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  "ְוַהְזִּכירּו ִזְכרּו"
  *"זכרו והזכירו" הצעה לפעילויות בעקבות הצפייה בוידאוקליפ 

  
   מנחה לתקשורת-רחל עין הבר : כתבו

  ס היסודי"אית ארצית ללימודי התקשורת בביה אחר- קרין תירוש          
  מחוז צפון – מנחה מחוזית לתקשורת -          אנדה לורבר

   מנחה מחוזית לתקשורת במחוז הצפון-אנדה לורבר: עריכה ועיצוב
       
   ה"הקלטת נמצאת בכל מרכז פסג*  
  

       2000ס   "תש                                                                                                                                
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  "ְוַהְזִּכירּו ִזְכרּו
  יהודה עמיחי:                      מילים

  לוינסון  . דורון ב:                         לחן
  

  ָּפִנים ַרק זֹוְכִרים ְוָאָּתם

  ַהּמּוָׁשטֹות ַהָּיַדִים ֶאת ִּתְׁשְּכחּו ַאל

  .ַהִּמִּלים ְוֶאת ֹותְּבָקל ָהָרצֹות ָהַרְגַלִים ְוֶאת

  נֹוָרִאים ִלְקָרבֹות ַהְּיִציָאה ֶׁשַּגם, ִזְכרּו

  ָּתִמיד עֹוֶבֶרת

  ְמַׂשֲחִקים ִויָלִדים ְוַחּלֹונֹות ַּגִּנים ֶּדֶרְך

  .נֹוֵבַח ְוֶכֶלב

  ,ֶׁשָּנַׁשר ַלְּפִרי ְוַהְזִּכירּו ִזְכרּו

  .ֶהָעָנף ְוֶאת ֶהָעִלים ֶאת

  ִׁשיםַהָּק ַלּקֹוִצים ַהְזִּכירּו

  .ָּבָאִביב ִוירּוִקים ַרִּכים ֶׁשָהיּו

  ָהֶאְגרֹוף ֶׁשַּגם ִּתְׁשְּכחּו ְוַאל

  ְּפתּוָחה ָיד ַּכף ַּפַעם ָהָיה

  .ְוֶאְצָּבעֹות
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    :הרקע לשיר

כפר . שנהרג במלחמת העצמאות על כפר חוליקת, דיקי , י יהודה עמיחי לזכר ידידו"השיר נכתב ע

, השיר במקורו נקרא. את הנגב משטחי מדינת ישראל לעתיד לבואניתק  , כבשוהובטרם , זה 

קרא ,  ל" של יצחק רבין זלהירצחובמלאת שלושים ".   השיר השלישי על דיקי–חוליקת "

הולחן בידי דורון ". זכרו והזכירו " –הוסב שם השיר ל ,  בהסכמתו של עמיחי. המשורר שיר זה

  . ל "בין זלוינסון ליום השנה להירצחו של יצחק ר. ב

  

  : הקליפפרטים על

   הקליפ הופק בסיוע מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

   רון בניצוחה של רונית שפירא- מקהלת לי:רהיש 

   אילן שושן:יבימו 

  לוינסון.  דורון ב: הפקה

   איציק איפרגן: צילום

   מארי חן :עריכה 

  לוינסון. דורון ב:  מוסיקה

   רפי קדישזון: העיבוד לשיר

  ' ד4.5 :קליפ אורך ה

  מטלות בעקבות צפייה 

רצוי להיעזר בעבודה על הקליפ .  לכך לא מוספרו המטלות–סדר הופעת המטלות אינו מחייב אי 

  " ). הפרח של הלגה"או " הפירמידה( "באחד הכלים לניתוח טכסט חזותי 

  

מה , י מה ראית-התרשמות רגשית מהשיר:  אוורור רגשות בעקבות הצפייה בקליפ – שלב ראשון

.חשוב מאוד לא לדלג על שלב זה בעבודה על הקליפ. מה הרגשתי, שמעתי
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ניתוח השיר

 יד – איבר את המילים אשר מתייחסות אל הוהדגישוקראו את השיר   .א

  .כלב נובח, ידים מושטות, כף פתוחה, אגרוף: מצאו את הסמלים שמאחורי המילים  .ב

  )'גנים וכד, עצים. (ציינות צבע זהסמנו את המילים אשר מ. בירוק" צבוע " השיר   .ג

מהו .   המקהלההלבחירת המקום בו צילמתנו דעתכם ?  היכן צולם הקליפ  שימו לב   .ד

?השיר" צבע"הקשר ל

לאיזה סוג של קליפים שייך הקליפ : בדקו , על פי הקשר בין המילים לתמונות בקליפ  .ה

:שלפנינו

?) במדויק את הטכסט" מתרגמת"התמונה  ( מתרגם     

   ?  בין טכסט לתמונהאין קשראו )  התמונה מרמזת את הטכסט ( מאייר    

) התמונות הן אסוציאציה אישית של בימאי הקליפ (חופשי -אסוציאטיבי    

    ?  ההמנוןהתבוננו במילות השיר ושימו לב היכן שובצו דברי יצחק רבין אודות         

  ).מהלך העריכהשל הבימאי שהוכנסה ב תוספת ו היינשיבוץ זה(

     של   חיזרו אל דבריו ," התקווה " , קראו את מילות ההמנון הלאומי של מדינת ישראל.           ו

 ? ההימנון משמעות רבין אודותיו  והסבירו כיצד מסביר יצחק רבין את              יצחק

  

    הפתיח של הקליפ

?תיח זה למה לדעתכם נבחר פ? מה מצולם בפתיח הקליפ      * 

? מדוע נבחרה זווית זו ). מלמעלה למטה(,  גבוההתמזווירוב הצילום של הילדה הוא      * 

   ?איזו תחושה רצה הבמאי ליצור אצלנו הצופים 

לדעתכם נבחרו דווקא צבעים , מדוע. ינס כחולים'הילדה לבושה בחולצה ירוקה ומכנסי ג     * 

  ?אלה ללבוש הילדה 

תארו את תנועותיה של . אלא בליווי מוסיקלי בלבד, באים ללא מללצילומי הילדה      * 

  ? הילדה ונסו להסביר במה זה תורם  לאווירת הקלפי 

  !נמקו   ?הייתם משנים אותו ?האם הייתם מוותרים על הפתיח עם הילדה * 
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  השימוש בצבע

צולם צבעי המקום שבו מ, צבעי החולצות של בנות המקהלה. בקליפ יש שימוש רב בצבעים

  . הצבע המכסה בשוט מסוים את כל הפראם, הקליפ

.מצאו בקליפ את ההצבעים השונים ואת ההקשרים בהם הם מופיעים.1

?מה חשתם עם הופעתו על המסך. מצאו בקליפ את המקום שיש שימוש בצבע אדום.2

  ? במה הוא תרם להעברת המסר של השיר .3

  

ניתוח השפה החזותית של הקליפ

, לחיצות ידים: עושה שימוש רב בדימויים חזותיים) חזותיבהיותו טכסט (הקליפ .1

  ... דף השיר מוכתם בדם ועוד, דגל ישראל, אנדרטה, זוג יונים, נרות זכרון

oמצאו את הדימויים הללו והסבירו מה הם מסמלים ומה תרומתם לעיצוב המסר .  

o מה היא מסמלת ? מהי תמונת הסיום של הקליפ ?  

  .ות רבות של יצחק רביןבמהלך הקליפ מופיעות תמונ.2

o ניסו למקד (מצאו את כל התפקידים שיצחק רבין מילאה בחייו על פי התמונות אלה

)אותם בזמן

oהאיש ופועלו : כיצד תורמות התמונות להבנת דמותו של רבין ?  

  

  ניתוח השפה הקולית

אנו , ה בהשאל. מנגינה בסולם זה מקובלת כמנגינה עצובה .  כתובה בסולם מינורית השירמנגינ

ורי נשמעת לרוב כמנגינה 'מנגינה בסולם מז. עצוב, נוגה =  מינורי –משתמשים במונח זה 

היו מלחינים שנהגו להוסיף לסוף יצירתם , בעיקר בתקופה הקלאסית. שמחה ואופטימית

כדי לסיים את היצירה ברוח עליזה ,  ורי'קטע הכתוב בסולם מז, הכתובה בסולם מינורי

  . ואופטימית

נמקו תשובתכם, למילות השיר, לדעתכם , האם המנגינה מתאימה .  

ורי 'לסולם המז, לסיום השיר,  האם נראה לכם מתאים לשנות את סולם המנגינה

.נמקו תשובתכם ? האופטימי 
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מה האפקט . מלבד קולות המקהלה וקולו של איצחק רבין נשמעת בקליפ קול ירייה

?שיוצר קול זה 

  

  ות לפעילויות  הצעכסמל –ידיים ה

  באמצעות ציורים :1

  נתלה את הציורים על הקיר בכיתה וננסה למצוא מכנה משותף. כל ילד יצייר את כף ידו   )א

ניתן לבקש מראש לא לרשום שמות ולבקש מהתלמידים לנסות ". יד " ייחודיות לכל   )  ב  )ב

.לזהות  את בעלי הידיים המצוירות

  

  ".יד  " עבודה במילון בצירופי מילים  למילה: 2

ולקשר   כזכרון , יד כמצבה : לדוגמא".  יד "      עבודה במילון עם משמעויות נוספות למילה   

  . במיוחד עם הפתיחה והסיום–זאת למילות השיר ולקליפ 

  

  :פעילויות מומלצות באתרים שונים: 3

 htm.odot/bool/sites/il/12k.amalnet.www://http      

באילו בולים מצויירות ידיים?

עם אצבעות פתוחות , פתוחה, באילו בולים היד מתוחה?  

הידיים פותשבהם מצוירות כ מהם נושאי הבולים ?  

 באילו נושאים  עוסקים הבולים הללו ? באילו בולים  מצוירת היד מאוגרפת?  

ים בנושאים הללו דווקא כך שערו מדוע   מצויירות הידי ?

כנסו לאתר תצלומים מצאו תצלומים של ידיים?

: הורידו את התמונות שמוצאות חן בעיניכם וענו

  ?מה מיוחד בהם? מדוע בחרתם דווקא בתצלומים אלו  .א

?באילו זוויות צילום צולמו התצלומים שבחרת  .ב

?באילו מרחקי צילום צולמו התצלומים שבחרת  .ג

?מה גילית? ם לתצלומים של חבריך לכתההשווה את התצלומי  .ד

.בחר תצלום אחד בלבד מתוך כל התצלומים שבחרת ותן לתצלום כותרת  .ה
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  . פסלים  וצילומים, באמצעות  ציורים.  4

יום הדין " במיוחד בנושא - בתקופות שונות ציירו את ישו יושב ,ציירים רבים: לדוגמא 

  עסק לא במעט , רודן,פסל הידוע ה. אפשר לעסוק בידיו כמברך וכמקלל " האחרון

כדאי במיוחד .  לעסוק בנושאהרבולו אף הם ' ומיכאל אנגי'וינצ-ליאונרדו דה, בנושא

  . לעסוק  בסקיצות שלהם

  

האמצעות שירים ופזמונים.5

הנכם מוזמנים " …הושט ידך וגע בם…שם הרי גולן: " רבים עסקו בנושא הידיים לדוגמא

  .לעסוק בנושא בראי הספרות

  

ולמצוא בו  , איפה היינו ומה עשינו  בספרם של אמנון דנקנר ודוד טרטקובר רלהיעזאי כד.6

  .המשתמשות בכפות הידיים ובזרועותכרזות 

  

  אישית-משמעות לחיצת היד בתקשורת הבין. 7

ק האפסי  חמהמר. מרחקים מגוונים, לצרכינו השונים, בתקשורת בין אישית נראה כי אנו שומרים

כ אנו מצמצמים גודל "כ.  וממנה המרחק גדל ומשתנה- הנשיקה –ת ביותר בתקשורת האינטימי

. הטווס מגדיל את נפחו כדי להרשים את  הנקבה. בטבע הדברים ברורים. שלנו בהתאם לצרכים 

כדי להפחיד את , מגדיל את נפחו כאשר הוא נמצא בסכנה" אבו נפחא"עם -הקרוי בפי, דג האבובן

מקטינים , כך אנו קדים קידה לפני מלכים.  סות לתקוף או לבולעותוקפו שישקול אם כדאי לו לנ

  אילו הם סימנים מוסכמים  תלוי תקופה . 'את נפחנו ובכך מגדילים את מקומם של המלכים וכד

נטלמן האנגלי יוריד קמעא את 'הג. בחיכוך חוטמיהם"  שלום"הטיבטים אומרים : לדוגמא. ותרבות

וישתחו "ך אנו מוצאים "בתנ. יעה קלה בשולי מגבעתוהצילנדר מעל ראשו או יסתפק בנג

ולעסוק בנושא על מרחקים בתקשורת ,  רצוי להיעזר בקונקורדנציה-" …וישק ל" או "  …ארצה

התלמידים יכולים להסיק '  ך במיוחד במפגשים בין מלכים וכד"אישית בתקופת התנ-בין

  .זואישית בתקופה -מסקנותיהם על כללי המרחקים  בתקשורת בין

    של יצחק  השוו את המרחקים ושפת הגוף.  יש הרבה לחיצות ידיים של יצחק רבין–בקליפ       

  . עם קלינטון,עם ערפאת , רבין  כשהוא לוחץ ידיים למשל עם המלך חוסיין
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ללחוץ ידו ומיהו האיש שניכר כי לא " שמח" מיהו האיש  שניכר שרבין -מהי מסקנתכם       

  . בדף המידע לעילרלהיעזתוכלו . נמקו תשובותיכם? ן  מלחיצה  זו  שביעות רצוההיית
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  :תצלומי ידיים

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

    

  

  

  

  ) מאד משמעותיותתנועת/ הידיים(כרזות 

    ידיים בכרזות       
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