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  סבא

 שלמה ארצי: ביצועו לחן ,מילים

 סבא היה אדם יפה 
 וזקנו לבן לבן 

 סבא היה איש האמת 
 ולראשו כיפה צחורה 

 
 גם השמים הטובים אינם משתווים 

 לחיוכו של סבא בצאת השבת 
 שהיה מברך המבדיל 

 עם צאת שלושה כוכבים 
 

 סבא שלי 
 היה שלי שלי 

 סבא שלי 
 היה שלי שלי 

 
  יפה סבא היה אדם
 וזקנו לבן לבן 

 לפני שנים הלך פתאום 
 אך לדידי תמיד הוא כאן 

 
 ... גם השמים הטובים אינם משתווים

 
 ...סבא שלי

 

 

 .קראו את מילות השיר וציירו את דמות הסבא

 .מספרו את בתי השיר

 .ינו לביצוע השירהאז

 מנגינה א:  כתבו1' ליד בית מס

 מנגינה ב:  כתבו2' ליד בית מס

 מנגינה ג:  כתבו3' ליד בית מס

 .ב או ג בכל פעם שמופיעה המנגינה שלהן, בבתים הבאים כתבו את האותיות א

 ?איזה מן הבתים מבוצע פעמיים ולמה

 ?לאחר איזה בתים מבצוע מעבר מוסיקלי בכלי נגינה בלבד
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שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך

 נשים רוקדות

 ברשטייןחוה אל: ביצוע, משה וילנסקי: לחן,  יורם טהרלב: מילים
 
 

 
 בנות עשרים יוצאות בריקוד
 כי חתן הן מוכרחות לצוד
 מי שלא תצוד בבוא זמנה
 תישאר לה רווקה זקנה

 שנות העשרים הן שנות נעורינו
 כבר יצאנו מחסות הורינו
 מחסות הורינו רק יצאנו
 .וכבר יש לנו בנות שלנו

 
 באנה הבנות, באנה

 בשמחה וגם בעצב
 כך נרקוד לפי הקצב

 נרצה או לא נרצהאם 
 !אז תזמורת מוסיקה

 .במחול נצא
 
 
 

 בנות מאה הן מוכרחות לרקוד
 ועם הנכדים והנינים

 בנות מאה הן מוכרחות לרקוד
 שיתפקעו כל הידידים

 בנות מאה רוקדות על הבלטה
 שהבעל יאזין מלמטה

 גם אם בלב ישנה טיפונת עצב
 .ברגלים עוד שמור הקצב

 
 באנה הבנות, באנה

  בעצבבשמחה וגם
 כך נרקוד לפי הקצב
 אם נרצה או לא נרצה
 !אז תזמורת מוסיקה

 .במחול נצא

 

 בנות שלושים הן מוכרחות לרקוד
 רק בשביל לצאת מן הסירים

 בנות שלושים הן מוכרחות לרקוד
 שיחשבו שהן רק בנות עשרים
 הילדים גדלים אל מול עינינו
 עוד מעט נהיה כמו הורינו

 מוכרחים לרקוד וגם לשמוח
 .זה עוזר לזכור וגם לשכוח

 
 באנה הבנות, באנה

 בשמחה וגם בעצב
 צבכך נרקוד לפי הק

 אם נרצה או לא נרצה
 !אז תזמורת מוסיקה

 .במחול נצא

 בנות ארבעים הן מוכרחות לרקוד
 הרגליים הן עוד חטובות
 אלו הן שנותינו הטובות

 סוף סוף יצאנו מכל החובות
 והבת היא כבר עלמה נחמדת
 וגם היא עם בחורים רוקדת

 וכשיש לנו ילדה כמוה
 .אז אפשר לרקוד וגם לשמוח

 
 הבנותבאנה , באנה

 בשמחה וגם בעצב
 כך נרקוד לפי הקצב
 אם נרצה או לא נרצה
 !אז תזמורת מוסיקה

 .במחול נצא

 .קראו את מילות השיר

 ?על פני כמה שנים מתפרש השיר

 ?מהן הסיבות לכך בכל גיל. בכל אחד מן הגילאים הנשים רוקדות

 :האזינו לביצוע השיר

 ?האם כל הבתים מבוצעים באותה המהירות

 ?ית שונה ומדועאיזה ב

המנגינה חוזרת , לדעתכם, מדוע. הפזמון האחרון מבוצע פעמיים
 ?להיות מהירה בפעם השנייה
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שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך

 עץ הכוכבים

 חוה אלברשטיין: ביצוע ,נורית הירש: לחן, לייב מורגנטוי: מילים
 
   
 

 א בהלסבי ישנה חצר ועץ אחד נפל
 אין כמוהו בעולם כך אומר לי סבא

 לא פירות עליו צומחים כי הרי ממילא
 הפירות סופם לרקוב מי צריך את אלה

 
 זהו עץ של כוכבים מאירי עיניים

 שם צומחים הם וגדלים כמו על השמים
 כשמראים לו תפוחים כל תפוח דוב הוא
 הוא מראה את כוכביו ואומר מה טובו

 
 ורד העירההוא אוסף את כוכביו וי

 ביריד למכור אותם עשרה בלירה
 בואו אנשים זוהי שעת הכושר, בואו

 כוכבים תקנו בזול ותזכו באושר
 

 וקהל גדול סביבו צוחק ומתבדח
 סבא למה לא תמכור גם חצי ירח

 וכולם קונים חוטפים גזר צנון ואורז
 אבל חופן כוכבים לא תודה אין צורך

 
 מסתכל בהם הסב ונפשו נרגשת

  ודאי עיוורות ואוזנם חרשתעיניהן
 הביתה שב הוא עם סלו בלא טיפה של עצב

 האוצר נשאר אצלו ואצלם הכסף
 

 לסבי ישנה חצר ועץ אחד נפלא בה
 אין כמוהו בעולם כך אומר לי סבא

 

 

 .קראו את מילות השיר

 ?מהו הדבר החשוב ביותר בעיני הסבא

 ?מה בשיר מסמל רוחניות ומה בשיר מסמל גשמיות

 .האזינו לביצוע השיר

נמקו את . המנגינה מבטאת עצב או שמחה, לדעתכם, האם
 .בחירתכם

 ?מה שרה הזמרת בין בתי השיר

 . במקומות בהם לא מופיע מעבר זהXסמנו

הקיפו אותו בעיגול והסבירו . אחד הבתים בשיר מבוצע באופן שונה
 .את השינוי

האם שתי השורות האחרונות בשיר מבוצעות כמו שתי השורות 
לכ?הראשונות הסיבה ?ךמה
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 סבא שלי

 הגבעטרון: ביצוע, עממי: לחן, דידי מנוסי: מילים

 אם לפעמים 
 עצוב ורע לי כל הזמן 

  ובכלל והשמיים קודרים
 אז אני חושבת 

 על סבא שלי 
  -ואיך הגיע עד הלום 
 . והשמש זורח פתאום

 
 כי סבא שלי 

 בעמק הזה 
 לפני שמונים שנה דרך 

 ודווקא פה הוא הקים בית חמד 
 הבית הזה 

 של סבא שלי 
 הגיע כבר לגיל שמונים 

 והוא עודו מחייך 
 חי ועוד איך 

 . הוא ואני
 
 

 .קראו את מילות השיר

 ?מי חוגג שמונים ?תפקידו של הסבא על פי המספרמה 

 . מרגיעה, שלווה, קצבית, מהירה, איטית, עצובה, שמחה? איזה סוג מנגינה מתאימה לדעתכם למילות השיר

 ?האם יש לכם מילים מתאימות נוספות

 .האזינו לביצוע השיר

 ?האם המנגינה תואמת את המילים שבחרתם

 .תארו את מנגינת השיר

 ).נשים וגברים(מקהלה מעורבת , גברים, נשים: כל בית מי שר אותוכתבו ליד 

רחים אם הפ
 לבן -אדום-פורחים צהוב

 והאביב נהדר ובכלל 
 אז אני חושבת 

 על סבא שלי 
 וכמה טוב לי שהוא כאן 

 . והולך לצדי כל הזמן
 

 ... כי סבא שלי
 

 אם ילדי 
 באים אלינו בפתאום 

 משחקים בכדור ובכלל 
 אז אני חושבת 
 איך סבא שלי 

 לפתע קם מן המקום 
 . ובועט בכדור אל הרום

 
שליכי סבא 
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שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך

  סבתא בנגב 

 יפה ירקוני: ביצוע ,אבשלום כהן: מילים ולחן
 

 

 
 אני והסבתא ישבנו בצוותא

 .ליד מדורה בחצר
 ,אני משתוקק לסיפור מרתק

 .יזבט תספר'והסבתא צ
 

 יהיאיזו מעש, ספרי לי, ספרי לי
 ...על אותם הימים ועל מה שהיה

 ,סבתי, והגזימי היטב
 .'זבטי'צ': איך אומרים בעברית

 
 ,הסבתא סיפרה איך בנגב שמרה

 .כשהיה עוד שומם ויבש
 עם סטן ורימון מול צבאות ההמון

 '!מעליש, נתגבר': היא אמרה
 

 ...ספרי לי, ספרי לי
 

 .קראו את מילות השיר

 ?יזבט'מהו צ ?מי הן הדמויות העיקריות בשיר

 .האזינו לביצוע השיר

 .מנגינה א ומנגינה ב. לשיר שתי מנגינות

 .כתבו ב ליד כל בית בו מופיעה מנגינה ב    .כתבו א ליד כל בית בו מופיעה מנגינה א

 .נמקו? ת ב מבוצעות באופן זהההאם כל מנגינו   .נמקו? האם כל מנגינות א מבוצעות באופן זהה

 ?מה שרה הזמרת בין בתי השיר

 כשסבתא נזכרת מיד מתפארת
 'רכבה'כיצד על כולם היא 

 איך סבא אבנר אחריה חיזר
 .וגילה לה תמיד אהבה

 
 ...אך ספרי לי איזו מעשיה, נחמד

 
 'עשינו חיים'היכן הימים ש

 .ועם זוג מכנסיים קצרים
 :לנצח כל דור עוד ידע ויזכור

 ! הימים יקריםוכן הי
 

 ,יהישסיפרת לי את המעש' סחתן'
 ...על אותם הימים ועל מה שהיה

 -והגזמת בודאי לא מעט 
 !'יזבט'צ'זה : איך אומרים בעברית
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שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך

  עוף גוזל

 אריק איינשטיין: ביצוע, מיקי גבריאלוב: לחן, אריק איינשטיין: מילים
 

 

 
 הגוזלים שלי עזבו את הקן

 פרשו כנפיים ועפו
 ואני ציפור זקנה נשארתי בקן

 .ל יהיה בסדרומקווה מאוד שהכ
 

 תמיד ידעתי שיבוא היום
 שבו צריך להיפרד

 אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום
 .אז מה הפלא שאני קצת דואג

 
 עוף גוזל

 ייםחתוך את השמ
 טוס לאן שבא לך

 רק אל תשכח
 יש נשר בשמיים

 .גור לך
 

 .קראו את מילות השיר

 ?אל מי היא פונה ? דמות המספראהי מי

 ?קבעתם זאתמה פי  לע?  הפזמון, לדעתכם,מהו

 .האזינו לביצוע השיר

 .ליד הבית שמנגינתו שונה כתבו ג .ליד הפזמון כתבו ב .ליד הבתים הדומים במנגינתם כתבו א

 ? מבנה השירמהו

 ?אחרי איזה בית מופיע מעבר מוסיקלי המנוגן בכלי נגינה

 .נמקו? בין אופי מנגינת הפזמוןוהאם ישנו הבדל בין אופי מנגינת הבתים 

עכשיו נשארנו לבדנו בקן
 אבל אנחנו ביחד

חבקי אותי חזק תגידי לי כן
אל תדאגי ביחד כיף להזדקן

 
 עוף גוזל

 חתוך את השמיים
 טוס לאן שבא לך

 רק אל תשכח
 יש נשר בשמיים

 .גור לך

י יודע שככה זה בטבעאנ
 וגם אני עזבתי קן

 אבל עכשיו כשבא הרגע
 אז מחניק קצת בגרון
 .מחניק קצת בגרון

 
 עוף גוזל

 חתוך את השמיים
 טוס לאן שבא לך

 רק אל תשכח
 יש נשר בשמיים

 .גור לך
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  אדם זקן

 דני ליטני: ביצוע
 

 דוד אבידן: מילים
 דני ליטני : לחן

 
 ? מה יש לו בחייו-אדם זקן 

 .ובוקר בו לא קם, הוא קם בבוקר
 הוא מדשדש אל המטבח

 ושם המים הפושרים יזכירו לו
 ...שבגילו ... שבגילו 

 
 ?מה יש לו בבקריו, אדם זקן

 הוא קם בבוקר קיץ וכבר סתיו
 .נמהל בערב בנורות חדרו

 ממסעו במסדרון הוא טרם שב
 ... חשב כי שם הוא עוד

 מה לעשות עתה ומה לקרוא
 ...אדם זקן 

 
 ?מה יש לו בגילו, אדם זקן

 .הוא מנמנם כי הוא פוחד לישון
 ,עיניו פקוחות למחצה

 ,מנחשות לפי תנועת הכוכבים
 ,אם הלחישות רומזות
 .כי זה לילו האחרון

 
 ?מה יש לו בערבו, אדם זקן

 לא מלך הוא
 .ויפול לא על חרבו

 

 .רקראו את מילות השי

 ? מלא תקווה, מדכא, רואה שחורות, חסר תקווה, שמח, עצוב: באלו מילים הייתם מתארים את השיר

 ?האם יש לכם מילים מתאימות נוספות

 .האזינו לביצוע השיר

 ?האם המנגינה מתאימה למילים שבחרתם

 . עץ הכוכבים"שיר להשוו שיר זה 

 ? גם באופי המנגינות ובסגנון המוסיקליהאם ההבדל מתבטא? מה ההבדל בין הכוכבים בשני השירים
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 תישן סבא

  עוזי חיטמן:מילים ולחן

 
 , תישן, לה'תישן סבא

 , אני כאן, אני כאן לידך
 , ה תישן'סבאל, נומה נומה

 . אני לא אזוז מכאן
 

 , תמיד אמרת שאני גיבור כמו חייל
 , וכשאהיה גדול אני אהיה טייס חלל

 , למרחקאפליגה , חובל-אז רב, אם לא טייס
 . סבא אל תדאג, אז הנה זה אני שומר

 
 ... תישן, לה'תישן סבא

 
 , אל תדאג אני קרוב יושב כאן לידך
 , פוקח זוג עיניים ושומר מנוחתך

 , שעון הקיר מראה שכבר לילה מאוחר
 . בוא אלי מחר, ואם שוב תרצה לישון אצלי

 
 ... תישן, לה'תישן סבא

 

 .קראו את מילות השיר

 .תפקידי הסבא בשיראת קידי הנכד ופרטו את תפ

 .האזינו לביצוע השיר

 ?כמה מנגינות שונות מופיעות בשיר

 ?שונות או דומות, האם מנגינת הבתים ומנגינת הפזמון זהות

  .נמקו? או דומה, שונה, האם אופי המנגינה זהה


