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השירים.  דרך  ומשתקפת  עולה  שהיא  כפי  מנהיג  של  בדמותו  עוסקת  שלפנינו  החוברת 
עמו  הנושא  מוזיקלי  ברפרטואר  התלמיד  של  הידע  את  ולהעמיק  להרחיב  באה  החוברת 
תכנים ערכיים של מעורבות, נתינה, נחישות והתמדה. ערכים אלו ואחרים הניעו את גדולי 
הדור להקמת המדינה והם מניעים מנהיגות יומיומית המשפיעה על איכות חיינו. לא מדובר 
אלא  צלח,  הסיכויים  כל  שנגד  דופן  יוצא  בחזון  מוצהרים שבלטו  ציבור  במנהיגי  רק  כאן 
יכולותיו  ועל סביבתו בתחום  חייו  ולהשפיע על  ביכולתו של כל אחד מאתנו להנהיג  גם 

ובחירותיו.

מאחורי השירים מסתתרים סיפורים של מנהיגים כמו גם מידע על פעילותם של היוצרים 
)המשורר והמלחין( שחברו יחדיו ליצירת הקשר ההרמוני שבין המילה לצליל. חלק גדול מן 
הפעילויות לשירים עוסק בחקר הקשר שבין המוזיקה, תוכן השיר והסיפור שמאחורי השיר.  

לתכנים המוזיקליים השפעה לא פחות קטנה מהתכנים הספרותיים בהעברת מסרים ובגיבוש 
רעיוני קבוצתי כהכנה לפעילות חברתית משותפת; לשיר יש "כוח הנהגה". השירים שנבחרו 
מסרים  אותם  את  מעבירה  לשירים  המוזיקה  אך  תכנית  מבחינה  אלו  בערכים  עוסקים 

ומעבירה את אותן תחושות גם ללא המילים.

ידע  מתחומי  מורים  להיפגש  יכולים  בה  רב-תחומית,  ללמידה  השראה  נותנת  זו  חוברת 
שונים. ואכן ביריעה זו מוצאים אנו דוגמאות לניתוח שיר מנקודות למידה רבות ומגוונות; 
וכיוצא באלה. כך  ההיבט המוזיקלי, ההיבט הספרותי, ההיבט הלשוני, ההיבט ההיסטורי 
ניתן להיחשף לדרכי הוראה ייחודיות בהן בולט הקשר ההדוק שבין המוזיקה והטקסט ובכך 

גם בולט תפקודה של המוזיקה כמעצימה את הטקסט.

בחוברת 20 שירים, חלקם עוסק במנהיגים פורצי דרך לאורך ההיסטוריה וחלקם פונה אל 
הפרט ואל יכולותיו כמנהיג וכמוביל. הפעילויות בחוברת זו הן בגדר הצעות. כל מורה מוזמן 
להוסיף מכישוריו המקצועיים והמתודיים ומפרשנויות אישיות שלו לטקסט ולמוזיקה. כמו 

כן ניתן להרחיב ולבחור שירים נוספים העוסקים בנושא המרתק "מנהיגות בזמר העברי".

תודתי העמוקה למדריכות – ענת דור, רנה כלף ושרה לאור – על עבודתן המקצועית והמסורה 

בכתיבת חוברת זו.

אתכם לאורך כל הדרך עם השירים ועם הצלילים.....

ד"ר יעל שי
מפקחת מרכזת על החינוך המוזיקלי
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תוכן עניינים

בן גוריון- יורם טהרלב ויאיר רוזנבלום

בן גוריון- שלמה גרוניך ומתי כספי

הקשב לחלום- יוסי נבו

ראש גדול- מיקי גבריאלוב

מדינה קטנה- רן שריג ודני רייכנטל

שירת הנוער- שמואל בס ודוד מערבי

אנו נהיה הראשונים- יוסף הפטמן ולחן עממי רוסי

שאו ציונה נס ודגל- נח רוזנבלום ונח זלודקובסקי

פה בארץ חמדת אבות- ישראל דושמן וחנינא קרצ'בסקי

הבלדה על יואל משה סלומון- יורם טהרלב ושלום חנוך

הרי את מקודשת לי-יאיר שטרן ומשה וילנסקי

אנחנו שרים לך מולדת- יעקב אורלנד ודוד זהבי

חמשה יצאו לבנות מולדת- שלום שפירא ומרדכי זעירא

פנינו אל השמש העולה- יצחק שנהר ודניאל סמבורסקי

קבלי נא את השיר- יורם טהרלב ונורית הירש

ארץ הצבי- תלמה אליגון ודובי זלצר

עמוד האש- אהוד מנור ושם טוב לוי

סבתא בנגב- אבשלום כהן

שיר הבוקרים- יעקב אורלנד ומרדכי נוזיק

הורה ממטרה- יחיאל מוהר ומשה וילנסקי
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אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף.
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 ֶזה ָהָיה ִּבְׁשַנת ַּתְרָס"ז, 

 ׁשּום ָּדָבר עֹוד ֹלא ָהָיה ּפֹה. 

 ֶּבן ּגּוְריֹון ִהִּגיַע ָאז, 

 ִּבְסִפיָנה ְקַטָּנה ְלָיפֹו. 

 הּוא ָהָיה ּפֹוֵעל ָצִעיר, 

 ַאְך ִהְרִּגיׁש ְּכמֹו ָוִתיק ְּכָבר, 

 ֶאת ְצרֹורֹו ָלַקח ַעל ַּגב, 

 ְוָהַלְך ְלֶפַתח ִּתְקָוה. 

 ַּבַּקַּדַחת הּוא ָחָלה, 

 ְוָאַכל ָּבָצל ְוַזִית, 

 ִּכי ָיַדע ֶׁשַהּמֹוֶלֶדת, 

 ֶזה עֹוד ֵעץ ְוֶזה עֹוד ַּבִית. 

 ֶּבן ּגּוְריֹון, ֶּבן ּגּוְריֹון

 ֵהן ַהֶּדֶרְך עֹוד ִנְמֶׁשֶכת, 

 ְוַיִּגיַע ֶאל סֹוָפּה 

 ַרק ִמי ֶׁשֹּלא ַיְפִסיק ָלֶלֶכת 

 הּוא ָהַלְך ְלֶסֶג'ָרה 

 ְוַלּמֹוָׁשָבה ִּכֶּנֶרת. 

 ְּבָידֹו ָאַחז רֹוֶבה 

 ְוָקָרא ָלֵצאת ְלֶמֶרד. 

 ָּבַאְנְּגִלים ָלַחם ְּבעֹז 

 ְוָתִמיד ָקָרא, ּבֹוֵטַח: 

 "ֲעִלָּיה ְוִהְתַיְּׁשבּות, 

 ִעם ְׁשֵני ֵאֶּלה ְנַנֵּצַח". 

 ּוְסִפינֹות ָּפְרצּו ַלחֹוף, 

 ַיד ְסָתִרים אֹוָתן ֵהִׁשיָטה, 

 ִיּׁשּוִבים ָעלּו ִּבן ַלְיָלה - 

 ָּדן ְוַדְפָנה ַוֲחִניָתה. 

 ֶּבן ּגּוְריֹון, ֶּבן ּגּוְריֹון

 ֵהן ַהֶּדֶרְך עֹוד ִנְמֶׁשֶכת, 

 ְוַיִּגיַע ֶאל סֹוָפּה 

 ַרק ִמי ֶׁשֹּלא ַיְפִסיק ָלֶלֶכת 

 הּוא ָהָיה ָאָדם ָקֶׁשה, 

 ִאיׁש ַהַּלַהט ְוַהַּזַעם. 

 ִּבְתקּוַפת ַהַּמֲעֶׂשה 

 ְּבֵרָעיו ָּפַגע ֹלא ַּפַעם. 

 הּוא ָהָיה ָאָדם ָקֶׁשה 

 ְולֹוֵחם ֲחַסר ָמנֹוַח. 

 ֹלא ָיַדע ֵּכיַצד ִלְמחֹל, 

 ֹלא ָיַדע ֵּכיַצד ִלְסֹלַח. 

 ֶּבן ּגּוְריֹון
 מילים: יורם טהרלב

לחן: יאיר רוזנבלום

בן גוריון // מילים: יורם טהרלב // לחן: יאיר רוזנבלום

 ְוַרִּבים הֹוִתיר ַאֲחָריו 

 ַּבְּצָעָדה ַהְּמָפֶרֶכת. 

 ַאְך ָּתִמיד ַּבְּׁשִביל ַהַּצר, 

 ֹלא ִאֵּבד ֶאת ַקו ָהֶרֶכס. 

 ֶּבן ּגּוְריֹון, ֶּבן ּגּוְריֹון

 ֵהן ַהֶּדֶרְך עֹוד ִנְמֶׁשֶכת, 

 ְוַיִּגיַע ֶאל סֹוָפּה 

 ַרק ִמי ֶׁשֹּלא ַיְפִסיק ָלֶלֶכת 

 ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָחְלפּו, 

 ִמּבֹואֹו ְלָּפֶלְׂשִּתיָנה 

 ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָחְלפּו 

 ְּבלֹוִריתֹו ֻּכָּלּה ִהְלִּביָנה. 

 ַאְך ְּכֶׁשָּקָמה ַהְּמִדיָנה, 

 ְּכמֹו ִּתינֶֹקת ְמַהֶּסֶסת, 

 הּוא ִראׁשֹון ָנַתן ָלּה ָיד 

 ְוִלֵּמד אֹוָתּה ָלֶלֶכת. 

 ִהיא ָּגְדָלה ְּכָבר ִּבְלָעָדיו, 

 ַאְך ָּכל ַּפַעם ְּכֶׁשָּקֶׁשה ָלּה, 

 ְמַחֶּפֶׂשת ִהיא אֹותֹו, 

ְּכמֹו ַהּׁשֶֹרׁש ֶאת ַהֶּסַלע.

העם היהודי הוא כמו דשן: כשמפזרים אותו הוא עוזר לחקלאות 
לצמוח, כשמרכזים אותו במקום אחד הוא סתם מסריח.

חיים ויצמן

נשיא בין השנים 

1948 - 1952

פירושי מילים

ֶסֶג'ָרה – חווה חקלאית שהיוותה מפעל ציוני, סמוך לצומת גולני בצפון
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נולד בשנת 1938 בקיבוץ יגור, גדל והתחנך שם. חותם הערכים עליהם התחנך, טבוע 

בפזמוניו.  את שירותו הצבאי עשה ככתב צבאי של ירחון "במחנה גדנ"ע". אחרי שחרורו 

היה עורך העיתון "במחנה נח"ל", לאחר מכן בחר בקריירה של סופר. יורם טהרלב כתב ספרי 

ילדים רבים, חלקם מבוססים על סיפורים מתולדות הארץ ואחרים כוללים שירים משעשעים 

וסיפורים בחרוזים לילדים. יורם טהרלב זכה לפרסום רב ככותב פזמונים. הוא חיבר מאות 

פזמונים ללהקות הצבאיות ולמופעי בידור אזרחיים - לילדים ולמבוגרים. רבים מפזמוניו 

זכו בתחרויות זמר, היו ללהיטים כשהושרו לראשונה ועודם אהובים עד עצם היום הזה. 

המנגינות למילותיו נכתבו בידי טובי המלחינים של הזמר העברי: משה וילנסקי, נחום היימן, 

נורית הירש, מתי כספי, מוני אמריליו, שלום חנוך, אפי נצר  ואחרים.

נושאי פזמוניו מגוונים ביותר; הוא תיאר את העבר התנ"כי, את הציוני וההתיישבותי, את 

היהודי הגלותי ואת התפתחות המדינה וצבאה. השינויים שחלו בטקסטים שכתב ביטאו גם 

את השינויים שחלו בתפיסות האידיאולוגיות של כלל החברה הישראלית. 

מלחין ומעבד ישראלי, מחשובי היוצרים בזמר העברי, מזוהה בעיקר כמלחין הלהקות 

הצבאיות.

רוזנבלום החל את דרכו המוזיקלית בלהקת הנח"ל ונשאר מזוהה עם הלהקות הצבאיות, 

שאתן הוסיף לעבוד כמדריך וכמנהל מוזיקלי. רבים מהשירים שהלחין לציבור בכלל 

וללהקות הצבאיות בפרט הפכו לנכסי צאן ברזל בזמר העברי. רוזנבלום גם גילה זמרים, 

כותבים ומוזיקאים רבים שהיו בתחילת דרכם והפכו לימים לכוכבים גדולים בזמר הישראלי.

רוזנבלום שירת כאקורדיוניסט בלהקת הנח"ל בתכניתּה "שמש במדבר". לתכנית ה-19 של 

הלהקה, "מהנח"ל באהבה" )1965(, הלחין את השיר "ארבע אחרי הצהריים", למילים של 

יורם טהרלב. השיר היה המפגש הראשון של שני היוצרים, ומאז המשיכו להפיק יחד שירים 

רבים נוספים, בהם: "ישנן בנות", "היה לי חבר, היה לי אח", "גבעת התחמושת”, "בן גוריון" 

ועוד. בהמשך דרכו עבד עם מרבית הפזמונאים בישראל, בהם יוסי בנאי, אהוד מנור, יעקב 

רוטבליט, ירון לונדון וחיים חפר. בנוסף, הלחין שירי משוררים רבים, בהם של נתן אלתרמן 

ואברהם שלונסקי.

בין השנים 1967-1977 עבד רוזנבלום עם מיטב הלהקות הצבאיות, בהן להקת הנח"ל, להקת 

חיל הים ולהקת פיקוד מרכז. רוזנבלום נחשב כמי שהכניס ללהקות אלו עיבודים חדשניים 

של רוק ופופ,  שלא היו מקובלים עד אז במסגרת הצבאית. 

הצעות לפעילויות

פעילויות תוכן 

• ערכו רשימה של כל המקומות בארץ בהם שהה בן גוריון )על פי השיר(.	

• השיר מציין כי “בשנת תרס”ז, שום דבר עוד לא היה פה”. מהי כוונתו לדעתכם?	

•  על פי השיר, באילו קשיים נתקל בן גוריון בארץ?	

•  פעמיים נזכר בשיר כי בן גוריון “קרא”:	

 א. מה היה תוכנן של ה”קריאות”?

ב. אל מי, לדעתכם, הופנו קריאותיו?

• קראו את דברי יורם טהרלב והציגו את ההפכים בדמותו של בן גוריון כפי שמופיעים בשיר: 	

.gnos_noitceles_sgnos/moc.velrahat.www//:ptth  :מתוך האתר של יורם טהרלב

)79=di?psa 

"דמותו של דוד בן גוריון, ה"אבא המייסד" של מדינת ישראל, הייתה אפופה חילוקי דעות. מצד 

אחד הוא היה איש נחוש שידע לקבל החלטות אמיצות ולהנהיג את העם בדרכו, ומצד שני 

היה איש "נוקם ונוטר כנחש". השיר מנסה להציג את שני ההפכים האלה שבדמות"

• לפי תוכן השיר, האם הוא עוסק בתקופה של לפני קום המדינה או לאחר קום המדינה? 	

הסבירו. 

• בדקו במילון ורשמו את פירוש המושגים: קדחת, מולדת, מרד, עוז, עלייה, התיישבות.	

• דן, דפנה, חניתה - מה ידוע לכם על ישובים אלו, לפני קום המדינה?	

• מדוע נלחם דוד בן גוריון באנגלים? 	

• בן גוריון אמר "היסטוריה לא כותבים, היסטוריה עושים". אלו פעולות שהפכו להיות היסטוריות 	

)שמוזכרות בשיר( עשה בן גוריון? 

• אילו נתבקשתם לתאר תכונות שעושות אדם למנהיג, ודאי הייתם מציינים תכונות כגון: יכולת 	

ביצוע וארגון, נחישות, יכולת השפעה, התמדה, השקפת עולם מגובשת, אמונה במעשיו, 

יכולת להלהיב במעשים ובנאומים, יכולת לתת דוגמה אישית ועוד. בכל התכונות האלה 

חונן דוד בן גוריון, מי שהיה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. התאימו לכמה מן 

האירועים המוזכרים בשיר את התכונות המתאימות.

 יורם טהרלב 

)נ. 1938(

 יאיר רוזנבלום

)1944-1996(

העולם נחלק לשנים: מקומות שליהודים אסור להתגורר בהם, קל יותר לשחות בים מאשר באמבט.
ומקומות שליהודים אסור להיכנס אליהם.
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 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר ביצועה של להקת פיקוד מרכז וענו על השאלות הבאות:

http://www.youtube.com/watch?v=JnUrS5aWb5U

• כיצד מבטא הלחן והעיבוד לשיר את רוח דמותו ופעילותו של דוד בן גוריון?	

שימו לב לפתיחה לשיר ולעיבוד לבתיו  .1  

כיצד מתפתח הקו המלודי מתחילת הבית ועד סופו? התוכלו להסביר מדוע?  .2  

באילו כלים מלווים את שירת הלהקה?  .3  

הביצוע לשיר מתפתח מתחילת השיר ועד סופו? התוכלו לתאר מה מתפתח? מדוע לדעתכם   .4  
בחר מעבד השיר לבצע את השיר בצורה זו?

• בשיר "בן גוריון" שמבצעת להקת פיקוד מרכז, לקראת סופו של השיר, מושמע קטע מנאומו 	

של דוד בן גוריון בהכרזת העצמאות. נסו להסביר מדוע בחר יאיר קלינגר להכניס לשיר 

הקלטה מקורית זו?

http://www.youtube.com/watch?v=JnUrS5aWb5U
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 ַמִּגיַע לֹו ֶׁשִּיְכְּתבּו ָעָליו ִׁשיר 

 ַהְּדמּות ַהּזֹאת ֶׁשָהְפָכה ִצּיּור 

 ָהרֹאׁש ַהַּמְקִריַח 

 ַהֵּׂשָער ַהָּלָבן 

 ַהִּדּבּור ֶהָחתּוְך 

 ֶׁשל ָהִאיׁש ַהָּקָטן 

 ַמִּגיַע לֹו ֶׁשִּיְכְּתבּו ָעָליו ִׁשיר 

 ְּבִלי ָהִאיׁש ַהָּקָטן ָּגדֹול ַהֶּזה 

 ְּבִלי ָהִאיׁש ַהָּקָטן ָּגדֹול ַהֶּזה 

 ֹלא ָיכְֹלנּו ָלִׁשיר ִׁשיִרים 

 ְּבִלי ָהִאיׁש ַהָּקָטן ָּגדֹול ַהֶּזה 

 ְּבִלי ָהִאיׁש ַהָּקָטן ָּגדֹול ַהֶּזה 

 ֹלא ָיכְֹלנּו ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים 

 ַעל ֵּכן 

 ַמִּגיַע לֹו ֶׁשִּיְכְּתבּו ָעָליו ִׁשיר 

 ֶּבן ּגּוְריֹון
 מילים: שלמה גרוניך

לחן: מתי כספי  ושלמה גרוניך

 ֹלא ְלַהִּגיד לֹו ּתֹוָדה 

 ֹלא ֹלא ֹלא לֹו ּתֹוָדה 

 ֹלא ְלָהִריַע לֹו 

 ַרק ְלָבֵרְך אֹותֹו 

 ַמִּגיַע לֹו ֶׁשְּיָבְרכּו אֹותֹו ִּכי 

 ְּבִלי ָהִאיׁש ַהָּקָטן ָּגדֹול ַהֶּזה 

 ְּבִלי ָהִאיׁש ַהָּקָטן ָּגדֹול ַהֶּזה 

ממחטה היא הדבר היחידי שהממשלה מרשה לי לדחוף בה את אפי.
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בן גוריון // מילים: שלמה גרוניך // לחן: מתי כספי  ושלמה גרוניך

 היהודי אוהב את ההר מלמטה, 
את הכנסייה מבחוץ ואת בית הקפה מבפנים.

חיים ויצמן

נשיא בין השנים 

1948 - 1952
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 נולד בשנת 1949 בעיר חדרה לגאולה ואהרון )אוטו( גרוניך. אביו היה מורה למוזיקה, 
נגן קלרנית והמנצח הראשון של תזמורת צה"ל. כמו כן הקים את תזמורת מכבי האש של 

חדרה.

דרכו המוזיקלית של גרוניך החלה כשהיה בן שש והחל ללמוד נגינה בפסנתר. בגיל שבע 
החל כבר להופיע. בגיל ארבע עשרה נשלח לכפר הילדים והנוער "ויצו קנדה הדסים" שהיה 
מפורסם בעידוד יצירתיות ובאמנים הרבים מבין בוגריו כגון, גילה אלמגור, יונה עטרי וגלי 

עטרי. בשנים 1968-1970 למד באקדמיה למוזיקה בתל אביב.

בשנת 1970 התגייס לצה"ל ומילא תפקידים כנגן קלידים בלהקת השריון וכמעבד מוזיקלי 
של מספר להקות צבאיות אחרות. בתקופה זו הכיר לראשונה את מתי כספי, שלקח אותו 
כפסנתרן להפקות שניהל, בביצועו של ששי קשת )השיר הופיע גם בתקליטו הראשון(, ובו 

ניגן גרוניך  בפסנתר, באחת מהקלטותיו הראשונות.

בשנת 1973, שיתף גרוניך פעולה לראשונה עם המוזיקאי מתי כספי באלבום ובסדרת 
הופעות תחת השם “מאחורי הצלילים”. בין השירים הבולטים: "ציור", "אל נא תלך", 

"קווינטה" ו"ואותך" אותו כתב עם כספי. במלחמת יום הכיפורים, באותה שנה, שכל גרוניך 

את אחיו הצעיר ירון, גם הוא מוזיקאי מחונן. 

בין השנים 1975-1974, היה חבר בהרכב המוזיקלי "קצת אחרת" לצדם של שלמה יידוב ושם 
טוב לוי. בשנת 1975, לאחר שהשתתף בכמה אלבומים שלא זכו להצלחה מסחרית, חש כי 

אין הקהל בארץ מעריך מספיק את יצירותיו והחליט לעזוב את הארץ, בתחילה לאירופה 
ולאחר מכן לניו יורק’ שם למד בבית הספר למוזיקה "מאנס". לפני שעזב, הספיק להקליט 

קולות לאלבומם של יוני רכטר ואבנר קנר בשם "ארבע-עשרה אוקטבות", בשירים  "דמעות 
של מלאכים" ו"לא טוב היות האדם לבדו". רכטר וקנר התרגשו מאוד מהסכמתו להקליט 

קולות עבורם, שכן היו צעירים ממנו ולא מנוסים כמותו.

בשנת 1991 הקים את מקהלת "שבא" המורכבת מנוער יוצא אתיופיה והקליט איתם אלבום 
שזכה להצלחה גדולה. בין להיטי האלבום "המסע לארץ ישראל" ו"שיר ישראלי". בנוסף פתח 

איתם בסיבוב הופעות אשר נמשך עד היום. 

כיום ממשיך גרוניך בפעילותו הענפה ושותף לפרויקטים רבים ומגוונים כגון, הופעות עם 
הרכבים שונים המתמחים במוזיקה יהודית חסידית, שיתוף פעולה עם הזמרת הערבייה 

לובנה סלמה וכתיבת יצירות נוספות לו ולאחרים.

נולד בקיבוץ חניתה שבגליל המערבי להורים יוצאי רומניה. זמר, מלחין, פזמונאי, מוזיקאי 
ומעבד מוזיקלי ישראלי. זוכה "פרס אקו"ם" בתחום המוזיקה.

כספי נחשב על ידי רבים לאחד המוזיקאים המוכשרים הפועלים בישראל. יצירתו מקיפה 
קרוב לאלף שירים, מהם שנכתבו לאמנים אחרים ומהם שביצע בעצמו. יצירתו המוזיקלית 

ידועה במורכבותה, במיוחד במהלכים ההרמוניים הייחודיים. עם זאת, שיריו כתובים 
במתכונת הפופולרית של הזמר העברי, רבים מהם הפכו ללהיטים והותירו חותמם לאורך 

השנים. כספי מנגן במגוון רחב של כלים, בהם פסנתר, גיטרות ותופים.

 מתי כספי 

)נ. 1949(

השלום, בדומה לצדקה, מתחיל בבית. יצחק בן צבי

נשיא בין השנים 

1963 - 1952

כשהיה בן חמש התחיל לנגן בחלילית ובמנדולינה. כשהיה בן שמונה נהג ללכת לצפות 
בהופעותיו של שמואל גוגול שבהן ניגן גוגול במפוחית. גוגל הציע לכספי את המפוחית 

בתנאי שילמד לנגן בפסנתר. כך החל כספי בלימודי פסנתר בקונסרבטוריון בנהרייה. 

כספי הופיע בתכנית “תשואות ראשונות”. בגיל שבע עשרה הקליט את שירו הראשון, "ליצן 
כיפורים", במסגרת תקליט בשם "הידד לצעירים" שהורכב משירים של כישרונות צעירים. 
בשנת 1968 התגייס כספי לצה"ל והצטרף ללהקת פיקוד דרום. בשנת 1971 שיתף פעולה 

לראשונה עם המוזיקאי שלמה גרוניך במחזה "עיר הגברים", שכספי הלחין ועיבד את שיריו, 
וגרוניך ניגן בו בפסנתר.

בשנת 1976 הלחין כספי את השיר שייצג את ישראל באירוויזיון של אותה שנה, "אמור 
שלום" שכתב אהוד מנור ושרה שלישיית שוקולד מנטה מסטיק. כספי גם ניצח על 

השלישייה בתחרות, שבה הגיע השיר למקום השישי. בשנת 1976 זכה כספי בתואר "מלחין 
השנה" במצעד הפזמונים השנתי של גלי צה"ל . 

סגנונו המוזיקלי של כספי מגוון מאוד. הוא מושפע ממוזיקה קלאסית, משירי הבלקן, 
ממוזיקה ברזילאית )בוסה נובה(, ג'אז, רוק ועוד. אחד המוזיקאים שהשפיעו עליו רבות 

באופן ישיר היה סשה ארגוב והוא אף הקליט שני אלבום משיריו, כאשר בשני השתתף 
ארגוב עצמו בנגינה על פסנתר. גם משירי המלחין הברזילאי אנטוניו קרלוס ז'ובים הושפע 

כספי, והיה בין ראשוני המבצעים של שיריו בשפה העברית )במופע והאלבום "ארץ טרופית 
יפה”(.

בנוסף לממד היצירתי המובהק, עוסק כספי גם בעיבוד מוזיקלי. מגוון רחב של זמרים 
ולהקות הפקידו בידיו את מלאכת העיבוד והוא ידוע בתחום זה בזכות המקוריות, הדייקנות 

וההקפדה האופייניות לו. 

 יש דבר אחד המאחד ומלכד את כולנו - 
החרדה לקיומה של מדינת ישראל.

 שלמה גרוניך 

)נ. 1949(
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הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן 

• מה ניתן ללמוד על בן גוריון אופיו ופועלו ממילות השיר?	

• תארו כיצד נראה האיש על פי השיר.	

• מדוע מציין המשורר את חיתוך דיבורו של בן גוריון?	

• על מה יש לברך את בן גוריון?	

• השיר פותח בנגינת השורה המסיימת של "התקווה", "ארץ ציון ירושלים". מדוע ,לדעתכם, 	

קשרו שלמה גרוניך ומתי כספי את  שמו של בן גוריון עם אחד הסימנים החשובים ביותר של 

המדינה, ההמנון הלאומי? האם מופיעים עוד ציטוטים מתוך "התקווה"?

• השיר מתרכז בניגוד בין דמותו הקטנה של בן גוריון, נמוך הקומה, ובין האישיות הגדולה 	

החבויה בה: "מגיע לו שיכתבו עליו שיר... האיש הקטן". מה משמעות השורה "בלי האיש 

הקטן-גדול הזה / לא יכולנו להיות אנשים"?

• בשיר נכתב: "הדמות הזאת שהפכה ציור, הראש המקריח השיער הלבן".  התבוננו בשטר של 	

500 לירות ישראליות ישנות, שהונפק בשנת 1975, שנתיים לאחר מותו של בן גוריון וענו על 

השאלות הבאות: 

מהו המבנה מימין? )חלקת הקבר של פולה ודוד בן גוריון(. 1

מהו הנוף הנראה בתמונה? )הנגב במראה משדה בוקר( . 2

מהו צבעו של השטר? )חום אדמה  כצבעו של הנגב( . 3

מהו צבע פניו של בן גוריון? )שזוף משמש הנגב(. 4

אנו מדינה ענייה. אין בה מקום לארמון נשיא.

• התבוננו במצגת על קורות חייו של בן גוריון וכתבו מדוע, לדעתכם, צריכים לכתוב עליו שיר? 	

.bgh.www//:http .מהו הדבר המשמעותי ביותר לדעתכם, שעשה כמנהיג? הסבירו מדוע

htm.welcome/biography/develop/info/il.org

התנגדתי משום כך באופן עקרוני להעלאת משכורתי, 
מתוך תקווה להראות בכך דוגמה לאחרים.

פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר בן גוריון בביצועם של מתי כספי ושלמה גרוניך:

http://www.youtube.com/watch?v=YQSLg7hv4-U

• כיצד נפתח השיר? התוכלו להסביר מדוע?	

• מילות השיר אינן מורכבות אך הלחן והביצוע מוסיפים משמעות למילים. התוכלו להסביר 	

כיצד "מעשירה" המוזיקה את הטקסט?

• "בלי האיש הקטן גדול הזה" – מה תורמת השורה החוזרת הזו להאדרת דמותו של בן גוריון. 	

נסו להסביר זאת בהקשר של התוכן אך גם בהקשר של המוזיקה.

• למרות גודל דמותו של האיש לא הפך השיר למושר בפי רבים. התוכלו להסביר מדוע?	

http://www.23tv.co.il/2075-he/Tachi.aspx :עוד על השיר בקישור הבא

http://www.youtube.com/watch?v=YQSLg7hv4-U
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 ָהִאיׁש ַהָּקָטן ַּבַּלְיָלה ָחַלם, 

 ֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, 

 ַּבּבֶֹקר הּוא ָקם ְוִנְזַּכר ַּבֲחלֹום, 

 ֶאְפֶנה ַלַּמְנִהיג, ֵהן רֹוֶצה הּוא ָׁשלֹום! 

 ָּפָנה ַלַּמְנִהיג ְוִדֵּבר ְּבִלי ּבּוָׁשה, 

 ִּכי ַאֲחַראי הּוא ִלְׁשלֹום ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה, 

 ָאַמר לֹו: "ַמְנִהיג, ָחַלְמִּתי ָעֶליָך, 

 ּתּוַכל ְלהֹוִביל ְלִפּיּוס ַאֲחֶריָך". 

 ַהְקֵׁשב ַלֲחלֹום, ַּדֵּבר ַרק ָׁשלֹום, 

 ְוֵתן ִהְזַּדְּמנּות ְלָכל ִהְתַקְּדמּות, 

 ּוִמי ֶׁשָאַמר ֶׁשרֹוֶצה הּוא ָׁשלֹום, 

 הֹוֵׁשט לֹו ָיְדָך ְּבִתְקָוה ּוְבחֹם. 

 ֵּכיַצד ֶזה ָחַלְמָּת, ַהִאם ֹלא ֵּתבֹוׁש? 

 ֵהן ֲאִני ַאֲחָרִאי, ֵהן ֲאִני הּוא ָהרֹאׁש 

 ַוֲאִני ְּכָבר ָאַמְרִּתי ֶׁשֵאין ְלַדֵּבר, 

 ֲהֵרי ֶזה ָּברּור, ָהאֹוֵיב הּוא סֹוֵרר! 

 ַהֵּגד לֹו ִמִּלים ְּפׁשּוטֹות ּוְברּורֹות, 

 ַהְׁשַמע לֹו ְצִליֵלי ִמְנָחה ּוְבָרכֹות, 

 ַאל ְּתַמֵהר ְלַהְפנֹות לֹו ַּגְּבָך, 

ַהְרֵאה לֹו ָּפֶניָך ּוְפַתח ְלָבְבָך.

 ַהְקֵׁשב ַלֲחלֹום, ַּדֵּבר ַרק ָׁשלֹום, 

 ְוֵתן ִהְזַּדְּמנּות ְלָכל ִהְתַקְּדמּות, 

 ּוִמי ֶׁשָאַמר ֶׁשרֹוֶצה הּוא ָׁשלֹום, 

הֹוֵׁשט לֹו ָיְדָך ְּבִתְקָוה ּוְבחֹם. 

 ּוְכֶׁשָהִאיׁש ַהָּקָטן ָרָאה ֶׁשֵאין סֹוף, 

 ַהַּמְנִהיג הּוא ַעְקָׁשן ַוֲחַסר ָּכל ָמעֹוף, 

 ֶהְחִליט ְלַׁשּנֹות, ָלֵצאת, ַלֲעבֹר, 

 ְּבָיד ְנטּוָיה, ֵמחֶֹׁשְך ְלאֹור. 

 יֹאַמר ְּבִסּפּור, ִיְקָרא הּוא ְּבקֹול, 

 ַיְזִמין ָּכל ָיִריב, ָלֵצאת ְּבָמחֹול, 

 ָיִׁשיר ְלֻכָּלם ְּבקֹול ַרְך ְוָעֵרב, 

ִׁשיִרים ֶׁשּבֹוְקִעים ָעמֹק ִמן ַהֵּלב. 

 ַהְקֵׁשב ַלֲחלֹום, ַּדֵּבר ַרק ָׁשלֹום, 

 ְוֵתן ִהְזַּדְּמנּות ְלָכל ִהְתַקְּדמּות, 

 ּוִמי ֶׁשָאַמר ֶׁשרֹוֶצה הּוא ָׁשלֹום, 

הֹוֵׁשט לֹו ָיְדָך ְּבִתְקָוה ּוְבחֹם. 

 ַהְקֵׁשב ַלֲחלֹום
מילים ולחן: יוסי נבו

 בגדים יש לי יותר מדי 
ואני יכול לחלקם בין העניים.
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הקשב לחלום // מילים ולחן: יוסי נבו

הריני רואה בדאגה רבה את הדהירה המסחררת של רמת החיים 
במדינתנו כאחת הסכנות הרציניות לעצמאותנו הכלכלית.

יצחק בן צבי

נשיא בין השנים 

1963 - 1952
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 יוסי נבו מגדיר את עצמו: יוצר בתחום המסחרי, פורץ דרך בתחום האינטרנט והסלולר. 

בשעות הפנאי  שוחה, כותב, מלחין, מעבד ומבצע. חבר באקו"ם.

על השיר

בפתיחה לקליפ של השיר שהעלה נבו לאתרי האינטרנט, הוא כותב את המילים הללו: 

"במהלך חודש אוקטובר 2007 כשבאוויר ריחפו איתותי שלום ורוחות מלחמה התקבצו כמה 

מטובי היוצרים בישראל על מנת לקחת חלק ביצירת השלום."

ואומה זו הן ידעה גם בשנות האפלה שלה לשמור על נכס זה 
של לימוד חובה לכל ילדיה.

זלמן שזר

נשיא בין השנים 

1963 - 1973

 הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן 

• מה מציע האיש הקטן למנהיג?	

• כיצד מגיב המנהיג?	

• האם האיש הקטן מתייאש מתגובת המנהיג?	

• מיהו האיש הקטן? האם אנשים קטנים יכולים להשפיע?	

• מי צודק לדעתכם? 	

• האם יש לכם הצעה משלכם? הוסיפו בית לשיר שבו תבטאו את ההצעה שלכם.	

• מה הופך רצון של מישהו לחלום? האם אפשר להגשים חלומות? 	

• האם גם לכם יש חלום שתרצו להציע למנהיג להגשים? 	

•  מה הופך אנשים למנהיגים?	

 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר "הקשב לחלום" בביצוע יוסי נבו, מרים טוקאן,  דני ליטני ואורית פלג:

http://www.youtube.com/watch?v=rUjnndkbBc8

• הקשיבו לפתיחה לשיר. מדוע, לדעתכם, בחר המעבד לשיר לפתוח באופן הזה את השיר?	

• באלו כלים מנגנים בפתיחה? נסו לתאר כיצד מנגנים בכל אחד מהם על מנת ליצור את 	

התחושה בפתיחה. היכן במהלך השיר מנגנים באופן דומה? 

• באיזה בית מעביר הסולן את תחושת היהירות של המנהיג? נסו לתאר במילים את האופן שבו 	

שר הסולן בבית זה.

• נסו לאלתר בשירה, בנגינה, בציור, בתנועה ובכל דרך אחרת שעולה בדעתכם אווירה של 	

חלום.

ואף לאלה שבחרו והתעקשו להופיע כאויבינו. 
לבנו לשלום עם כולם, לאושר כולנו.

 יוסי נבו 

)נ. 1955(

http://www.youtube.com/watch?v=rUjnndkbBc8
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 ֵלְך ִעם ַהֲחלֹום 

 ֵלְך ִעם ֶזה ָקִדיָמה 

 עּוף ֶאל ַהָּׁשַמִים 

 ְּכמֹו ִצּפֹור 

 ֵּתן ַלִּדְמיֹון 

 ִלְסחֹף אֹוְתָך ָלאֶֹפק 

 ְּתפֹס רֹאׁש ָּגדֹול 

 ְוֵצא ֶאל ַהֶּמְרָחב 

 ֵיׁש ַהְרֵּבה ַאְכָזבֹות 

 ַהְרֵּבה ְמאֹוד ִּתְקוֹות 

 ֵיׁש ַהְרֵּבה ִּכְׁשלֹונֹות 

 ְוַהְרֵּבה ַהְצָלחֹות 

 ֵיׁש ַהְרֵּבה ְמִריבֹות 

 ְוַהְרֵּבה ְנָקמֹות 

 ַהְרֵּבה ַהְׁשָלמֹות 

 ְלִחיצֹות ָיַדִים ּוְסִליחֹות 

 ַרק ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיְך 

 ַרק ַאָּתה יֹוֵדַע ָלָּמה 

 ֶזה ַהְּזַמן ֶׁשְּלָך לֹוַמר 

 ִמי ֶנֶגד ִמי ְוַכָּמה 

 ַאָּתה יֹוֵדַע ַמה טֹוב 

 יֹוֵדַע ַלְחׁשֹב 

 ֵאין ִמַּמה ִלְפחֹד 

ַאָּתה ַחָּיב ְלִהְׁשַּתְחֵרר ַלֲעזֹב 

 ֵלְך ִעם ַהֲחלֹום 

 ֵלְך ִעם ֶזה ָקִדיָמה 

 עּוף ֶאל ַהָּׁשַמִים 

ְּכמֹו ִצּפֹור 

 ֵיׁש ַהְרֵּבה ַּבָּקׁשֹות 

 ַהְרֵּבה ִצִּפּיֹות 

 ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות 

 ְוֵאין ְלָך ֶאת ָּכל ַהְּתׁשּובֹות 

 ֵיׁש ַהְרֵּבה ַמָּטרֹות 

 ְוַהְרֵּבה ַּכָּונֹות 

 ַהְרֵּבה ְּפִגיעֹות, ַהְחָטאֹות 

 יֹוֵתר ִמַּדי ֲחָׁשׁשֹות 

 ֶזה ִנְרֶאה ְלָך ָאבּוד 

 ְוֶׁשֵאין ְלָך ִסּכּוי 

 ֶׁשאֹוָתּה ַאֲהָבה 

 ָּתבֹוא ְלָך ְּבִׁשּנּוי 

 רֹאׁש ָּגדֹול
מילים ולחן: מיקי גבריאלוב

 

 ּוִבּטּוי ִׂשימּו ֵלב 

 ַמה ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד 

 ּוִמי יֹוֵדַע ַמה צֹוֵפן ֶהָעִתיד 

 ִמי? 

 ֵלְך ִעם ַהֲחלֹום 

 ֵלְך ִעם ֶזה ָקִדיָמה 

 ֵּתן ַלִּדְמיֹון ִלְסחֹף אֹוְתָך ָלאֶֹפק 

 ְוֵצא ֶאל ַהֶּמְרָחב 

 )ְּתפֹס רֹאׁש ָּגדֹול( 

 ֵלְך ִעם ַהֲחלֹום 

 ֵלְך ִעם ֶזה ָקִדיָמה 

 עּוף ֶאל ַהָּׁשַמִים 

 ְּכמֹו ִצּפֹור 

 ַאל ִּתְפַחד לֹוַמר ֲאִני חֹוֵׁשב ַאֶחֶרת 

 ְּתמּוָנה ְּגדֹוָלה ָּתִמיד ִנְמֵצאת ִמחּוץ ַלִּמְסֶּגֶרת 

 ֵלְך ַעל ֶזה, ּתֹאַמר ֶאת ַמה ֶׁשֵּיׁש ְלָך ְּבקֹול 

 ַאל ִּתְפַחד ִלְהיֹות רֹאׁש ָּגדֹול 

 ואין דבר אשר בו תתפאר מדינת ישראל 
יותר מאשר בקיבוץ בניה לתוכה,
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ראש גדול // מילים ולחן: מיקי גבריאלוב

 לעולם לא אברח מתפקיד ציבורי שיטילו עלי, 
אך בכל תפקיד שאהיה, לא אתבטל מדברי תורה.
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מוזיקאי, מלחין, כותב וזמר ישראלי. נולד בתל אביב לאם טורקיה ואב ארמני. היגר עם 

משפחתו לטורקיה וחזר לארץ. מאז לימודיו בבית הספר היסודי זוכרים אותו כמי ששר 

ומפזם מנגינות. את צליליו הראשונים ניגן על מפוחית קונוס שקנה לו אביו בגיל שש, 

בגיל ארבע עשרה התחיל לנגן בגיטרה ובגיל חמש עשרה הקים את להקת הצ'רצ'ילים עם 

שלושה חברים. בגיל שמונה עשרה התחיל להלחין מוזיקה ובגיל תשע עשרה פגש את 

אריק איינשטיין ויחד יצרו שניהם אלבומים משותפים. בהמשך יצר אלבומים משותפים 

עם יוצרים נוספים וגם אלבומים שלו כזמר ויוצר עצמאי.  בגיל עשרים ושבע למד מוזיקה, 

קומפוזיציה, תזמור ונגינה על קונטרבס. 

בשנת 1992 קיבל גבריאלוב מאקו"ם פרס כמלחין ע"ש מרדכי זעירא. בשנת 2007 קיבל פרס 

מאקו"ם על מפעל חיים במוזיקה. בשנת 2009 קיבל פרס מפעל חיים במוזיקה מעיריית חולון. 

מתוך אתר ויקיפדיה: 

http//:he.wikipedia.org/wiki%/D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99%_D7%92%D7%91%D7%

A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%91

מתוך האתר הרשמי של מיקי גבריאלוב: 

http://www.mikigavrielov.com/index2.php 

על השיר

"ראש גדול" היא סדרת דרמה יומית ישראלית, המיועדת לילדים ונוער, שודרה בערוץ 

הילדים ונוער ב-yes. סדרת הדרמה עוסקת בקשרים בין בני נוער בשלבי התבגרותו על רקע 

פרויקט יזמים בינלאומי, מכאן תכניו של השיר. שיר הנושא של הסדרה, "ראש גדול", נכתב 

והולחן על ידי מיקי גבריאלוב ובוצע על ידי שירה גבריאלוב ואמיר פז.

מתוך אתר ויקיפדיה

http//:he.wikipedia.org/wiki%/D7%A8%D7%90%D7%A9%_D7%92%D7%93%D7%95%D7%

9C

שילוב בין כל חלקי האומה במדינה, על כל עדותיה ושבטיה... 
ושילוב דורנו בתוך שלשלת הדורות של האומה

זלמן שזר

נשיא בין השנים 

1963 - 1973

הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן 

• שמו של השיר הוא צמד המילים "ראש גדול". מה הפירוש של צמד מילים אלו? 	

• מה מציע מיקי גבריאלוב )מחבר השיר( לקוראיו? למה הוא מעודד אותם?	

• מה מעכב אתכם מלהיות "ראש גדול"?	

• מה מעודד אתכם להיות "ראש גדול"? 	

• באילו הזדמנויות אתם מפעילים "ראש גדול"? 	

 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר "ראש גדול" בביצוע שירה גבריאלוב ואמיר פז

http//:www.youtube.com/watch?v=oH0-OUSuOzk

• בשיר משולבים שני סגנונות שירה:	

נסו להגדיר כל אחד מהסגנונות. . 1

מה ההבדל ביניהם?. 2

בדקו מהו תוכן המילים בכל אחד מסגנונות השירה. מדוע, לדעתכם, בחר מיקי . 3

גבריאלוב להלחין לשיר מוזיקה המורכבת משני סגנונות אלו?

• נסו לאלתר בשירה, בנגינה, בציור, בתנועה ובכל דרך אחרת שעולה בדעתכם קטע בשם 	

"ראש גדול" הבנוי לסירוגין משני סגנונות אלו.

 מיקי גבריאלוב 

)נ. 1949(
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חזור לתוכן עניינים

 ֵּתֵׁשב ִאָּתנּו, ֶהְרְצל ְוִתְלַמד ּתֹוְך ְּכֵדי, 

 ֶאת ַהָּמָרק ֲאַנְחנּו ֹלא אֹוְכִלים ְּבִלי ְׁשֵקֵדי, 

 ְּכָבר ִמְּזַמן ֶׁשּפֹה ֹלא ְמַיְּבִׁשים ֶאת ַהִּבּצֹות, 

 ַאָּתה קֹוֵלט ַּכָּמה עֹוִלים ִמָּכל ָהֲאָרצֹות? 

 ִּכי ְּכָבר ָזִכינּו בְּנֹובֶּל ְוַגם ִמיס ֵּתֵבל, 

 ַאיסִיְקיּו ִיְׂשְרֵאִלי, ִאם ַאָּתה ׁשֹוֵאל, 

 ַרק ֶׁשֵּתַדע ֶׁשַּגם ָחזֹון ֲעָנִקי 

 ִנַּתן ְלַגּבֹות ְּבִדיְסק-אֹון-קִי. 

 צֹוְבִעים ֶאת ָהעֹוָלם 

 ִּבְלָבִנים ּוִבכְֻּחלִים, 

 ְמִדיָנה ְקַטָּנה ִעם ֶהֵּׂשִגים ְּגדֹוִלים. 

 ֵמֶהָחָלל ַּכּדּור ָהָאֶרץ הּוא ָלָבן ְוכָּחֹל, 

 ְמִדיָנה ְקַטָּנה ִעם רֹאׁש ָּגדֹול. 

 ְמִדיָנה ְקַטָּנה
 מילים: רן שריג

 לחן: דני רייכנטל

 ְוֵיׁש ָלנּו בְָּמה ְלִהְתָּגאֹות, 

 ֲאַנְחנּו ַעם ָקָטן ִעם ַהְמָצאֹות ְּגדֹולֹות, 

 ֵיׁש ַלְוָין ִיְׂשְרֵאִלי ֶׁשָּׁשט ֶּבָחָלל, 

 ּוִבְזכּות ּדּוד ַהֶּׁשֶמׁש ָהעֹוָלם חֹוֵסְך ַחְׁשַמל, 

 ֲאָבל ַהֵּנס ֶׁשִּבְלָעָדיו ׁשּום ִמָּלה ֹלא ֶאְפָׁשִרית, 

 ֶהֱחֵיינּו ֶאת ַהָּׂשָפה ָהִעְבִרית. 

 צֹוְבִעים ֶאת ָהעֹוָלם 

 ִּבְלָבִנים ּוִבכְֻּחלִים, 

 ְמִדיָנה ְקַטָּנה ִעם ֶהֵּׂשִגים ְּגדֹוִלים. 

 ֵמֶהָחָלל ַּכּדּור ָהָאֶרץ הּוא ָלָבן ְוכָּחֹל, 

ְמִדיָנה ְקַטָּנה ִעם רֹאׁש ָּגדֹול.

 אינני פוליטיקאי ולא מדינאי מקצועי... ואני שמח עתה 
על ההזדמנות החוזרת שניתנה לי לשרת את העם. 

אפרים קציר

נשיא בין השנים 

1973 - 1978
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מדינה קטנה // מילים: רן שריג // לחן: דני רייכנטל

 מתפקידו של הנשיא לדאוג לאחדות העם, להקטנת פערים, 
למניעת קיטוב חברתי ולהעלאת הרמה המוסרית של העם.
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חזור לתוכן עניינים   

 רן שריג )נ. 1974(:

תושב גבעתיים, סופר, שדרן רדיו ותסריטאי.

 דני רייכנטל:

מלחין ומעבד. 

על השיר

השיר "מדינה קטנה" נכתב והופק על ידי מטה ה-60 למדינת ישראל בביצוע מנחי ערוץ 

הילדים. בשיר תיאור הישגיה של המדינה והתפתחותה בתחומים רבים. בתחילת השיר 

פונים אל הרצל חוזה המדינה ומסבירים לו על המציאות העכשווית במדינת היהודים. עברו 

"הרבה מים" מאז חזונו לבנות בית יהודי לעם היהודי באדמות אוגנדה, מאז הכפיל החזון 

את עצמו והתגשם בדמות מדינה יהודית מתפתחת, משגשגת ומובילה לעם היהודי השב 

לארצו, היא ארץ ישראל. 

 הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן 

• קראו את מילות השיר. באיזו מדינה עוסק השיר?	

• האם כותב השיר גאה בה? מה הוא כותב עליה?	

• מצאו משפט אחד בשיר המסביר את הישגיה. מדוע בחרתם במשפט זה?	

• הכינו כרזה וכתבו את המשפט בדרך שתבטא את הכתוב בו.	

• השיר מבטא את הישגיה של המדינה בתחומים רבים. 	

כיצד ניתן להביא מדינה להישגים?. 1

מי צריכים להיות השותפים? . 2

מי אמור להוביל את המדינה לקראת הישגים אלו?. 3

 כאן לבית הנשיא, באים לדבר על החלום, 
על מדינת ישראל כפי שכולנו היינו רוצים שתהיה.

• האם אתם מכירים 'מנהיגים ממציאים' מתחומים שונים שתרמו להתפתחות המדינה? ציינו 	

את שמם ופרטו מה היא תרומתם.

• נסו לדמיין את כיתתכם כמדינה קטנה משלכם. 	

לאילו הישגים אתם רוצים להוביל את כיתתכם? . 1

האם תוכלו "להגדיל ראש" ולתרום בהובלה של אחד מהם? . 2

הציעו דרך פעולה שתוביל להגשמת ההישג.. 3

במי תעזרו? עם מי תתייעצו? . 4

 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר "מדינה קטנה" בביצוע מנחי ערוץ הילדים:

http//:www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=m7Mj7g151l8

• הביעו דעתכם: האם הביצוע של השיר מתאים למילות השיר? הסבירו!	

• צפו בקליפ לשיר, איזו אווירה משודרת בו? הסבירו כיצד.	

• איזה מאפיין מוזיקלי משפיע במיוחד על אווירת השיר? פרטו כיצד. 	

• לשיר מסוג זה קוראים 'שיר לכת'. התוכלו להסביר מדוע? 	

• האם אתם מכירים 'שירי לכת' נוספים? מי צועד לקולם?	

• לאיזה אירוע במעגל השנה מתאים השיר?	

רצוי שראשי ממשלה יבינו מה זה ביטחון ומה זה צבא.

על היוצרים
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חזור לתוכן עניינים

 ִׁשיָרה ַהּנַֹער, ִׁשיר ֲעִתיֵדנּו: 

 ִׁשיר ִהְתַחְּדׁשּות, ִּבְנָין ַוֲעִלָּיה. 

 ִמן ַהּגֹוָלה ִיְנֲהרּו ַאֵחינּו, 

ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת ָקָמה ִלְתִחָּיה! 

 ִמי ֶזה חֹוֵלל ַהֶּפֶלא - ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת? 

ִמי ֶזה ֵהִקים ָּכל ֵאֶּלה - ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת?

 זֹו ָיְדָך, ָיְדָך, ִהיא ַהּזֹוַרַעת, 

 זֹו ָיְדָך, ָיְדָך, ִהיא ַהּנֹוַטַעת, 

 ָּכל עֹוד ַהּנַֹער ָלנּו ַּבּמֹוֶלֶדת, 

קֹום ָיקּום ֲחזֹון ַעם ִיְׂשָרֵאל! 

ִׁשיָרת ַהּנַֹער
 מילים: שמואל בס

לחן: דוד מערבי

אחד הדברים הכי חשובים בתפקיד זה לשמור על הערכים 
והתדמית הנקייה של בית נשיאי ישראל

אפרים קציר

נשיא בין השנים 

1973 - 1978
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נולד ברוסיה. מחנך, משורר וסופר עברי. בשנת 1905 עלה ארצה והתחנך בבתי ספר ביפו 

ובירושלים. במהלך לימודיו התגלה כישרונו הספרותי. בשנת 1917 התנדב לגדוד העברי 

ועם שחרורו החל בלימודי הוראה בבית המדרש העברי למורים בירושלים. מאז שנת 1922 

החל לעסוק בהוראה. עוד מגיל צעיר פירסם שירים, סיפורים ומאמרים על ספרות וביקורת, 

וסיפורי ילדים, וכן ערך את החוברות לספרות ולמדע לנוער "שערים" )1938(, את הקובץ 

"היה בריא!" )1938( ואת הירחון לנוער "מולדת" )1949(. 

בנו היחיד, עדני בס )1926-1991(, הלך בדרכי אביו וסבו; היה מייסד בית הספר לחינוך מיוחד 

"השומר" ברמלה ומנהלו, וכן פירסם סיפורים בעיתונות הילדים של ראשית ימי המדינה.  

מתוך אתר ויקיפדיה: 

http://he.wikipedia.org/wiki/%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%9C_%d7%91%d7

%a1

מתוך האתר לקסיקון העברית החדשה: 

http://library.osu.edu/projeCts/hebrew-lexiCon/00024.php

פסל, צייר, מלחין ומחלוצי החינוך לציור ולמוזיקה בארץ. נולד ברוסיה וגילה כישרונות 

אמנותיים כבר בילדותו. למד עברית מאביו שהיה מורה לעברית ובגיל חמש עשרה החליט 

לעזוב את ביתו ולעלות לבדו לארץ ישראל. כדי להגיע ארצה עבד כמסיק תנורים באניה 

בה נסע. מיד עם בואו ארצה התקבל כתלמיד ב"בצלאל", שם למד ציור ופיסול בתנאי דחק 

ועוני ממש. כאשר גורשו תושבי תל אביב מבתיהם, במלחמת העולם הראשונה, שימש 

מערבי כשומר בעיר. לאחר מכן נדד בארץ כפועל חקלאי, ייבש ביצות בסביבות הכנרת ועבד 

בשמירה בכרמי יהודה. 

מאוחר יותר התעורר בו גם הדחף ליצירה מוזיקלית. הוא השתלם בקומפוזיציה אצל יואל 

אנגל. במשך עשרים וחמש שנים פעל כמורה לציור ולמוזיקה בירושלים ובתל אביב. עבודתו 

כמורה למוזיקה הכתיבה את פעילותו היוצרת, במסגרתה חיבר יותר משמונים שירי ילדים 

שחלקם הפך לשירי עם ממש. כתב לחנים למילותיו של לוין קיפניס, עיבד שירים רבים 

למקהלה והדריך מקהלות רבות. 

כחלוץ בשדה החינוך המוזיקלי חיבר מערבי ארבע חוברות לסולפג' לבתי הספר היסודיים. 

חיבר גם חוברת ללימוד הקונצרטינה - כלי נגינה פופולרי בשנות העשרים והשלושים - בו 

ניגן להפליא ובו השתמש בהוראת המוזיקה.

ביתו של מערבי היה פתוח לאוהבי אדם ואמנות, בית-ועד למורים, לציירים, למנגנים 

ולזמרים. שירה ונגינה בצוותא היוו חלק בלתי נפרד ממפגשי הידידות הרבים שהיו 

מתקיימים בביתם של דוד וחנה רעייתו, כששניהם מנחים בקולותיהם הערבים את השירה. 

לקחת את כל ההמון האנושי הזה ולהפוך אותו לעם מגובש, 
זה פלא אנושי.

 יצחק נבון

נשיא בין השנים 

1978 - 1983

בתו זוכרת שמרדכי זעירא, ששנים רבות לא היה לו פסנתר משלו, היה בא לביתם לעתים 

מזומנות על מנת לנגן ולהלחין את שיריו. למערבי זכויות רבות בהעשרת רפרטואר השירים 

העבריים ובהנחלתו.

257=id?asp.artist/il.Co.zemer//:http :מתוך אתר זמרשת

ביוגרפיה זו נכתבה על-ידי פרופ' שי בורשטין על פי רישומים הנמצאים בעזבונו של דוד 

 מערבי שבארכיון המוזיקה הישראלית באוניברסיטת תל אביב. 

על השיר

השיר "שירת הנוער" עוסק בתרומתו של הנוער לתקומתם והתפתחותם של עם ישראל וארץ 

ישראל כמולדתו של העם היהודי. שיר זה כמו שירים רבים אחרים, הולחנו על ידי דוד 

מערבי לצורך הוראת המוזיקה לתלמידיו.

הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן

• מי הם יוצריו של השיר? האם, לדעתכם, הם שייכים לבני הנוער שעליו מדבר השיר? הסבירו 	

מהי תרומתם לארץ, למולדת ולתרבות העברית?

• מהו כוחם של בני הנוער? מהם יתרונותיו?	

• האם השיר מתאים גם לבני הנוער בימינו?	

• האם תוכלו לציין הזדמנויות בחייכם בהם תרמתם והובלתם שינוי?	

• האם בני נוער יכולים להנהיג? מה נדרש מהם?	

• האם גם ליחיד יש כוח להשפיע ולתרום? הסבירו זאת דרך האישיות של שמואל בס ודוד 	

מערבי.

 אני גאה במערכת המשפט ואכיפת החוק שבודקת ביסודיות 
ולא מטייחת את העובדות.

 שמואל בס 

)1949-1899(

 דוד מערבי 

)1945-1986(
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 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר "שירת הנוער" בביצוע גלי עטרי, אופירה גלוסקא ודודו זכאי

xOH0g_btp1m=v?watch/com.youtube.www//:http

• הביעו דעתכם: 	

האם לדעתכם הלחן לשיר מתאים למילות השיר? הסבירו מדוע.. 1

האם הביצוע של השיר מתאים למילות השיר? הסבירו מדוע.. 2

• מהי התחושה שמועברת לכם בעת שאתם מאזינים לשיר?	

• מילותיו של השיר משדרות נחישות, אחריות, יוזמה, עשייה והתחדשות. נסו לאלתר בשירה, 	

בנגינה, בציור, בתנועה ובכל דרך אחרת שעולה בדעתכם אחת ממילים אלו או את האווירה 

 הכללית שעולה ממכלול המילים הללו.

 יצחק נבוןאבל אני שואל מה המופת שאתה נותן לעם?, מה הדוגמא? ראיתי איך מציגים בעיה, איך מתלבטים בה ואיך פותרים אותה.

נשיא בין השנים 

1973 - 1978
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 "ָאנּו ִנְהֶיה ָהִראׁשֹוִנים"

 ּכֹה ָאַמְרנו ָאח ֶאל ָאח.

 ָאנּו ִנְהֶיה ֵּבין ַהּבֹוִנים,

 ֵנט ַהֵּמיָתר, ֵנט ֲאָנְך.

 ָאנּו הֹוְלִכים, ָאנּו ָּבִאים,

 ֵיׁש ֲעבֹוָדה ַעד ְּבִלי ַּדי.

 ִנַּטע ֵעִצים ֵּבין ַהְּסָלִעים

 ַּגם ָּבָהר ְוַגם ַּבַּגְיא.

 ָאנּו ָנסֹל ֶאת ַהְּכִביִׁשים

 ַנְחצֹב צּור ְלַאְבֵני ִּגיר.

 “ֵהיָדד", ַיֲענּו ַהַּפִּטיִׁשים,

 ְּבִׁשיֵרנּו ֶאת ַהִּׁשיר.

 ָאנּו ִנְהֶיה ָהִראׁשֹוִנים
 מילים: יוסף הפטמן

לחן: עממי רוסי

 עֹוד ֹלא ָיְצאּו ָהֲעָדִרים,

 ָּכל ָהעֹוָלם ָיֵׁשן עֹוד.

 ַׁשַחר ַמְלִּבין ַעל ֶהָהִרים – 

 קּום ֶהָחלּוץ, קּום ֲעבֹד!

 ִאם ָעַגְמָּת ְלַמְזֶּכֶרת

 ָיד ֲאהּוָבה, ִּבְרַּכת-ֵאם.

 הֹוִמים ַּגִּלים ַּבִּכֶּנֶרת,

 ַאְך ֶאל ִלֵּבְך הֹוִמים ֵהם.

 ַעד ִּכי ַּתֲעטֹף ֵּתֵבל ִצָּלּה,

 ְוֵיט ָרִקיַע ֵאׁש ָוָדם.

 סֹּלּו, סֹּלּו ַהְּמִסָּלה,

ַּפּנּו ֶּדֶרְך, ְׁשִביל ָהָעם!

אנחנו יושבים במקום נוח לנו ובסופו של דבר הקלפים בידינו.  חיים הרצוג

נשיא בין השנים 

1973 - 1978
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אנו נהיה הראשונים// מילים: יוסף הפטמן // לחן: עממי רוסי

אינני עומד על דוכן זה כדי להגן על הערכים המוסריים 
של העם היהודי... הם אינם זקוקים להגנה.

פירושי מילים

ֵנט – להטות

ֲאָנְך – משקולת לבניין

ֵּמיָתר– חוט, חבל, רצועה

"ֵנט ַהֵּמיָתר, ֵנט ֲאָנְך" – ביטוי המבטא את חדוות הבניה

ָנסֹל – נסלול

צּור – סלע

ָעַגְמּת – שמרת בעצב

הֹוִמים – רועשים

ְֵיט – יזיז הצידה

ָרִקיַע – שמים
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נולד בברינסק שברוסיה. בשנת 1910 החל עבודתו העיתונאית בעיתון "הצפירה”, ואף 

שימש פרק זמן מסוים כעורכו. עלה לארץ ישראל בשנת 1920 או 1921. הפטמן הוא מעבדו 

ומתרגמו לעברית של השיר "אנו נהיה הראשונים” - משירי העלייה השלישית. 

בשנת 1922 יצא לפולין שם פעל כעיתונאי. בשהותו בפולין חיבר את ההמנון לטקס פתיחת 

האוניברסיטה העברית בירושלים, שהושר ביום הפתיחה ב-1 באפריל 1925. היה פעיל 

בתנועת "החלוץ” ולאחר מכן במפלגת “הציונים הכלליים", מפלגת חוגי המעמד הבינוני-

הגבוה של סוחרים, תעשיינים ובעלי הון, שאף הייתה משולבת בהנהגת היישוב ובארגון 

ה"הגנה”.

בין השנים 1921 ו-1938 היה פעיל מאוד בקרב יהדות פולין. הוא היה עורך עיתון "ֶדר 

מֹוֶמְנט" )"דער מָאמענט" – "הרגע"(, אחד מהעיתונים החשובים של יהדות פולין, עורך "היום" 

)עיתון מדיני וספרותי( ונואם. יהודי פולין הכירו אותו היטב מההרצאות הרבות שהיה נותן 

בעיירות נדחות ברחבי פולין. בשנת 1934 חזר הפטמן לארץ, ומשנת 1936 ועד מותו היה 

עורך עיתון "הבוקר", עיתונם של "הציונים הכלליים".

ייסד את “עיתון העיתונאים” המיוחד, שהיה עורכו הראשי וגם מנחו: היה זה אירוע תרבותי 

שבועי בשנים 1940–1952 בימי שישי, כשבתל אביב היה הכול סגור למופעי אמנות ובידור וזו 

הייתה הבמה הציבורית היחידה הפתוחה לחיי תרבות.

הפטמן היה פעיל באגודת העיתונאים ומשנת 1940 שימש אף כיו"ר האגודה. היה מהוגי 

רעיון הקמת בית העיתונאים, מפעל שארך שנים רבות, מסוף תקופת המנדט הבריטי. 

בתחילה הקצתה ממשלת המנדט מגרש בתל אביב להקמת הבית לבקשתו, בהמשך פעל 

לאיסוף כספים ותרומות להקמתו, ולבסוף היה שותף בשלבי הבניה שארכו משנת 1953 ועד 

שנחנך בשנת 1957 כבית סוקולוב, אותו כבר לא זכה לראות בחייו.

הפטמן נקבר בבית העלמין נחלת יצחק. על שמו רחוב במרכז תל אביב.

תקציר מתוך ויקיפדיה:

http//:he.wikipedia.org/wiki%/D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3%_D7%94%D7%A4%D7

%98%D7%9E%D7%9F

 אני עומד לפניכם כנציג של עם חזק ומשגשג 
שנשאר בחיים אחרי כל תלאותיו.

על השיר

"שיר החלוצים" הוא שיר שעיבד לעברית יוסף הפטמן בשנת 1919. הפרסום הרשמי הראשון 

של השיר היה ככל הנראה בעיתון "הפועל הצעיר” ב-24 בדצמבר 1920, בעת שכבר הושר 

בפי החלוצים.  את השיר הקדיש שם הפטמן "לחבַרי בכבישים".  השיר נקרא "שיר החלוצים", 

אך נודע גם בשם "אנו נהיה הראשונים" על פי פתיחתו: "אנו נהיה הראשונים".

השיר היה אהוד ביותר, מעין המנון, ובעיקר נפוץ במחנות חלוצים וחלוצות בתקופת 

העלייה השלישית. להרגשתם של רבים, הוא ביטא את החוויה החלוצית, שרעיונה העיקרי 

היה להקים חברה יהודית חדשה בארץ ישראל, בעבודת כפיים, בעמל וביזע. בשיר קיים 

תיאור מפורט של עבודת החלוצים שכללה: חציבת אבנים והובלתם, סלילת כבישים, בנין 

בתים, נטיעת יערות של הקק"ל ושל אורח חייהם: קימה השכם בבוקר לעבודתם, כאשר 

ין ַעל ֶהָהִרים" מגוריהם באוהלים ואזכור געגועיהם אל משפחותיהם, שאותם  "שַַׁחר ַמְלבִּ

ת-ֵאם", שנשארה בגולה. ְרכַּ מייצגים הדימויים המילוליים: "ָיד ֲאהּוָבה, בִּ

לשיר חוברו מספר לחנים עממיים רוסיים  והוא משתייך למבחר השירים שנהוג לשיר ולנגן 

את נעימתם בטקסים ממלכתיים וצבאיים בישראל.  

• דברי יעקב מזור, מתוך חוברת התקליטור "יפים הלילות בכנען":	

העיתונאי יוסף הפטמן חיבר את השיר בשנה הראשונה לעלייתו ארצה )תר"פ(, כאשר עבד 

בכביש ג'דה-נצרת. בשנים 1921-1920 שרו אותו בפלוגות העבודה, בכבישים ובמחצבת בית 

שאן, בלחנו של יוסף גולדשטיין, וכך נדפס השיר בשנת תרפ"א בשירון לבתי הספר בעריכת 

לוין קיפניס. לאחר זמן התאימוהו ללחן רוסי. בלחן הזה שרוהו חלוצים ובני נוער בערים 

ובמושבות, ובמיוחד במושבות הגליל )יבניאל, ראש פינה ויסוד המעלה(, לפחות עד אמצע 

שנות השלושים. בסוף התקופה הזאת הותאם השיר לשתי מנגינות רוסיות נוספות, ובהן 

 הושר והתפרסם בעוד לחננו נדחק לקרן זווית. 

"שיר החלוצים" כפי שהתפרסם בעיתון "הפועל הצעיר":

http//:jpress.org.il/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Skin=TAUHe&Ba

seHref=HHR&1920/12/24/EntityId=Ar00901&ViewMode=HTML

 חיים הרצוגברגע זה ליבי עם העם היהודי באשר הוא שם אם זה בחופש או בעבדות.

נשיא בין השנים 

1983 - 1993

 יוסף הפטמן 

)1888-1955(
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העלייה השלישית- "עליית החלוצים" - 1923-1919

ארצות המוצא: מזרח אירופה- רוסיה, פולין, רומניה, ליטא.

הגורמים לעלייה השלישית היו: 

• הצהרת בלפור ומסירת המנדט על ארץ-ישראל לידי הבריטים  הפיחו תקווה 	

בלבבות שעומדת לקום מדינה תוך זמן קצר.

• המאבקים הלאומיים שהתעוררו לאחר מלחמת העולם הראשונה ועמים רבים 	

שקיבלו עצמאות, עוררו תקווה בלב היהודים שגם הם יזכו לעצמאות מדינית.

• גל פרעות בארצות שזכו בעצמאות לאחר המלחמה והלחץ הכלכלי שיהודי מזרח 	

אירופה היו נתונים לו. 

מאפייני העולים:

• מוצאם ממזרח אירופה )רוסיה, פולין ורומניה כשלושים וחמישה אלף עולים(	

• צעירים ורווקים )ללא משפחות(.	

• משכילים וסוציאליסטים )מלומדים ומאמינים בשיתופיות ובשיפור החברה(.	

• חילוניים.	

• שאפו להמשיך בדרכם של בני העלייה השנייה, לעבוד בחקלאות, לבנות וליישב את 	

ארץ-ישראל.

מפעלי/הישגי/ תרומת העלייה השלישית:

• עבודות ציבוריות- עסקו בסלילת כבישים ומסילות ברזל  )שיפור תשתית התחבורה(, 	

ייבוש ביצות )הכשרת הקרקע(.

• הקמת גדוד העבודה- חברי תנועת "החלוץ" הקימו את הגדוד על שם יוסף 	

טרומפלדור )לאחר שנהרג בתל-חי(.

• רכישת עמק יזרעאל- אדמות העמק נרכשו בשנת 1921 על ידי "הקרן הקיימת 	

 לישראל" וההסתדרות הציונית החלה להקים יישובים חקלאיים בעמק.

 לא רק לזכור את העבר ולקרוא את ההווה, 
אלא גם ליצור את העתיד.

 עזר ויצמן

נשיא בין השנים 

1993 - 2000

הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן 

• קראו את מילות השיר והסבירו את המילים הבאות: "ֵנט ַהֵּמיָתר", "ֵנט ֲאָנְך", " ֹסּלּו", "ִאם ָעַגְמָּת 	

ְלַמְזֶּכֶרת ָיד ֲאהּוָבה, ִּבְרַּכת-ֵאם".

• מהו המסר העולה מן השיר?	

• שיר זה, כשירי מולדת רבים אחרים, מאפיין את המגמה הציבורית בשירי המולדת על פיה 	

מטשטש היסוד האינדיבידואלי )הפרטי( ומובלט היסוד החברתי. הוכיחו משפט זה באמצעות 

מילים בשיר. 

• מצאו את המשפטים בשיר המסבירים את פעולתם של החלוצים? 	

• בחרו את אחת הפעולות החשובות והסבירו מדוע, לדעתכם, זוהי פעולה חשובה לבנין הארץ. 	

• מדוע, לדעתכם, השיר מרובה פעלים? 	

• הכינו כרזה וכתבו את המשפט שבחרתם, בדרך שתבטא את הכתוב בו.	

• באיזה חלק של השיר נזכרים החלוצים בגעגועים למשפחותיהם שנשארו בגולה? העתיקו את 	

המשפט.

• השיר מבטא את הישגיהם של החלוצים בתחומים רבים. 	

כיצד ניתן להביא את המדינה להישגים?. 1

מי צריכים להיות השותפים? . 2

מי אמור להוביל את המדינה לקראת הישגים אלו?. 3

• האם אתם מכירים 'חלוצים ופעילי ציונות' שתרמו להתפתחות המדינה? ציינו את שמם ופרטו מה 	

הייתה תרומתם.

• הרבה סבורים שהמלה חלוץ, פרושה אחד התפקידים המרכזיים במשחק הכדורגל, אולם   	

        מקור הביטוי מן התנ"ך, שם משמעותו אדם או קבוצת אנשים ההולכים לפני המחנה: "והחלוץ    

        ההולך לפניהם" )יהושע ו יג(. במרוצת השנים קיבל המושג משמעות של סולל דרך לבאים אחריו.      

        בתקופה שלפני הקמת המדינה קיבל המושג "חלוץ" משמעות של צעיר העולה לארץ ישראל 

       להגשמת הציונות. תארו את דמותו של ה"חלוץ" בעיניכם, לפי השיר "אנו נהיה הראשונים"

 עלינו להיות נחושים, יש להילחם למען השלום
הזה, לא רק לחכות לו, כי מעצמו לא יבוא.
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• ההטעמה היא אחד ממאפייני הגיית העברית. בעברית, טעם הנופל בהברה האחרונה של  	

המילה מכונה מלרע )כלומר מלמטה(. טעם הנופל בהברה הלפני אחרונה של המילה מכונה    

מלעיל )כלומר מלמעלה(. מרבית המילים בעברית מוטעמות מלרע.   

בשיר שלפנינו מרבית המילים מבוטאות בהטעמה מלעילית - אשכנזית עתיקה. הסבירו מדוע 

 ונסו להגות מילים רבות בהטעמה מלרעית ומלעילית. 

 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר "אנו נהיה הראשונים"

66=artist&534=id?asp.song/il.Co.zemereshet.www//:http :1 לחן עממי רוסי

• הביעו דעתכם: האם הביצוע של השיר מתאים למילות השיר? הסבירו את דעתכם.	

• איזה מאפיין מוזיקלי משפיע במיוחד על אווירת השיר? פרטו כיצד. 	

• לשיר מסוג זה קוראים 'שיר לכת'. התוכלו להסביר מדוע? 	

• האם אתם מכירים שירי לכת נוספים? מי צועד לקולם?	

• איזו תזמורת מבצעת את השיר? מדוע?	

• האזינו לשיר בלחן עממי רוסי 1 בביצועים שונים, בחרו את הביצוע האהוב עליכם והסבירו 	

מדוע?

 66=artist&1203=id?asp.song/il.Co.zemereshet.www//:http :2 לחן עממי רוסי 

• הביעו את דעתכם האם גם הלחן השני מתאים למילות השיר? 	

• האם זהו שיר לכת?	

• מדוע לחן זה הרבה פחות מוכר מהלחן הראשון?	

66=artist&1962=id?asp.song/il.Co.zemereshet.www//:http :3 לחן עממי רוסי

• האם גם לחן זה הוא שיר לכת?	

• נסו לפי הלחן העממי השלישי לשיר שירי חלוצים נוספים: 	

יודע אני מהיכן אני בא, ומתוך תקווה וחרדה אני מבקש לדעת לאן אני הולך.

 ראיון של רבקה מיכאלי עם דן אלמגור שמספר שהלחן של השיר "אנו נהיה הראשונים" 

נכתב על ידי המורה למוזיקה והמלחין משה ביק: 

http//:youtu.be/zneC1wt6ksa

זלמן יש לו מכנסיים

 מילים: עממי 

לחן: עממי רוסי

 ַזְלָמן ֵיׁש לֹו ִמְכָנַסִים

 ַמִּגיעֹות ַעד ַהִּבְרַּכִים

 ִאם ִיְּפלּו ַהִּמְכָנַסִים

ָאז ִיְראּו לֹו ֶאת ַה –

ַזְלָמן...

שיר הנוער

 מילים: אריה ליב )ליבל( 

 זלצמן מלאך

לחן: עממי רוסי

 ַרב ְלָך ְנֹדד ַּבֹחֶׁשְך

 ַרב ְלָך ְנֹדד ַּבֵּליל

 ְּבֹעז ָקִדיָמה ָאח ִנְצָעָדה

 ְּבֹעז ָוַדַעת ִנָּגֵאל!

 ֶאל ַהֶּמְרָחב ָּפַרץ ַהֹּנַער

 ַּדי ָלנּו ִּבְׁשחֹור ַהֵּליל

 ְּבֹראׁש מּוָרם ִנְצַעד ָקִדיָמה

ִּבְקָרב ָוַדַעת ִנָּגֵאל.

מעולם לא חסרו לנו מילים בתחום האמונה, 
האהבה, החלומות, הגעגועים והתקווה.
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 ְׂשאּו ִצּיֹוָנה ֵנס ָוֶדֶגל

 ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה

 ִמי ָּבֶרֶכב ִמי ָּבֶרֶגל

 ֵנָעׂש ָנא ַלֲאֻגָּדה.

 ַיַחד ֵנְלָכה ָנא ָנׁשּוָבה

 ַאְרָצה ֲאבֹוֵתינּו

 ֶאל ַאְרֵצנּו ָהֲאהּוָבה

 ֶעֶרׂש ַיְלדּוֵתנּו.

 ׁשּובּו, ׁשּובּו ִמֶּמְרַחִּקים,

 ַאְרָצה ֶאֶרץ ָאבֹות!

 נּוסּו נּוסּו ִמַּמֲעַמִּקים

 ְּבֶעְזַרת ׁשֹוֵכן ֲעָרבֹות.

 ְׂשאּו ִצּיֹוָנה ֵנס ָוֶדֶגל
 מילים: נח רוזנבלום

לחן: נח זלודקובסקי

 ָאז ַעם ִנְהֶיה ְּכמֹו ָהִיינּו,

 ֶמּנּו ָיֵתד ִּפָּנה.

 ָאז ַאְך ְׂשחֹוק ִיָּמֵלא ִּפינּו,

 ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה!

 רּוח יֹוָאב ַּתְלִּביֵׁשנּו, 

 רּוַח ְּגבּוַרת ְצָדָקה, 

 ְּבַעד ַעֵּמנּו, ְּבַעד ַאְרֵצנּו

 ִחְזקּו ְוִנְתַחָּזָקה!

 ַאל ָנא ָיבֹוא מֶֹרְך ָּבנּו

 ִמְּפֵני ֶחֶרב יֹוָנה – 

 ִנַּקח ָלנּו ַמה ֶּׁשָּלנּו,

ִנָּׂשא ֵנס ִצּיֹוָנה!

נע ונד אנוכי, הולך בעקבי אבותי. וכשם שאני מלווה אותם שם 
ובימים ההם, כך אבותי מלווים אותי ועומדים אתי כאן ובזמן הזה.
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שאו ציונה נס ודגל // מילים: נח רוזנבלום // לחן: נח זלודקובסקי

 עזר ויצמן

נשיא בין השנים 

1993 - 2000

פירושי מילים

ֵנס – מלה נרדפת לדגל

ֵנָעׂש – נעשה

ֶעֶרׂש – חלום

נּוסּו – ברחו

ׁשֹוֵכן ֲעָרבֹות – כינוי לאל

ֶמּנּו – ספרו
ָיֵתד ִּפָּנה – מוט שמציין את הבעלות על מקום

מֶֹרְך – פחד

ֶחֶרב יֹוָנה – ביטוי לאויב
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נולד במחצית השנייה של המאה ה- 19. מתרגם, משורר ועיתונאי. שירו "שאו ציונה נס 

ודגל" פורסם לראשונה בשנת 1898 בכתב העת "אשכול" בחתימת נפ"ש ראשי התיבות 

של שמו העברי: נח פרח שושן. מאז תחילת המאה ה-20 לא הגיעו ידיעות עליו. השמועה 

אומרת כי הוא נהרג במלחמת העולם הראשונה ומקום קבורתו לא נודע.

מתוך: לקסיקון הספרות העברית החדשה 

מלחין השיר. כיהן כחזן בבית כנסת בעיר קאליש, העתיקה שבערי בפולין. זלודקובסקי היה 

אדם רחב אופקים ונחשב לאחד מחשובי החזנים והמלחינים שצמחו ליהדות פולין.

על השיר

זהו שיר שמעלה על נס את העלייה ארצה, את הציונות – שובּו ממרחקים ואת הרוח 

החלוצית.

סיסמאות שונות מובאות בשיר לאחדות, לחזרה לארץ האבות – חזרה למוּכר, לשייך. אין 

מדובר כאן במשהו חדש. 

מילות השיר נלקחו מן התנ"ך: חרב יונה, ארץ אבות, רוח יואב, יימלא שחוק פינו. התנ"ך 

הוא עדות לעם ישראל בארץ ישראל. השבים לציון רואים עצמם כעברים השבים למולדתם.

הסיפור שמאחורי השיר

"שאו ציונה נס ודגל" משירי ציון המוקדמים. נכתב בעקבות הקונגרסים הציוניים והיה אחד 

השירים שליוו את התנועה הציונית בראשיתה. בתקופה שבה קמו כ650 אגודות ציוניות, 

שלכל אחת מהן מצע ותקנון, מטרת הקונגרסים הייתה לאחד את האגודות לגוף ציוני אחד. 

מצביע על כך גם הדגש במילות השיר על ה"יחד": "מי ברכב מי ברגל, נעש-נא לאגודה... יחד 

נלכה-נא נשובה ארצה אבותינו" . בשנת תרס"ג )1902( פרסם אברהם משה לונץ, חוקר ארץ 

ישראל ומו"ל, את השירון העברי הראשון "כינור ציון", ובו חמישים שירים ציוניים ולאומיים, 

בהם "שאו ציונה נס ודגל", תחת השם "נס ציונה".

בתקופת מלחמת העולם הראשונה נחקר לונץ על ידי השלטונות הטורקיים בעוון הסתה 

לאומית למרד. לפני החוקרים היה מונח הנוסח המתורגם לטורקית של השירים "שאו ציונה" 

ו"התקווה". "מה יש לכם בלב פנימה?", שאל החוקר את לונץ, ו"איזה דגל אתה קורא להניף 

ב'שאו נס ציונה"? לונץ הסביר בסבלנות, ורחל ינאית, המתורגמנית, ניסתה לרכך את לב 

החוקרים. בסופו של דבר הוטל על לונץ קנס כספי, בית הדפוס שלו נסגר וספריו הוחרמו.

http://www.nostalgia.org.il/amuta/freemp3/seu_ziona_nes_Vadegel. :מתוך( 

)html

בעזרת השם, אפתיע אתכם לטובה.  משה קצב

נשיא בין השנים 

 2000 - 2007

הצעה לפעילויות:

פעילויות תוכן:

• מיהו לדעתכם המשורר הקורא להתעוררות? אילו תכונות אפשר לייחס לו? 	
• כיצד מתאר המשורר את ההתעוררות לציון? מה מבקש המשורר מהעם לעשות?	
• בבית האחרון כותב המשורר: "אז עם נהיה כמו היינו". לאיזו תקופה מתכוון המשורר?	
• האם שיר זה רלוונטי גם לתקופתנו? מדוע?	
• אילו נדרשתם כמנהיגים לקרוא להתעוררות. לאיזה סוג של התעוררות הייתם קוראים? 	

מה הייתם מבקשים מהעם?

 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר בביצועו של שאול זלוד בנו של נח זלודסקי ומקהלה מתוך התוכנית "שרתי לך ארצי":

http://www.youtube.com/watch?v=tonSmQCnjW8

• ־כיצד מוסיף הלחן לאווירת הטקסט? מה קורה במקצב לשיר? נסו לאפיין את אופי השי	
רה, על אילו כלים מנגנים ומה מוסיפה נגינתם לאווירת השיר, שימו לב לפתיחה לשיר?

• האזינו לדבריו של שאול זלוד בנו של נח זלודסקי מלחין השיר. על סמך דבריו בדקו:	
1• מתי שרו אותו? .
2• מי שר אותו? .
3• באיזה חג במיוחד שרו את השיר. מי שרו את השיר באירוע זה ואיפה הם .

התכנסו לשירת השיר. התוכלו להסביר כיצד מתחבר תוכן השיר לחג זה?
4• מה ריגש מאוד את אביו?.

השיר מוגדר כ"שיר לכת". מהו "שיר לכת"? מהם מאפייניו? איזו תחושה עוברת בנו כאשר 
אנו שרים וצועדים לצליליו?

אתם, משרתי המילואים, מגשימים ערך לאומי עליון 
והוא ההגנה על הבית ועל המדינה.

נח רוזנבלום

נח ֶזלּוְדקֹובסקי

http://www.youtube.com/watch?v=tonSmQCnjW8
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 ּפֹה ְּבֶאֶרץ ֶחְמַּדת ָאבֹות

 ִּתְתַּגֵּׁשְמָנה ָּכל ַהִּתְקוֹות,

 ּפֹה ִנְחֶיה ּופֹה ִנּצֹר,

 ַחֵּיי זַֹהר ַחֵּיי ְּדרֹור,

 ּפֹה ְּתֵהא ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה,

 ּפֹה ִּתְפַרח ַּגם ְׂשַפת ַהּתֹוָרה.

 ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,

 ִׁשירּו ִׁשיר, ִׁשיר, ִׁשיר,

 ִּגילּו ִּגיל, ִּגיל, ִּגיל,

 ְּכָבר ֵהֵנּצּו ִנָּצִנים.

 ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,

 ִׁשירּו ִׁשיר, ִׁשיר, ִׁשיר,

 ִּגילּו ִּגיל, ִּגיל, ִּגיל,

עֹוד ָיבֹואּו ֵזְרעֹוִנים.

 ּפֹה ְּבֶאֶרץ ֶחְמַּדת ָאבֹות

 מילים: ישראל דושמן

לחן: חנינא בן יצחק קרצ'בסקי

אם אומר שהממשלה מזהירה אני לא בטוח שתסכימו איתי, 
אך יש לנו עם מזהיר.

 שמעון פרס

נשיא בין השנים 

  - 2007
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 פה בארץ חמדת אבות// 

תנו לי שלום ואוותר על הגרעין.

 מילים: ישראל דושמן 

לחן: חנינא בן יצחק קרצ'בסקי

פירושי מילים

ִנּצֹר – נייצר

ַחֵּיי זַֹהר – חיים מאירים

ַחֵּיי ְּדרֹור – חיי חופש

ׁשֹוָרה – נמצאת

ִניר – שדה חרוש

ִּגיל – שמחה

ֵהֵנּצּו – נבטו

ִנָּצן – ראשית הצמיחה



5051

“”

חזור לתוכן עניינים

משורר עברי, פזמונאי, סופר, מתרגם ומורה. ישראל דושמן היה ילד כשרוני מאוד ובעת 

לימודיו ב”חדר” ובישיבה, נחשב ל"עילוי”. הוא למד גם לימודים כלליים ולימים נטש את 

הדת. עלה ארצה בשנת 1905 והיה בין ראשוני המורים שלימדו בבתי הספר בעברית. הוא 

לימד בגליל, במושבות ראש פינה ומטולה, וכשנוסדה הגימנסיה העברית הראשונה בארץ, 

היה בין המורים הראשונים בה במקצועות העברית, הלשון והספרות. דושמן היה מורה 

בגימנסיה ממש עד ימיו האחרונים.

דושמן נתן מכוחו גם לתיאטרון העברי, היה בין מייסדי אגודת "חובבי הבמה העברית”, 

תרגם כחמישים מחזות מספרות העולם, בעיקר מרוסית, וזכה לראותם מועלים על הבימה. 

הוא נמנה בין מייסדי ספרות הילדים העברית החדשה בארץ"החלוצים"; ו"השקדיה פורחת". 

הוא נחשב בין חלוצי מחדשי הזמר העברי בארץ. סיפוריו ושיריו נדפסו ברובם בעיתונות 

הילדים העברית: "דבר לילדים”, "אלומות” ו"עתוננו". הוא הוציא בעצמו כמה סדרות של 

ספרות לילדים, כגון "רימונים לילדים", "רימונים לנוער" ו"ספרייה לילדים". גם תרגומו 

ל"פינוקיו”, אחד מתוך תרגומים רבים מהסופר האיטלקי קרלו קולודי, התקבל באהבה רבה 

על ידי דורות של קוראים עבריים צעירים.

בילדותו למד חנינא קרצ'בסקי ב"תלמוד תורה". עוד כשהיה ילד צעיר הצטיין בקול ערב 

ובאוזן מוזיקלית. מורהו, מר שכנובסקי, ששימש גם כחזן, נתן דעתו על כישוריו המוזיקליים 

של הילד והחל ללמדו קריאת תווים ונגינה על פסנתר. אך שאיפתו העיקרית של קרצ'בסקי 

הייתה לשיר במקהלה של בית כנסת. כאשר הגיע לגיל עשרים ושתיים, נסע לוורשה שם 

המשיך לימודיו וזכה לתואר מנצח מקהלה ותזמורת. זמן מסוים שימש גם כמנצחה של 

תזמורת צבאית, אך רצונו היה להיות מוזיקאי יוצר ולהקדיש את יצירתו לעמו היושב בארץ 

ישראל. כאשר עלה ארצה, קיבל משרת מורה ב"גימנסיה הרצליה", ומיד ניכר רישומו בחיים 

המוזיקליים בבית הספר ובתל אביב הקטנה. בעוד שחיי המוזיקה לפני בואו היו בעיקר שירה 

בציבור, החל הוא להורות לתלמידים קריאת תווים ויסודות המוזיקה. המקהלות שהקים 

שרו בארבעה קולות שירי עם ומיטב הרפרטואר הקלאסי, ותל אביב שמעה לראשונה 

מוזיקה מבוצעת באיכות גבוהה. אליהו הכהן כותב בספרו "בכל זאת יש בה משהו", כי 

"השכונה הקטנה שהיו בה בסך הכל שני רחובות וחצי, הצמיחה מתוכה תוך זמן קצר ארבע 

תזמורות, שלוש מקהלות. אין ספק ביכולתו הרבה של חנינא קרצ'בסקי להגיע להישגים 

בהוראת המוזיקה ובעיצוב חייה המוזיקליים של הגימנסיה, אך עיקר פועלו היה בכתיבת 

לחנים רבים לשירים שסיפקו לו חבריו לעבודה, סופרים ומורים לספרות. שירים אלה היו 

בחזקת יש מאין, משום שלא הארץ בלבד הייתה שוממה, אלא גם חייה המוזיקליים. כל שיר 

חדש הפך ללהיט, עבר מפה לאוזן ותוך זמן קצר נודע בארץ כולה". 

סגנונו המוזיקלי של קרצ'בסקי היה רוסי-יהודי וכן מערב-אירופי, והוא לא הושפע כלל 

מהמוזיקה המזרחית, שנשמעה בארץ באותם ימים. סגנון זה היה המאפיין העיקרי של הזמר 

העברי בשנים שבהן פעל ב"גימנסיה הרצליה", להוציא את הזרם הירושלמי המזרחי. משיריו 

הנודעים: "אל ראש ההר", "בשדמות בית לחם", "אגדה" )"על שפת ים כנרת"(, "תנו לנו יד 

 ונלך" ועוד.

אין שאלות אינפנטיליות, יש תשובות אינפנטיליות.

הסיפור שמאחורי השיר

אחד משיריה המפורסמים של הגימנסיה אינו פרי עטו של חנינא קרצ'בסקי.

וכך מספר אליהו הכהן, )על פי דברים ששמע מפיו של דר' יהודה בן-ברוך(: "היה זה 

בחופשת פסח תרע"ב )1912(. תלמידי הגימנסיה עמדו לצאת לטיול האביב לגליל העליון. 

לקראת היציאה החליטו המורה לזמרה חנינא קרצ'בסקי והמחנך ישראל רושמן להכין שיר 

לכת מעודד שיהיה כעין המנון לטיול. קרצ'בסקי שכבר נודע אז כמלחין מחונן, העדיף שלא 

לנסות את כוחו בכתיבת לחן חדש, שיצטרך לעמוד במבחן ובמקום זאת ביקש לאלתר 

מנגינה קיימת ובדוקה שקליטתה תהיה מובטחת, ובכך תשרת את המטרה. באותה עת נפוץ 

בעולם היהודי השיר 'מצעד הגלות' שאת מילותיו כתב המשורר היהודי מוריס רוזנפלד. 

עשרות מנגינות הולחנו לשיר זה בעקבות תחרות, שיזם כתב עת יהודי בוורשה. לאחר 

שנתפרסמו תוצאות התחרות ונקבעו הזוכים, הסתבר, כפי שקרה פעמים רבות אחרי כן, 

שדווקא מנגינה שלא זכתה בתחרות - פרי עטו של מלחין בשם ריכטר שזהותו המדויקת 

טרם התבררה - כבשה לבבות והחלה להתפשט ברחבי הגולה. במנגינה זו בחר קרצ'בסקי 

לשיר הטיול". שיר זה מושר עד היום בשם "פה בארץ חמדת אבות", וכולו תהילה לארץ 

ישראל המתחדשת ולגימנסיה העברית הראשונה ששפתה עברית. "פה בארץ חמדת אבות" 

אשר לחנו הגיע מן הגולה כ"שיר גלות", חזר אליה בלבוש חדש ואופטימי ובשינוי קל; בגולה 

שרו "שם בארץ...", וכאן "פה בארץ".

 הצעה לפעילות

פעילויות תוכן

• "פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות". מהן, לדעתכם, התקוות שאליהן התייחס 	
המשורר בשנת 1912?

• האם התקווה ליצור "חיי אושר חיי דרור" רלוונטית גם לתקופתנו? מהם "חיי דרור"?	

• "פה תהא השכינה שורה פה תפרח גם שפת התורה". מדוע חשוב כל כך לאומה לשמור על 	
חיי הרוח והתרבות שלה כחלק מהגשמת ההתיישבות בארץ?

• "כבר הנצו ניצנים", מה משמעות שורה זו? לאילו "ניצנים" מתכוון המשורר?	

• כתבו איגרת למשורר ובה תעדכנו אותו כיצד מתממשות תקוותיו 101 שנה לאחר כתיבת 	
השיר )השיר נכתב בשנת 1912(.

אני אעשה הכול למען השלום ואני לא מחפש תפקיד.

 ישראל דושמן 

)1947-1884(

חנינא בן יצחק 

קרצ'בסקי )-1926

)1877
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 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר בביצועה של מקהלה מתוך התוכנית "שרתי לך ארצי" עם שילוב הסיפור על השיר מפי 

דר' בן יהודה.

http://www.youtube.com/watch?v=zBjQ6ijVxh4

• כיצד מוסיף הלחן לאווירת הטקסט? מה קורה במקצב לשיר? נסו לאפיין את אופי השירה, 	
על אילו כלים מנגנים ומה מוסיפה נגינתם לאווירת השיר, שימו לב לפתיחה לשיר ולקטעי 

המעבר?

• האזינו לדבריו של דר' יהודה בן-ברוך. האם תוכלו להסביר מהו כוחה של השירה? במה באה 	
לידי ביטוי מנהיגותו של המורה והמלחין קרצ'בסקי?

• מנגינת השיר לקוחה משיר ששמו "מרש הגלות". מה ההבדל המהותי בין "מרש הגלות" לשיר 	
"פה בארץ חמדת אבות". האם לדעתכם נכון להשתמש במנגינה זהה לשני השירים הללו? 

הסבירו מדוע?

השיר מוגדר כ"שיר לכת". מהו "שיר לכת"? מהם מאפייניו? איזו תחושה עוברת בנו כאשר אנו שרים 
וצועדים לצליליו?

http://www.youtube.com/watch?v=R3tq9HCIRFI :האזינו לביצוע השיר בביצוע להקת פיקוד שריון

מהם המאפיינים הדומים לביצוע זה ולביצוע של המקהלה בתוכנית "שרתי לך ארצי". . 1

מבצעי השיר הם חיילים בצה"ל המשרתים בלהקה צבאית. להקה צבאית עוברת מבסיס לבסיס . 2
בצבא ושרה לחיילים. מהי תרומתה של השירה לבסיסי צה"ל? מדוע "שיר לכת" מתאים באופיו 

לרוח הצבא?

צריך להיות אדם שכל הזמן פועל למשהו, ואני אומר, 
אתה תמיד גדול כגודל העניין שאתה משרת.

 הדיבורים לא משפיעים על המציאות, 
המציאות משפיעה על הדיבורים.

 שמעון פרס

נשיא בין השנים 

  - 2007

http://www.youtube.com/watch?v=zBjQ6ijVxh4
http://www.youtube.com/watch?v=R3tq9HCIRFI
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 ְּבבֶֹקר ַלח ִּבְׁשַנת תרל"ח 

 ֵעת ְּבִציר ָהֲעָנִבים 

 ָיְצאּו ִמָּיפֹו ַעל סּוִסים 

 ֲחֵמֶׁשת ָהרֹוְכִבים. 

 ְׁשַטְמְּפֶפר ָּבא ְוגּוְטַמן ָּבא, 

 ְוֶזַרח ַּבְרֵנט 

 ְויֹוֵאל מֶֹׁשה ָסלֹומֹון, 

 ִעם ֶחֶרב ָּבַאְבֵנט. 

 ִאָּתם ָרַכב ַמָזַרִקי 

 ַהּדֹוְקטֹור ַהָּכסּוף 

 ְלאֶֹרְך ַהַּיְרקֹון ָהרּוַח 

ָׁשר ִּבְקֵני ַהּסּוף. 

 ְלַיד אּוְמַלבֶּס ֵהם ָחנּו 

 ְּבֵלב ִּבּצֹות ּוְסַבְך 

 ְוַעל ִּגְבָעה ְקַטָּנה ִטְּפסּו 

ִלְראֹות ֶאת ַהְּסִביָבה 

הבלדה על יואל משה סלומון
 מילים: יורם טהרלב

לחן: שלום חנוך

 ָאַמר ָלֶהם ַמָזַרקִי 

 ַאֲחֵרי ָׁשָעה ְקָצָרה: 

 ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ִצּפֹוִרים 

 ְוֶזה ִסיָמן נֹוָרא. 

 ִאם ִצּפֹוִרים ֵאיָנן ָׂשרֹות 

 ַהָּמֶות ּפֹה מֹוֵלְך, 

 ְּכַדאי ָלֵצאת ִמּפֹה ַמֵהר, 

ִהֵּנה ֲאִני הֹוֵלְך. 

 ָקַפץ ַהּדֹוְקטֹור ַעל סּוסֹו 

 ִּכי ָחס ַעל ְּבִריאּותֹו, 

 ְוָהֵרִעים ְׁשָלְׁשָּתם ָיְצאּו 

 ָלׁשּוב ָלִעיר ִאּתֹו. 

 ָאַמר ָאז יֹוֵאל ָסלֹומֹון 

 ּוְׁשֵּתי ֵעיָניו הֹוזֹות: 

 “ֲאִני ִנְׁשַאר ַהַּלְיָלה ּפֹה 

ַעל ַהִּגְבָעה ַהּזֹאת”. 

 ְוהּוא ִנְׁשַאר ַעל ַהִּגְבָעה, 

 ּוֵבין ֲחצֹות ְלאֹור 

 ִּפְתאֹום ָצְמחּו ְלָסלֹומֹון 

ְּכָנַפִים ֶׁשל ִצּפֹור. 

 ְלָאן הּוא ָעף, ְלָאן ָּפַרח 

 ֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵיַדע, 

 אּוַלי ָהָיה ֶזה ַרק ֲחלֹום 

 אּוַלי ַרק ַאָּגָדה. 

 ַאְך ְּכֶׁשַהּבֶֹקר ׁשּוב ָעָלה 

 ֵמֵעֶבר ֶלָהִרים, 

 ָהֵעֶמק ָהָארּור ִנְמָלא 

 ִצּיּוץ ֶׁשל ִצּפֹוִרים. 

 ְוֵיׁש אֹוְמִרים ִּכי ַעד ַהּיֹום 

 ְלאֶֹרְך ַהַּיְרקֹון 

 ַהִּצּפֹוִרים ָׁשרֹות ַעל יֹוֵאל 

מֶֹׁשה ָסלֹומֹון.

 דוד בן גוריון

 ראש הממשלה 

בין השנים 1954-1948

1963-1955

אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא 
מדינת ישראל.
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הבלדה על יואל משה סלומון // 

מנהיג הוא משרת הכלל, משרת האידיאה; רוב המנהיגים המובילים 
 שואבים את כוחם מהתמיכה וההיענות שהציבור מעניק להם.

 מילים: יורם טהרלב

 לחן: שלום חנוך

פירושי מילים

ַלח– רטוב

ְּבִציר – קטיף

ַאְבֵנט – חגורה

אּוְמַלבֶּס - כפר ערבי ליד פתח תקווה

ִנְמָלא – התמלא
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נולד בקיבוץ יגור, גדל והתחנך שם. חותם הערכים עליהם התחנך, טבוע בפזמוניו.  את 

שירותו הצבאי עשה ככתב צבאי של ירחון 'במחנה גדנ"ע'. אחרי שחרורו היה עורך 

העיתון 'במחנה נח"ל', לאחר מכן בחר בקריירה של סופר. טהרלב כתב ספרי ילדים רבים, 

חלקם מבוססים על סיפורים מתולדות הארץ ואחרים כוללים שירים משעשעים וסיפורים 

בחרוזים לילדים. טהרלב זכה לפרסום רב ככותב פזמונים. הוא חיבר מאות פזמונים ללהקות 

הצבאיות ולמופעי בידור אזרחיים - לילדים ולמבוגרים. רבים מפזמוניו זכו בתחרויות זמר, 

היו ללהיטים כשהושרו לראשונה ועודם אהובים עד עצם היום הזה. המנגינות למילותיו 

נכתבו בידי טובי המלחינים של הזמר העברי`  משה וילנסקי, נחום היימן, נורית הירש, מתי 

כספי, מוני אמריליו, שלום חנוך, אפי נצר  ואחרים.

נושאי פזמוניו מגוונים ביותר; הוא תיאר את העבר התנ"כי, הציוני וההתיישבותי, את 

היהודי הגלותי ואת התפתחות המדינה וצבאה. השינויים שחלו בטקסטים שכתב ביטאו גם 

 את השינויים שחלו בתפיסות האידיאולוגיות של כלל החברה הישראלית. 

תקציר מויקיפדיה : 

http//:he.wikipedia.org/wiki%/d7%99%d7%95%d7%a8%d7%9d%_d7%98%d7%94%d7

%a8%d7%9C%d7%91

נולד בקיבוץ משמרות לשרה וחיים חנוך. זמר-יוצר, פזמונאי ומלחין ישראלי, הנחשב לאחד 

מראשוני היוצרים ברוק הישראלי. יצירתו, הן במסגרת שיתופי פעולה עם אמנים אחרים 

בתחילת דרכו והן לאחר מכן כסולן, השפיעה רבות על המוזיקה הפופולארית בישראל. 

במיוחד מוכר שיתוף הפעולה שלו עם הזמר אריק איינשטיין, שהניב את אלבומי הרוק 

הישראליים הראשונים.

עוד כילד גילה את כישרונו המוזיקלי, כאשר ניגן על חלילית ומנדולינה. בטרם גילה את 

הרוק הקשיב למגוון רחב של סגנונות מוזיקליים; מקלאסי, דרך שירי עם רוסיים ועד גוספל 

ובלוז. כשהיה בן שתים עשרה קיבל חנוך גיטרת ג'אז והתחיל לנגן ולחבר שירים, וכעבור 

שנתיים כתב והלחין את שירו הראשון, "לילה". כמה משיריו הבאים נכתבו עבור להקת 

הקיבוץ, "משמרון",  שבה היה חבר גם מאיר אריאל. אחדים מהם התפרסמו אחר כך 

בביצועיהם של זמרים אחרים, כ"אגדת דשא”, "ניסע לים", "ריסים" ו"יום אחרון". בגיל שש 

עשרה התחיל ללמוד בבית הספר לתיאטרון '"בית צבי”.

שירו הראשון של חנוך שיצא לרדיו היה "סתיו", שהלחין למילותיה של חברתו דאז שמרית 

אור, גם היא תלמידה צעירה ב"בית צבי". את השיר ביצע הצמד חדווה ודוד, שהיה אז 

בראשית דרכו. עם גיוסו לצה"ל התקבל חנוך ללהקת הנח"ל, והשתתף בתכניות "מהנח"ל 

באהבה" )1966( ו"הנח"לאים באים הנח"לאים באים" )1967(. 

 העם העברי בעצמו חייב להפוך זכות זו לעובדה חיה וקיימת, 
 חייב בגופו ובנפשו, באונו ובהונו להקים את ביתו הלאומי 

ולבצע את גאולתו הלאומית עד תומה.

הפריצה הגדולה של חנוך התרחשה בשנת 1968, כאשר אריק איינשטיין הקליט את אלבומו 

השני, "מזל גדי”, שבו הלחין חנוך את כל השירים, ואף כתב את המילים לשישה מתוכם. 

שיתוף הפעולה נמשך שנים רבות.  ב-1969 הצטרפו חנוך וחברו ללהקת הנח"ל, חנן יובל 

לשלישייה שהקים והפיק בני אמדורסקי, "השלושרים”. בשנת 1970 יצרו אריק איינשטיין, 

שלום חנוך ולהקת הצ'רצ'ילים צליל ישראלי חדש, שהושפע מהרוקנ'רול האנגלו-אמריקני. 

הסיפור שמאחורי השיר

השיר מבוסס על מאורע היסטורי - סיור באדמות הסמוכות לכפר אומלבס אשר הוביל 

לייסודה של המושבה פתח תקווה המכונה 'אם המושבות'. המושבה העברית פתח תקווה 

הוקמה בשנת תרל"ח )1878( על ידי קבוצת יהודים חרדים בני היישוב היהודי בירושלים. 

בשנת תרל"ו )1876( נודע לעסקנים מירושלים על כך שאדמות הכפר אומלבס עומדות 

למכירה על ידי סוחר קרקעות עשיר מיפו בשם טיאן. על מנת לסקור את הנחלה יצאו 

מירושלים ארבעה עסקנים: דוד גוטמן, יואל משה סלומון, יהושע שטמפפר וזרח ברנט, 

ונפגשו ביפו עם הסוחר טיאן. למחרת היום יצאו הארבעה בליווי נציגו של טיאן, זאכרי 

אפנדי, לסיור בנחלה. מראה הנחלה מצא חן בעיני המסיירים והם החליטו לקנות את כל 

שטח הנחלה, אולם כאשר בסוף היום הם הגיעו לכפר אומלבס, המסיירים הזדעזעו ממראה 

הפלחים אשר היו "דוויים וצהובי הפנים". באותו ערב נשאר יואל משה סלומון לישון 

בכפר בעוד שאר הסיירים חזרו ליפו. במשך שלושה ימים ניהל סלומון חקירות ונודע לו 

שהסיבה למחלות של תושבי הכפר היו מי הירקון אשר אליהם היו מושלכות נבלות צאן 

ובקר והביצות הסמוכות לכפר. כאשר שב סלומון ליפו, הוא הציע לדוד גוטמן לנסות לקנות 

תחילה אדמות סמוכות אשר היו שייכות לסוחר היפואי קאסאר.

על מנת להפיג את החששות לגבי המחלות השוררות במקום, פנו סלומון וגוטמן לרופא יווני 

אשר היה מפורסם מאוד באותה תקופה, ד"ר מאזארקי, וביקשו ממנו לסקור את המקום. 

בסיור שערכו סלומון, גוטמן, שטמפפר ומאזארקי במקום, פסק הרופא שמשום שאין ציפורים 

במקום ניתן להסיק ללא כל ספק ש"רע ומושחת הוא אוויר המקום הזה". למרות דברים 

אלו החליטו השלושה - סלומון גוטמן ושטמפפר לקנות את האדמות - ובעקבות ההחלטה 

התחבקו ופרצו בבכי. על הקרקעות שנקנו הוקמה המושבה העברית פתח תקווה אשר 

נודעה בכינוי 'אם המושבות'.

הפזמונאי יורם טהרלב  כתב את "הבלדה על יואל משה סלומון" לאחר שקרא את סיפור 

המעשה בספר "זכרונות ארץ ישראל" שערך אברהם יערי. הזכרונות שהיוו את הבסיס 

לסיפור נכתבו על ידי טוביה סלומון, בנו של יואל משה סלומון, ששמע לטענתו את הסיפור 

מאביו. הסיפור המסופר בבלדה ממזג את תיאור שני הביקורים שקדמו לרכישת האדמות: 

הסיור הראשון באדמות שלאחריו נותר יואל משה סלומון לישון בכפר אומלבס  והסיור 

השני שנערך בליווי הרופא היווני מאזארקי.

ייתכן ושגיתי, כי כל אדם שוגה או עתיד לשגות

 יורם טהרלב  

)נ. 1938( 

 שלום חנוך 

)נ. 1946(
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סביב אמינותה של הבלדה שוררת מחלוקת בה מעורבים צאצאיהם של מייסדי פתח תקווה. 

הטענות כנגד השיר מתמקדות בכך שהשיר מייעד ליואל משה סלומון תפקיד מרכזי הרבה 

יותר מאשר למייסדי המושבה האחרים. זאת אף על פי שסלומון עקר בשנים שלאחר מכן 

מפתח תקווה למושבה הסמוכה יהוד ולבסוף חזר לירושלים ואף הטיף כנגד חזרה לפתח 

תקווה. לעומת זאת תפקידם של שטמפפר, שהיה ראש המועצה הראשון של פתח תקווה, 

ושל גוטמן וזרח ברנט שבכספיהם נרכשו אדמות המושבה, מוצנע והם אף מוצגים כפחדנים. 

לעומתם מייסדים אחרים כגון יהודה ראב כלל לא מוזכרים בשיר.

מנגד נטען שלולא הבלדה היה האירוע כולו נשכח מהזיכרון הקולקטיבי. טהרלב טוען שהיה 

מקום לבסס את סלומון כגיבור הראשי של הפרשה משום המאמצים הרבים שהוא עשה 

קודם לקניית האדמות, לעורר את הרעיון של ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל וכן בשל 

פעילותו בתחום העיתונות העברית.

הידעת?

סלומון יואל משה 

בארץ  היישוב החדש  ומבוני  נודע. ממייסדי פתח תקווה, אם המושבות,  ציבור  ואיש  סופר 

ישראל. נולד בירושלים בשנת 1838 למשפחת סלומון, מוותיקי היישוב בארץ. בבית הדפוס 

"הלבנון" בשנת 1803. היה מבוני השכונה  המשוכלל שלו נדפס העיתון הירושלמי הראשון 

הראשונה מחוץ לחומות ירושלים: נחלת שבעה וכן מבוני שכונת מאה שערים. הוציא לאור 

החומות  מבין  וליציאה  הארץ  יישוב  למצוות  הטיף  בו  וירושלים",  "יהודה  כתב-העת  את 

לעבודה חקלאית.

נפטר בירושלים בשנת 1912.

החשוב הוא לא מי אמר, אלא מה אמר.

הצעות לפעילויות

פעילויות תוכן

• השיר עוסק בסיפורם המרגש של חמישה רוכבים. מי הם היו? מדוע שם השיר "הבלדה על 	

יואל משה סלומון"?

• כמו כולם הגיע יואל משה סלומון למקום וצפה בו. מה לדעתכם הניע את ארבעת האחרים 	

לעזוב את המקום ומה הניע את יואל משה סלומון להישאר במקום?

• ערים רבות קמו על אדמות ריקות וההתיישבות בארץ ממשיכה ומתפתחת. התוכלו לציין 	

מקום אחד שהתפתח או הוקם בסביבת מגוריכם? מה תוכלו לומר על יזמי הפיתוח? אילו 

תכונות אופי צריכות להיות להם לדעתכם?

 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר בביצועו של אריק איינשטיין

http://www.youtube.com/watch?v=TezwonusJcQ

• השיר "הבלדה על יואל משה סלומון" הוא למעשה סיפור מושר. כיצד אנו מרגישים את 	

התפתחות הסיפור וההתרחשויות שבו באמצעות קולו של הזמר ותנועות גופו?

• באיזה כלי מנגנים את דהירות הסוסים? התוכלו לתאר את אופי נגינתו ומדוע הוא כלי מתאים 	

לתיאור הדהירות?

לחם אין לי, חזון יש לי.

http://www.youtube.com/watch?v=TezwonusJcQ
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 ֲהֵרי ַאְּת ְמֻקֶּדֶׁשת ִלי, מֹוֶלֶדת,

 ְּכָדת מֶֹׁשה ְוִיְׂשָרֵאל.

 ִׁשְפָחה ַׁשָחה, ּכֹוַרַעת ְואֹוֶבֶדת,

ֲאִני ָלְך ַּבַעל ְוגֹוֵאל.

 ְוָרֲחקּו ִמֵּמְך ְמַבְּלַעִיְך

 ְּבַחַּיי  ּוְבמֹוִתי

 ֲאִני - ָראִׁשי ָאִלין ְּבֵחיק ָהַרִיְך;

ַאְּת- ְּבָדִמי ָלַעד ִּתְחִיי.

ְוִלְקָראֵתְך, ַמְלָּכה, ִלִּבי ָחֵרד ֵעת

 ִּתְפַאְרֵּתְך ִּפי ְיַמֵּלל

 ֲהֵרי ַאְּת ְמֻקֶּדֶׁשת ִלי, מֹוֶלֶדת,

ְּכָדת מֶֹׁשה ְוִיְׂשָרֵאל.

ֲהֵרי ַאְּת ְמֻקֶּדֶׁשת ִלי
 מילים: אברהם שטרן )"יאיר"(

לחן: משה וילנסקי

רק העזת היהודים הקימה את המדינה ולא החלטת או"ם שמום.
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הרי את מקודשת לי // 

 עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים, 
אלא במה יעשו היהודים.

מילים: אברהם שטרן )"יאיר"( 

לחן: משה וילנסקי

פירושי מילים

ַׁשָחה - מורכנת

ּכֹוַרַעת - מתכופפת

גֹוֵאל - מושיע

ְמַבְּלַעִיְך - אויבייך

ָאִלין - אישן

ְּבֵחיק - ליד

ָחֵרד - דואג 

ְיַמֵּלל - יאמר
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  קישור לשיר ביוטיוב:

https//:www.youtube.Com/watCh?V=adV8zj9ad44

לוחם מחתרת ומשורר יהודי, מייסדו ומפקדו הראשון של ארגון “לוחמי חירות ישראל” 

)לח”י(. נודע גם בשם יאיר, שהיה כינויו המחתרתי )על שם אלעזר בן יאיר, ממפקדי המרד 

הגדול נגד הרומאים ומפקד הקנאים במצדה(.  

שטרן, פעיל אצ”ל, עמד בשנת 1940 בראש קבוצת פורשים שהסתייגו מהתמתנות גישתו של 

הארגון בכל הקשור למאבק בשלטון המנדט הבריטי והתפלגו לארגון עצמאי שלימים נקרא 

לח”י. לכל אורך הדרך נרדפו חברי הארגון ושטרן בראשם, בידי הבולשת הבריטית, שראתה 

מטרה עליונה בחיסול פעילותו. המצור הלך והתהדק סביב שטרן, עד שבפברואר 1942 נתפס 

בידי אנשי הבולשת ונרצח בירייה עם מעצרו.

מתוך אתר ויקפדיה:

http//:he.wikipedia.org/wiki%/d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d%_d7%a9%d7

%98%d7%a8%d7%9f%(_d7%99%d7%90%d7%99%d7%a8)

מאתר מט”ח:

http//:lib.Cet.aC.il/pages/item.asp?item8964=

יאיר שטרן, בנו של אברהם )יאיר( שטרן, מספר על סרטו החדש בו הוא מתחקה אחר אביו 

וסיפורה של מחתרת הלח”י:

http//:www.youtube.Com/watCh?V=rqp5t3oj7_e

מתוך האתר לקסיקון העברית החדשה: 

http//:library.osu.edu/projeCts/hebrew-lexiCon.01192/php

מלחין, מנצח ומעבד ישראלי, יליד פולין. מכלול יצירתו כולל למעלה מאלף לחנים. נחשב 

לאחד ממעצבי סגנון הזמר העברי. חתן פרס ישראל לשנת 1983 על תרומתו למוזיקה 

העברית.

מתוך אתר ויקפדיה:

http//:he.wikipedia.org/wiki%/d7%9e%d7%a9%d7%94%_d7%95%d7%99%d7%9C%d7

%a0%d7%a1%d7%a7%d7%99

 אני יודע רק, כך נדמה לי, מה רצוי לעם. 
ועל זה אני נלחם, נלחמתי כל חיי ואלחם כל חיי.

מתוך אתר בית הספרים הלאומי – השירים הנפלאים של משה וילנסקי:

http//:jnul.huji.aC.il/dl/musiC/wilensky/index.html

מתוך אתר זמרשת:

http//:zemer.Co.il/artist.asp?id165=

על השיר

ניתוח השיר מפי אורה רינות מורה לספרות, עין הנצי”ב  תשע”ג.

נתחיל מהמסגרת - שתי השורות הפותחות את השיר ושתי השורות המסיימות אותו. אלו 

לכאורה שורות זהות, אך מיד נבחין שקיים שוני גדול ומשמעותי מאוד בין שתיהן.

בית א' 

 "ֲהֵרי ַאְּת ְמֻקֶּדֶׁשת ִלי, מֹוֶלֶדת,

 ְּכָדת מֶֹׁשה ְוִיְׂשָרֵאל".

יש כאן מחויבות עמוקה של הלוחם העברי למולדתו, מחויבות הזהה לקשר שבין איש 

לאשתו. מחויבות של קידושין ושל קדושה.                                                                                 

ההדגשה "כדת משה וישראל" נותנת למערכת יחסים זו את הגושפנקה הדתית, את האמונה 

באלוהי ישראל, שהיא גם האמונה בעם ישראל . המילה "דת" מעניקה לקשר הזה את 

התוקף ואת האמונה בצדקת הדרך. היא מחזירה אותנו אל הערכים הבסיסיים של עם 

ישראל ושל הקשר שלו לאלוהיו ולמדינתו.

הפנייה בגוף שני "את" מדגישה את הקשר האינטימי והקרוב שבין הדובר )המשורר( לבין 

המולדת.

"שפחה שחה, כורעת ואובדת" –ארץ ישראל, הנתונה תחת עול השלטון הבריטי, מושווית 

לשפחה כפופה, עלובה, מושפלת, אובדת דרך, שהדובר בא לגאול אותה ממצבה העלוב. 

"אני לך בעל וגואל" – גואל אותה מן העבדות, מקרב את חזון הגאולה העתידית. לטעמי, 

במילה "בעל" יש נימה של תוקפנות, של בעילה בכוח כאקט של אדנות. זה בהחלט מסתדר 

עם ההשקפות של יאיר שדגלו בשימוש בכוח להשגת מטרותיו.

היסטוריה לא כותבים, היסטוריה עושים

 אברהם שטרן

 )"יאיר( 

)1942 -1907(

משה וילנסקי 

)1997-1910(
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בית ב'

"ְוָרֲחקּו ִמֵּמְך ְמַבְּלַעִיְך" - מבוסס על ציטוט מתוך "לכה דודי",  פיוט שנאמר בתפילת ליל 

שבת,  המשווה את כניסת השבת לנישואי ה"דוד" - הלא הוא הקב"ה, עם הכלה – הלא היא 

השבת, או כנסת ישראל. 

 "והיו למשיסה שוסייך,  

 ורחקו כל מבלעייך,  

 ישיש עלייך אלוהייך,  

כמשוש חתן על כלה"

בביטוי "ורחקו ממך מבלעייך" מבטא הדובר את עמדתו הפוליטית כי הציונות תיוושע 

רק בגירוש הבריטים מארץ ישראל. הרחקתם מאדמת הארץ יכולה לעלות לדובר ב"חייו 

ובמותו", אך זוהי עמדתו: לא להסס להקריב הכול, אפילו את החיים, למען גאולת הארץ. 

הוא רואה את עצמו מגויס לכל החיים למען מטרותיו, כמו שאמר מפורשות 

בשירו "חיילים אלמונים":  "משורה ישחרר רק המוות".

"ֲאִני - ָראִׁשי ָאִלין ְּבֵחיק ָהַרִיְך" – יש כאן תמונה ארוטית המבטאת אינטימיות רבה וקשר 

סימביוטי בינו לבינה: הארץ נותנת לדובר חיק ומחסה, ואילו הוא מחייה אותה בדמו. 

)כאמור לעיל, יאיר התנגד למדיניות ה"הבלגה", והיה בעד מאבק אלים, גם אם הוא כרוך 

בשפיכות דמים(.

בית ג'  

"ְוִלְקָראֵתְך, ַמְלָּכה, ִלִּבי ָחֵרד ֵעת

ִּתְפַאְרֵּתְך ִּפי ְיַמֵּלל"

בעקבות הקשר שבין הדובר לארצו חל מהפך בדמותה של הארץ: מ"שפחה שחה, כורעת 

ואובדת" היא הופכת ל"מלכה", אשר את "תפארתה" הדובר מספר ברבים. "פי ימלל" על 

משקל "מי ימלל גבורות ישראל" שגם הוא מבטא גאולת הארץ וניצחון של מעטים מול 

רבים. 

ולסיום - שוב השורות הפותחות, אך הפעם מנקודת מוצא שונה לגמרי: תהליך ה"קידושין" 

הסתיים. הארץ העלובה והמושפלת הפכה להיות חופשייה, גאה ונישאה, וכל זאת בזכות 

מאבקם של הדובר ושל חבריו למען שחרורה ולמען גאולתה.

הערה אישית: למרות שהשיר כתוב כמעין שיר אהבה, שיר על מחויבות עמוקה של גבר 

לארצו עד כדי מסירות נפש, הרי שנעדר ממנו הביטוי הרגשי האמיתי. הוא כתוב בסגנון 

הצהרתי עם הרבה פאתוס ועם מילים נמלצות מן המקורות. מרגישים שהדובר הוא איש 

רוח בעל ידע רב בתרבות הכללית ובמורשת ישראל, אך הוא כותב שירה "מגויסת", בוטה, 

אין איש יחיד קובע גורל מדינה ועם, אין אדם שאי־אפשר בלעדיו

כמעט אלימה. )יאיר אכן הגדיר את עצמו כ- "חייל ומשורר"(. אין בשיריו, כולל בשיר 

שלפנינו, הרבה ערך ספרותי. הוא פשוט משתמש בלשון השירה כדי לבטא את רעיונותיו 

לגבי מצבה של ארץ ישראל בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, וכדי להביע את חזונו לגבי 

גאולת הארץ לעתיד לבוא. 

על מבצעת השיר שולמית לבנת –זמרת המחתרות - מתוך אתר ויקפדיה:

http//:he.wikipedia.org/wiki%/d7%a9%d7%95%d7%9C%d7%9e%d7%99%d7%aa%_d7

%9C%d7%91%d7%a0%d7%aa 

 

הצעה לפעילויות

האזינו לשיר בביצועה של שולמית לבנת

 https//:www.youtube.Com/watCh?V=adV8zj9ad44

• מהו אופי המנגינה?	

• האם, לדעתכם, מתאימה המנגינה למילים? מדוע?	

• שימו לב לפתיחה, איזה כלי נגינה פותח את השיר?	

• ישנו מעין דו-שיח בין הזמרת לכלי הנגינה הפותח את השיר. סמנו את המקום בו אתם 	

שומעים דו-שיח זה.

• האזינו לביצוע נוסף של השיר עם לחנו של חנן בן ארי )תלמיד תיכון "אדר" שלמד על פועלו 	

של יאיר והלחין את שירו(:

http//:www.kipa.Co.il/bikorim/show_art.asp?id62007=

מה מאפיין את הלחן ואת הביצוע  הזה?

• איזה מבין שני הביצועים אתם מעדיפים? נמקו.	

אתרים מעניינים נוספים

שירי בית”ר והמחתרות: 

http//:www.betar.org.il/world/musiC/index.htm

 : mp3 השיר בפורמט

http//:www.betar.org.il/world/musiC/songs/mekudeshet.htm

 מדינת ישראל תיבחן לא בעושר, לא בצבא ולא בטכניקה, 
אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים
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ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ָלְך
 מילים: יעקב אורלנד

 לחן: דוד זהבי

 ֲאַנְחנּו ָׁשִרים ָלְך, מֹוֶלֶדת ָוִאָּמא,

 ֶאת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֶלָעָמל.

 ָּכל עֹוד ָהֵאׁש ִּבְלָבֵבנּו ְּפִניָמה,

 ִמִּפינּו ִׁשיֵרְך ֹלא ֶיְחַּדל.

 ָּבַרְחנּו ִמֶּנֶכר ְּבעִֹני, ִּבְבִלי ַמה.

 ָׁשַמְרנּו ִּתְפֶאֶרת ַרק ָלְך.

 ֲאַנְחנּו ָּבִנים ַרק ְלִאָּמא, ְלִאָּמא.

 ֲאַנְחנּו ֻּכָּלנּו ֶׁשָּלְך.

 ִזְכִרי ִּכי ִנְׁשַּבְענּו ָלֶלֶכת ָקִדיָמה,

 ִלֵּבנּו ְיַגל ָלְך ַהּסֹוד.

 ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶלֱאהֹב אֹוָתְך, ִאָּמא.

 ֲאַנְחנּו רֹוִצים ָּבְך ִלְחיֹות.

 ַעל ְּתֵכֶלת ָׁשַמִיְך ַהִּביִטי ָנא, ִאָּמא,

 ּפֹוְרִחים עֹוד ְּכרּוֵבי ַהֲחלֹום.

 ַאְּת ֹלא ַּתֲאִמיִני, אֹוָתְך ִּכי ָנִׂשיָמה

מֹוֶלֶדת ָעָמל ְוָׁשלֹום.

מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש בחרב. צריך 
אתה ליצור אותה בזעת אפיך.

 

ֲא ְַחנ

E‹

- -ּונ ָׁש -םיִר �ָל

B‹7

ֹומ ֶל

E‹

- -תֶד ְו -ִא -אָּמ תֶא ריִׁש

B‹7

ַה ּׁש -יִ -םיִר ֶל -ָע לָמ

E‹

-

 

לָּכ

E‹

דֹוע ָה -ׁשֵא ְלִּב

B‹7

-ָב ֵב

E‹

- -ּונ ְּפ -ִינ -הָמ ִמ יִּפ

B‹7

- -ּונ יִׁש -�ֵר א� ְֶחי לַּד

E‹

- ָּב -

 

ְחַר

E‹

- -ּונ ִמ ֶּנ

A‹6

- -רֶכ ְּב ֹע

E‹

- -ִינ ְבִּב יִל

B7

- הַמ ָׁש ְרַמ

E‹

- -ּונ ְפִּת ֶא

D7

- -תֶר קַר �ָל

G B7

ֲא -

 

ְַחנ

C

- -ּונ ָּב םִינ

A‹6

- קַר ְל ִא

E‹

- -אָּמ ְל ִא

C

- -אָּמ ֲא ְַחנ

A‹6

- -ּונ ֻּכ ָּל

B‹7

- -ּונ ֶׁש �ָּל

E‹

- ְִכז -

 

יִר

E‹

- יִּכ ְִׁשנ -ְעַּב ּונ

B‹7

- ָל ֶל

E‹

- -תֶכ ָק -יִד -הָמ ִל ֵּב

B‹7

- -ּונ ְי -לַג �ָל ַה דֹוּס

E‹

- ֲא -

 

ְַחנ

E‹

- -ּונ ֹור -םיִצ ֶל

B‹7

-ֱא ֹבה

E‹

- ֹוא �ָת

A‹6

- ִא

E‹

-אָּמ ֲא ְַחנ

B‹7

- -ּונ ֹור -םיִצ �ָּב ְחִל תֹוי

E‹

- לַע -

 

ֵכְּת

E‹

- -תֶל ָׁש ַמ

A‹6

- -ִ�י ַה יִּב

E‹

- -יִט ָאנ ִא

B7

-אָּמ ְרֹוּפ םיִח

E‹

- דֹוע ּורְּכ יֵב

D7

- ַה -ֲח םֹול

G

-

B7

ְּתַא

 

א�

C

ַּת -ֲא יִמ

A‹6

- -ִינ ֹוא �ָת

E‹

- יִּכ ָנ יִׂש

C

- -הָמ ֹומ ֶל

A‹6

- -תֶד ָע לָמ

B‹7

- ְו -ָׁש םֹול

E‹

-

4

4&

#

�ָל  םיִרָׁש  ּונְחַנֲא 

&

#

&

#

&

#

&

#

&

#

&

#

&

#

œ
œ œ ™ œ œ œ ™ œ

œ œ ™ œ œ
œ ™ œ œ œ ™ œ

œ œ ™ œ ˙ ™

Œ

œ
œ ™ œ œ œ ™ œ

œ œ ™ œ œ
œ ™ œ œ œ ™ œ

œ œ ™ œ ˙ ™ œ

œ œ ™ œ œ
œ ™ œ œ

œ ™ œ œ œ ™

œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ ˙ ™ œ

œ œ ™ œ œ œ ™

œ
œ

œ ™

œ œ

j

œ œ

j

œ œ ™ œ
œ œ ™ œ ˙ ™

œ

œ œ ™ œ œ œ ™ œ
œ œ ™ œ œ

œ ™ œ œ œ ™ œ
œ œ ™ œ ˙ ™

‰

œ

j

œ œ ™ œ œ œ ™ œ
œ ™ œ œ œ

œ ™ œ œ œ ™ œ
œ œ ™ œ ˙ ™ œ

œ œ ™ œ œ
œ ™ œ œ

œ ™ œ œ œ ™

œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ ˙ ™ œ

œ œ ™ œ œ œ ™

œ
œ

œ ™

œ œ

j

œ œ

j

œ œ ™ œ
œ œ ™ œ

˙ ™

אנחנו שרים לך // מילים: יעקב אורלנד // לחן: דוד זהבי

לא מגיע לי פרס בעד מילוי חובתי לארצי.

פירושי מילים

ָעָמל – עבודה

ֶּנֶכר – מלשון נוכרי, זר. כאן – מקום זר שאינו המולדת - הגלות

ִּבְבִלי ַמה – ללא רכוש

ְיַגל – יגלה

ְּכרּוֵבי ַהֲחלֹום – מלאכי החלום
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נולד בעיירה האוקראינית טטייב, השוכנת כ- 180 ק"מ מדרום לקייב. בהיותו כבן חמש, 

נרצחו לנגד עיניו שמונה מבני משפחתו, בפוגרום שנערך בערב פסח, ושבמהלכו נרצחו 

ארבעת אלפים איש מיהודי העיירה.

בשנת 1921, בזמן העלייה השלישית, עלה ארצה עם הוריו, אליעזר ובתיה, שהצטרפו 

לגדוד העבודה ע"ש טרומפלדור, בכפר גלעדי. בשנת 1923 עברה המשפחה לירושלים, 

לגבעת שאול, למחנה החוצבים בפיקודו של יצחק לנדוברג – לימים האלוף יצחק שדה. 

יעקב אורלנד התחנך בחדר-תורה "תחכמוני" ובגימנסיה העברית "רחביה". בהמשך למד 

באוניברסיטה העברית ספרות פילוסופיה. הוא פעל כמדריך בתנועת הנוער העובד, התנדב 

ליחידות העבריות של הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, והיה ממגיני ירושלים 

במלחמת העצמאות. בשנת 1936 נסע ללמוד מחזאות באנגליה. כסטודנט נמנה על החוג 

הספרותי הירושלמי. במקביל העמיק את קשריו עם חבורת שלונסקי-אלתרמן שהתגבשה 

בתל אביב.

בשנת 1930 חיבר את שיר הזמר הראשון שלו, "אנחנו שרים לך מולדת ואמא" ללחנו של דוד 

זהבי, שהיה להמנונה של תנועת הנוער העובד בשנות השלושים. באותה עת החל להתרקם 

שיתוף פעולה אמנותי בינו לבין המלחין מרדכי זעירא שהניב עשרות רבות של שירי זמר, על 

פני ארבעה עשורים. בשנת 1944 נישא אורלנד לבת-אל זליג אקסלרוד, ובשנת 1945 נולדה 

בתם הפזמונאית שמרית אור. 

הוא עבד בלשכת העלייה של ההסתדרות בתל אביב ואחר כך במחלקת הפרסום של 

האוניברסיטה העברית בירושלים. במלחמת השחרור השתתף בפועל בהגנת ירושלים באזור 

קטמון ודרום רחביה ולחיזוק המוראל של התושבים בימי המצור היה מחבר יום-יום פזמון 

עליז "שיר-שליום" )סקירת המאורעות בחרוזים( והיה הולך בכל ערב למחנה שנלר לשדרו 

ב"קול המגן העברי". אחרי המלחמה עבר לגור ביפו. בשנות החמישים היה העורך הספרותי 

של "אשמורת" )ביטאון הדור הצעיר של מפא"י(. בשנת 1955 השתקע בחיפה והיה חבר 

ועדת הרפרטואר של התיאטרון החיפני. שירו הראשון של אורלנד נדפס בשנת 1933 בעיתון 

הנוער העובד "במעלה". מאז פרסם קבצי שירה, פזמונים רבים, מחזות ותרגומים והשתתף 

בעריכת כתבי עת ספרותיים. סיפורו הפיוטי לילדים "בית הצעצועים" )1963( זיכה אותו 

בפרס למדן. הבלדה שלו "יום תל-פאחר" )1970( מספרת על משחררי רמת-הגולן. 

בשנת 1981 הוענק לו פרס ראש הממשלה ליצירה, בשנת 1994 זכה בפרס ישראל ובשנת 

1996 זכה בפרס ביאליק לספרות יפה. יעקב אורלנד נפטר בחיפה בכ"א באדר תשס"ב, 5 

במארס 2002. 

מאבות הזמר העברי. נולד ביפו, למשפחה חסידית שעלתה מרומניה עם עליית יהודים 

שהתיישבו בצפת, בטבריה, בראש פינה ובזכרון יעקב. במלחמת העולם הראשונה השתקעו 

סופית ביפו. אביו היה חזן. בביתו ספג את מסורת השירה היהודית באירופה וברחובות 

יפו – את צלילי המזרח של העיר הערבית. הוריו לא נתנו דעתם על השכלתו המוזיקלית 

דוד בן גוריון

ראש הממשלה בין 

השנים 1954-1948

1963-1955

אם לארץ נשמה – הרי ירושלים נשמתה של ארץ ישראל.

וזו הצטמצמה לבית הכנסת, לתפילות, לחזנות ולזמירות של שבת וימים טובים. אביו רצה 

שיהיה חזן אך הוא העדיף שלא. מאז היותו בן שמונה למד נגינה בחליל בכוחות עצמו וכתב 

שבעה שירים לכלי זה. למד מאחותו לאה גולדיס לנגן בכינור, אחר כך עבר לנגן בפסנתר 

אצל הגברת מרים לויט ולאחר מכן אצל הדסה ביריביס ולבסוף אצל מרים בוסקוביץ'. 

את תחילת חינוכו קיבל בגן העברי היחיד ביפו ולאחר מכן המשיך בבית הספר "תחכמוני" 

בנווה צדק. מלחמת העולם הראשונה וגזירות התורכים אילצו את המשפחה לעזוב את יפו 

ולנדוד לזכרון יעקב, שם למד אצל הסופר י.ח. ברנר )על אישיותו לא ידע אז דבר(. עם היכנס 

הבריטים לארץ וגירוש התורכים, חזרה המשפחה לתל אביב ושם סיים שמונה כיתות יסוד. 

בהיותו בן שבע עשרה הלחין את שירו הראשון "אורחה במדבר" )1927(. בתל אביב עבד 

ביישור חולות ובבניין ואחר כך בדפוס "אחדות". היה מראשוני תנועת "הנוער העובד", 

שנוסדה בשנת 1924, וממייסדי קיבוץ נען שהוקם בשנת 1930 על ידי בוגרי התנועה. בין 

השירים שהיו בעלי קשר לתנועה, לעבודה, לעמל ולמצוקת העובד היו: "מסבלות גורל 

פרוע", "מפוחית בין השיניים", "שירו שיר תודה לברכת העבודה" ועוד. הוא היה עובד אדמה 

בעמל יומו ויוצר מוזיקלי בשעות הפנאי. 

זהבי הרבה לכתוב שירי עבודה ושירי שדה וכפר כמו: "מלאו אסמינו בר" )לחנוכת האסם 

בנען(, "שיר השדה", "ישושום מדבר וציה", "החלוץ" ועוד. העריך מאוד את המסירות 

לעבודה עד כי חבריו לקיבוץ התקשו לזכור אפילו יום גיוס אחד שהחסיר. בדרך הטבע דיברו 

לליבו שיריהם של משוררים מן ההתיישבות העובדת שטעמו בעצמם את טעמה של עבודת 

האדמה. שיריו ברובם נכתבו לשירה בציבור אך היו גם לחנים שהשיקו לזמרה האמנותית 

כמו "עוד שדי פורח". בתקופת המאבק עם השלטון הבריטי נוצרו השירים: "שיר הפלמ"ח", 

"הן אפשר", "יצאנו אט", "הליכה לקיסריה", "שיר אפור" ואחרים.

אליהו הכהן מספר: 

"שיריו של דוד זהבי הושרו תחילה בטיולים ובמסעות, בצריפי תנועות הנוער ובחבורות 

שישבו מסביב למדורה, בחגיגות עם כפריות ובעצרות מועד. זהבי היה כנראה המלחין 

ה"צבר" הראשון. לשיריו החדשים היה נוהג להציב מבחני כושר. כשהשלים מנגינה חדשה 

לשיר עדיין לא היה בטוח בה. מה עשה? היה מביא אותה עמו לאחת מנקודות היישוב 

שבהן היה מארגן שירה בציבור. לאחר שתמה השירה בציבור היה מלמד את השיר החדש. 

כעבור זמן היה חוזר לאותו ישוב כדי לשמוע מה נותר מן השיר וכיצד נקלט. במקום שגילה 

שינויים בלחן, הבין שיש לו בעיה. לא פעם קיבל בברכה את השינוי ואפילו ראה בו תיקון 

או שיפור והשלים עמו. כך לימד את השיר "אדמה" בשלושה נוסחים שונים כדי לבחון 

איזה מהם ייכשר יותר לזמרה וכך שינה את 'שיר הפלמ"ח' לאחר שמצא שגרסתו הראשונה 

נשמעה בלתי מלהיבה דיה."

 יעקב אורלנד

  )נ. 1914(

 דוד זהבי

)1910-1975(  
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ישראל גלילי מקבוץ נען מספר: 

"פעם אני מעז ושואל: 'איך זה, דוד, לחבר מנגינה? ואתה עונה: זה בא לי, זה מתחיל להתנגן 

ואז אני מתחיל לזמזם, לשרוק. ואחר כך זה משתתק, ולאחר זמן, פתאום, אני מרגיש שאני 

יכול לרשום בגיליון של תווים. אני אוהב לזמר לעצמי מנגינה לשיר שאני אוהב, ואין לך 

מושג כמה אני מתוח כשאני מחלל או מלמד את המנגינה לראשונה באוזני החבר'ה".

אריאל הירשפלד כותב בעיתון הארץ על דוד זהבי: 

"זהבי לא היה באמת יוצר "נאיבי" כפרי. הוא יצר גם בתחום המנוגד ביותר לפסטורלה 

הגאולתית: הוא יוצרם הגדול של שירי הלכת החזקים, הקודרים, המדיפים כוח וחרדה 

כמו "שיר הפלמ"ח" ובעיקר "אשרי הגפרור" ו"אנחנו שרים לך, מולדת ואמא" ו"לא תנותק 

השלשלת". ממרחק הזמן יישמעו אולי "אשרי הגפרור" או "אנחנו שרים לך" כגרוטאות-

תרבות וכשריד מבהיל מעט של עולם המלחמות, הלאומיות והמשטרים הטוטליטריים של 

שנות השלושים והארבעים במאה העשרים, אבל זו תהיה טעות לא לשמוע בהם את התו 

המקומי הברור, שבו העיקר אינו כוחו של משטר אלא חרדת השורד. זהבי כתב מארשים 

של חרדה, לא של איום.

 משה שרת

 ראש הממשלה 

בין השנים 1954-1955

רצונו של העם היהודי הוא שיחוג את ניצחונו על כל המכשולים, 
כי עימו כוחות היצירה."

הסיפור שמאחורי השיר

זהו שירו הראשון המולחן של יעקב אורלנד. לפני שהשיר הולחן על ידי דוד זהבי, הוא הושר 

במנגינה של "מארגאריטקעלעך", אשר בלחנו שרים גם את השיר "רקפת" של לוין קיפניס.

השיר המחורז כולל ארבעה בתים. בכל אחד מן הבתים השורה הראשונה מתחרזת עם 

השורה השלישית, והשורה השנייה מתחרזת עם השורה הרביעית. השיר זכה לפופולאריות 

ואהדה ביישוב גם לאחר הקמת המדינה וזכה לביצועים רבים. בשיר המקורי, הנמצא בספרו 

"יעקב אורלנד מבחר כתבים" קיים בית נוסף אותו לא נוהגים לשיר:

העת עוד תבוא ודגלך עוד נרימה,

גאה יתנופף ואדום,

אנחנו נקרא לך אז: אמא, הו אמא,

 הקיצי, בוקע כבר יום.

זהו שיר הלל לבניין הארץ, למולדת ולחברה היהודית והציונית ברוח תנועת העבודה. "שיר 

השירים לעמל", "מולדת עמל ושלום". גם הגולה מוזכרת בשיר "ברחנו מנכר בעוני, בבלי-

מה", כמקום בו זכרו, למרות התנאים הקשים, את המולדת – "שמרנו תפארת רק לך". ארץ 

ישראל משולה לדמות האם, האישה האהובה – "אנחנו בנים רק לאמא, לאמא, אנחנו בנייך 

שלך", "אנחנו רוצים לאהוב אותך, אמא", "על תכלת שמיך הביטי-נא אמא". כמקובל באותה 

התקופה המשורר מדבר בלשון רבים "אנחנו" שרים, ולא "אני" שר. אנחנו כחברה יהודית 

ההיסטוריה גזרה על ארץ-ישראל להיות מולדתו וארץ עתידו של העם היהודי

ציונית חדשה בארץ ישראל. השיר מציין מהם הערכים הדרושים לכונן מולדת חדשה: 

"עמל", "אש בלבבנו", "שמירה", "שלום". המסירות למולדת באה לידי ביטוי במילים: "שמרנו 

תפארת רק לך", "אנחנו בנים רק לאמא", "אנחנו רוצים לאהוב אותך אמא".

הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן

• מיהו המנהיג בשיר זה?	

• מי היא ה"אמא" בשיר? את מי היא מסמלת?	

• מהן הפעולות הנעשות למען המולדת?	

• מהם, לדעתכם, כרובי החלום בשיר?	

 פעילויות במוזיקה

מתוך התכנית  "שרתי לך ארצי", בביצוע מקהלת רינת – השיר הראשון בהקלטה:

http//:www.youtube.Com/watCh?V=e3anolVqjb0

• האזינו לשיר וסמנו בצבע את השורות הזהות במנגינתן בכל אחד מן הבתים.	

• האם מנגינת כל הבתים זהה? כמה מנגינות ישנן? 	

• המציאו סימן משלכם לכל מנגינה אותה אתם מזהים. ציירו את כל אחד מהסימנים ליד הבית 	

בו שרים את המנגינה שלו. 

• שיר זה מולחן בסגנון שיר לכת. איזה שירי לכת נוספים אתם מכירים?	

• האם סגנון הלחנה זה מתאים, לדעתכם, למילות השיר?	

•  לפניכם ביצוע נוסף לשיר בפי פאולו גורין מקהלת האופרה של תל אביב ותזמורת בניצוח 	

 מרק לברי:

 htm.hsongs/yom/musiC/dl/il.aC.huji.jnul//:http  

• איזה ביצוע מוצא חן בעיניכם יותר? נמקו.	

• האזינו לשיר "רקפת" של לוין קיפניס בביצועה של אסתר עופרים:	

http//:www.youtube.Com/watCh?V=oCm0_iy2kgm              

השיר "אנחנו שרים" הושר בתחילה במנגינה זו. איזה משתי המנגינות מתאימה יותר למילים? נמקו.
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ֲחִמיָּׁשה
 מילים: שלום יוסף שפירא

לחן: מרדכי זעירא

 ֲחִמָּׁשה ָיְצאּו מֹוֶלֶדת ִלְבנֹות 

 ֲחִמָּׁשה.

 ַּבַּבִית ָעְזבּו ֵאם ְוָאחֹות ְוִתינֹוק 

 ְוִאָּׁשה.

 ָהְלמּו ַּפִּטיִׁשים ֶּבָהִרים 

 ְוָהְלמּו ַּפִּטיִׁשים.

 ֲחִמָּׁשה ָׁשם ָעְמדּו ָסְללּו ְוָחְלמּו 

 ְמִסּלֹות ּוְכִביִׁשים.

 ְיִרּיֹות ִּפְּלחּו ֶאת ַהּבֶֹקר ִּפְתאֹום 

 ְיִרּיֹות.

 ַּפִּטיִׁשים ְּבָיָדם ְּבַנְפָׁשם ַהְּמתֹום 

 ָנְפלּו ָחֵמׁש ַהְּגִוּיֹות.

 ְוָקמּו, ְוָקמּו, ְוָקמּו, ְוָקמּו, ְוָקמּו 

 ַּבַּלְיָלה ְּבֻהֵּצת ֶּבָהִרים ָהִאִּׁשים

 ָהְלמּו ֵמָחָדׁש ֲחִמָּׁשה ַּפִּטיִׁשים

 ּוֵמָאז ֹלא ָנַדּמּו.

 ְוֵיׁש ִּכי ּבֹוְקעֹות ִלְרָגִעים ֲאָנחֹות ּוְלִחיָׁשה;

 ַּבַּבִית ָעְזבּו ֵאם ְוָאחֹות ְוִתינֹוק ְוִאָּׁשה.

 ַאף ֶרַגע ֶאָחד ַהָּיַדִים ֹלא ָנחֹות,

 ֲחִמָּׁשה ָיְצאּו מֹוֶלֶדת ִלְבנֹות –

ֲחִמָּׁשה.

עלינו לשמור על נפש כל יהודי, שלא יראה ַברוֶבה את אלוהיו
לאיים מותר רק בשעה שאפשר לקיים את האיום
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חמישה // מילים: ש. שלום // לחן: מרדכי זעירא

 משה שרת

 ראש הממשלה 

בין השנים 1954-1955

פירושי מילים

ָהְלמּו ַּפִּטיִׁשים – דפקו פטישים 

ְיִרּיֹות ִּפְּלחו – בוקע, חותך לפלחים, לחלקים

ַהְּמתֹום – "אין בו מתום" – אין בו אף איבר אחד בריא ושלם, כולו מוכה 

ופצוע.  וגם מלשון תמימות – בנפשם המתום. הם גם תמימים וגם פצועים

ָהִאִּׁשים – אש ברבים 

קיומנו הלאומי, היותנו לעם, 
תלויים בארץ-ישראל
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מאבות הזמר העברי. נולד בקייב שברוסיה. עוד לפני שידע רוסית למד מפי אביו את ה-א-ב 

העברי, ושמע מפיו סיפורים על המולדת העתיקה. הוא למד עברית אך בבואו לארץ לא היה 

מסוגל לומר משפט אחד שלם. לאחר שסיים את לימודיו התיכוניים התלבט בבחירת מקצוע 

ובגלל בעיות פרנסה התמחה בתפירת נעליים והצטרף ל"קומונת יצרני הנעליים" שבה עבד 

למחייתו. בד בבד התמסר לפעילות ציונית בתנועת "השומר הצעיר" – שהייתה אסורה 

ברוסיה. כעבור זמן נאסר עם חבריו והעמידו בפניו שתי ברירות: לשתף פעולה ולהיות מודיע 

ותמורת זאת יזכה במלגת לימוד בקונסרבטוריון של קייב או לעזוב את רוסיה. הוא בחר 

באפשרות השנייה ובסוף שנת 1924 עלה לארץ בהיותו בן תשע עשרה והגיע לנמל יפו. 

בהגיעו ארצה הצטרף זעירא לקיבוץ ס.ס.ס.ר. )אחר כך אפיקים( שהתמקם אז בבית גן שליד 

יבנאל. הוא וחבריו העלו הצגת אופרה בשם "כרמלה" - מהווי השומרים בארץ. על המוזיקה 

סיפר זעירא: לקחו מנגינות מוכנות, מעט מנגינות חיברו.

השכלתו המוזיקלית הסתכמה בכמה שיעורי פסנתר בהם זכה כפרס על כך שצפה בשקט 

בשעורי הפסנתר של אחותו. מגיל עשר ועד לבר המצווה התלווה אל אביו בשבתות ובחגים 

לבית הכנסת והאזין לניגוני קריאת התורה ולסלסולי החזנים. בביתו שמע שירה חסידית 

ושירים ציוניים. בזה זה הסתכם.

וחזרה לאופרה – את ההצגה ליוותה תזמורת שכללה קונצרטינה ולהקת נגני מסרקים 

בניצוחו של זעירא. כינויו של זעירא בקיבוץ היה "מיטיה - מסרק" גם משום ששם משפחתו 

המקורי – גרבן, שפירושו מסרק ברוסית. הוא החזיק תמיד בכיסו מסרקים בגדלים שונים, 

היה עוטף אותם בניר סיגריות דק ומפיק מהם צלילי כינור, צ'לו ואף חצוצרה )1925(. 

לאחר חודשיים עברה הקבוצה לעפולה ולכבוד חנוכת צריף הקיבוץ העלו הצגה נוספת 

"חולצה כחולה"; סאטירה על מוסדות הפועלים בארץ בהשראת תיאטרון הפועלים שצמח 

ברוסיה הסובייטית של ימי המהפכה כאשר שחקנים שלבשו חולצות כחולות, הסתובבו 

בבתי חרושת והפיצו את התודעה הפרולטרית באמצעות שירי זמר ומשחק. הלהיט היה 

"חולצה כחולה" שבמקור היו לו תשעה בתים:

"אצלנו ישנה מטרה בזמן החופש מכל עבודה

לבוא עם עיתון לעזרה העולה על גזוז ובטח על גלידה.

חולצה כחולה במפעלה תמשוך ליבם של כל הפועלים

חולצה כחולה והיא עולה על כל העיתונים.".

 לוי אשכול

 ראש הממשלה 

בין השנים 1963-1969

 תן לי קצת קרדיט, או איך אומרים אצלנו, 
תן לי קצת אשראי..."

מן השיר שרדה השורה האחרונה ואת המילה עיתונים שינו ל"עדיים". בתחילה התבייש 

זעירא להודות כי הוא כתב את המנגינה והודה בכך רק לאחר שנים: "התביישתי להגיד 

שאני חיברתי, כי אדם שבא לבנות ולעבוד – מה זה פתאום הוא מחבר מנגינות". חבריו 

השלימו את הספור: "זעירא עבד עד אז בסנדלריית הקיבוץ ותפר נעליים לחברים שהלכו 

עד אז יחפים וקשרו יריעות של שק סביב כפות הרגליים. פעם נכנס חבר לסנדלרייה וראה 

שזעירא, במקום לעבוד, משרבט תווים על פתקים. הוא נתבע לדין על התרשלות בעבודה 

ונענש בהשעיה מחברותו בקיבוץ לשלושה חודשים. פיסות ניר אלו היו טיוטת השיר "חולצה 

כחולה".

באותה העת נוסד תיאטרון ה"אוהל". המייסד משה לוי הסתובב במחנות העבודה ובין סוללי 

הכבישים וחיפש כישרונות. הוא נפגש עם זעירא והציע לו להצטרף, זעירא הסכים. בסופו 

של דבר לא זכה לשחק ב"אוהל" אך תפר נעליים לשחקנים. היתרון היחיד הייתה היכרותו 

עם יואל אנגל, המלחין שהקים את מקהלת האוהל וכתב את המוזיקה להצגות הראשונות. 

רק חודשים אחדים ארכה היכרותו עם המלחין הנערץ. אנגל מת לפתע, בתחילת 1927 

כשנה לאחר מותו של חנינא קרצ'בסקי, שהיה אף הוא ממעצבי הזמר והחינוך המוזיקלי 

בארץ. עם מותם נסתלקה המשמרת הותיקה של מלחיני הארץ.

בינתיים התרוקנה הארץ ממלחיניה. אברהם צבי אידלסון עזב בראשית שנות העשרים, 

יוסף מילט חזר לוינה, פואה גרינשפון יצא ללמוד באיטליה וידידיה בורוכוב-אדמון, שנהג אז 

לסלסל מנגינות "ילל" בנוסח בדואי, שהה באמריקה. ביישוב היהודי שמנה אז מאה וחמישים 

אלף אנשים, היה עדיין ריכוז גבוה של מוזיקאים אך לא של מלחיני שירי זמר.

על רקע החלל שנוצר החל זעירא לסלול דרכו כמלחין. הוא התוודע אל פרופ' דוד שור 

שאימץ את זעירא ונתן לו שיעורים פרטיים בביתו חינם אין כסף. במקהלת "בית לוויים", 

בהדרכת מנשה רבינא, שר זעירא כטנור ושם הכיר גם את אשתו, שרה גוטמן, תלמידת 

הסמינר לגננות ע"ש לוינסקי.

באותם הימים פגש בתל אביב את "ציניה"' - פועל בנין ומוביל זיפזיף שהיה חורז שירים 

ופזמונים – לימים הסופר יצחק שנברג-שנהר. לכבוד שבועות תרפ"ח - 1928 - ראה אור פרי 

עבודתם הראשון - שירי עלייה לירושלים "אשרי איש" )במקור “עולי רגל"(. הוא ראה בשנה 

זו את השנה הראשונה ליצירתו. אז גם שינה את שמו מגרבן לזעירא בעצת הסופר אהרון 

אשמן שאמר: "קטן קומה אתה, וגם צנוע ועניו, ואכן יאה לך שם משפחה זה".

בשנת 1929 צץ בתל אביב תיאטרון חדש בשם "חרטום". באחת ההצגות הייתה סצנה 

על העלייה התימנית לארץ וזעירא התבקש להלחין שיר בסגנון תימני למילותיו של הלל 

אביחנן. זה היה שיר הלל לספינה שהביאם ארצה "למולדתי הבאת אותי בים גלים וקצף, 

אשק תרנייך אנייתי לא אשכחך לנצח". השיר נפוץ בכל הארץ בשם: "פקד ה'". שמו המקורי 

היה "בשערי מולדת". לאחר שנים אחדות כתב נתן אלתרמן שיר חדש ללחן של זעירא 

והשיר נקרא: "אל תפחדי, תמר". משה וילנסקי שינה את זנבו המקורי של הלחן והוסיף סיום 

שונה. שיר זה בישר את תחילתו של "הגל התימני" בפזמוני הארץ.

אני מתפשר ומתפשר עד שאני משיג את מה שאני רוצה."

מרדכי זעירא 

1ׂ905-1968ׁ

שלום יוסף שפירא 

)1904-1990(

סופר, משורר ומתרגם. עבד מספר שנים כמורה. הרבה לתרגם מספרות העולם. בין היתר 

זכה בפרס טשרניחובסקי על תרגום כל הסונטות של שייקספיר מאנגלית לעברית. כמו כן 

כתב שירה לאומית שתורגמה לשפות הבאות: יידיש, אנגלית, גרמנית, ספרדית וצרפתית. 

זכה בשלושה פרסים על שירתו: פרס ברנר )1949(, פרס רופין )1956( ופרס ישראל )1973(.
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עני וחסר כל הסתובב זעירא ברחובות תל אביב הוא עבר מחדר לחדר, גר בעליות גג ובחדרי 

כביסה. גם לאחר שהתערה והתאקלם בארץ ושיריו התפרסמו לא הצליח להתבסס כלכלית. 

הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לקנות פסנתר ובכל פעם שלקח הלוואה נאלץ לקחת 

אחת נוספת כדי לשלם את הראשונה. 

פרופ' שור נחלץ לעזרתו וסידר לו עבודה במפעלי האשלג בים המלח. בקיץ הלוהט של 1930 

ירד זעירא לקליה והחל לעבוד שם אך התעקש להמשיך להשתלם במוזיקה אצל פרופ' 

רוזובסקי אותו הכיר עוד מתקופת ה"אוהל".

זעירא שיתף פעולה עם משוררים רבים. עם כל אחד הקשר נמשך כשנתיים שלוש ורק עם 

אורלנד ואלתרמן הקשר היה ממושך. אורלנד היה חברו הטוב והוא הלחין למעלה משישים 

משיריו. הוא שיתף פעולה גם עם אלכסנדר פן למשל בשיר "על גבעות שייך אבריק" וגם 

ב"שיר של זייד" ועוד. 

"הבו לבנים" הפך להיות לשיר ההמנון לתנופת הבנייה בארץ בראשית שנות השלושים. הוא 

התמסר לתיעוד מוזיקלי של האקטואליה בארץ. בזה אחר זה החל להלחין שירים המתעדים 

את המתרחש בארץ ועבר לשמש כדובר המוזיקלי של היישוב. העדלאידעות התל-אביביות 

)תן כתף(, יריד המזרח )שירי הגמל המעופף(, מפעל עידוד תוצרת הארץ )זמר לתוצרת 

הארץ(, התנועה מן העיר אל הכפר )אל הכפר(, חשמול הארץ )הזקן מנהריים(, מאורעות 

1939-1936 )חמישה, על גבעות שיך אבריק(, התיישבות חומה ומגדל )חניתה, תל עמל, ככה 

וכך ולא אחרת(, הקמת נמל תל-אביב )שיר לנמל, שיר הסווארים(, מפעל יישוב הגליל )אח, 

בנה הגליל( והקמת היישובים בנגב )שיר לנגב(.

במלחמת העולם השנייה התנדב לשרת בצבא הבריטי. הוא הלחין אז עשרות שירים 

ביניהם: "שיר הלגיונות" - צבא, צבא, מה טובו אוהליך - שהיה השיר העברי המפורסם 

והמושר ביותר בשנות המלחמה, "שיר הגדודנים", "שיר החייל" ועוד. על ההגנה והמחתרות 

הלחין את "שיר השורה" ואת, "שיר המגן והמרי" ובימי מלחמת העצמאות הלחין את 

"יודק'ה", שיר ל"שועלי שמשון", "שיר הכד" ועוד.

עם הקמת הנח"ל הלחין לו זעירא המנון וכן כתב כמה מנגינות לכמה מפזמוני הלהקות 

הצבאיות. ליישוב חבל לכיש הלחין את "זמר ללכיש" של חיים חפר ואת "דרך בית גוברין" 

של דידי מנוסי. בעשור למדינה כתב את "הורה בראשית" ובמלחמת ששת הימים הלחין את 

"שיר לכותל", שניהם למילותיו של אורלנד. כחודש לפני מותו, לאחר גילוי מקום קברו של 

אבשלום פיינברג ברצועת עזה, כתב זעירא מילים ומנגינה לשיר "תומר אבשלום", אחרון 

שיריו. את הלחן לא הספיק לסיים ואלמנתו פנתה לידידיה אדמון שהשלים את הלחן.

זעירא ראה עצמו תמיד כמלחין לאומי. הוא הלחין את "המנון הפועל" וגם הלחין שיר 

למילותיו של ז'בוטינסקי "שמאל הירדן" )שתי גדות לירדן(.

בראשית שנות השלושים הלחין את שיר החנוכה ,"אנו נושאים לפידים," למצעד תלמידי 

בית החינוך של זרם העובדים בתל אביב, שבו לימד המשורר זאב. הוא הלחין גם את השיר 

לט"ו בשבט "וכי תבואו אל הארץ" והלחין את הפסוק "דוד מלך ישראל חי וקיים".

אינני יודע אם אהיה שר חקלאות טוב, אולם דבר אחד אני יכול 
להבטיח – אצלי גשמים ירדו כִסדרם.

את מנגינותיו הראשונות חיבר זעירא בעזרת מסרק כפי שכתב:

"מכשיר טואלטי, פשוט – מסרק

לכאורה בשביל מוזיקה – אפס, צליל ריק!

והנה אנחנו בתנאינו המיוחדים

עשינו שימוש בו לשני תפקידים:

אחד יומיומי, כלומר – טואלטי,

שני – מוזיקלי, ווקלי אסתטי!"

אחר כך עבר לשריקה. הוא היה מתופף באצבעותיו על השולחן את קצב השיר, שורק 

את הנעימה ורושם אותה בתווים. "שורק וכותב, שורק וכותב", העיד עמנואל הרוסי, עד 

שהשלים את הלחן. מאוחר יותר הביאה לו אשתו את מפתחות הגן לשם היה חומק בלילה 

ומנסה את שיריו על פסנתר שמוט קלידים.

בשנת 1935, לאחר שהתבסס בעבודתו בחברת החשמל, החליט לרכוש פסנתר אך כשלא 

עמד בתשלומים נלקח ממנו הפסנתר. בשנת 1939 עשה זעירא ניסיון נוסף לקנות פסנתר 

בתשלומים אך בינתיים פרצה מלחמת העולם, זעירא התקשה בתשלומים ושוב נלקח ממנו 

הפסנתר.

בערב מלחמת העצמאות הביא הפרופ' חיים הלפרין אל זעירא שירים להלחנה והופתע 

לראות כי לזעירא, גדול מלחיני ארץ ישראל – אין פסנתר. הוא פנה לאברהם לוינסון, מנהל 

המרכז לתרבות,   וסיכם שהמרכז החקלאי וההסתדרות ישתתפו יחד בקניית הפסנתר 

וזעירא ישלם את חובו בסיבוב הרצאות וארגון שירה בציבור ברחבי הארץ. הפעם הוא 

השלים את חובו עד תומו. 

על יצירתו המוזיקלית כתב המוזיקאי והמבקר מנשה רבינא:

"לזעירא מתאים תואר הכבוד טרובדור )כינוי למשורר וזמר נודד בימי הביניים(. גם הוא עבר 

את הארץ לאורכה ולרוחבה, כמותם האזין למתרחש בדורו וכמותם מצא ניב צלילי לחוויות 

תקופתו". 

זעירא רגז על מה שקרא "ההתיוונות של הזמר העברי". כשהתיישב לכתוב היה מפציר בבני 

ביתו להשתיק את הרדיו: "איני יכול לשאת את שטיפת המוח המוזיקלית הבוקעת ממנו". 

מצד שני, היה מודע לכך שלמנגינותיו התלווה לא פעם נופך שהסגיר את ארץ הולדתו 

רוסיה. "ייסורים קשים היו לי להשתחרר מהשפעת הצליל הרוסי שעליו גדלתי וחונכתי, 

וייתכן שלעולם לא אצליח להשתחרר ממנו לחלוטין" - התוודה פעם. הוא אמר שהוא 

מסוגל להלחין רק למילים בעברית. הלשון העברית לא הייתה רק שפה אלא גם צלילים. 

הוא הביע את המשאלה שמלחיני הארץ ישאבו השראה ממעיינות המוזיקה היהודית 

וישתמשו ביצירותיהם בחומרים מהמקורות המגוונים של מנגינות העדות והשבטים ממזרח 

וממערב, בין אם אלה ניגוני תפילה או טעמי המקרא, זמר חסידי או זמרת תימן.

 לוי אשכולבשנה שעברה היינו ממש על סף התהום, השנה צעדנו צעד קדימה...

 ראש הממשלה 

בין השנים 1963-1969
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את שירת הנודד - "הי ציוניוני הדרך" - כתב בשנת 1938 כשכתב סדרת שירי מולדת של 

אהרון אשמן. שיר זה היה האחרון בסדרה והפך מיד לשיר לכת נפוץ בטיולי בתי הספר 

ובתנועות הנוער בארץ.

זעירא עבר שישה התקפי לב עד שבאחרון שבהם, בקיץ 1968, הוכרע והוא בן 63 בלבד. 

בשיר שהלחין שבועות אחדים לפני מותו כתב:

"ימים גולשים לתהום, לילות שוקעים בתוהו,

מילות חיבה גוועות מבלי להיאמר,

הלב עוד פועם, פועם מנגינתו הוא,

עוד שיר אחד, עוד שיר אחד, רוצה הוא לזמר".

על השיר

בנובמבר 1937, בעיצומה של תקופת "המאורעות", חמישה חברי קבוצת "במעלה" )הסמוכה 

לקרית ענבים(, שעבדו בסלילת דרך בהר הרוח שליד ירושלים, נרצחו ממארב של פורעים 

ערבים. קיבוץ "מעלה החמישה", שהוקם לאחר הרצח, נקרא על שמם. החמישה היו: אהרון 

אולישבסקי, אריה מורדכוביץ', יהושע פוחובסקי, יצחק מגדל ומשה בר גיורא-באומגרטן. 

עיתון "דבר" פרסם את השיר "חמישה" )"חמישה יצאו מולדת לבנות"( שכתב ש. שלום 

לזכרם. זעירא חיבר לו את הלחן, והשיר היה ללהיט באותה תקופה.

מידע על ה"חמישה" – מתוך אתר משרד הביטחון – יזכור:

http//:www.izkor.goV.il/halalkorot.aspx?id505279=

מורדכוביץ אריה נולד בשנת תרע"ג )1913( בסקרובובה, חווה חקלאית ליד ברנוביץ שברוסיה הלבנה. 

גדל בסביבה חקלאית, נודע בחיבתו לעץ, לנהר ולמרחבי השדות וביטא רגשותיו בשירה ובנגינה. יפה 

וחסון היה וחביב על מכריו. בגיל שמונה-עשרה הצטרף להסתדרות "גורדוניה" ומיד יצא למושבה 

בגליל סלונים-נסווייז'. אחר כך הצטרף לגרעין "במעלה" ויצא להכשרה בזאקליקוב. כאן נתגלו 

רוחו החלוצית וכושרו להשתלב יפה בחברה. גם הרבה לתת דעתו על בעיות העם, בעיות אנושיות-

כלליות, הרעיון הסוציאליסטי ותנועת הפועלים העולמית. בהכשרה בזאקליקוב נבחרה קבוצת חברים 

להשלמת קבוצת "השרון", ואריה היה ביניהם. הוא חזר לבית משפחתו וכעבור חצי שנה יצא לקבוצת 

הכשרה בזדונסקה וולה. שם חידש וגם הידק את קשריו עם קבוצת "במעלה". בשנת 1934 עלה 

לארץ-ישראל. תחילה הצטרף לקבוצת 'השרון', אבל בסופם של נדודים והתלבטויות הצטרף לקבוצת 

"במעלה", ששהתה זמנית בקריית-ענבים, ומטרתה הייתה להקים את "קרית-ענבים ב'". שם הצטרף 

לשורות ה"הגנה". בבוקר של יום ה' בכסלו תרצ"ח )9.11.1937( יצא עם שלושה חברים נוספים ונוטר 

לעבודת ייעור וסלילה באדמות הקרן הקיימת שבסביבת "הר הרוח", 5 ק"מ מקרית-ענבים. משהגיעו 

החמישה למקום כותרו על-ידי כנופיה ערבית מזוינת שהתקיפה אותם באש צולבת. כל החמישה 

נהרגו. בן 24 היה אריה בנפלו. ההרוגים הובאו למנוחות בבית העלמין של קרית-ענבים. 

...לאחר כל המלחמות בא הבלתי נמנע - השלום. מנחם בגין

ראש הממשלה בין 

השנים 1977-1983

בעיתון "הארץ" מיום 15.11.1937 התפרסמה רשימה לזכרו. בשנת 1953 הועברו עצמות אריה וחבריו 

לקיבוץ "מעלה החמישה" שנקרא על שמם. 

על המוזיקה

במבוא לספר "111 שירים" מצביע המבקר מנשה רבינא על שלושה יסודות מלודיים המצויים בלחניו 

של זעירא. "הראשון - לחלקים בשיריו הראשונים יש אופי של שירים מתקופת המהפכה הרוסית, 

שמאפיין אותם מקצב המצעד".

לאחר ביצוע הבכורה של השיר "חמישה יצאו לדרך" )על ידי חנה קיפניס בקונצרט בו השתתפה 

ב-1938( כתב מחבר השיר ש. שלום למלחין: "נימי ליבי הורעדו למנגינותיך הנאצלות", "ניגונך המקורי 

השיב משב רוח רענן והפעים את הלבבות, ובזאת קנית לך זכות עולם". המלחין משה וילנסקי סיפר 

בראיון: "בשנותי הראשונות בארץ,,שאיפותי וחלומותי היו להלחין כמו זעירא" )מתוך אתר "זמרשת"(.

http://www.zemereshet.Co.il/artist.asp?id=161

http://musaf.baC.org.il/artiCle/%d7%a9-%d7%a9%d7%9C%d7%95%d7%9d

הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן

• קראו את מילות השיר. ספרו במילים שלכם את תוכן השיר.	

• כיצד מתבטאת המנהיגות בשיר זה? )לקיחת אחריות, דבקות במטרה, דבקות במשימה, 	

העדפת טובת הכלל על פני טובת הפרט(.

• מי הם חמשת הבחורים עליהם נכתב השיר?	

• מהן הפעולות אותן עשו ה"חמישה"?	

 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר "חמישה יצאו לבנות מולדת" בביצוע אפרים בירן 1957:

 מה הכמיהה הזאת הבלתי פוסקת לג'סטות? 
רבותיי, מדיניות זה לא ג'סטקולציה.
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http//:www.youtube.Com/watCh?V=w9x8oqbyllw

• מי מבצע את השיר? 	

• מה דעתכם על סגנון הביצוע?	

• מה אופיו של לחן השיר? )קצבי, סיפורי, שמח, תיאורי, עצוב, קופצני, נינוח, דרמטי ועוד(.	

• האם לחן השיר מתאים לתוכנו? נמקו.	

• האזינו לשיר בביצוע נגה אשד וזמרי "זמרשת":	

http//:www.youtube.Com/watCh?V=nom9pVifiws 

איזה משני הביצועים מתאים יותר למילות השיר? נמקו.

 ָּפֵנינּו ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש ָהעֹוָלה, 

 ַּדְרֵּכנּו ׁשּוב ּפֹוָנה ִמְזָרָחה.

 ָאנּו צֹוִפים ִלְקַראת ָׁשָעה ְּגדֹוָלה,

 האמת היא ערך מוחלט. טובים קשיי השלום על ייסורי המלחמה.
אין היא זקוקה לאישורם של אלה המורדים בה. 
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 ָזקּוף ָהרֹאׁש ַנְפֵׁשנּו עֹוד ֹלא ָׁשָחה.

 חֹוְצִבים ָאנּו ּגֹוָרל ְּבָיד ָרָמה,

 נֹוְׂשִאים ַּבֵּלב ִּתְקָוה יֹוֶקֶדת.

 ָאנּו זֹוְכִרים ִּכי ֵיׁש ָלנּו ֻאָּמה,

 ָאנּו יֹוְדִעים ִּכי ֵיׁש ָלנּו מֹוֶלֶדת.

 הֹוְלִכים ָאנּו ַלֵּקץ ֶׁשל ַהֵּנָכר,

 ֲחלֹום ֵחרּות ַיְחָּדו ַנְגִׁשיָמה.

 ָאנּו ּדֹוְגִלים ְּבעֹז ְּבֵׁשם ָמָחר,

 ְוטּור ֶאל טּור ֵנֵלְך ָּתִמיד ָקִדיָמה!

משורר, סופר ומתרגם עברי. בשנת 

1946 זכה בפרס רופין ובשנת 

1948 בפרס טשרניחובסקי. נולד 

ָּפֵנינּו ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש ָהעֹוָלה
 מילים: יצחק שנהר

לחן: דניאל סמבורסקי

לא קל לחנך עם לאומץ, לא קשה להבהילו.
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פנינו אל השמש העולה // 

המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע
גם המובן מאליו צריך שייאמר לפעמים.

 מילים: יצחק שנהר

לחן: דניאל סמבורסקי

פירושי מילים

צֹוִפים – מצפים

ָׁשָחה – כפופה

יֹוֶקֶדת – מאוד חמה

ֻאָּמה – עם

ֵּנָכר – גלות

ֵחרּות – חופש

ּדֹוְגִלים ְּבעֹז – קוראים לאומץ 
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באוקראינה ועלה לארץ ישראל בשנת 1921 במסגרת ארגון "החלוץ”. כמו רבים מחבריו עבד 

כחלוץ במגוון עבודות: בבניית בתים, בהובלת זיפזיף על גמלים בעגלונות וברכבת. משנות 

העשרים יצר שנהר ספרות עברית, אשר ינקה מהמקורות היהודיים המסורתיים. הוא כתב 

במבחר סוגות: שירה, סיפורת, מחזאות, ספרות ילדים ויומן מסע; באמצעותן סיפור על 

אירועי תקופתו. שיריו הפכו למלל מכונן ובעל ערך ייחודי בתודעה היהודית הציונית בארץ 

ישראל. שנהר תרגם מספר רב של כותרים בספרות יפה לעברית, בעיקר מרוסית. הוא היה 

מן המתרגמים האיכותיים והחשובים לעברית בתקופתו הוא תרגם משפות שונות לשפה 

העברית מבחר נחשב ומפורסם של הספרות העולמית ובכך תרם רבות להשכלתם של רבים, 

במיוחד צעירים ביישוב היהודי בארץ ישראל, בעיקר בשנות הארבעים והחמישים.

תקציר מתוך אתר ויקיפדיה: 

http://he.wikipedia.org/wiki/%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7_%d7%a9%d7%a0%d7

%94%d7%a8

מלחין בתקופת היישוב ולאחר קום המדינה. נולד בקניגסברג שבקיסרות הגרמנית בשנת 

1909. גדל בבית ציוני דובר עברית.  למד נגינה ותאוריה של המוזיקה. בשנת 1933, 

עם עליית הנאצים לשלטון עלה לארץ ישראל..בארץ הלחין מנגינות לשירי מולדת 

ידועים וכן מנגינות לשירי ילדים. עיקר יצירתו הייתה בתקופת טרום המדינה. בשנות 

השלושים והארבעים של המאה העשרים החל לעסוק בהוראת המוזיקה ובניצוח מקהלות. 

בתקופה זו הנחה את מדור "קול ירושלים" ולימד מידי שבוע שיר עברי חדש. בתקופת 

המדינה שימש כמורה למוזיקה בסמינרים. סמבורסקי הוא זה שהחל במסורת של ערבי 

הזמר.

מתוך אתר ויקיפדיה: 

http//:he.wikipedia.org/wiki%/d7%93%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%9C%_d7%a1%d7

%9e%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%a7%d7%99

על תוכן השיר

ואם יש יפי נפש שמעקמים את האף, אז שהאף שלהם יהיה עקום.

על פי עדות דניאל סמבורסקי הוא כתב את הלחן לשיר זה בברלין. השיר נכלל במחזה 

תעמולתי ציוני "הפתרון היחידי", מאת סלי )שאול( לוין, שהועלה בגרמנית ערב עליית 

היטלר לשלטון. 

באחת מן התכניות בסדרה ,"שרתי לך ארצי," התארח דניאל סמבורסקי וכך הוא תרגם את 

תוכן השיר מגרמנית: "הרבה מכשולים לפנינו, בכל רגע יש לנו מאבק חדש, אבל להגשמת 

חירותנו אין דרך אחרת ושום כוח לא יכול להכריח אותנו לסגת." זהו שיר שנכתב במקורו 

בגרמנית, מאוחר יותר הותאמו לשיר מילים בעברית. כשנערכה המכבייה השנייה בשנת 

1934 הפך השיר הזה להמנון המכבייה ואז גם יצא לאור באחת הגלויות שהיו מוכרות 

בארץ.

 :youtube מתוך אתר

http//:www.youtube.Com/watCh?V=Vlayayhu3e4

הצעה לפעילויות

 ולעליזה אישתי, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותיך, 
לכתך אחרי במדבר, בארץ זרועת מוקשים

 דניאל סמבורסקי

)1977-1909( 

 יצחק שנהר 

)1957-1902(



8687

“”

חזור לתוכן עניינים

פעילויות תוכן 

• מי הם האנשים בשיר? לאן פניהם ולאיזו "שעה גדולה" הם צופים? 	

• עיינו במילות השיר, איזו אווירה חשים בעת שקוראים אותן?	

• השיר בוצע לראשונה ערב עלייתו של היטלר לשלטון במסגרת תעמולה ציונית. מהי 	

תעמולה? מי מבצע אותה? אילו תכונות אופי נדרשות ממי שנוטל חלק בתעמולה? 

• באילו דרכים ניתן לפעול על מנת לבצע תעמולה כל שהיא?	

• האם אי פעם נטלתם חלק בתעמולה? מה רציתם להשיג? כיצד פעלתם? האם הצלחתם 	

להשיג את יעדיכם? 

 פעילויות במוזיקה

אילו הייתם צריכים להלחין מוזיקה לשיר, איזו מוזיקה הייתם מלחינים לו? מה היה אופייה? 

האזינו לשיר "פנינו אל השמש העולה" בביצוע דניאל סמבורסקי וחבורת רננים:

http//:www.youtube.Com/watCh?V=Vlayayhu3e4

האזינו לשיר "פנינו אל השמש העולה"  בביצוע גלי עטרי, אופירה גלוסקא, דודו זכאי ,עוזי מאירי:

http//:www.youtube.Com/watCh?V=puqgoatjlus

האזינו לשיר "פנינו אל השמש העולה" בביצוע איתמר רוטשילד וערן ויץ:

http//:www.youtube.Com/watCh?V=uawqgqxyls0

האזינו לשיר "פנינו אל השמש העולה" בביצוע תנועות הנוער מתוך בחגיגות ה-60 למדינת ישראל:

http//:www.youtube.Com/watCh?V=fxwlxqmmbqk

הביעו דעתכם:

• האם הלחן לשיר מתאים לרוח הטקסט?	

• איזה ביצוע מבין הארבעה מבטא, לדעתכם, את רוח הטקסט? הסבירו מדוע.	

• נסו לאלתר בשירה, בנגינה, בציור, בתנועה ובכל דרך אחרת שעולה בדעתכם אווירה של 	

נחישות, אמונה גדולה ואומץ.

מנחם בגיןאמנם אנו עדיין מוקפים אויבים, אך רכשנו את כבוד העם

ראש הממשלה בין 

השנים 1983-1977
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 ֲאִני עֹוֶדִּני ֶיֶלד 

 ֲאִני עֹוד ֹלא ָיכֹול 

 ִלְבנֹות ָּבִּתים ָּבָאֶרץ 

 ּוַפְרֵּדִסים ִלְׁשּתֹל 

 ֲאִני ֵאיִני יֹוֵדַע 

 ַלְחּפֹר ְּבֵאר ַּבחֹול 

 ַאְך ַעל ָּכל זֹאת מֹוֶלֶדת 

 ָלִׁשיר ֲאִני ָיכֹל 

 ָאִׁשיר ָלְך ַהּמֹוֶלֶדת 

 ַעל ֵעֶמק ְוַעל ַהר 

 ָאִׁשיר ָלְך ִׁשיר ַעל ַּבִית 

 ֲאֶׁשר ֶאְבֶנה ָמָחר 

 ָאִׁשיר ָלְך ַהּמֹוֶלֶדת 

 ַעל ַּגן ּוְכָפר ְוִעיר 

 ּוַמה אּוַכל ָלֵתת ָלְך 

 ֶאֵּתן ָלְך ֶאת ַהִּׁשיר 

 ֲאִני עֹוֶדִּני ֶיֶלד 

 ֲאִני ַמִּביט ִנְדָהם 

 ַּכָּמה ָיָפה ַהְּתֵכֶלת 

 ַּכָּמה ָעמֹק ַהָּים 

 ַּכָּמה ָירֹק ַהֶּדֶׁשא 

 ַּכָּמה נֹוֵצץ ַהַּטל 

 ּוַמה ָיָפה ָהָאֶרץ 

 ֶׁשָּבּה ֲאִני ֶאְגַּדל 

 ָאִׁשיר ָלְך ַהּמֹוֶלֶדת 

 ַעל ֵעֶמק ְוַעל ַהר 

 ָאִׁשיר ָלְך ִׁשיר ַעל ַּבִית 

 ֲאֶׁשר ֶאְבֶנה ָמָחר 

 ָאִׁשיר ָלְך ַהּמֹוֶלֶדת 

 ַעל ַּגן ּוְכָפר ְוִעיר 

 ּוַמה אּוַכל ָלֵתת ָלְך 

ֶאֵּתן ָלְך ֶאת ַהִּׁשיר 

 ֲאִני עֹוֶדִּני ֶיֶלד 

 ֲאָבל ְּבתֹוְך ִלִּבי 

 ֶיְׁשָנם ָׁשַמִים ְּתֵכֶלת 

 ְוָים ּוֶמְרָחִבים 

 ֶיְׁשנֹו ַּפְרֵּדס ּוַבִית 

 ְוִׁשיר ּוַמְנִּגיָנה 

 ּוְכֶׁשֶאְגַּדל ָאִביא ָלְך 

ָּכל זֹאת ְּבַמָּתָנה

 קבלי נא את השיר 
 מילים: יורם טהרלב 

לחן: נורית הירש

גולדה מאיר

ראש הממשלה בין 

השנים  1969-1974

מנהיג שלא מהסס לפני שהוא שולח את אומתו לקרב, 
איננו מתאים להיות מנהיג
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קבלי נא את השיר // מילים: יורם טהרלב // לחן: נורית הירש

פסימיות היא מותרות שיהודי אינו 
יכול להרשות לעצמו.
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נולדה בתל אביב. מוזיקאית ומלחינה ישראלית שקנתה לה אחיזה בולטת בזמר העברי 

בזכות למעלה מאלף לחנים לטובי הפזמונאים והמשוררים. נורית הירש הינה בוגרת 

“האקדמיה למוזיקה ע"ש רובין, השתלמה גם בהלחנה באוניברסיטת קליפורניה בתחומי 

מוזיקה לסרטים ומוזיקה אלקטרונית. את שירותה הצבאי עשתה בלהקת גייסות השריון. 

לאחר שחרורה, החלה בהלחנת שירים. שירה הראשון, בשנת 1965, היה "פרח הלילך" 

למילותיו של אורי אסף. שיר זה התפרסם בביצוע הזמרת חווה אלברשטיין. בין כותבי 

המלים עמם הרבתה נורית הירש לשתף פעולה נמנה אהוד מנור.  גם עם יורם טהרלב יצרה 

נורית הירש להיטים גדולים. 

נורית הירש הגיעה להשגים עולמיים כאשר שיריה זכו להצלחה באירוויזיון: השיר "אי שם" 

והשיר "אבניבי”, למילותיו של אהוד מנור. נורית הירש זכתה להישגים בפסטיבל הזמר 

והפזמון וכן בפסטיבלי הילדים. כמו כן הלחינה נעימות ופזמונים לסרטי קולנוע ישראלים 

ולמחזות זמר. 

זכתה במספר פרסים. ביניהם, פרס אקו"ם בהלחנה בתחום הזמר העברי )2006( ופרס על 

מפעל חיים מאוניברסיטת בר-אילן. 

פזמונאי, משורר וסטנדאפיסט ישראלי. נולד וגדל בקיבוץ יגור לסופר והמשורר חיים 

טהרלב. בעת שירותו הצבאי שימש כתב בעיתון “במחנה". טהרלב כתב מספר רב של שירים 

ופזמונים, רבים מהם לפסטיבלים ולתחרויות שונות, כולל לפסטיבלי הזמר ולאירוויזיון. 

לטהרלב רפרטואר מגוון; בין שיריו אפשר למצוא שירי אהבה, שירי מולדת, שירי טבע, שירי 

רעות ושירי הומור. השיר “גבעת התחמושת” הוא בין השירים שהשאירו את רישומיהם 

בזכות תיאורו האותנטי של הקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. "הֵיה לי חבר 

הֵיה לי אח" הוא שיר רעות ידוע כמו גם השיר “הבלדה על יואל משה סלומון” בביצוע אריק 

איינשטיין. השיר "על כפיו יביא",  בביצועה של רבקה זוהר, נכתב על סמך ראיון שערך עם 

נגר מובטל באחת משכונות העוני בארץ, שהראה לו כיסא של אליהו הנביא שהוא שומר. 

שירו "הורה", בעל הניחוח הארצישראלי, זכה בביצועו של אבי טולדנו במקום השני בתחרות 

האירוויזיון בשנת 1982.

רבים משיריו כתב טהרלב בהשראת חוויות נעוריו בקיבוץ יגור, בהם "ההר הירוק תמיד” 

שכתב על ילדותו אל מול הר הכרמל שלרגליו שוכן הקיבוץ; "ארבע אחר הצהריים" המתאר 

את הווי החיים היומיומי בקיבוץ; "בפרדס ליד השוקת" שכתב על המטעים בהם עבד 

ואליהם נהג ללכת להתבודד; ו"צל ומי באר", המבוסס על מאורע משנת 1945,,כשליגור 

הובאו מעפילים ששוחררו ממחנה המעצר בעתלית כדי שיסתתרו מפני הבריטים, עליהם 

הוא כתב "מי שסוכתו נופלת, חרש יכנס בדלת, ועד עולם יוכל להישאר". המנגינות 

למילותיו נכתבו בידי טובי המלחינים של הזמר העברי.

אסור לאדם לנסות ולמחוק את העבר רק משום שהוא לא מתאים להווה.

על השיר

השיר הופיע לראשונה בפסטיבל שירי הילדים בשנת 1978 בביצועו של דודו זכאי. פסטיבל 

הילדים החל את דרכו כהפקה מסחרית שפעלה במהלך חג החנוכה משנת 1970 עד שנת 

.1987 

הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן

• מיהו הדובר בשיר? מהי טענתו? ממה הוא מתפעל? ומה הוא מבטיח לתרום?	

• מה תוכלו לומר על דובר זה? מהן תכונותיו? מה כל כך חשוב לו?	

• המשורר אינו בגילו של הדובר בשיר אך הוא רוצה למסור מסר. מהו מסר זה?	

• במה עוסק כל אחד מהבתים ובמה עוסק הפזמון?	

 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר בביצועו של דודו זכאי:
http://www.youtube.com/watch?v=1TvDT38vET0

• כיצד הביצוע לשיר תורם לתוכנו ומעשיר אותו? שימו לב לדברים הבאים:	

מה קורה בפזמון? . 1

מנגינת הבתים אינה משתנה אבל בכל אחד מהם בהתאם לתוכנו הדבר בה לידי ביטוי במקצב, . 2

בליווי הכלי, במהירות, בעוצמה ובמשך הצלילים.

כתבו את מסקנותיכם בטבלה הבאה:. 3

פזמון בית שלישי בית שני בית ראשון

תוכן - רעיון מרכזי

מקצב

כלי נגינה )תזמור(

מהירות )טמפו(

עוצמה )דינמיקה(

משך הצלילים

אדם המאבד את הבושה, מאבד את הכול.

 נורית הירש 

)נ. 1942(

 יורם טהרלב

 )נ. 1938(

http://www.youtube.com/watch?v=1TvDT38vET0
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ְיָלה ֵהם ָקמּו ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ְקֵצה ָהעֹוָלם ְוִהּכּו בִּ

ְבֵני ֶרשֶׁף ָחׁשּו ִהְרִחיקּו עּוף כִּ

בֹוד ָהָאָדם ְלָהשִׁיב ֶאת כְּ

ַבׁש ְשׂדֹוֶתיָה ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי ֶאל דְּ

ר ְדבָּ ְרֶמל ְוַהמִּ ֶאל ַהכַּ

ֶאל ַעם ֲאשֶׁר ֹלא ֶיֱחשֶׁה

ָניו ֹלא ַיְפִקיר ְלָזר, שֶֶׁאת בָּ

ָהֶריָה ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי שֶׁבְּ

ּפֹוֶעֶמת ִעיר ִמּדֹור ְלדֹור

ֶאל ֶאֶרץ ֵאם ְלַטּבּוָרּה

טֹוב ּוְבַרע. ֶניָה בְּ ְקׁשּוִרים בָּ

 ֶאֶרץ ְצִבי
 מילים: תלמה אליגון-רוז

 לחן: דובי זלצר

מתוך: פסקול הסרט "מבצע יונתן",  יהורם גאון, 1977

ְיָלה עֹוֶבֶרת ֲחִצי ַהלַּ בַּ

ְשׂדֹוֵתינּו רּוַח שָָׁרב בִּ

ין ָאז רֹאׁש ְרכִּ ֶמת תַּ ֲעָרָבה ִאלֶּ

ַעל ֲאשֶׁר ִעם שַַׁחר ֹלא שָׁב

ַבׁש ְשׂדֹוֶתיָה ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי ֶאל דְּ

ר ְדבָּ ְרֶמל ְוַהמִּ ֶאל ַהכַּ

ֶאל ַעם ֲאשֶׁר ֹלא ֶיֱחשֶׁה

ָניו ֹלא ַיְפִקיר ְלָזר, שֶֶׁאת בָּ

ְמעֹוֶתיָה ֶאל ֶאֶרץ ְצִבי שֶׁדִּ

ִנּיֹות נֹושְׁרֹות ַעל ְשֵׂדה ַחמָּ

בֹוָנּה ּוְשׂשֹוָנּה שִֶׁעצְּ

ֶבֶגד יֹוָמּה ֵהם שְִׁתי ָוֵעֶרב בְּ

קל יותר לשחות בים מאשר באמבט.

ארץ צבי //  מילים: תלמה אליגון-רוז // לחן: דובי זלצר
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העולם נחלק לשנים: מקומות שליהודים אסור להתגורר בהם, 
ומקומות שליהודים אסור להיכנס אליהם.

חיים ויצמן

נשיא בין השנים 

1948 - 1952

פירושי מילים

ְבֵני ֶרשֶׁף – כבני ברק כִּ

ֶיֱחשֶׁה – יפחד

ּפֹוֶעֶמת – דופקת

רּוַח שָָׁרב – רוח חמה מאוד

ּוְשׂשֹוָנּה – שמחתה

שְִׁתי ָוֵעֶרב – לאורך ולרוחב
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יוצרת רב-גונית; סופרת, מחזאית, תסריטאית, משוררת, מלחינה ופעילה בתחום הזמר 

העברי. 

ילידת תל-אביב, בוגרת החוג לפילוסופיה וללשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, 

וכן לימודי תעודה במכון לקומוניקציה בירושלים. כמו כן, למדה לימודי תעודה במחזאות 

באוניברסיטת תל אביב, ומוזיקה בבית הספר לג'אז "רימון". 

במסגרת תפקידה כמפיקה וכמנהלת אמנותית בחברת התקליטים סי.בי.אס )כיום אן.אם.

סי(, עד שנת 80, הפיקה זמרים רבים וביניהם; יהורם גאון, הפרברים, חוה אלברשטיין, נעמי 

שמר, דיוויד ברוזה, אריק סיני, יהודית רביץ, שלום חנוך, אריק איינשטיין, "דיזנגוף 99", 

"נואיבה", ועשרות רבות של תקליטי ילדים.

תלמה אליגון-רוז היא היוזמת והעורכת של האנתולוגיות הקלאסיות "מאה שירים 

ראשונים", "מאה סיפורים ראשונים", אנתולוגיה לזמר העברי – "1000 זמר ועוד זמר" 

ולאחרונה אוסף השירים המעודכן לימינו - "עכשיו שרים". 

יחד עם בעלה, יורם רוז, הקימה את הוצאת "כנרת" )כיום - כנרת, זמורה-ביתן-דביר( ובה 

היא משמשת היום כעורכת לפרויקטים מיוחדים. במסגרת זו היא יזמה וערכה שורה של 

ספרים המנציחים את התרבות העברית המתחדשת, ביניהם – "לטייל עם התנך", "ארץ 

נולדת", עכשיו שרים", שירי רחל ורבים נוספים. 

נולד בעיר יאסי ברומניה, מלחין ומעבד ישראלי. חתן פרס ישראל לזמר עברי לשנת תשס"ט. 

כבר בגיל ארבע עשרה הלחין את המחזמר הראשון שלו, "הארץ ללא מבוגרים" שהועלה על 

במת "התיאטרון המקצועי לילדים" בבוקרשט. הוא עלה לישראל בשנת 1948 במסגרת עליית 

הנוער ולמד בקיבוצים בית זרע ומשמר העמק. זלצר למד מוזיקה ונגינה על פסנתר במוסדות 

שונים בארץ, בין היתר אצל מרדכי סתר ופרנק פלג. בשנת 1950, שנתיים בלבד לאחר 

עלייתו ארצה, נמנה עם מקימי להקת הנח"ל, התמנה למנהלה המוזיקלי הראשון והלחין 

ללהקה את שיריה הראשונים, בהם "הורה היאחזות" ו"יה ירח".

בלהקת הנח"ל הכיר זלצר את מי שתהיה אשתו, הזמרת גאולה גיל. הוא נסע עמה לארצות 

הברית ושם הופיעו בלהקת "אורנים צבר" בשירי פולקלור ישראליים. למד קומפוזיציה 

וניצוח באוניברסיטת ניו יורק, ניהל וניצח על מספר להקות ותזמורות בארצות הברית ובארץ 

וכן עסק בהוראת המוזיקה.

זלצר הלחין שירים למחזות זמר ולסרטים ישראליים רבים. שילב בלחניו מגוון סגנונות 

מוזיקליים, מבלדות ועד פופ.

ממחטה היא הדבר היחידי שהממשלה מרשה לי לדחוף בה את אפי.

על השיר

השיר "אל ארץ הצבי" מתייחס ל"מבצע יונתן": "מבצע יונתן" נערך על ידי צה"ל באוגנדה ב 

4- ביולי 1976 , במטרה להציל מאה וחמישה חטופים יהודים, ישראלים ואנשי צוות מטוס 

אייר פרנס, שנחטפו במהלך טיסתם מישראל לצרפת. למרות התבצרותם של החוטפים 

במדינה עוינת, המבצע הוכתר בהצלחה רבה וכמעט כל החטופים חולצו בשלום על ידי 

חיילנו, במבצע מורכב ואמיץ. במהלך המבצע נהרג מפקד סיירת מטכ"ל, שהיה מפקד כוח 

הפריצה במבצע, יונתן נתניהו, בעקבות זאת נקרא המבצע על שמו. 

הידעת?

 מקור השם אל ארץ צבי - כינוי לארץ ישראל, כפי שניתן לראות בפסוקים הבאים: 

ה ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוִיים" )ירמיהו ג, 19( ן ָלְך ֶאֶרץ ֶחְמּדָ        "ְוֶאּתֶ

       "ֶאל ֶאֶרץ ... ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות" )יחזקאל כ, 6(

 הכינוי "ארץ צבי", כתיאור לארץ ישראל היפה, בא לידי ביטוי גם בשיר "ארץ צבי" : 

"אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר..."

הצעות לפעילויות

פעילויות תוכן

כיצד מתואר המבצע בבית הראשון? מתי יצאו? כיצד, לדעתך, הגיעו לאוגנדה?. 1

בבית זה מתוארים חיילנו: "ִּכְבֵני ֶרֶׁשף ָחׁשּו ִהְרִחיקּו עּוף" . בני רשף = מלאכים.. 2

מדוע מתוארים החיילים כמלאכים? מה הייתה מטרתם?. 3

אילו תכונות מנהיגות נדרשות, לדעתך, לביצוע המבצע? כיצד מתוארת המנהיגות בשיר?. 4

כיצד מתוארת ארץ ישראל בפזמון?. 5

באילו דימויים משתמשת המשוררת לתאר את הקשר בין העם לארצו?. 6

באילו מילים ישנו רמז למותו של מפקד המבצע - יוני נתניהו?. 7

 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר בביצועו של יהורם גאון:

http://www.youtube.com/watch?v=wZ4huXMxk9M

• במה שונה מנגינת הבתים ממנגינת הפזמון. התוכלו להסביר מדוע?	

• איזו אווירה יוצרת הפתיחה לשיר? כיצד נוצרת האווירה באמצעות הכלים?	

• בחרו מתוך הרשימה מילים המתארות את תחושותיכם לאורך השיר: עצב, גבורה, התרגשות, 	

שמחה, גאווה, פחד, כעס. היכן בשיר אתם מרגישים תחושה כזו או אחרת? נסו להסביר זאת גם 

על סמך המילים וגם על סמך הביצוע המוסיקלי.נסו להסביר זאת גם על סמך המילים וגם על 

סמך הביצוע המוסיקלי.

 היהודי אוהב את ההר מלמטה, 
את הכנסייה מבחוץ ואת בית הקפה מבפנים.

חיים ויצמן

נשיא בין השנים 

1948 - 1952

תלמה אליגון-רוז

 דובי זלצר 

)נ. 1932(

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%A1%22%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%A1%22%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%90%D7%A9%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%A9%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A0%D7%AA%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%96%D7%A8%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7_%D7%A4%D7%9C%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%97%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%97%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%92%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A4
http://www.youtube.com/watch?v=wZ4huXMxk9M
http://he.wikipedia.org/wiki/1932
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 ֲאִני רֹוֶאה אֹותֹו ַּבַּלְיָלה 

 ִנַּצב ַעל ְמקֹומֹו ַעּמּוד ָהֵאׁש. 

 ִמְגָּדל ֶׁשל אֹור עֹוֶלה ְלַמְעָלה 

 ַמְצִמיַח ָׁשָרִׁשים ְּכִאּלּו ִּבֵּקׁש 

 ְלַהִּגיד ִלְפזּוֵרי ָהָעם, 

 ְלתֹוֵעי ַהִּמְדָּבר ֵאי-ָׁשם: 

 ּבֹואֹו ְלָכאן ִמָּצפֹון, ִמָּים, 

 ֶנֶגב ָוֶקֶדם. 

 ֵלילֹות ַרִּבים ָסַבב ַּבֶּדֶרְך, 

 ִהְפִציַע ְּבֵעיֵני ִמי ֶׁשָחַלם. 

 ִהְנָחה ַּבחֶֹׁשְך ֱאֵלי ֶאֶרץ 

 ִמֶּמָּנה ֹלא ָימּוׁש אֹורֹו ְלעֹוָלם. 

 ְלָהִאיר ִלְפזּוֵרי ָהָעם, 

 ְלתֹוֵעי ַהִּמְדָּבר ֵאי ָׁשם 

 ֶּדֶרְך ַעד ָּכאן ִמָּצפֹון, ִמָּים, 

 ֶנֶגב ָוֶקֶדם. 

ַעּמּוד ָהֵאׁש, ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ָקם.

ַעּמּוד ָהֵאׁש
 מילים: אהוד מנור

לחן: שם טוב לוי

השלום, בדומה לצדקה, מתחיל בבית. יצחק בן צבי

נשיא בין השנים 

1963 - 1952

עמוד האש // מילים: אהוד מנור // לחן: שם טוב לוי
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 יש דבר אחד המאחד ומלכד את כולנו - 
החרדה לקיומה של מדינת ישראל.

פירושי מילים

ָּים – מערב

ֶנֶגב – דרום

ֶקֶדם - מזרח

ִהְפִציַע – בקע

ֱאֵלי ֶאֶרץ – אל הארץ

ָימּוׁש - יזוז
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חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי לשנת 1998. מגדולי כותבי השירים העבריים. עסק גם 

בתרגום ובכתיבה לתיאטרון ולמופעי בידור. 

מנור נולד וגדל במושבה בנימינה. רבים משיריו מוקדשים למושבה ולבית הוריו. לאחר 

שירותו הצבאי למד פסיכולוגיה וספרות אנגלית באוניברסיטה העברית, בירושלים, ומשנת 

1962 שימש עורך ומגיש של תכניות תרבות ומוזיקה ב"קול ישראל”. בקיץ 1968, במלחמת 

ההתשה, נהרג אחיו יהודה בתעלת סואץ ולזכרו כתב מנור כמה שירים, הידוע בהם הוא 

"אחי הצעיר יהודה", 

בשנת 1970 החל מנור לעבוד בתיאטרון. בעקבות ההצלחה הגדולה של המחזמר "שיער" 

תרגם מנור עוד עשרות מחזות זמר והצגות שהועלו על הבמה בארץ כמו "קברט", "אחים 

בדם", "סיפור הפרברים" ו"שיקגו".

בשנות ה-70 וה-80 כתב מנור מילים לשירים לרב אמני התקופה בתחום הזמר, ושיתף 

פעולה עם מיטב המלחינים; מתי כספי, נורית הירש, יאיר רוזנבלום ואחרים. שיריו הפכו 

ללהיטים ונכנסו לקלאסיקה של הזמר העברי, כמו: "אין לי ארץ אחרת", "ללכת שבי אחריך", 

"ברית עולם", "בשנה הבאה". עם אשתו עופרה פוקס הקליט מנור את האלבום "שפה 

משותפת", ובו שרים שניהם משיריו.

בשנת 1995 זכה מנור בפרס אקו''ם על מפעל חיים בפזמונאות. בשנת 1998, שנת היובל 

למדינה, זכה להיות חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי .ובשנת 2005 החליטה 

אוניברסיטת בר אילן להעניק למנור תואר דוקטור של כבוד.

בעשרות שנות פעילותו כתב מנור מאות שירים, תרגם וכתב עשרות מחזות ויצירות שונות. 

השירים בוצעו על ידי טובי הזמרים והפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית. לצד 

הכתיבה עסק מנור בהנחיה ובעריכה של תכניות ב"קול ישראל" ובהגשת תכניות בטלוויזיה.

11281=item?asp.item/pages/il.aC.Cet.lib//:http :מתוך אתר מט"ח

html.3342,00-l,0,7340/home/il.Co.ynet.www//:http :מאמרים על אהוד מנור

נולד בשכונת שעריים שברחובות להורים מבולגריה. בגיל 13 החל ללמוד נגינה על חליל 

צד אצל החלילן סרג'יו פיידמן. בהמשך רכש את השכלתו המוזיקלית המקצועית באקדמיה 

למוזיקה, באוניברסיטת תל אביב ובמכללת ברקלי למוזיקה בבוסטון שארצות הברית.

אנו מדינה ענייה. אין בה מקום לארמון נשיא.

את דרכו המקצועית החל לוי בלהקת פיקוד המרכז. בשנת 1972 הלחין שניים משירי 

אלבומו של אריק איינשטיין: "יסמין” ו"שיר של אחרי המלחמה" למילים של איינשטיין ו"דון 

קישוט", למילים של יהונתן גפן. שיתוף פעולה זה הביא בעשורים הבאים ליציאתם של 

מספר אלבומים משותפים לאיינשטיין וללוי. באלבומו הבא של איינשטיין, "ארץ ישראל 

הישנה והטובה”, עיבד לוי את כל השירים, למעט שני שירים שהוקלטו שנה קודם לכן עם 

להקת הצ'רצ'ילים. כמו כן הלחין את הלהיט "יכול להיות שזה נגמר" למילים של יהונתן גפן.

בשנת 1973, במלחמת יום הכיפורים, הלחין לוי את שירו של יהונתן גפן "הנסיך הקטן”, 

שאותו מצא בטורו של גפן במעריב.  בשנת 1974 השתתף באלבומו של אריק איינשטיין "סע 

לאט” בנגינה על פסנתר ובעיבודי מיתרים. בשנים 1974-1975 היה לוי חבר בהרכב "קצת 

אחרת" לצד שלמה גרוניך ושלמה יידוב. בין השירים המוכרים שביצע ההרכב ללחניו, היו 

"הנסיך הקטן" ו"קטע שמי". בשנת 1976 יצא אלבומו הראשון של לוי כסולן "מצב רוח". בשנת 

1977 השתתף לוי יחד עם עוד חמישה מוזיקאים, ובהם יהודית רביץ ועדי רנרט, בלהקת 

"ששת”. בין השירים המוכרים באלבומה של הלהקה היו "סמבה ברגל שמאל" )יעקב גלעד/

יהודית רביץ(, "ענבלים" ו"בדרך הגדולה"( )נתן אלתרמן/שם טוב לוי( ו"בלילות הסתיו" )דוד 

פוגל/שם טוב לוי(. באותה שנה הלחין ועיבד לוי למילותיו של מאשה קלו את שיר "כוכב 

מטייל" שביצע דודו זכאי בפסטיבל שירי ילדים השמיני.

בשנת 1979 חיבר לוי למוזיקאים יצחק קלפטר ושלמה יידוב, ויחד הם יצרו את השלישייה 

“צליל מכוון". אלבום הלהקה, שנקרא "צליל מכוון", כלל להיטים רבים. השירים שאותם 

תרם לוי לאלבום הם ")סמבה( סיפורו של יום" )שם טוב לוי וצפנת לוי/שם טוב לוי(, "יכול 

להיות שזה נגמר" )יהונתן גפן/שם טוב לוי(, "בלדה לאיו" )צפנת לוי/שם טוב לוי( ו"בלילה" 

)אברהם חלפי/שם טוב לוי(.

עוד בשנת 1979 הלחין לוי ועיבד את פסקול הסדרה התיעודית עמוד האש, וניצח על 

התזמורת שביצעה את המנגינה בסדרה. בשנת 1981 הוציא את תקליטו השני כסולן, 

"התעוררות". 

בפברואר 2005 הוענק ללוי פרס על מפעל חיים למלחין מטעם אקו"ם. 

נימוקי השופטים: "שם טוב לוי הוא מלחין, שרמת הדיוק בהלחנה שלו מפתיעה ומפעימה 

כאחד. לבו לא נגרר אחר אפנות ואחר מוזיקה משתלחת ורגעית. משנות השבעים ואילך יצר 

שם טוב לוי רצף עשיר ופורה של יצירה, שהמאפיין המרכזי שלו הוא הלחנה מורכבת אך 

עם זאת ישירה, המדברת אל תוך הלב ומרגשת".

בשנת 2007 הוציא לוי עם ההרכב "אנסבל שם־טוב לוי" את האלבום "תחנות רוח". האלבום 

משלב ג'אז, מוזיקה ים-תיכונית, מוזיקה בלקאנית ובארוק, וכולל קטעים אינסטרומנטליים 

לצד שיריו של לוי.

התנגדתי משום כך באופן עקרוני להעלאת משכורתי, 
מתוך תקווה להראות בכך דוגמה לאחרים.

 אהוד מנור 

)1941-2005(

 שם טוב לוי 

)נ. 1950(

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11281
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11281
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3342,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3342,00.html
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%A8%D7%92%27%D7%99%D7%95_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%A8%D7%92%27%D7%99%D7%95_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1972
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9F_(%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%92%D7%A4%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94_(%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94_(%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%27%D7%A8%D7%A6%27%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%27%D7%A8%D7%A6%27%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9A_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%9F_(%D7%A9%D7%99%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%92%D7%A4%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1973
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2_%D7%9C%D7%90%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1974
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1974
http://he.wikipedia.org/wiki/1975
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2_%D7%9C%D7%90%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1976
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%99_%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/1977
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A9%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%95&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93%D7%95_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1979
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%AA_%D7%9C%D7%95%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%A9_(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/1979
http://he.wikipedia.org/wiki/1981
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/2005
http://he.wikipedia.org/wiki/2007
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בשנת 2010 הוציא יחד עם ההרכב את האלבום "בן אדמה". על אף שניתן להגדיר את 

סגנונות המוזיקה של האלבום כדומים לסגנונות שבקודמו, באלבום זה שם לוי דגש על 

פיוטים ושירת ימי הביניים. באלבום זה ישנם לחנים שלו למילים של ר' אברהם אבן עזרא 

)"אשכים לבית השר"( ור' יהודה הלוי )"בן אדמה"( וכיוצא בזה.

מתוך אתר ויקיפדיה:

http//:he.wikipedia.org/wiki%/D7%A9%D7%9D%_D7%98%D7%95%D7%91%_D7%9C%D

7%95%D7%99

ראיון עם שם טוב לוי:

http//:www.mitkadem.co.il/files/artists/shemtovlevi/

דברי שם טוב לוי, מתוך אתר מעריב, כתב: רועי בהריר – 14.4.2012:

http//:www.nrg.co.il/online/47/ART2/356/646.html

על השיר

עמוד האש הוא שיר הנושא של סדרת הטלוויזיה "עמוד האש".

"עמוד האש" היא אחת ההפקות הדוקומנטריות הגדולות ביותר שנעשו על ידי הערוץ 

הראשון. הפקה שכללה 19 פרקים שליוו את תולדות הציונות החל משנת 1896 ועד ההכרזה 

על הקמת מדינת ישראל ב-1948. העבודה על הסדרה נמשכה חמש שנים, כללה 1700 קטעי 

וידאו מ-34 ארכיונים, מעל 200 ראיונות מצולמים ועלתה מעל מיליון דולר. הסדרה זכתה 

ל-70% רייטינג )בערוץ הטלוויזיה היחיד שהיה- ערוץ הראשון( והשאירה בעיקר שני חותמים 

עיקרים: הראשון היה קולו העמוק של יוסי בנאי שקריין את הסדרה, בזכות התעקשותו 

של יוצר הסדרה, יגאל לוסין. השני, הוא נעימת הפתיחה, שהולחנה על ידי שם טוב לוי, 

ונחשבת לאחת מפסגות ההלחנה ישראלית. 

לאחר שמתי כספי דחה את הבקשה להלחין את הפתיח, ביקש לוסין בפגישה ביתית עם 

לוי שילחין משהו על הפסנתר של בתו. באופן מפתיע, תוך זמן קצר הלחן היה גמור; משקף 

בתוכו משהו שבין "התקווה" לנעימת הסרט "אקסודוס". לוסין מספר שהלחן התאים לסדרה, 

ואת התווים הסופיים כתב לוי על קופסת סיגריות. מאוחר יותר נכתבו לנעימה גם מילים 

)אהוד מנור( וניתנו לביצוע ללהקת "הכל עובר חביבי".

 מ"עמוד האש" עד "החיים יפים": 

הסיפורים מאחורי שירי יום השואה

http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,607,209,67538,.aspx

 בגדים יש לי יותר מדי 
ואני יכול לחלקם בין העניים.

הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן

לתלמידים

• מהו "עמוד האש"?	

צמד המילים "עמוד האש" מופיע בתנ"ך במספר מקומות: 

נחמיה, פרק ט', פסוקים י"ב ו- מ"ט

במדבר, פרק י"ד, פסוק י"ד

שמות, פרק י"ג, פסוקים כ"א-כ"ב

• קראו את הפסוקים ומצאו את הקשר שביניהם ובין השיר "עמוד האש".	

נחמיה פרק ט':

ר ֵיְלכּו-ָבּה. ֶרְך ֲאׁשֶ פסוק י"ב: ּוְבַעּמּוד ָעָנן, ִהְנִחיָתם יֹוָמם; ּוְבַעּמּוד ֵאׁש, ַלְיָלה, ְלָהִאיר ָלֶהם, ֶאת-ַהּדֶ

ָמם,  יוֹ ר; ֶאת-ַעּמּוד ֶהָעָנן ֹלא-ָסר ֵמֲעֵליֶהם ּבְ ְדּבָ ּמִ ם ּבַ ים, ֹלא ֲעַזְבּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ פסוק י"ט: ְוַאּתָ

ר ֵיְלכּו-ָבּה. ֶרְך ֲאׁשֶ ַלְיָלה ְלָהִאיר ָלֶהם, ְוֶאת-ַהּדֶ ֶרְך, ְוֶאת-ַעּמּוד ָהֵאׁש ּבְ ַהּדֶ ְלַהְנֹחָתם ּבְ

פרק זה מכונה "יום הוידוי" או "אסיפת הוידוי הלאומי" ומתחלק לשני חלקים. החלק הראשון, פסוקים 

א'-ה' מתאר את טקס הוידוי וכולל גם קריאה בתורה. חלקו השני של הפרק – פסוקים ו'-ל"ז, כולל 

את תפילת הוידוי שהשמיעו הלוויים, אבל תוכנו של וידוי זה כללי למדי. הוידוי מסתיים באווירה של 

תחושת אשמה ובתיאור של שפל מידי וכלכלי.

במדבר פרק י"ד:

ַעִין  ר-ַעִין ּבְ ה: ֲאׁשֶ ֶקֶרב ָהָעם ַהּזֶ ה ְיהָוה, ּבְ י-ַאּתָ ְמעּו ּכִ ב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, ׁשָ פסוק י"ד: ְוָאְמרּו, ֶאל-יֹוׁשֵ

ה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם, ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה.  ד ָעָנן ַאּתָ ה ְיהָוה, ַוֲעָנְנָך ֹעֵמד ֲעֵלֶהם, ּוְבַעּמֻ ִנְרָאה ַאּתָ

פרק זה עוסק בסיפור המרגלים.

שמות פרק י"ג:

פסוק כ"א: ַויהָוה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן, ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶרְך, ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש, ְלָהִאיר ָלֶהם--ָלֶלֶכת, 

יֹוָמם ָוָלְיָלה. כב ֹלא-ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן, יֹוָמם, ְוַעּמּוד ָהֵאׁש, ָלְיָלה--ִלְפֵני, ָהָעם.

פרק זה עוסק ביציאת מצרים.

למורה

גם בשירו של אהוד מנור עמוד האש מאיר לעם את דרכו, אך הוא אינו פסיבי. בתנ"ך ישנו גם עמוד ענן 

הריני רואה בדאגה רבה את הדהירה המסחררת של רמת החיים 
במדינתנו כאחת הסכנות הרציניות לעצמאותנו הכלכלית.

יצחק בן צבי

נשיא בין השנים 

1963 - 1952

http://he.wikipedia.org/wiki/2010
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%27_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%27_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%27_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%27_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%95%D7%99
http://www.mitkadem.co.il/files/artists/shemtovlevi/
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/356/646.html
http://www.mouse.co.il/Tags/2534.aspx
http://www.mouse.co.il/Tags/25832.aspx
http://www.mouse.co.il/Tags/20816.aspx
http://www.mouse.co.il/Tags/9659.aspx
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,607,209,67538,.aspx
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המנחה אותם. כאן לעמוד האש תפקיד כפול. הוא גם מנחה "ביקש להגיד" – בואו לכאן, הנחה בחושך, 

וגם האיר.

לתלמידים

• למי קורא עמוד האש?	

• מי הם פזורי העם ותועי המדבר?	

• לאן צריכים להגיע פזורי העם ותועי המדבר?	

• מאין הם מגיעים?	

למורה

• בשיר של אהוד מנור עמוד האש מסמל את המנהיג או את המנהיגות.	

לתלמידים

• על פי שירו של אהוד מנור, מהם תפקידיו של המנהיג?	

למורה

• המנהיג קורא לעם להגיע מכל מקום בעולם. תפקידו לקבץ אותם, להמריץ אותם להגיע. הוא 	

סובב בדרכים וקורא להם לבוא. 

לתלמידים

• מה מסמל עמוד האש בשיר?	

למורה

• עמוד האש מעודד ומעורר תקווה. הוא מסמל תקומה והתחדשות לעם היהודי.	

 פעילויות במוזיקה

האזינו לביצוע הבא:

"עמוד האש" בביצוע "הכל עובר חביבי":

ואומה זו הן ידעה גם בשנות האפלה שלה לשמור על נכס זה 
של לימוד חובה לכל ילדיה.

זלמן שזר

נשיא בין השנים 

1963 - 1973

EqMvjUmVzIE=v?watch/com.youtube.www//:http

• השלימו את המשפטים הבאים:	

 . השיר בנוי מ     בתים ו    

)שני, משפט סיום(.

לחן הבית הראשון     ללחן הבית השני. 

. בסוף השיר מופיע     

)משפט מוזיקלי לסיום, זהה(

• האזינו לביצוע התזמורתי ושירו את השיר פסקול "עמוד האש":	

http://www.youtube.com/watch?v=mOQfqg_BIwA

ואף לאלה שבחרו והתעקשו להופיע כאויבינו. 
לבנו לשלום עם כולם, לאושר כולנו.

http://www.youtube.com/watch?v=EqMvjUmVzIE
http://www.youtube.com/watch?v=EqMvjUmVzIE
http://www.youtube.com/watch?v=mOQfqg_BIwA
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 ֲאִני ְוַהַּסְבָּתא ָיַׁשְבנּו ְּבַצְוָּתא 

 ְלַיד ְמדּוָרה ֶּבָחֵצר. 

 ֲאִני ִמְׁשּתֹוֵקק לְִּסּפּור-ְמַרֵּתק, 

 ַהַּסְבָּתא ִצ’יְזבָּאט ְּתַסֵּפר. 

 “ַסְחֶּתן” – ַאְך ַספְּרִי ִלי, ֵאיזֹו ַמֲעִׂשָּיה 

 ַעל אֹוָתם ַהָּיִמים ְוַעל ַמה ֶׁשָהָיה. 

 ְוַהְגִזימִי ֵהיֵטב, ָסָבִתי, 

 ֵאיְך אֹוְמִרים ְּבִעְבִרית: ‘ָצ’אְזבְּטִי’. 

 ַהַּסְבָּתא ִסְּפָרה ֵאיְך ַּבֶּנֶגב ָׁשְמָרה, 

 ְּכֶׁשָהָיה עֹוד ׁשֹוֵמם ְוָיֵבׁש. 

 ִעם ְסֶטן ְוִרּמֹון מּול ִצְבאֹות ֶהָהמֹון 

 ִהיא ָאְמָרה: ‘ִנְתַּגֵּבר, ַמְעֶלׁש!’ 

 ַספְּרִי ִלי, ַספְּרִי ִלי ֵאיזֹו ַמֲעִׂשָּיה... 

הסבתא בנגב
מילים ולחן: אבשלום כהן

 ְּכֶׁשַּסְבָּתא ִנְזֶּכֶרת, ִמָּיד ִמְתָּפֶאֶרת 

 ֵּכיַצד ַעל ֻּכָּלם ִהיא ָרְכָבה 

 ֵאיְך ַסָּבא ַאְבֵנר ַאֲחֶריָה ִחֵּזר 

 ְוִגָּלה ָלּה ָּתִמיד ַאֲהָבה. 

 ֶנְחָמד, ַאְך ַספְּרִי ִלי עֹוד ַמֲעִׂשָּיה... 

 ֵהיָכן ַהָּיִמים שֶׁ’ָעִׂשינּו ַחִּיים’ 

 ְוִעם זּוג ִמְכָנַסִים ְקָצִרים. 

 ָלֶנַצח ָּכל ּדֹור עֹוד ֵיַדע ְוִיְזּכֹר: 

 ֵּכן, ָהיּו ַהָּיִמים ְיָקִרים! 

 ‘ַסְחֶּתן’ - ֶׁשִּסַּפְרָּת ִלי ֶאת ַהַּמֲעִׂשָּיה, 

 ַעל אֹוָתם ַהָּיִמים ְוַעל ַמה ֶׁשָהָיה. 

 ְוִהְגַזְמָּת ְּבַוַּדאי ֹלא ְמַעט - 

ֵאיְך אֹוְמִרים ְּבִעְבִרית: ֶזה ‘ִצ’יְזבָּאט’!

 ואין דבר אשר בו תתפאר מדינת ישראל 
יותר מאשר בקיבוץ בניה לתוכה,

הסבתא בנגב //  מילים ולחן: אבשלום כהן
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 לעולם לא אברח מתפקיד ציבורי שיטילו עלי, 
אך בכל תפקיד שאהיה, לא אתבטל מדברי תורה.

פירושי מילים

ִמְׁשּתֹוֵקק - רוצה מאוד

ְמַרֵּתק - מעניין

ִצ’יְזבָּאט - סיפור שיש בו הגזמה ומתח

ַסְחֶּתן - מושלם

ׁשֹוֵמם - ריק, לא מיושב

ִחֵּזר - ניסה להשיג אותה

ָלֶנַצח - לתמיד

ְסֶטן - סוג של רובה

ַמְעֶלׁש - אין דבר
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מתוך כתבה: תיאטרון פלייבק – משחק מהחיים. כתב: אופק מתתיאס. 3.9.2006:

"אספר שהוא המלחין המיתולוגי של להיטי הזהב "עגלה עם סוסה" ו"הסבתא בנגב" 

המושרים בפי כול. אבשלום סיפר בעברית צחה וציורית ובכישרון דרמטי רב על התקופה 

בה שר בניו יורק עבור המגביות ולמד בסמינר למורים. הוא רצה להרחיב את השכלתו 

המוזיקלית, ועל כן ניסה להתקבל ללימודים בג'וליארד. היות שלא למד קודם לכן מוזיקה 

בשום מסגרת רשמית, נדחה. הוא התעקש, ולבסוף נתאפשר לו ללמוד במסגרת פרטית עם 

בוגר של בית הספר במקביל ללימודיו בסמינר למורים. יום אחד הוא פגש מחוץ לג'וליארד 

אם ובנה בן ה-12 שהילך שעון על קביים. האם שאלה אותו במבטא אידישאי כיצד להגיע 

לניוארק. הוא זיהה, לפי מבטאה, שהיא ישראלית, והציע להסיע אותם במכוניתו. שם 

משפחתם היה פרלמן, ושם הבן היה יצחק, שאז רק התחיל ללמוד בג'וליארד ולימים יגדל 

להיות יצחק פרלמן, הכנר הנודע. במהלך השיחה סיפר אבשלום שהוא הלחין את "עגלה עם 

סוסה". יצחק הקטן, שקודם התבייש לדבר, שר את השיר בהתלהבות מתחילתו עד סופו. הם 

לא התראו מאז, אולם אבשלום כהן נוצר בליבו את הזיכרון המרגש הזה עד היום. להקת 

השחקנים על הבמה פצחה בהצגה קומית ומרגשת, שבסופה מפגש עתידי דמיוני בין פרלמן 

לכהן. נראה שמשטף סיפוריו המרתקים של כהן, ניתן יהיה לחבר מחזה שלם על נקלה."

http//:www.epochtimes.co.il/news/content/view/2221/89/

יפה ירקוני נולדה בשם יפה אברמוב כבת הבכורה לאברהם ומלכה במשפחה בת שלושה 

ילדים. הוריה עלו לארץ ישראל מהקווקז בתחילת המאה העשרים. היא גדלה בגבעת 

רמב"ם )כיום שכונה בגבעתיים( והחלה את דרכה האמנותית בגיל צעיר, כשיחד עם אחותה 

ואחיה הצעירים הופיעו בבית הקפה המשפחתי בגבעת רמב"ם בהרכב שיצרו שנקרא 

"במתי". ההרכב זכה להצלחה בקרב באי בית הקפה הפופולארי ובהמלצת הזמר שמואל 

פישר היא התקבלה כרקדנית בלהקת הבלט של גרטרוד קראוס ורקדה במסגרתה במשך 

עשר שנים.

ב-21 בספטמבר 1944 נישאה ליוסף גוסטין, הוא התגייס יום לאחר הנישואין והיה מראשוני 

המתנדבים היהודים לצבא הבריטי. הוא וחבריו צורפו אחר כך לבריגדה היהודית. גוסטין 

נהרג ב-29 במרס 1945 במערכה על נהר סניו, בזירה האיטלקית במלחמת העולם השנייה. 

אחד משיריה, 'אורי', נכתב על ידי רפאל קלצ'קין לזכרו. 

 ירקוני שירתה בארגון ההגנה כאלחוטאית והמשיכה בכך עם פרוץ מלחמת העצמאות 

במסגרת חטיבת גבעתי. את ניסיונה הראשון כזמרת קנתה לה בלהקת "החישטרון" של 

החטיבה שהוקמה בזמן המלחמה ואליה היא צורפה. שני שירים ששרה באותה תקופה 

הפכו לסמלי המלחמה הקשה: “האמיני יום יבוא” שכתב בעבורה במיוחד השחקן רפאל 

קלצ'קין והיא שרה אותו לראשונה בפני מלווי השיירות לירושלים, ו"באב אל ואד" שכתב 

חיים גורי לזכרם של מלווי השיירות כשנה לאחר תום הקרבות. 

שילוב בין כל חלקי האומה במדינה, על כל עדותיה ושבטיה... 
ושילוב דורנו בתוך שלשלת הדורות של האומה

זלמן שזר

נשיא בין השנים 

1963 - 1973

ב-1948 נישאה בשנית לשייקה ירקוני, איש ההגנה וממייסדי החי"ש. שייקה ירקוני נפטר 

ב-1983.

עם קום המדינה, הקליטה ירקוני תקליט באולפן "רדיו דוקטור" שזכה להצלחה גדולה. 

במיוחד התפרסם מתוכו הלהיט "עיניים ירוקות", שאף נחשב כשיר הפופ הראשון בארץ.

לאחר מכן הוחתמה ירקוני בחברת התקליטים “הד ארצי” שרק הוקמה והחלה להקליט 

את כל אלבומיה שם. היא הקליטה את האלבום "באב אל וואד" שהורכב משירי מלחמת 

העצמאות, בהם "האמיני יום יבוא" שביצעה בעת המלחמה וכן "רבותי ההיסטוריה חוזרת”, 

"הפינג'אן", "הן אפשר", "דודו" ו"יצאנו אט", שהפכו להיות מזוהים עמה יותר מאשר עם 

הביצוע המקורי של להקת הצ'יזבטרון. בשנת 1951 הקליטה אלבום מצליח שהורכב משירים 

לריקודי עם.

בשנות ה-50 וה-60 הפכה לזמרת מובילה בארץ ושיריה, בעיקר השירים הלאומיים 

שהקליטה )"בערבות הנגב", "הסבתא בנגב"(, הושמעו רבות בתכנית "כבקשתך לשירים 

עבריים" בקול ישראל. עיקר הצלחתה בקרב הקהל היו בשירים הסלוניים שהקליטה, שירי 

הואלס והטנגו, שימשו גם כמוזיקת רקע לריקודים בבתי הקפה באותה תקופה. 

בשנות ה-50 הקליטה מספר אלבומי ילדים מצליחים במיוחד: האלבום "שירי ילדים 

כבקשתך" מ-1953, והאלבום "שירים מכנרת" מ-1957, שהוקדש לשירי הילדים שכתבה נעמי 

שמר בקבוצת כנרת וחשף את שמר לקהל הרחב. היא גם הוציאה תקליט של שירי חגים 

לילדים והקליטה שירים נוספים שהפכו ללהיטים לילדים, בהם "אבא שלי". 

בשנת 1965 זכתה במקום הראשון בפסטיבל הזמר עם השיר "איילת החן" ושנה לאחר מכן 

זכתה שוב עם השיר "ליל סתיו" )אותם ביצע בפסטיבל גם אריק איינשטיין בביצוע נוסף(. 

בשנות ה-60 וה70 הופיעה ירקוני באולמות ובמועדונים החשובים בעולם, בעיקר בארצות 

הברית, בלונדון ובפריס. 

בספיישל טלוויזיוני ביום העצמאות של שנת 1969, ביצעה ירקוני את השיר "כשהיינו ילדים" 

)אסף/וילנסקי( שהפך לאחד מהשירים המזוהים ביותר איתה. במהלך שנות ה70 הקליטה 

מספר שירי פופ. שלושה להיטי ילדים נוספים ביצעה במסגרת פסטיבל שירי הילדים בשנות 

ה-70: "אן דן דינו", "אני אוהב לשרוק" ו"אחותי הקטנה".

בשנת 1986 הוקדשה לה התכנית "חיים שכאלה". בשנת 1992 השתתפה עם מאיר סוויסה 

בסדרת הטלוויזה לילדים "חג שמח עם יפה ירקוני". כל פרק בסדרה שודר באחד מימי 

החגים. בשנת 1994 שיחקה בתפקיד משני בסרט הקולנוע "שירת הסירנה”, המבוסס על 

ספרה של עירית לינור. בשנת 1996 הוציאה את אלבום הדואטים "שרים עם יפה ירקוני" בו 

ביצעו מיטב האמנים את שיריה בדואט עמה, בהם:  שושנה דמארי, אריק איינשטיין וחוה 

אלברשטיין.

 אבשלום כהן  

)נ. 1928(

 יפה ירקוני 

)1925-2012(

http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/2221/89/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%93_%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%98
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%99%D7%A9%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/1944
http://he.wikipedia.org/wiki/21_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/21_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/1945
http://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%9C%D7%A6%27%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%9C%D7%A6%27%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99_(%D7%AA%D7%A9%22%D7%97)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%9C%D7%A6%27%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%9C%D7%A6%27%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%9C%D7%A6%27%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%22%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%22%D7%A9
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/1983
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A4
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%90%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/1951
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%27%D7%99%D7%96%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%27%D7%99%D7%96%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A2%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A0%D7%92%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1957
http://he.wikipedia.org/wiki/1953
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1965
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1969
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%A1%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A4
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1992
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1986
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
http://he.wikipedia.org/wiki/1994
http://he.wikipedia.org/wiki/1996
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8
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ירקוני זכתה בפרס ישראל בשנת היובל למדינת ישראל, בשנת 1998. באותה שנה גם יצא 

אוסף מחומש משיריה בשם "יפה ירקוני מאז ועד היום 1998-1948". האוסף כלל גם שיר 

חדש בשם "רוקדת", שכתבה נעמי שמר על סמך סיפור חייה של ירקוני, בו אזכורים מהיותה 

רקדנית בתחילת דרכה, מהופעותיה במלחמת העצמאות, משיריה על המלחמה ועל שלום 

ועד ימינו אלה.

בקיץ 2000 הקליטה את שירה האחרון, "עכשיו עברו שנים, וכבר קשה להיזכר", באותה שנה 

יצא אוסף משולש ובו שישים ושניים להיטים.

ירקוני הייתה ידועה כמעורבת בחיי המדינה. היא ביצעה מאות הופעות לפני החיילים 

במלחמות ישראל ובין המלחמות, לא נרתעה מלהופיע ממש בחזית הקרבות וכך זכתה 

לכינוי "זמרת המלחמות", על אף שלא אהבה אותו, והעדיפה להיקרא "זמרת החיילים". 

אמ"י הפיקה ערב לכבודה ובדצמבר 2006 נערך לירקוני ערב הצדעה גדול בהיכל התרבות 

בהשתתפות אמנים רבים.

בשנת 2001 אובחנה ירקוני כחולה במחלת אלצהיימר ובשנת 2008 החמיר מצבה . היא 

נפטרה ב-1 בינואר 2012   ונקברה בבית העלמין קריית שאול.

הייתה אם לשלוש בנות, סבתא לשבעה נכדים וסבתא-רבתא לחמישה נינים. בתה אורית 

שוחט היא עיתונאית ב”הארץ” ובת אחרת, רותי ירקוני-סויסה, הייתה נשואה בעבר לשחקן 

מאיר סויסה.

מתוך אתר ויקיפדיה:

http//:he.wikipedia.org/wiki%/D7%99%D7%A4%D7%94%_D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%

95%D7%A0%D7%99

הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן

קראו את מילות השיר.

• בשיר זה מופיעים בתים ופזמונים. סמנו בפזמונים את המשפטים שאינם זהים.	

• מי הן הדמויות העיקריות בשיר?	

• על איזו תקופה מדובר בשיר?	

• היכן מתרחש הסיפור?	

• מה עשתה הסבתא על פי השיר?	

• מהן המילים הערביות המופיעות בשיר?	

• מי הם המנהיגים בשיר וכיצד מתבטאת מנהיגותם?	

 אינני פוליטיקאי ולא מדינאי מקצועי... ואני שמח עתה 
על ההזדמנות החוזרת שניתנה לי לשרת את העם. 

אפרים קציר

נשיא בין השנים 

1973 - 1978

הרחבה לפירושי המילים

צ'יזבט - מקורו של המונח  במילה הערבית צ'יזב, שפירושה כזב. הצ’יזבט הוא סיפור שכולו, רובו או 

 חלקו שקר, הגזמה או מתיחה ו/או שלושתם יחד ו/או אף לא אחד מהם: 

מהם ההבדלים בין צ’יזבט, שקר ומתיחה? - שקר הוא כשאיש אינו יודע את האמת, פרט למספר 

עצמו. מתיחה היא כשכולם יודעים את האמת, פרט לקורבן המתיחה. צ’יזבט הוא כשכולם יודעים 

 שהמדובר בסיפור המצוץ מן האצבע ובכל זאת מוכנים לשמוע אותו שוב ושוב. 

מתוך ילקוט הכזבים / דן בן אמוץ וחיים חפר:

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/irisshap/sites/homepage/
lag/chizbat.htm

מעלש – מילה בערבית שפרושה: אין דבר:

http//:www.amalnet.k12.il/meida/history/45_1939/hisi2098.htm

סחתן - סחתיין – מילת פרגון וברכה. מילולית, צחתיין )َصحتين( זאת צורת זוגי של צחה )ِصحَّة( – 

בריאות, שלמות. המילה משמשת בערבית מדוברת במשמעות של: לבריאות, בתיאבון, לחיים: 

http://www.safa-ivrit.org/imported/arabic.php

 פעילויות במוזיקה

האזינו לביצוע השיר בביצוע של יפה ירקוני:

http//:jnul.huji.ac.il/dl/music/yom/hsongs.htm

http//:www.youtube.com/watch?v=Xw9PA1SmxKk

לשיר שתי מנגינות. מנגינה א' ומנגינה ב'.

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

• כתבו את המבנה המוזיקלי של השיר:	

____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ___               

• מנגינות א' אינן מבוצעות באופן זהה. הסבירו את ההבדלים ביניהן.	

• אלו כלי נגינה אתם מזהים בשני הביצועים? 	

 מתפקידו של הנשיא לדאוג לאחדות העם, להקטנת פערים, 
למניעת קיטוב חברתי ולהעלאת הרמה המוסרית של העם.

http://he.wikipedia.org/wiki/1998
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/2000
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/2006
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/2008
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/2001
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%98&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%AA%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%98&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/irisshap/sites/homepage/lag/chizbat.htm
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/irisshap/sites/homepage/lag/chizbat.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/history/1939_45/hisi2098.htm
http://www.safa-ivrit.org/imported/arabic.php
http://jnul.huji.ac.il/dl/music/yom/hsongs.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Xw9PA1SmxKk
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 ֲעָרָבה, ֲעָרָבה ֵאין ֵקץ,

ֵעין ַהּבֹוְקִרים ָּתָרה,

 ֹלא ַעְרָער, ֹלא ַּדְרָּדר, ֹלא ֵעץ,

 רּוַח ָּבא ַהִּמְדָּבָרה.

 ֶזֶמר ַהּבֹוְקִרים ַיֲעֶלה ְוִיְבַקע

ַעל ֶמְרָחִבים ֲאבּוִדים ַעד ֵאין ֶּגֶמר, 

 ְוִתְזַרח ַהַחָּמה ְוִתְׁשַקע

 ּומֹוִסיף ְוקֹוֵלַח ַהֶּזֶמר.

 ֲעָרָבה, ֲעָרָבה, ַאְלמֹון,

 ְׁשנֹות ֲאָלִפים ָקמּו,

 ַהּבֹוֵקר ַעל ַּגב סּוס ַקְדמֹון

 ַּבְּדָרִכים ֶׁשָּנַׁשּמּו.

 הֹו, הֹו, הֹו...

שיר הבוקרים
 מילים: יעקב אורלנד

לחן: מ. אולרי-נוז'יק

 ְׂשֵדה ּבֹוֵקר, ְׂשֵדה ָׁשלֹום, ֵהעֹור!

 סֹל ְנִתיבֹות ֶהָרה!

 ִּכי ַאָּתה ַהָּמעֹוז ַלּדֹור

 ֶּבן ַמְרּדּות ֶּבן ַהֶּפֶרא.

 ֶזֶמר ַהּבֹוְקִרים ַיֲעֶלה ְוִיְבַקע

 ַעל ְרֵחִלים ְוֵאיִלים ְוַעל ֶצֶמר,

 ְוִתְזַרח ַהַחָּמה ְוִתְׁשַקע

 ְויֹוִסיף ְלַקֵּלַח ַהֶּזֶמר.

 ֲעָרָבה, ֲעָרָבה, ֲעִני!

 ַאל ְיַכֵּסְך ֶרֶדם!

 ְנַחֵּדׁש ָנא, ַאְּת ַוֲאִני,

 ֶאת ָיַמִיְך ְּכֶקֶדם.

הֹו, הֹו, הֹו...

 כאן לבית הנשיא, באים לדבר על החלום, 
על מדינת ישראל כפי שכולנו היינו רוצים שתהיה.
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שיר הבוקרים // מילים: יעקב אורלנד // לחן: מ. אולרי-נוז'יק

רצוי שראשי ממשלה יבינו מה זה ביטחון ומה זה צבא.
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 השיר כפי שנכתב במקור:

ערבה, ערבה אין קץ,

עין הבוקרים תרה,

לא ערער, לא דרדר, לא עץ,

רוח בא המדברה.

זמר הבוקרים יעלה ויבקע

יא-הו, יא-הו, על מרחב ללא גמר,

ותזרח החמה ותשקע

ומוסיף וקולח הזמר,

ערבה, ערבה, אלמון,

שנות אלפים קמו,

הבוקר על גב סוס קדמון

בדרכים שנשמו.

קום, בוקר! ודהר ופשוט!

קום ועלה הרה!

והצלף והנף השוט

ואלף עדרי-פרא.

 זמר הבוקרים יעלה ויבקע

יא-הו, יא-הו, על בקר ובני-צמר,

תזרח החמה ותשקע

ויוסיף לקלח הזמר.

ערבה, ערבה, עקרב,

שנות אלפים יוקדת,

הבה הב – נחדש יחדיו

את ימינו כקדם.

אחד הדברים הכי חשובים בתפקיד זה לשמור על הערכים 
והתדמית הנקייה של בית נשיאי ישראל

אפרים קציר

נשיא בין השנים 

1973 - 1978

פירושי מילים

ֲעָרָבה - שם נרדף למדבר, מקום שומם

ֵעין ַהּבֹוְקִרים - גם עינם של הבוקרים וגם עין בוקר הנחל

ָּתָרה - חוקרת, מחפשת

ַעְרָער - סוג של עץ ממשפחת הברושים. גם סמל לאדם בודד וערירי בביטוי "כערער בערבה"

ַּדְרָּדר - מצח קוצני הצומח ברחבי הארץ. מוזכר בתנ"ך מספר פעמים

ִיְבַקע - יחצה

ֵאין ֶּגֶמר - אין סוף

קֹוֵלַח ַהֶּזֶמר - זורם, שוטף, מתגלגל, מתמשך הזמר

ַאְלמֹון - כותבי פזמונים נוהגים לעתים להמציא מילים לצורך השיר והחרוז. בשיר הבוקרים 

של יעקב אורלנד שרים "ערבה, ערבה, אלמון", חרוז לקדמון במשמעות אלמוני ואילמות. 

אורלנד גם המציא את המילה "הגדודנים". מתוך מאמר במעריב nrg - "מילים עלומות 

.nrg.www//:http :בזמר" - הבלשנית פרופ' אורה שורצולד מאוניברסיטת בר אילן

html.art2/337/853/47/online/il.Co

ּבֹוֵקר - מגדל בקר

סּוס ַקְדמֹון - סוס עתיק

סֹל ְנִתיבֹות ֶהָרה -  לסלול דרכים בהר

ָּמעֹוז - מקום מבוצר, גבורה, חוזק, סלע גדול

ֶּבן ַמְרּדּות - בן המורד

ֶּבן ַהֶּפֶרא - חסר תרבות, חמור הבר

ְרֵחִלים - רחל - כבשה בוגרת

ֵאיִלים – איל - הזכר בכבשים

ְלַקֵּלַח - לזרום

ַאל ְיַכֵּסְך ֶרֶדם - תרדמה לא תכסה אותך

ְּכֶקֶדם - כמו פעם, בתקופה קדומה

http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/337/853.html
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/337/853.html
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/337/853.html
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/337/853.html
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על השיר )מתוך אתר "זמרשת"(

השיר נכתב בשנות החמישים והוקדש ל"זקן",– דוד בן גוריון.

בשיר מתוארת הערבה כמקום שומם בו אין כלל צמחיה: "לא ערער, לא דרדר, לא עץ". 

במקום מנשבות רוחות מדבריות. המרחבים עצומים ואבודים וניתן לראות את זריחת החמה 

ושקיעתה. ישנו משחק מילים סביב המילה בוקר – עין בוקר, שדה בוקר והבוקרים עצמם.

עין הבוקרים -  נחל בוקר הזורם באזור קיבוץ שדה בוקר.

קיבוץ שדה בוקר

ההתיישבות בשדה בוקר החלה כחווה חקלאית בנגב. הרעיון להקמת חווה באזור זה היה 

של מתנדב אמריקאי אשר לחם בארץ במסגרת מלחמת העצמאות - בדמיונו ראה חווה 

כדוגמת חוות בוקרים בטקסס. לאחר תום הקרבות החלה להתגבש קבוצה של חברים 

מאותה היחידה, ששאפו להקים חווה בנגב אשר תהווה יסוד להבנה כי ניתן וצריך לקיים 

התיישבות באזור המדברי והלא מיושב. לאחר סיורים רבים שערכו בנגב, נבחר האזור. 

בשנת 1949 פנתה הקבוצה למוסדות בבקשה לעזרה בהקמת היישוב, אך ללא הצלחה 

מרובה.

בשנת 1951 נרקמה במשרד החקלאות תכנית להקמת נקודות התיישבות ניסיוניות בנגב. 

חברי הקבוצה המקורית, שבינתיים התפזרה, חברו שנית והחלו לגבש תכניות לעלייה על 

הקרקע. הפעם זכתה הקבוצה לתמיכת הסוכנות היהודית ומשרד החקלאות. במאי 1952 

הוקמה ההתיישבות כקואופרטיב חקלאי, ללא שיוך פוליטי. לפרנסתם עסקו חברי הקבוצה 

בחקלאות ובפיתוח המדבר, באגירת מים, בכריית מחצבים, באירוח ובשמירה. אורח חייהם 

הזכיר אורח חיים קיבוצי במאפיינים מסוימים כגון תחומי העיסוק. הרכוש, לעומת זאת, 

נותר בבעלות פרטית.

המצב הביטחוני הרעוע באזור נתן אותותיו גם בחברי הקבוצה. כמה מהם נהרגו בעימותים 

עם הבדואים תושבי האזור ובמארבי ירי לכבישים. עקב כך הגיעה למקום מחלקה מהנח"ל, 

שמנתה כ-60 חיילים, אשר הגדילו באופן משמעותי את מספר החברים. בשנת 1954 הגיעה 

לחווה מחלקה נוספת של הנח"ל. לאחר תום שירות החיילים, חיפשו חברי הקבוצה בני 

גרעין מתנועה לא מפלגתית אשר יסכימו להישאר במקום גם לאחר שירותם הצבאי. 

בהמשך הגיע למקום גרעין של תנועת "הצופים” אשר הביא לפיתוח ענפים חדשים במשק: 

הקמת מוסך, מסגרייה, נגרייה ונטיעת מטע אפרסקים. באוקטובר 1955 החליטו חברי 

הקבוצה כי שדה בוקר יהיה קיבוץ לא רק באורח חייו אלא גם באופן רשמי.

לקחת את כל ההמון האנושי הזה ולהפוך אותו לעם מגובש, 
זה פלא אנושי.

 יצחק נבון

נשיא בין השנים 

1978 - 1983

 אני גאה במערכת המשפט ואכיפת החוק שבודקת ביסודיות 
ולא מטייחת את העובדות.

נולד בוורשה שבפולין להורים אנשי תיאטרון. מגיל צעיר למד מוזיקה ונגינה בכינור. בשנות 

השלושים עלה ארצה עם הוריו ושני אחיו הצעירים ממנו, גבריאל ובן-ציון. בארץ שמר את 

שם המשפחה, נוז'יק, בפולנית: סכין קטן, אולר, ומכאן תרגום שמו לעברית: אולרי-נוז'יק. 

בתל אביב מצא את פרנסתו כנגן ואחר כך כמנהל תזמורת בקפה "פינגווין". אהב במיוחד 

מוסיקת גא'ז וניגן בסקסופון ובקלרינט בבתי קפה. את הפסנתרנית הצעירה של התזמורת, 

יהודית פרידמן, נשא לאישה. אביו, יצחק נוז'יק, סופר ובימאי, הוזמן בשנת 1933 לכתוב 

לתיאטרון הסטירי "המטאטא", וָהֵחל מתכנית ל' שנקראה "ִהמנון לתוצרת הארץ" לעמנואל 

הרוסי, היה לו "המטאטא" לבית. הוא הלחין את יצירותיו הראשונות "מילא" ו"זהירות הדרך 

בתיקון" לנתן אלתרמן ועוד שירים: "נגן לי זמר קט", "עת הבלליקה מנגנת", "נהיה כזוג יונים", 

"את ואני", "לא לא לא", "זוזו" ועוד, שבוצעו בפי הזמרים של אז: יפה ירקוני, ישראל יצחקי, 

שמשון בר-נוי ושושנה דמארי.

בשנות המדינה הראשונות, אחרי מלחמת העצמאות, עסק מרדכי  במכירת ספרים כסוכן 

נוסע ברחבי הארץ, תוך כדי נדידה מיישוב ליישוב. אז גם נאלץ למכור את הפסנתר של 

אמו, את הסקסופון והקלרינט, ונאלץ להיפרד גם מהכינור.

התחברותו של דוד בן גוריון לשדה בוקר השפיעה עליו רבות, וכשהלחין את "שיר הבוקרים" 

)"ערבה, ערבה..."( הקדיש את השיר ל"זקן". השיר נכתב בסוף 1953 והיה לפריצת דרך בזמר 

העברי ולחלק מהרוח הישראלית החדשה של ראשית שנות החמישים. באותן שנים הלחין 

גם את "סמדר", "בין כרֵמי ִתמָנָתה", " אל אילת", "במרחבי לכיש" ו"ֶחפצי-ָּבה", שיר מיוחד 

שנכתב הרבה לפני "שיר הבוקרים"  - שיר שתפס את רוח המדבר והנגב - היה "הַגֶּמֶלת", 

למילותיו של אחיו, בן ציון נוז'יק, שהכיר ברגליו את ארץ ישראל  והיטיב לתארה.

מרדכי אולרי-נוז'יק הלחין את המוזיקה לסרט "רחל", שיתף פעולה עם מנחם גולן, שעבד עם 

תיאטרון הילדים "תילון", שליד מרכז המורים והגננות, והלחין מוזיקה לעשר הצגות ילדים 

ביניהן: "הברווזון המכוער", "הטיסה לירח", "עוץ לי גוץ לי" )הרבה לפני הקאמרי(, "הציפור 

הכחולה" ו"במבי", שלסצינת מלחמת הצבאים בהצגה הקדיש יצירה לפסנתר. את מיטב 

שיריו הקליט עם הזמרת טובה פרדו בתקליט "מי זה כאן? מה זה כאן?"עוד הלחין: מסכת 

מאת זאב דומיניץ לחגיגות העשור של אילת "גד וענת נוסעים לאילת"; מוזיקה לחגיגות 

היובל לקיבוצים מסדה ונווה איתן; קובץ משירי ֶלִוין קיפניס; שיר של דן אלמגור הצעיר, 

"מי הירדן זורמים" שהוקלט על ידי יפה ירקוני; וגם נתגלגלה לו הזכות להלחין את שירו של 

הנשיא זלמן שז"ר "ים של דממה", שבוצע בכנס מקהלות של בתי הספר בתל אביב. מרדכי 

אולרי-נוז'יק נפטר בתל אביב ב-20 באוקטובר 1981.

 מרדכי אולרי-נוז'יק 

)נולד ב- 1911(

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/1949
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1951
http://he.wikipedia.org/wiki/1952
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1954
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%97%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1955
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
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הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן

• קראו את שני השירים וסמנו בשניהם את המשפטים שאינם זהים.	

• קראו את השירים וסמנו בכל הבתים את המילים הקשורות ל"בוקרים". הסבירו למה הכוונה 	

בכל פעם בה מופיעות המילים.

• סמנו בשירים את המילים העוסקות בצמחייה ובבעלי חיים. נסו להסביר את השינוי בסוגי 	

בעלי החיים בשני השירים.

• בשיר הראשון, בבית השני, מופיע המשפט: "ותזרח החמה ותשקע/ ומוסיף וקולח הזמר". 	

בבית החמישי מופיע משפט דומה עם שינוי קל: "ותזרח החמה ותשקע/ ויוסיף לקלח הזמר". 

הסבירו את ההבדל ואת משמעותו.

• כיצד אתם מדמיינים לעצמכם את המקום בו מתרחש השיר? נסו לתאר את השיר ונופיו 	

בציור.

• מי הם המנהיגים בשיר זה? נמקו.	

 פעילויות במוזיקה

מבנה השיר

• קראו את מילות השיר הראשון והשלימו:	

השיר מורכב מ______________ ו ___________ חוזרים. 

 . בבתים ___________ השורות האחרונות חוזרות    

. המילים ב___________________  הפזמונים החוזרים     

)שתי, אינן זהות, בתים, פעמיים(

כתבו את מבנה השיר:

      _____     _____     _____     _____      _____      _____

     

)בית, בית, בית, בית, פזמון, פזמון(

ראיתי איך מציגים בעיה, איך מתלבטים בה ואיך פותרים אותה.

• האזינו לשיר בביצועים הבאים:	

שיר הבוקרים:

בביצוע המקורי: שלישית ערבה )אריק לביא, שמעון ישראלי, צבי בורודו( - "יין ישן". 1

http//:jnul.huji.aC.il/dl/musiC/yom/hsongs.htm

בביצוע אריק סיני:. 2

http://www.youtube.Com/watCh?V=sltxnsqgeos 

בביצוע ישראל יצחקי:. 3

http//:www.youtube.Com/watCh?V9_=s5k8xVVa4

• איזה עיבוד וביצוע מתאים יותר למילות השיר? נמקו.	

• איזה מילים/הברות מופיעות בשיר ואינן מופיעות במילות השירים?	

• איזה משפטים בשירים חוזרים על עצמם פעמיים?	

מבנה מוזיקלי

• השלימו:	

היחידה המוזיקלית מורכבת מ__________ חלקים. בחלק הראשון מנגינת שתי השורות האחרונות 

____ פעמים בשיר. היחידה המוזיקלית  חוזרות _____________.  יחידה מוזיקלית זו מופיעה 

השניה מופיעה  ______________.)ארבע, פעמיים, שלוש פעמים(

• סמנו באות א' את היחידה המוזיקלית הראשונה, באות ב' את היחידה המוזיקלית השנייה 	

וכתבו את מבנה השיר.

• האם המבנה המוזיקלי זהה למבנה הספרותי של השיר?	

 יצחק נבוןאבל אני שואל מה המופת שאתה נותן לעם?, מה הדוגמא? 

נשיא בין השנים 

1973 - 1978

http://jnul.huji.ac.il/dl/music/yom/hsongs.htm
http://www.youtube.com/watch?v=SLTxnSQgeOs
http://www.youtube.com/watch?v=_9S5K8XVVa4
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 ַרן ִקּלּוַח ַּבִּצּנֹור, 

 ִצּנֹורֹות - עֹוְרֵקי ַהֶּנֶגב, 

 ֶזה ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהִּמְזמֹור - 

 ִמן ַהֶּבֶרז ֶאל ָהֶרֶגב 

 ַיֲעלּו ֵמיֵמי ְּתהֹום. 

 ַמְׁשֵאָבה אֹוֶמֶרת ֶלֶחם! 

 ֶנֶגב, ֶנֶגב, ַמה ִמּיֹום? 

 ֶנֶגב, ַמְמֵטרֹות ָעֶליָך! 

 סִֹּבי, סִֹּבי, ַמְמֵטָרה, ֵהי! 

 סִֹּבי, סִֹּבי, ַמְמֵטָרה, 

 ְלַפֵּזר ְּפִניֵני אֹוָרה, 

 סִֹּבי ְוַהִּתיִזי ַמִים! 

 ֵעץ ָיִריַע ַּבְּׂשֵדָרה, 

 ֲאָדָמה ִּתֵּתן ִּפְרָיה 

 ְּבֵאין ֶּגֶׁשם ִמָּׁשַמִים,

 ֶּגֶׁשם ִמָּׁשַמִים. 

 ַהֶּמְרָחב ֻּכּלֹו ָנצֹוד, 

 ִצּנֹורֹות ָּפְרׂשּו ָהֶרֶׁשת, 

 ְוִהֵּנה ִסיָמן ָואֹות: 

 ְּבִטִּפין ִנְרֵאית ַהֶּקֶׁשת, 

 ְּבִרית ַהֶּפַרח ְוַהִּניר, 

 ְּבִרית ַהֶּׁשֶקט ְוַהֶּזֶמר, 

 ַמְמֵטָרה, ִׁשיֵרְך הּוא ִׁשיר, 

 ַרְּנִניהּו, ַעד ֵאין-ֶּגֶמר. 

 סִֹּבי, סִֹּבי, ַמְמֵטָרה, ֵהי! 

 סִֹּבי, סִֹּבי, ַמְמֵטָרה, 

 ְלַפֵּזר ְּפִניֵני אֹוָרה, 

 סִֹּבי ְוַהִּתיִזי ַמִים! 

 ֵעץ ָיִריַע ַּבְּׂשֵדָרה, 

 ֲאָדָמה ִּתֵּתן ִּפְרָיה 

 ְּבֵאין ֶּגֶׁשם ִמָּׁשַמִים,

 ֶּגֶׁשם ִמָּׁשַמִים. 

הורה ממטרה
 מילים: יחיאל מוהר

לחן: משה וילנסקי

אנחנו יושבים במקום נוח לנו ובסופו של דבר הקלפים בידינו.  חיים הרצוג

נשיא בין השנים 

1973 - 1978
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הורה ממטרה // מילים: יחיאל מוהר // לחן: משה וילנסקי

אינני עומד על דוכן זה כדי להגן על הערכים המוסריים 
של העם היהודי... הם אינם זקוקים להגנה.

פירושי מילים

ַרן – שר

ִקּלּוַח – זרימה

ֶרֶגב – פיסת אדמה

סִֹּבי – הסתובבי

ָיִריַע – יקרא בקול

ָנצֹוד – טופח ועובד 

ִטִּפין – מעט

ִּניר – שדה חרוש

ַרְּנִניה – שירי אותה

ֵאין-ֶּגֶמר – אין סוף
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נולד בגליציה המערבית. בגיל 17 עלה לארץ במסגרת "עליית הנוער" והגיע לכפר יהושע. 

מוהר החל לכתוב פזמונים למסיבות הקיבוץ דברת אליו עבר עם הכשרת "זרעים" מכפר 

יהושע. בשנות ה-50 הרבה לכתוב ללהקת הנח"ל, והחל לכתוב גם שירה. פרסם חמישה 

ספרי שירה העוסקים במהלך חייו בארץ. מוהר הרבה לשתף פעולה עם המלחין משה 

וילנסקי בשירים רבים.

נולד בפולין. למד באקדמיה למוזיקה של וורשה. עלה לארץ ישראל בשנת 1932 ובאותה 

תקופה החל לעבוד בתיאטרון הסאטירי "המטאטא" כפסנתרן ומלחין. בשנת 1944 עבד 

וילנסקי כמעבד וכמלחין קבוע בתיאטרון המוזיקלי 'לי-לה-לו'. הוא הלחין את השיר "כלניות" 

למילותיו של אלתרמן ואותו ביצעה הזמרת שושנה דמארי על בימת תיאטרון "לי-לה-לו", 

שיר שהפך ללהיט גדול ביישוב.

בשנות ה-50 החל וילנסקי להגיש תכניות זמר בקול ישראל ואז גם שיתף פעולה עם 

הפזמונאי יחיאל מוהר בשירים רבים שהפכו ללהיטים גדולים: "יא משלטי", "מול הר סיני" 

ועוד.

וילנסקי יצר יותר מאלף לחנים לטובי הפזמונאים והזמרים ואף זכה ב"פרס ישראל" בשנת 

1983 בתחום הזמר העברי. 

על השיר

השיר נכתב בשנות ה-50 ומתייחס ל"מוביל הארצי" - מערכת ענקית להובלת מים מהכינרת 

אל הנגב, שתוכננה ונבנתה באותה תקופה. בשנות ה-50 נקטה מדינת ישראל בצעדי חירום 

לניהול משק המים שלה והקמת "המוביל הארצי" היוותה את היהלום שבכתר. היה זה דוד 

בן גוריון שהחליט בשנת 1951 על הקמתו ובשנת 1952 החל התכנון המפורט שלו. 

יחיאל מוהר כתב בשנת 1953 עבור להקת הנח"ל את השיר "הורה ממטרה" בלחנו של משה 

וילנסקי. המילה "הורה" אינה מוזכרת לכל אורכו של השיר, אך  השיר נקרא כך בשל ריבוי 

ריקודי הורה של אותם ימים )הורה סחרחורת, הורה מדורה, הורה היאחזות ועוד(.

 אני עומד לפניכם כנציג של עם חזק ומשגשג 
שנשאר בחיים אחרי כל תלאותיו.

על הלחן

כאמור יחיאל מוהר לא הזכיר כלל את המילה "הורה" לכל אורכו של השיר, למרות שמו. 

אך, בלחנו של וילנסקי לשיר, הוא מרבה להשתמש באותה סינקופה המאפיינת כל כך 

ריקודי הורה. הסינקופה מופיעה במקומות שונים ולא צפויים )במיוחד בפזמון( מה שיוצר 

תחושה מסחררת המאפיינת ריקודי הורה, כמו גם,  שימוש במשפטים שאינם סימטריים 

בפזמון.

הלחן כולו "אומר ריקוד". במקצב שיצר וילנסקי ניתן "לשמוע" הוראות של מורה לריקוד: 

להחליף כיוון, לקפוץ להסתובב או לדלג. נוצרת גם תנועתיות רבה ודחיפה קדימה על ידי 

שימוש בסינקופה בפזמון, כבר בתיבה הראשונה "סובי סובי ממטרה" בניגוד להתחלה של 

הבית על פעמה ראשונה כבדה.  

הצעה לפעילויות

פעילויות תוכן:

השיר נכתב בשנות ה-50 על ה"מוביל הארצי":

• מהו ה"מוביל הארצי"? 	

• למה תרמה הקמתו?	

• איזה מנהיג החליט על הקמתו?	

• נסו לתאר במילים את החיים בארץ לפני הקמתו של ה"מוביל הארצי" ולאחר הקמתו.	

 פעילויות במוזיקה

האזינו לשיר בביצועו של דודו זכאי:

http://www.youtube.com/watch?v=bUD69xbIHTU

• האם הלחן והביצוע לשיר מעבירים את תוכנו? הסבירו כיצד. 	

• אונומטופיאה - חיקוי קולות הממטרה: "טש, טש, טש....", ניתן לחקות את קולות הממטרה 	
בקול ובכלי.

• הכרת הסינקופה. הקשתה בכל פעם ששומעים אותה בשיר	

• הליכה חופשית במרחב החדר. בכל פעם ששומעים סינקופה משנים את כיוון ההליכה. 	

בפזמון מסתובבים במעגל להמחשת סיבוב הממטרה.

האזינו לשיר בביצוע ה"גבעטרון":

http://www.youtube.com/watch?v=6YQpnE96SjY

• השוו בין הביצועים. מה משותף לשניהם ומה שונה?	

• איזה מבין הביצועים מצא חן בעיניכם? התוכלו להסביר מדוע?	

 חיים הרצוגברגע זה ליבי עם העם היהודי באשר הוא שם אם זה בחופש או בעבדות.

נשיא בין השנים 

1983 - 1993

 יחיאל מוהר 

)נולד ב- 1921(

 משה וילנסקי 

)נולד ב- 1910(

http://www.youtube.com/watch?v=bUD69xbIHTU
http://www.youtube.com/watch?v=6YQpnE96SjY


משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

אגף אמנויות                              המטה לתרבות ישראל
הפיקוח על החינוך המוזיקלי

"ְלעֹוָלם ַאל ְתַפֶחד ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהֶזֶּרם 

    "ּוְלעֹוָלם ַאל ְתַפֶחד ָלַקַחת ֶאת ַהֶזֶּרם ַאֲחְר

 וינסטון צ'רצ'יל


