקהלה  ותרי�  יד  בסו*  כל  משפט

 .ותרי� את ידה בסו* כל משפט, ארצי

 .ל בנגינת שליש לקבוצה אחת ופעמו� לקבוצה השנייה"אפשר לבצע את הפעילות הנ

 כ� יתבלט האלתור של שלמה ארצי 
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 נ  אייל גול�"תהלי� קהללויה 
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 רקע כללי

  �במזמור  זה  שלוש  עשרה  קריאות  להלל  את .  המזמור  השישי  והאחרו�  במקב�  מזמורי  ההילולי

�, "הללוהו"עשרת  הצווי�  של  .  ג    מידות  של  הרחמי�"והדרשני�  אומרי�  שה�  רמז  לי,  הש

  ארבעה  צווי�    המזכירי�  מקומות  ומידות  שיש  להלל –'  בקבוצה  א:    מתחלקי�  לשתי  קבוצות

��  בה�  את  תהילות שיש  לנג,  המזכירי�  כלי  נגינה,  שישה  ציוויי�'  בקבוצה  ב.  בה�  את  הש

� . הש

 

 

 
לאחר  הפתיחה  הכלית  ע�  תקיעות  השופר  יש  פתיחה  קולית  של    שתצי  שורות  הטכסט 

 הראשונות

 .אחר כ� חוזרת אותה מלודיה לשאר הפסוקי� ע� שינויי� קלי�  לקראת  הסו*

 
  ט קה דו� –הקשות בדרבוקה כלווי למילה  הללו 

 עות המילי�בשאר המילי� לווי בתנועה בידיי�  לפי משמ
 הללויה 

 הללויה הללו אל בקדשו

 הללו ברקיע עוזו

 הללוהו בגבורותיו

 הללו כרוב גודלו

 הללו בתקע שופר

 הללו בגבורותיו 

 הללו כרוב גודלו

 הללו בתקע שופר

 

 
 ;מצלתיי� קטנות מצטרפות בסו* כל משפט

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 הללו בנבל וכינור

 הללו בתו� ומחול

 הללו במיני� ועוגב 

  בצלצליהללו

 שמע

 הללו בצלצלי  תרועה

 קול הנשמה תהלל יה

 

 מעבר

 הללו בנבל וכינור

 

 הצעות נוספות לפעילות 

 .והשניה את כל יתר המילי�, "הללוהו"קבוצה אחת תשיר את המילה  .1

 .�"המורה יציג בפני התלמידי� חומר נוס* על כלי נגינה  מתקופת התנ .2

בה� מצויני� כלי , )�"ונקורדנציה לתנק(� "התלמידי� יחפשו  פסוקי� נוספי� בתנ .3

 .או אלמנטי� מוסיקליי� אחרי� , נגינה

 .וכלי נגינה מודרניי�  שקיימי� בימינו, �"כדאי לערו� דיו� על כלי הנגינה בתנ .4
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 ניגו� יוחנ� הסנדלר

 
 רקע כללי

 ".ניגוני מירו�"ניגו� זה הוא אחד הניגוני� מתו� הרפרטואר העשיר של 

הניגוני�  היו  אות� .    שנה#150כבר  למעלה  מ,  ג  בעומר  במירו�  עוברת  מדור  לדור"מסורת  הנגינה  בל

היו  אלו  אות� .  טבריה  וצפת,  ירושלי�:  ניגוני�  שנוגנו  בשמחות  של  הישוב  היהודי  בערי  הקודש

 . ניגוני� שהושמעו בחתונות או בשמחות בית השואבה

ניגוני "הגיעו  למסקנה  ש,  ו  את  התופעהשחקר,  יעקב  מזור'  אנדרי  היידו  ופרופ'  המוסיקולוגי�  פרופ

ומש�  ה�  נפוצו  על  פני ,  אלא  שמירו�  שימשה  לה�  כלי  קבול,  אינ�  ניגוני�  שמקור�  במירו�"  מירו�

� . כל האר
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, ע�  כול�,  ה�  השתלבו  בשמחה.  וא*  מי  שאינ�  יהודי�,  למירו�  באו  עולי  רגל  מכל  תפוצות  ישראל

�ניגוני� ,    למצוא  ניגוני�  מירוניי�  שמקור�  במזרח  אירופהכ�  אפשר.  וכ�  שילבו  ג�  את  מנגינותיה

 .ב"ערביי� וכיו, דרוזיי�, יווניי�, טורקי�, , מהמזרח התיכו�

�    ניגוני�  המנוגני� #"  ניגוני  עליה"אחד  מהסוגי�  הוא  ,  הניגוני�  במירו�  מתחלקי�  לכמה  סוגי

, שהכליזמר  בראשה,  חוגגי�בער�  בחצות  מתארגנת  קבוצת  .  יוחנ�  הסנדלר'  בדר�  אל  ציונו  של  ר

�, יוחנ�  הסנדלר  שנמצא  במעלה  ההר'  אל  הציו�  של  ר,  והיא  מתקדמת  ועולה  תו�  שירה  וריקודי

נקראי� כ� משו� שה� מבוצעי� תו� כדי התקדמות " עליה"ניגוני ה. בדר�  לבית הקברות של מירו�

ני�  שקטי�  ורגועי� מעצ�  טבע�  ה�  ניגו.וג�  משו�  שה�  גורמי�  עליה  רוחנית  למשתתפי�,  בעליה

 . ג� מבחינת הקצב

 
 מבנה השיר

 
 מבוא קצר

� מבוא קצר של התופי

 א א  ב ב ג ג     

 תוספת כלי� א א ב ב  ג ג 

 א א  ב ב  ג ג 

 � מעבר אילתור תופי

 מנגינה הרמונית א א ב ב ג ג 

 א א  ב ב ג ג 

 מחיאות כפיי� חליל ותופי�  אא  בב גג+ 

 � תו* סיו

 

 עילותהצעות לדרכי פ

 

 א דו� הס דו� דו�   א  דו� הס כ� כ� 

 
 דו� קטה קטה כ� כ�  . ב דו�  קטה קטה  דו� דו�   ב

 
 דו� קטה קטה  דו� טק . ג דו� קטה קטה דו� כ�  ג
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 מבנה נגינה בדרבוקה ריקוד

 � שלושה טורי
  ימי�  קדימה  אחורה 1א  טור  

 קדימה אחורה 
  רקיעות 2  צעדי�  קדימה  ו4

 בימי� 
    ימי�  קדימה 2טור  .  ב

 4אחורה  קדימה  אחורה  
צעדי�  אחורנית  ושתי 

 רקיעות 
  ימי�  קדימה  אחורה 3טור  .  ג

  צעדי� 4קדימה  אחורה  
  רקיעות בימי�2בסיבוב ו

 מבוא קצר של התופי� בכל חלק מנג� סול�

 א א  ב ב ג ג     

 

 

 תוספת כלי� א א ב ב  ג ג  בכל חלק מנגנת קבוצה  ל "כנ 

   ג ג א א  ב ב

 

בכל  חלק  ינג�  קוד�  סול�  ל"כנ 
והקבוצה  צענה  לו  בחלק 

 החוזר 

 א א ב ב  ג ג 

 א א  ב ב  ג ג 

 

  מעגלי�  ורוקעי� 3לסדר  
 � במקו

 � מעבר אילתור תופי� אילתור של סולני

כול�  רוקדי�  במקביל 
 � במעגלי

כל  הקבוצות  מנגנות 
כל  אחת  את ,  במקביל

 התבנית שלה כאוסטינטו  

  הרמונית א א ב ב ג ג מנגינה

 

 

 א א  ב ב ג ג ל"כנ ל "כנ

ל  בתוספת  ש  מחיאות "כנ
 4כפיי�  שמלוות  את  

  �קבוצה  א  קדימה (הצעדי
' אחורה  וקבוצה  ג'  קבוצה  ב

� ) סיבוב במקו

מחיאות  כפיי�  בכל  משפט 
וחזרה )  שתי  תיבות(ראשו�  

על  התבניות  שלעיל  בחזרת 
 כל חלק וחלק

מחיאות  כפיי�  חליל +  
 �  אא  בב גגותופי

 

 

 

  � תו* סיו
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 יאיר שריו� %קול קורא  
 .יאיר שריון: לחן ושירה, מילים

 HD Studio   חגי דוידוף: הפקה מוזיקלית, קולות, עיבוד, הרמוניקה, גיטרה
 
 
 

 

 

 קול קורא לך

 לשוב להיות אחד
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  רקע כללי

 

הוא חפש צליל חדש ואלתר  , בנוהגו במכוניתו, המחבר מספר שתו� כדי שובו מתפילת שחרית

הקול . לא ידעתי מה הדבר, נעזרתי  בקולי כבקר� אור למצוא בתוכי משהו. "על המלה קול

 "קול קורא ל� לשוב להיות אחד" המשי� להתנג� ובעקבותיו בא ההמש� 

 

 מבנה 

 � השיר נחלק לשני חלקי

 החלק הראשו� בנוי על הפסוק הראשו� והחלק השני על הפסוק השני

 לק הראשו� מתחיל על הח

 

 הצעות לפעילויות

�ולברר איזו מילה מקבלת דגש מיוחד ובאיזו , כדאי לקיי� שיחה על הילדי� על משמעות המילי

 ? צורה ומדוע

 בכיתות הגבוהות כדאי ללמד ג� את הקול השני 

 

 בכתיבה ובנגינה   ,  הילדי�  ילמדו את סול� מי מינור בשירה 

 .לילי� המופעי� בשירויסמנו את הצ, ובהאזנה 

 � מי : וישירו אותו במילה אחד , התלמידי� יבחרו את הצליל החשוב בסול

 ' לשיר את השיר בסולפג

 :לחלק את הכיתה לחמש קבוצות

 .מפה דיאז ועד דו למעלה וכול� שרי� את המי בסו*: כל קבוצה שרה צליל אחד

:  המילי� של המשפט הראשו�  קבוצות וכל קבוצה שרה את אחת3אפשר ג� לחלק את הכיתה ל

 . ל� וכול� ביחד את המילה אחד, קורא, קול

 

 . אפשר להוסי* תנועה לכל קבוצה ותנועה אחידה למילה אחד
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 עמוס יפרח   שמחת הלב

 
� רונית יעקבי:  מילי

 

 
 

 

 

 שיר נשיר כולנו יחדשיר נשיר כולנו יחדשיר נשיר כולנו יחדשיר נשיר כולנו יחד

 זה ניגון שבא לו מהלבזה ניגון שבא לו מהלבזה ניגון שבא לו מהלבזה ניגון שבא לו מהלב
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 רקע כללי 

 

 בקאמרי" נעמי"תיאטרו� וההצגה ,  טלוויזיהעמוס יפרח כתב לתכניות

 "אדרבא" את להקת 94והקי� ב,  עבד ע� יאיר דלל ולהקת מדי�

 . מושפעת ממקצבי� בלקניי� ותורכיי� " שמחת הלב"היצירה 

   

 מאפייני� מוסיקליי�

 

1. �בסו* . בהקדמה בסו* משפט ראשו� אומרי� את המילה יחד ומלווי� בשתי מחיאות כפיי

 ומרי� מהלב ומלווי� בשלוש טפיחות על החזה משפט שני א

 בחלק א  שרי� את כל הטכסט 

 �מלווי� בקולות גו* שלוש  בטפיחות על '  בחלק ג. בחלק ב הופכי� את סדר המשפטי

 הברכיי� וטט טה על החזה  ושוב שלוש טפיחות וטה טה במחיאות כ* 

 תנועה חפשית בידיי� כשבכל משפט מתחלפת יד'   בחלק ד

  ללוות בדרבוקה לפי סדר המשפטי� אפשר .2

 משפט ראשו� דו� טק דו� טק דו� כ* כ*

� משפט שני דו� טק דו� טק דו� טקה דו
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 אוהד מוסקובי�   ניגו� נשמה 
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 שקיבל עיבוד מודרני  ומשרה אוירה של שמחה וריקוד , זה ניגו� שירתי של הברות ללא משמעות

 

 מבנה

 מצת כלי הקשה ופסנתר  חוזר ומתעצ�  ע� תופי� ובאס  ונחלש למעבר מצומצ�הקדמה מצו
 סול� '  א  א 
 ע� מקהלה שבה שומעי� את המנגינה באוקטבה גבוה יותר'  א א  
 מצטרפי� ילדי� באוקטבה מעל למבוגרי�'   ב ב 
 'ב ב 

 מעבר קצבי ואחר כ� מלודי ושוב מעבר קצבי 
 ילדי� '  א  א
 מבוגרי� שרי� אוניסו�ילדי� ו'  א א 
 כול� '  ב ב 
 כול�'  ב ב

 � מעבר כלי וקולי ע� חומר חדש ואילתור ע� סממני� מזרחיי
 שירה של כול� בהפרשי אוקטבות' ב ב
 'ב ב

 

 הצעות לדרכי פעילות  

  מינור ואחר כ� לסיו� סי במול מזורC פעמי� אקורד 3בחלק א משפט ראשו� לנג� . 1

 י� סי במול ולסיו� דו מינור אקורד3משפט שני להיפ� 

 בחלק ב לנג� רק את הטרצות של האקורדי� הקודמי� כשה� מפורקות  

פ  הרגיסטרי�  השוני� "כדאי  ללוות  את  האקורדי�  הללו  בכלי�  מלודיי�  אלט  וסופרא�  ע

 . בשירה

 אפשר ללוות בדרבוקה . 2

 � ק כ* טקה דו�  דו�   דו� דו� ט, כ* טקה  דו� דו�  כ* ט קה  דו� דו

� טק טק  דו�  הס,   כ* טקה דו�  דו� , כ* ט קה  דו� דו� ,  כ* טקה  דו� דו

 

 מלי� לראש חודש

 איזה חודש איזה חודש  איזה חודש חודש טוב

 )'זה ניס� וכו, חודש שבט , בא אדר , בא חשוו� (איזה חודש איזה חודש  עכשיו תשרי   

 

 ריקוד 

 עמידת מוצא מעגל לכיוו� השעו�

 ל לצד השני ובמקו� המחיאות סיבוב"כנ, )טט טה ( מחיאות 3 צעדי דהירה  הצידה  ו6חלק א  

  צעדי� אחורנית 4 צעדי דהירה למרכז המעגל 4חלק ב  

 קפיצות במקו� 8 ' חלק ב

 מחיאה מצד לצד תו� כדי עמידה במקו� , במעברי� טפיחה

 


