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מדינת ישראל
משרד החינוך

מוזיקה לכיתות ג-ד
נושא השיעור: השיר "אצלנו בחצר"

 

עם המורה: שלומית הלל
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מה נעשה היום?
נלמד כיצד אומרים שלום בשפות שונות. •

נשיר את השיר "אצלנו בחצר" מאת נעמי שמר וננתח את המבנה שלו.•

נכיר את הקשר בין המילים ללחן על פי מבנה השיר ונלווה אותו בתנועה. •

נגלה ששירים יכולים להגשים חלומות. •
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מה להביא לשיעור?
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בונג'ורנו  איטליה

צרפת

יפן
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אלוהה

אוהיו
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אצלנו בחצר
מילים ולחן: נעמי שמר

ֶאְצֵלנּו ֶּבָחֵצר 
ְּבֵצל ֲעֵצי ַהַּזיִת 

ָּבִאים ְּבֶדֶרְך ְּכָלל 
ָהמֹון אֹוְרִחים ַלַּקיִץ 

ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם 
ָׂשָפה ִמֶּׁשּלֹו 
וְֶדֶרְך ִמֶּׁשּלֹו 

ְלַהִּגיד ָׁשלֹום. 

ֵּבן ֵמִאיַטְליָה אֹוֵמר ּבֹוְנג'ֹוְרנֹו 
ַּבת ִמָּצְרַפת אֹוֶמֶרת ּבֹוְנז'ּור 

ַקן ִמַּיָּפן אֹוֵמר אֹוָהיֹו 
ְּכֶׁשהּוא ָּבא ְלִבּקּור 

קאי ֵמָהוָאי אֹוֵמר אלוהה
טניה ִמְּבִריַטְניָה אֹוֶמֶרת ָהלֹו 

ָּכל ִמי ֶׁשָּבא ֵאֵלינּו ַהַּביְָתה 
יֵׁש לֹו ָׁשלֹום ִמֶּׁשּלֹו. 

X2
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ָצַבְענּו ֶאת ַהָּגֵדר 
ָקַצְרנּו ֶאת ַהֶּדֶׁשא 

יְַלֵדי ָּכל ָהעֹוָלם 
יּוְכלּו ַעְכָׁשו ָלֶגֶׁשת 

ִלְפּתַֹח ִלְרוָָחה 
ֶאת ַהַּׁשַער ַהָּירֹק 

ּוְלָהִביא ְּבָרָכה 
ֵמָרחֹוק ָרחֹוק. 

ג'וניה ִמֶּקְניָה ּתֹאַמר ִלי ַג'ְמּבֹו 
יַאן ִמָּיוָן ָקִליֶמָרה יֹאַמר 

צ'ין ִמִּסין יֹאַמר ִניַכאּוַמה 
וְיִָּׁשֵאר ַעד ָמָחר 

ִּגיל ִמְּבָרִזיל יֹאַמר ּבּום ִּדיָא 
קֹוקֹו ִמָּמרֹוקֹו יֹאַמר ַאְהָלן 

וְַהְּבָרָכה ֶׁשהּוא יִָביא ִלי 
ִהיא ַהָּיָפה ִמֻּכָּלן. 

X2



8

ֶאְצֵלנּו ֶּבָחֵצר 
ְּבֵצל ִאיָלן ּפֹוֵרַח 
יְַלֵדי ָּכל ָהעֹוָלם 
ָּבִאים ְלִהְתָאֵרַח 

ֶאְצֵלנּו ֶּבָחֵצר 
יְַלֵדי ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
רֹוְקִדים ַּבַּמְעָּגל 
וְאֹוְמִרים ָׁשלֹום.

X2
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אצלנו בחצר
מילים ולחן: נעמי שמר

ֶאְצֵלנּו ֶּבָחֵצר 
ְּבֵצל ֲעֵצי ַהַּזיִת 

ָּבִאים ְּבֶדֶרְך ְּכָלל 
ָהמֹון אֹוְרִחים ַלַּקיִץ 

ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם 
ָׂשָפה ִמֶּׁשּלֹו 
וְֶדֶרְך ִמֶּׁשּלֹו 

ְלַהִּגיד ָׁשלֹום. 

ֵּבן ֵמִאיַטְליָה אֹוֵמר ּבֹוְנג'ֹוְרנֹו 
ַּבת ִמָּצְרַפת אֹוֶמֶרת ּבֹוְנז'ּור 

ַקן ִמַּיָּפן אֹוֵמר אֹוָהיֹו 
ְּכֶׁשהּוא ָּבא ְלִבּקּור 

קאי ֵמָהוָאי אֹוֵמר אלוהה
טניה ִמְּבִריַטְניָה אֹוֶמֶרת ָהלֹו 

ָּכל ִמי ֶׁשָּבא ֵאֵלינּו ַהַּביְָתה 
יֵׁש לֹו ָׁשלֹום ִמֶּׁשּלֹו. 

ָצַבְענּו ֶאת ַהָּגֵדר 
ָקַצְרנּו ֶאת ַהֶּדֶׁשא 

יְַלֵדי ָּכל ָהעֹוָלם 
יּוְכלּו ַעְכָׁשו ָלֶגֶׁשת 

ִלְפּתַֹח ִלְרוָָחה 
ֶאת ַהַּׁשַער ַהָּירֹק 

ּוְלָהִביא ְּבָרָכה 
ֵמָרחֹוק ָרחֹוק. 

ג'וניה ִמֶּקְניָה ּתֹאַמר ִלי ַג'ְמּבֹו 
יַאן ִמָּיוָן ָקִליֶמָרה יֹאַמר 

צ'ין ִמִּסין יֹאַמר ִניַכאּוַמה 
וְיִָּׁשֵאר ַעד ָמָחר 

ִּגיל ִמְּבָרִזיל יֹאַמר ּבּום ִּדיאָ 
קֹוקֹו ִמָּמרֹוקֹו יֹאַמר ַאְהָלן 

וְַהְּבָרָכה ֶׁשהּוא יִָביא ִלי 
ִהיא ַהָּיָפה ִמֻּכָּלן. 

ֶאְצֵלנּו ֶּבָחֵצר 
ְּבֵצל ִאיָלן ּפֹוֵרַח 
יְַלֵדי ָּכל ָהעֹוָלם 
ָּבִאים ְלִהְתָאֵרַח 

ֶאְצֵלנּו ֶּבָחֵצר 
יְַלֵדי ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
רֹוְקִדים ַּבַּמְעָּגל 
וְאֹוְמִרים ָׁשלֹום.
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רגע של מחשבה על מבנה השיר

במה שונים הפזמונים בשיר "אצלנו בחצר" 
מפזמונים שאנחנו מכירים בשירים אחרים?
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אצלנו בחצר
מילים ולחן: נעמי שמר

ֶאְצֵלנּו ֶּבָחֵצר 
ְּבֵצל ֲעֵצי ַהַּזיִת 

ָּבִאים ְּבֶדֶרְך ְּכָלל 
ָהמֹון אֹוְרִחים ַלַּקיִץ 

ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם 
ָׂשָפה ִמֶּׁשּלֹו 
וְֶדֶרְך ִמֶּׁשּלֹו 

ְלַהִּגיד ָׁשלֹום. 

ֵּבן ֵמִאיַטְליָה אֹוֵמר בונג'ורנו 
ַּבת ִמָּצְרַפת אֹוֶמֶרת בונז'ור 

ֵקן ִמַּיָּפן אֹוֵמר אֹוָהיֹו 
ְּכֶׁשהּוא ָּבא ְלִבּקּור 

קאי ֵמָהוָאי אֹוֵמר אלוהה 
טניה ִמְּבִריַטְניָה אֹוֶמֶרת ָהלֹו 

ָּכל ִמי ֶׁשָּבא ֵאֵלינּו ַהַּביְָתה 
יֵׁש לֹו ָׁשלֹום ִמֶּׁשּלֹו. 

ָצַבְענּו ֶאת ַהָּגֵדר 
ָקַצְרנּו ֶאת ַהֶּדֶׁשא 

יְַלֵדי ָּכל ָהעֹוָלם 
יּוְכלּו ַעְכָׁשו ָלֶגֶׁשת 

ִלְפּתַֹח ִלְרוָָחה 
ֶאת ַהַּׁשַער ַהָּירֹק 

ּוְלָהִביא ְּבָרָכה 
ֵמָרחֹוק ָרחֹוק. 

ג'וניה ִמֶּקְניָה ּתֹאַמר ִלי ַג'ְמּבֹו 
יאן ִמָּיוָן קלימרה יֹאַמר 

צ'ין ִמִּסין יֹאַמר ניכאומה 
וְיִָּׁשֵאר ַעד ָמָחר 

ִּגיל ִמְּבָרִזיל יֹאַמר ּבּום ִּדיָא 
קֹוקֹו ִמָּמרֹוקֹו יֹאַמר ַאְהָלן 

וְַהְּבָרָכה ֶׁשהּוא יִָביא ִלי 
ִהיא ַהָּיָפה ִמֻּכָּלן. 

ֶאְצֵלנּו ֶּבָחֵצר 
ְּבֵצל ִאיָלן ּפֹוֵרַח 
יְַלֵדי ָּכל ָהעֹוָלם 
ָּבִאים ְלִהְתָאֵרַח 

ֶאְצֵלנּו ֶּבָחֵצר 
יְַלֵדי ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
רֹוְקִדים ַּבַּמְעָּגל 
וְאֹוְמִרים ָׁשלֹום.

ביתבית

בית

פזמוןפזמון
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חלוקה למשפטים מוזיקליים בבית ובפזמון
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רגע של מחשבה- קשר בין מילים למנגינה

בית

אצלנו בחצר 
בצל עצי הזית 

באים בדרך כלל 
המון אורחים לקיץ 

לכל אחד מהם 
שפה משלו 
ודרך משלו 

להגיד שלום. 

פזמון

 בן מאיטליה אומר בונג'ורנו
 בת מצרפת אומרת בונז'ור

 קן מיפן אומר אוהיו
 כשהוא בא לביקור

 קאי מהוואי אומר אלוהה
 טניה מבריטניה אומרת הלו

 כל מי שבא אלינו הביתה
 .יש לו שלום משלו
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מסכמים
 

ראינו היום ששירים יכולים לתת תקוה ולהביע משאלה.
 

שרנו את השיר "אצלנו בחצר" מאת נעמי שמר ולמדנו לומר שלום בשפות 
שונות.

ניתחנו את מבנה השיר והיחס בין המשפטים  בחלקי השיר.

למדנו להבחין בקשר בין המילים והלחן בשיר.
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ממשיכים למשימה 

הכינו רשימה של שירים שמביעים תקווה, משאלה ויכולים להפוך את ה"בידוד" ל"▪

עידוד".

השמיעו את השירים לבני המשפחה שלכם ושירו איתם יחד.▪

שימו לב למבנה השיר ולהתאמה בין מילים ולחן בשירים שבחרתם.▪


