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מדינת ישראל
משרד החינוך

מוזיקה לכיתות ד-ו
נושא השיעור: סיפורו של שיר זיכרון 

עם המורה: אורית לוי

נא הצטיידו בדף ועיפרון 
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מה נעשה היום?

נכיר את השיר" מה אברך" מאת רחל שפירא ויאיר רוזנבלום▪
נכיר את השיר בדרכים מגוונות ומיוחדות לשיעור מוזיקה:▪

נצפה בסרטון ונכיר את סיפורו של השיר
נלמד על דרך מוזיקלית להביע שאלה ותשובה

לבסוף נסכם עם משימה מוזיקלית▪
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מה להביא לשיעור?
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התבוננו בתמונה והאזינו לקטע
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רגע של מחשבה

 האזינו לשיר הבא הנקרא " מה אברך". 

כתבו על דף: אילו דמויות שונות מופיעות בכל בית?
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" מה אברך"/ רחל שפירא. יאיר רוזנבלום
ָמה ֲאָבֵרְך לֹו, ַּבֶּמה יְבַֹרְך

זֶה ַהּיֶֶלד – ָׁשַאל ַהַּמְלָאְך.

ּוֵבַרְך לֹו ִחּיּוְך ֶׁשָּכמֹוהּו ָּכאֹור,
ּוֵבַרְך לֹו ֵעינַיִם ְּגדֹולֹות ְורֹואֹות,

ִלְתּפֹׂש ָּבן ָּכל ֶּפַרח ְוַחי ְוִצּפֹור
ְוֵלב ְלַהְרִּגיׁש ּבֹו ֶאת ָּכל ַהַּמְראֹות.

ָמה ֲאָבֵרְך לֹו, ַּבֶּמה יְבַֹרְך
זֶה ַהּנַַער – ָׁשַאל ַהַּמְלָאְך.

ּוֵבַרְך לֹו ַרְגַליִם ִלְרקֹד ַעד ֵאין סֹוף
ְונֶֶפׁש ִלזְּכֹר ָּבּה ֶאת ָּכל ַהְּלָחנִים,

ְויָד ָהאֹוֶסֶפת ְצָדִפים ֲעֵלי חֹוף
ְואֹזֶן ַקּׁשּוָבה ִלְגדֹוִלים ּוְקַטּנִים

ָמה ֲאָבֵרְך לֹו, ַּבֶּמה יְבַֹרְך
זֶה ָהֶעֶלם – ָׁשַאל ַהַּמְלָאְך.

ּוֵבַרְך ִּכי יָָדיו ַהְּלמּודֹות ִּבְפָרִחים
יְִצְלחּו ַּגם ִלְלמֹד ֶאת ָעְצַמת ַהְּפָלָדה,

ְוַרְגָליו ָהרֹוְקדֹות – ֶאת ַמַּסע ַהְּדָרִכים
ּוְׂשָפָתיו ַהָּׁשרֹות – ֶאת ִמְקַצב ַהְּפֻקָּדה.

ָמה ֲאָבֵרְך לֹו, ַּבֶּמה יְבַֹרְך
זֶה ַהֶּגֶבר – ָׁשַאל ַהַּמְלָאְך.

נַָתִּתי לֹו ָּכל ֶׁשֶאְפָׁשר ִלי ָלֵתת:
ִׁשיר ְוִחּיּוְך ְוַרְגַליִם ִלְרקֹד

ְויָד ְמֻעֶּדנֶת ְוֵלב ְמַרֵּטט,
ּוָמה ֲאָבֵרְך ְלָך עֹוד?

ָמה ֲאָבֵרְך לֹו, ַּבֶּמה יְבַֹרְך
זֶה ַהּיֶֶלד ָהֶעֶלם ָהַרְך.

ַהּנַַער ַהּזֶה – ַעְכָׁשו הּוא ַמְלָאְך.
ֹלא עֹוד יְָבְרכּוהּו, ֹלא עֹוד יְבַֹרְך.

ֱאֹלִהים ֱאֹלִהים ֱאֹלִהים,
לּו ַאְך ֵּבַרְכָּת לֹו – ַחּיִים

כתבו אילו דמויות 
שונות מופיעות בכל 

בית?
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הסיפור מאחורי השיר

 נצפה בסרטון המשלב תמונות מחייו של אלדד קרוק ז"ל
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שאלה ותשובה במוזיקה

כיצד אפשר להביע באמצעות המוזיקה שאלה ותשובה?
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שאלה ותשובה בשיר:

מנגינת הפזמון

מנגינת הבית
?במה שונות שתי המנגינות
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רגע של מחשבה: "שירה דיבורית"
בקטע הבא הזמרת רבקה זהר "מדברת" את מילות השיר: •

נַָת

ִּתי לֹו ָּכל ֶׁשֶאְפָׁשר ִלי ָלֵתת:

ִׁשיר ְוִחּיּוְך ְוַרְגַליִם ִלְרקֹד

ְויָד ְמֻעֶּדנֶת ְוֵלב ְמַרֵּטט,

ּוָמה ֲאָבֵרְך ְלָך עֹוד?

 מהי ההרגשה שנותנת
 "השירה הדיבורית"

?למאזין
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רגע השיא בשיר:
                             

ֱאֹלִהים ֱאֹלִהים ֱאֹלִהים,
 כיצד מדגישה הזמרת אתלּו ַאְך ֵּבַרְכָּת לֹו – ַחּיִים

?המשפט האחרון בשיר
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התבוננו בסרטון והאזינו לקטע

הנפת דגל המדינה
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כיווניות

בהורדת הדגל המנגינה איטית, ומתחילה בירידה 

בהנפת הדגל המנגינה מהירה, מטפסת ועולה ומשדרת תקוה



14

מסכמים

סיפורו של שיר זיכרון ✔

שאלה ותשובה ✔

עליה וירידה במוזיקה ✔
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לפניכם שתי משימות:

1. היכנסו ל"יוטיוב" וחפשו ביצועים שונים לשיר. לאיזה ביצוע אתם מתחברים?

2. היכנסו ל"ויקיפדיה" וחפשו מידע על כותבי השיר ומבצעיו:

רבקה זוהר-זמרת יאיר רוזנבלום- לחןרחל שפירא- מילים
ומבצעת השיר


