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והניתוחיםא'.5נספח התווים השירים מילות

זעירא–1.א.5 מרדכי

זהבי–2.א.5 דוד

וילנסקי–3.א.5 משה
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זעירא-1.א.5נספח מרדכי

לבחינה: שנבחרו השירים

לילות.1 היו

לילה.2 לילה

עינייך.3 אומרות מה

שושנים.4 שני

גליל.5 ליל

אחרת.6 ולא כך ככה

אלייך.7 השיר

עוגב.8 נגן

כחולה.9 חולצה

אבריק.10 שיך גבעות על

של מספרו לקוחים התווים אחרת, צוין לא :זעיראכאשר

לילה אלדמע,–"לילה גיל בעריכת זעירא", מרדכי המלחין משירי

ת"א, וחינוך, תרבות .1998מפעלי
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לילות-1.1.א.5 היו

זעירא מרדכי לחן: אורלנד, יעקב מלים:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

,זוכרתאותםאני,לילותהיו

,אשאימיסוףעדאותםאני

,לכינרתדגניהביןבמשעולים

.העמוסהחייעגלתעמדה

,קטנטונת,אלישמעי:ניגשוהוא

,לשבתךביתבניתיאני

,כותונתליבערבתרקמיאת

.עגלתךאתביוםאנהגאני

,כזמרוגבוהבהיראזהיההוא

,הרחבלשדהעגלותנהגהוא

,רוקמתהייתיכותונתלוואני

.זהבפרחעםתכלתשלכותונת

,זוכרתאותםאני,לילותהיו

,העידבגןהעציםאתוהוא

,לכינרתדגניהביןהשביליםאת

.לתמידלוישמוראותירקכי

,קודחאליושבהולךהיה

,פניוממולדמותינושאהיה

יודעבכםהיש,נאהגידו

?שבולאלוהלךזהאנהאי

,נדהמתהייתיאז,בוכההייתיאז

,אליוהלכתיעודרחוקיםבשדות

,המרוקמתכותנתונושאתעודאנוכי

.זהבפרחעםתכלתשלכותונת

,זוכרתאותםאני,לילותהיו

.אשאימיסוףעדאותםאני
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לילות" השיר–"היו תווי
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לילות" מלודי–"היו הרמוני:ניתוח
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לילה-1.2.א.5 לילה

זעירא מרדכי לחן: אלתרמן, נתן מלים:

גוברתהרוחלילהלילה

הצמרתהומהלילהלילה

מזמרכוכבלילהלילה

הנראתכבינומינומי

הנראתכבינומינומי

לילהלילה

הנראתכבינומינומי

,עינייךאתעצמילילהלילה

אלייךבדרךלילהלילה

חמושיםרכבולילהלילה

פרשיםשלושהנומינומי

פרשיםשלושהנומינומי

....לילה

טרףהיהאחדלילהלילה

בחרבמתשנילילהלילה

שנותרוזהלילהלילה

זכרלאשמךאתנומינומי

זכרלאשמךאתנומינומי

....לילה

גוברתהרוחלילהלילה

הצמרתהומהלילהלילה

מחכהאתרקלילהלילה

ריקההדרךנומינומי

ריקההדרךנומינומי
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" לילה השיר:–"לילה תווי
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לילה" הרמוני:–"לילה מלודי ניתוח
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עינייך-1.3.א.5 אומרות מה

זעירא מרדכי לחן: שנהר, יצחק מלים:

שנכתב כפי השיר

לים, רד שמש

יהום. קל רוח

עלייך חולם מי

עירום במשלט

בליל אורות שני

פתאום רומזים לי

עינייךמה אומרות

תום. עד לומר בלי

והר סלעים בין

ינום בודד עץ

אליך הולך מי

היום ערוב עם

אורות... שני

שהולחן כפי השיר

לים, רד שמש שמש

רוח יהום.רוח קל

עלייך חולם חולם מי

עירום משלט במשלט

בליל בליל בליל אורות שני

פתאום רומזים לי

עינייך עינייך עינייך אומרות מה

תום. עד תום, עד לומר בלי
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עינייך" אומרות השיר:–"מה תווי
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עינייך" אומרות הרמוני:–"מה מלודי ניתוח
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שושנים-1.4.א.5 שני

זעירא מרדכי לחן: אורלנד, יעקב מלים:

נושן עתיק, שיר לך אשיר

שושן. על זמר לך אשיר

שנים לפני היו היה

שושנים. שני שושנים, שני

היום, רחוק כבר, זה היה

אדום. שני לבן, אחד

אחים, כשני אחד, גן בני

חוחים. צמחו עלה, צמחו

גוון צחור הבוקר בא עת

הלבן, עיניים פקח

היום ורד בא וערב

האדום. עיניים עצם

ובלילות ובלילות

קלילות. בם רוחות נשבו

יד, באה עד לבלבו כה

אחד, שושן שקטפה יד

היום עד יודע -ואין

האדום. או הלבן את

הנותר כי יודעים, ורק

נשבר, נשבר...ליבו ליבו

שנים לפני היו היה

שושנים. שני שושנים, שני

היום, רחוק כבר, זה היה

אדום. שני לבן, אחד
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שושנים" השיר:–"שני תווי
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שושנים" הרמוני:–"שני מלודי ניתוח
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גליל-1.5.א.5 ליל

זעירא מרדכי לחן: אלתרמן, נתן מלים:

רוגע,שוקטהכפרכל

.עדריםשבו,שבו

אצאהליהרוחעם

.ההריםאלועיני

,הלילהשוכןהריםעל

.הגיאמלאערפל

,אביגיל:הרוחשר

.אחריבואי,בואי

,גלילליל,גלילליל

,קלילקלבארוח

,ליללילהגלילליל

.לילרוח,רוח,רוח

.מרוםשמימעלי

.מרוםמי-לרגלי

,ענןשוכןההרעל

,לדןמוליךבהרשביל

,שוכןבגיאערפל

.הירדןאלמוליךשביל

...גלילליל,גלילליל

,ליללילה:הרוחשר

?ההריםאליוצאמי

,האילולאהגדילא

.ועדריםרועהלא

:אביגיללוועונה

,הגדיבליליצאלא

בליליוצאלבירק

!יחידיאל,דודיאל

,גלילליל,גלילליל

,קלילקלבארוח

,ליללילהגלילליל

.לילרוח,רוח,רוח

.מרוםשמימעלי

.מרום-מי-לרגלי

,ענןשוכןההרעל

.לדןהלךודודי

,שוכןבגיאערפל

.הירדןאלדודירד

...גלילליל,גלילליל

א' בית

פזמון

ב' בית

פזמון
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גליל" השיר:–"ליל תווי
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גליל" הרמוני:–"ליל מלודי ניתוח
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אחרת-1.6.א.5 ולא כך

אשמןמלים: זעיראאהרון מרדכי לחן: ,

!אחרתולא,כךככה

,כינרתויםתיכוןים

,גלעדוגםבשןגם

עדועדיאזמיני

לילהלישירי,יוםלישיריאיי

להוגיאהריםהריםארצי

ועודעודלישירי,לישירי

לי .בדמעותארשתיך

!אחרתולא,כךככה

,המזהרתהתכלתעם

...נרדםחולותמרחבעם

הדםעלהנפשעל

...לישירי,איי

!אחרתולא,כךככה

,סוערתתשוקההדלקתבי

אמהועוד,אמהעוד

!אדמה,עודשבעתיךלא

...לישירי,איי

!אחרתולא,כךככה

,ורדיעלהחוחמן

הטרשהמןטובלחם

!מחרשההעמיקי

...לישירי,איי

,אחרתולא-אתככה

!ובמשמרתבמצור

כולםנתנומשברים

עולםעדדברתיבך
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אחרת" ולא השיר:–"כך תווי
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אחרת" ולא הרמוני:–"כך מלודי ניתוח

20



אלייך-1.7.א.5 השיר

זעירא מרדכי לחן: אורלנד, יעקב מלים:

פנימהבביתואורבחלונותסתיו

,לךשייכתכולהוציפייתי

-ימימה-ימיםלבואהבוששהאת

?שהשלךבשקטתאמרידבר-מה

,קראנישלא,לבךיגידדבר-מה

?הושטהשלאמידאבקשמהו

חלמנילאאשרחלוםהיבוא

?לכודהלנפשפדותויביא

,שמיםעלרוח,רוח

.ירושליםנרדמה

,לוהומהבמדבררוח

,המלח-יםמינרדמים

...צופים-הר,רוח,רוח

,אנהלדעתמבליהלכוימיכל

,תאניהתרועת-בפיפזמוןכל

,הגנהתצאיואללהםתבכיאל

.רחמניהאחות,תאספיםנאאל

,נואשתוקריאתיאקראךגםלו

,ידתושיטיאלאתימילעצבון

,העיקשתהרוח,אחות,לגאים

...לעדיוותרולא,אחות,הגאים

....שמיםעלרוח,רוח

לנצחארדםבוהיוםבבואגם

,ישביתוםסתיוובחלוניך

,המצחעזיכלאתעפרבכסות

.הלבמזיכלאתפרחיםבכסות

כנעורייךיפהפתאוםתגשיאם

...סוףסוףואבוא-קראת:ותאמרי

,אלייךהמתיםמןאקוםאזיגם

.לאהובאוסיפהבמותיגםכי

...שמיםעלרוח,רוח
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אלייך" השיר:–"השיר תווי
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אלייך" הרמוני:–"השיר מלודי ניתוח
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עוגב-1.8.א.5 נגן

זעירא מרדכי לחן: אורלנד, יעקב מלים:

עוגבו על פורט איש כל

שבלבבו. הניגון את

מכאובו את נושא איש כל

כוכבו. לו יאבד לעת

מאוד הוא רוח רך איש אם

שד, בו יך שבר, יכנו

גבר אם הוא, גבר אם אבל

ושבר. שוד ישברוהו לא

עוגבו, על פורט איש כל הי,

שבלבבו. הניגון את הי,

עוגב, כן על

נגן נגן,

כן על כן, -על

נגן!

ואוהב בו נושא איש כל

בלב, אשר האחת, את

בת בת-אם או עורב-יונה

רודף. מישהי את איש כל

ודל הוא רוח רך איש אם

ירדפנה יחדל,-הוא עד

גבר, אם הוא, גבר אם אבל

פי עד ירדפנה קבר.-הוא

פורט... איש כל הי,

זהב מגדל בונה איש כל

ולילותיו,-משלל יומו

יחרב, או יקום ואם

לשוא. אותו בונה איש כל

במגדל הוא גלמוד איש אם

שבר ונפל.-יכנו

גבר, אם הוא, גבר אם אבל

ושבר. שוד יפילוהו לא
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עוגב" השיר:–"נגן תווי
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עוגב" הרמוני:–"נגן מלודי ניתוח
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כחולה-1.9.א.5 חולצה

זעירא מרדכי ולחן: מלים

הראשון: הבית את רק לשיר מקובל

כחולהחולצה

עולהוהיא

,ספקשוםבלי

.העדייםכלעל

כחולהחולצה

במיפעלה

ליבםתמשוך

.הפועליםכלשל

כחולהחולצה

עולהוהיא

ספקשוםבלי

.העדייםכלעל
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כחולה" השיר:–"חולצה תווי
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כחולה" הרמוני:–"חולצה מלודי ניתוח
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אבריק-1.10.א.5 שיך גבעות על

פןמלים: זעיראאלכסנדר מרדכי לחן: ,

אדמתיאדמה

מותיעדרחומה

הרתיחחרבוניךרברוח

בדםליארשתיך

ונדםשאדם

וחרתיהאברקשיךגבעותעל

בגליםהמחול

עיגוליםיעגל

בחרתיהלעד-שמשעורי

וליליביומי

עמלייהודלי

וחרתיהאברקשיךגבעותעל

הזיתיםצמרותכאן

ביתיזהמזמרות

הכרתיהותלחשאבןאבן

שליהורה,הרה

מבשיליםיבולי

וחרתיהאברקשיךגבעותעל

לוהטהבשבועה

עתהלישבויהאת

ירתיעלאנדרואתהלבזה

חרותצווניכי

הפשוטהאדם

וחרתיהאברקשיךגבעותעל
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אבריק" שיך גבעות השיר:–"על תווי
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אבריק" שיך גבעות הרמוני:–"על מלודי ניתוח
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דוד זהבי-2.א.5נספח   

השירים שנבחרו לבחינה:

)ושמאלימין(במדברארחה.1

החליל.2

אני נושא עמי.3

הליכה לקיסריה (אלי אלי).4

הן אפשר.5

זמר לספינה.6

יצאנו אט.7

ירדה השבת.8

מלאו אסמינו בר.9

ניגונים.10

:כאשר לא צוין אחרת, התווים לקוחים מספרו של זהבי

שלא יגמר לעולם" מבחר מנגינות; הוצאת הקיבוץ המאוחד –"דוד זהבי 

.1981"מפעלי תרבות בע"מ", 
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ושמאל)-2.1.א.5 (ימין במדבר אורחה

1927:הלחנהשנת,פיכמןיעקב:מלים

ָוחֹול חֹול ַרק ּוְׂשֹמאל ָיִמין

�£�� �° �£�² �ß �� �̈��Ï�¦�¦ ��¬�Û �̈�

ָנָעה ּדּוָמם, עֹוְבָרה אֹוְרָחה

ֻמְפָלָאה ָׁשם ֲחלֹום ִּכְדמּות

,ָקצּוב יֹוֵרד עֹוֶלה ּוְצִליל

.ָעצּוב ְּבנֹוף ּפֹוְסִעים ְּגַמִּלים

,ַהְּנדֹוד ִׁשיר ֶזה, ָלן-ִלין, ָלן-ִלין

.ּוְצֹעד ָׁשֹתק - ָוֵׂשאת ָׁשֹתק

:1"מולדת"בירחוןנדפס,המקוריהנוסח

ּוְׂשֹמאל ָיִמין, ָוחֹול ֵעיֹרם

�£�� �° �£�² �ß �� �̈��Ï�¦�¦ ��¬�Û �̈

ַחד ְיָעִרים ִּבְפַאת ַקו ַרק

ַיט ָהֹאֶפק ְּפֵני ַעל ִצּלוֹ 

ָנָעה ּדּוָמם, עֹוְבָרה אֹוְרָחה

ֻמְפָלָאה ָׁשם ַּבִּדים ִּכְדמּות

במד השיר:–בר""אורחה תווי

בהשתתפות "קהלת", חלק מהכרכים  ישראל-בארץ המורים אגודת ידי-על ּוצאה –' מולדת' הנעורים לבני ירחון"ה 1
יצא הראשון הכרך פיכמן. יעקב .א"התרעאלולבערך
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במדבר" הרמוני:–"אורחה מלודי ניתוח
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החליל-2.2.א.5

זהבי דוד לחן: גולדברג, לאה מלים:

  , ְוָעִדין ָּפׁשּוט הּוא ֶהָחִליל

  .ֶהָחִליל, ַהֵּלב ֶׁשל קֹול ְּכמוֹ  ְוקֹולוֹ 

ÍãÛ �¥ �Û �è ְיָלִדים ִׁשיר ְּכמוֹ , ַהְּפָלִגים,  

  - ְמַלְבֵלב ְּבַפְרֵּדס ָהרּוחֹות ְּכַמַּׁשק

.ֶהָחִליל,ֶהָחִליל

,ֶלָעָנן,ָלִאיָלןֶהָחִלילַמְנִּגיַנת

  , ֲעָדִרים ְלִמְרַּבץ ֶהָחִליל ַמְנִּגיַנת

  , ַהָּקָטן ְלָאִחי ֶהָחִליל ַמְנִּגיַנת

.ֶלָהִרים,ֶלָהִריםֶהָחִלילַמְנִּגיַנת

!ֶהָחִליל

  ֵהיֵטב ָידֹועַ  יֹוֵדעַ  לוֹ  ַהַּמְקִׁשיב

  ,ִּבְצִליל ַיְרֶוּנּו הּוא, ַהְּדִמי ֶאת ָיִעיר הּוא

  – ְמַלְבֵלב ְּבַפְרֵּדס ָהרּוחֹות ְּכַמַּׁשק

.ֶהָחִליל,ֶהָחִליל

נוספיםפרטים

41עמוד,ד"תשי,ולחינוךלתרבותמרכז",שיריםקובץ:זהבידוד"חוברת/בספרהופיע

נוספתגרסה

]שנייהשורה,אחרוןבית[

  ִּבְצִליל לוֹ  ָיֹרן הּוא, ַהְּדִמי ֶאת ָיִעיר הּוא
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השיר:–"החליל" תווי
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הרמוני:–"החליל" מלודי ניתוח
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עמי-2.3.א.5 נושא אני

אורלנדמלים: זהבייעקב דוד לחן: ,

  ,ַהְּׁשִתיָקה ַצַער ֶאת ִעִּמי נֹוֵׂשאֲאִני

  ,ִמַּפַחד ַאז ֶׁשָּׂשַרְפנּוָהֵאֶלםנֹוףֶאת

�Ï��  ָּכל ָהִעיר: "ֵאַלי ָאַמְרְּת Í�èֵריָקה"

�Ï��  ְּבַיַחד ְמַעט ִנְׁשֹּתק: "ֵאַלי ָאַמְרְּת."  

  ,ַהֹּנַחם ׁשֹוַׁשֵּני ְּכָבר ָקְמלּו ְּבַחּלֹוִני

  ,ַהֶּמְרָחִבים ֲחזֹון ִנְסַּתםְּבַחּלֹוִני

  ,ָהֹרַחב ִּבְמלֹוא ְמַחְּיִכים עֹוד ָהְרחֹובֹות ַרק

  .ָהֲעָרִבים ְּבאֹור ֻמָּצת ֶאְׁשָנב ָּכל ֶאל

,ָהַלְכנּו אֹוָתם ַלחּוצֹות ׁשּוב ֵנֵצא ּבֹוִאי

  .ָהִעיר ְּבַגן ָהֲאהּוִבים ַסְפְסֵלי ֶאל

,ָׁשַכְחנּו ֲאֶׁשר ַּבָּפִניםעֹודִנְפֹּגׁש אּוַלי

  .ַהִּׁשיר אֹותוֹ  ֵמָחָדׁש עֹוד ִנְׁשַמע אּוַלי

  ,ַהַּקר ַהַּסְפָסל ַעל ָהֵהם ַּבֲחלֹומֹות

,ֲעָבֵרנּוֶאתַנְרִּדים ָהֵהם ַּבֲחלֹומֹות

  ,ּוֻמָּכר ָּגבֹוּהַ , ֶאָחד ֶׁשּיֹום ַעד

.ַצָּואֵרינּוַעלִּבְנִׁשיקֹות ׁשּוב ִיֹּפל
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עמי" נושא השיר:–"אני תווי
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עמי" נושא הרמוני:–"אני מלודי ניתוח
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לקיסריה-2.4.א.5 הליכה

זהבי דוד לחן: סנש, חנה מלים:

ֵאִלי ֵאִלי,
§ �¦ ��¬�¦ �² �̈�à�£��Ð �Û

,ַהחֹול ְוַהָּים

,ַהַּמִיםִרְׁשרּוׁש ֶׁשל

,ְּבַרק ַהָּׁשַמִים

.ְּתִפַּלת ָהָאָדם

ראשון נוסח

אלי אלי

לעולם ייפסק שלא

והים החול

המיםזמזום

השמיםברק

באדם האמון

לקיסריה" השיר:–"הליכה תווי
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לקיסריה" הרמוני:–"הליכה מלודי ניתוח
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אפשר-2.5.א.5 הן

זהבי דוד לחן: חפר, חיים מלים:

  ַהְּסָתו ְּכָבר נֹוֵׁשב ַּבַּׁשֶּלֶכת

  ָׁשַקע ַאט ַּבְּדָרִכים ָהָאָבק

¦�£�Í ַרק ְוַהּיֹום ִנְׂשָרף��

  .ְרחֹוָקה ְּפִגיָׁשה ַעל ְוחֹוֵלם

  ָיבֹוא ֶעֶרב עֹוד ִּכי ֶאְפָׁשר ֵהן

  ּדּוָמם לוֹ  ַיֲחֹרק ְוַהַּׁשַער

Í�£�ª£�¬�� טֹובֹות ֹּכה ִיְהיּו  

  .ָּבעֹוָלם ִמְלָחָמה ֵאין ְּכמוֹ 

  ֶאְפָׁשר ֵהן, ֶאְפָׁשר ֵהן

  ָמָחר ְּכָבר ָּפׁשּוט ֶזה ֶׁשִּיְהֶיה

  ֶׁשָעַבר יּפ'ּוַבּגִ  ֶאְפָׁשר ֵהן

ִנְגַמר ִּכי ַּבחּוִרים ָׁשֲאגּו

  ֶאְפָׁשר ֵהן, ֶאְפָׁשר ֵהן

  .ָמָחר ְּכָבר ָּפׁשּוט ֶזה ֶׁשִּיְהֶיה

Í ִּכי ֶאְפָׁשר ֵהן �²   ֶהָעצּוב ¡���

  ִקירֹוָתיו ְּבִחְורֹון ְמַחֶּכה

  ָלׁשּוב ִלְׁשֵנינּו הּוא ְוקֹוֵרא

  .ּוִמְּסָתו ִמְּדָרִכים, ִמְּקָרבֹות

ִנָּפֵגׁש ִּפְתאֹום ִּכי ֶאְפָׁשר ֵהן

Í אוֹ  ְּבִמְׁשָלט �² �� �ßָעָפר;

  ֵאׁש ּוֵבין ָעָׁשן ֵּבין ֶאְפָׁשר ֵהן

§ ַּגם Ï�¡ .ִנְגַמר ְּכָבר ֶׁשַהֹּכל ¦�

  ...ֶאְפָׁשר ֵהן
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אפשר" השיר:–"הן תווי
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אפשר" הרמוני:–"הן מלודי ניתוח

הקישוטים. הושמטו המלודית, התנועה על לעמוד במטרה הערה:
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לספינה-2.6.א.5 זמר

זהבי דוד לחן: חפר, חיים מלים:

  , ָּבֲעָרֶפל אֹוֵבד ַהָּים, נּוָגה ְׁשִקיָעה

  ;ְּגדֹוָלה ְודּוִמָּיה

  ,ָהָאֵפל ִסּפּוֵננּוַעלָנח ָהרּוחַ 

  .ָעָלה ִראׁשֹון ּכֹוָכב

  ִמֶּנֶגד ִנֶּצֶבת ְוַאְּת 

  .ַּבֵּלילֹות ַהְּׁשָחִקים ְּבׁשּוֵלי

  ִמֶּנֶגד ִנֶּצֶבת ְוַאְּת 

Íãæ�¡ �ßְּכֻחּלֹות ְּבֵעיַנִים...  

¦�£�Í ָׁשב חֹוֵבל-ַרב, ִזְכִרי ָנא ��;

  ,ּוְׁשכֹול ְּבִכי ְרדּוַפת ִּבְסִפיָנה

¦�£�Í,ַיְלֹּדֶנת, ַיִּגיעַ  הּוא ��,

  ...ְּבַדְרּכוֹ  ָיִאיר ְוַהַּסַהר

   ַהֶּמְרַחִּקים ָּגְועּו ִּפְתאֹום, ַרד ַהַּלִיל

,ִאיָלנֹות ְּכַלַחׁש

   ַּבְּׁשָחִקים ְלֶפַתע ִנְדַלק ּבֹוֵדד ּכֹוָכב

.ַהְּסִפינֹותְלֵזֶכר

¡�Í�£�æ, ָאחֹות, ֶאְׁשֶּתה �¦–

  ,ַהַּבְרֶזל ִמִּגְדרֹות, ִמְּכָבִלים

¡�Í�£�¥ãæ ֶאְזֹּכר עֹוד

  .ֲעָרֶפל ֲעטּוֵפי ְּבֵלילֹות

,ִיְכָלֵאִני ַהּבֹוֵדד ָהִאי ְוֵעת

  ,ֵליל ִעם ַיְפִליגּו עֹוד ִּכּסּוַפי

,ִהֵּנִני,ַיְלֹּדֶנת:¦�Í ְוֹיאְמרּו

¦�£�Í ׁשּוב ...חֹוֵבל-ַרבָחַזר��
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לספינה" השיר:–"זמר תווי
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לספינה" הרמוני:–"זמר מלודי ניתוח
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אט-2.7.א.5 יצאנו

זהבי דוד לחן: חפר, חיים מלים:

ָיָצאנּו ַאט, ִחֵּור ָהָיה ַהַּלִיל

ָהאֹורֹותַּבֶּמְרַחִּקים ִהְבִליחּו

Í�£�ª£�¬�£�ò �Û �è�� �®�£�́ £�£����ò �� ��

.ָּבן ֲעצּורֹותֵעת ַהְּדָמעֹות ָהיּו

ִיֵּלל ַהַּתן, ְוַאְּת ָהַלְכְּת ַלֶּכֶרם

Í �́�¬ ָנְׁשָרה ְּכמֹו ָׂשָרף����̈�

ְוַאְּת ָזַכְרְּת ֶאת ַהָּׁשעֹות ְּבֶטֶרם

.עֹול ַהַּצר ַלְּקָרבַּבִּמְׁש ָיָצאנּו

ַנַחלְוַאְּת ָזַכְרְּת ְצחֹוֵקנּו ְּכמוֹ 

ְוַאְּת ָזַכְרְּת ִרּקּוד ּוַמּפּוִחית

ַהַּׁשַחתְוַאְּת ָזַכְרְּת ֶאת ֲעֵרַמת

...ְוֶאת ַמַּגע ָידֹו ֶׁשל ַהָּיִחיד

ְוַהְּבִדידּות חֹוֶבֶקתְוִאם נֹוַתְרְּת 

ַאטְוַאְּת ּפֹוַסַעת ַּבְּכָרִמים לְ 

¢ַאְּת  �± �Û �ß�Í�è�¦ �è�©�è�¦ �¬�£�è�¡ �ò–

.ְּבַמָּבטִנְפַרְדנּו ְוִחַּיְכנּו

אט" השיר:–"יצאנו תווי
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אט" הרמוני:–"יצאנו מלודי ניתוח
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השבת-2.8.א.5 ירדה

זהבי:מלים דוד לחן: רבינוב, יהושע

ָיְרָדה ַהַּׁשָּבת ֶאל ִּבְקַעת ִּגּנֹוָסר,

ְוִניחֹוַח ַעִּתיק ְּבׁשּוֶליָה.

ַוַּיַעְמדּו ִמָּסִביב ֲהָרִרים ׁשֹוְׁשִביִנים

ָלֵׂשאת ַאַּדְרָּתּה ַהּזֹוֶהֶבת.

ַּתֲעֶליָנה יֹוִנים ִמִּכֶּנֶרת ַהָּים,

ַקֵּבל ֶאת רּוָחּה ַהּלֹוֶהֶבת.

ׁשֹו ֶׁשל ַהְּברֹוׁש,ָנְׁשָקה ַהַּׁשָּבת ְלֹרא

ָלֵאזֹוב ֶׁשַּבֶּסַלע ָנָׁשָקה.

ַוְּיִהי ַהַּדְרַּדר ְלַׁשְרִביט ֶׁשל ַמְלכּות

ַעל ָרמֹות ְּדָמָמה ְמרֹוֶנֶנת.

±��́ �ê �����¦ ��± �ß�² ��ò ���  Ó�Í�Û �̈�£

ֶחְמַּדת ִּכּסּוִפין ְמַעֶּדֶנת.

ִהְרִטיָטה ַׁשָּבת ְּבִחָּנּה ַהָּגנּוז

ַחּלֹונֹות ִמָּכל ֵעֶבר. ֵעיֵני

ַוֵּתֵצאָנה ָּבנֹות ֶאל ָהֶעֶרב ַזֵּמר

ְזִמירֹות ְּבֶעְרָּגה ְמַצְלֶצֶלת.

ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה ְּבִבְקַעת ִּגּנֹוָסר

ְלִנְׁשַמת ִעְבִרּיּות ֶנֱאֶצֶלת.
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השבת" השיר:–"ירדה תווי
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השבת" הרמוני:–"ירדה מלודי ניתוח
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בר-2.9.א.5 אסמינו מלאו

זהבימלים דוד לחן: (לרנר), אלעד פנחס

ָמְלאּו ֲאָסֵמינּו ָּבר ִויָקֵבינּו ַיִין

ָּבֵּתינּו הֹוִמים, הֹוִמים ִמִּתינֹוקֹות

–ּוְבֶהְמֵּתנּו ּפֹוָרה 

ָמה עֹוד ְּתַבְּקִׁשי ֵמִאָּתנּו ְמכֹוָרה

ֲעַדִין? ְוֵאין ְוֵאין,

עֹוד ְּתַבְּקִׁשי ֵמִאָּתנּו ְמכֹוָרהָמה

ֲעַדִין? ְוֵאין ְוֵאין,

בר" אסמינו השיר:–"מלאו תווי
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בר" אסמינו הרמוני:–"מלאו מלודי ניתוח
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ניגונים-2.10.א.5

זהבי דוד לחן: ברנשטיין, פניה מלים:

  ,ְוָאִבי ִאִּמי, ִּבי ִנּגּוִנים ְׁשַתְלֶּתם

  .ְׁשכּוִחים ִמְזמֹוִרים ִנּגּוִנים

–ְלָבִביְנָׂשָאםַּגְרִעיִנים;ַּגְרִעיִנים

  .ְוצֹוְמִחים עֹוִלים ֵהם ַעָּתה

  ,ְּבָדִמי ֹּפארֹות ׁשֹוְלִחים ֵהם ַעָּתה

  ,ְׁשלּוִבים ְּבעֹוְרַקי ָׁשְרֵׁשיֶהם

Î£�ªãà�ª ,ָאִבי ,Í�£�² £�Û   ,ִאִּמי ��

  .ְוָׁשִבים ֵנעֹוִרים ְּבָדְפִקי

  ָהָרחֹוק ַעְרִׂשי ִׁשיר ַאֲאִזין ִהֵּנה

  .ַּבת ֱאֵלי ֵאם ִּפי ִהִּביעַ 

  ּוְׂשחֹוק ְּבֶדַמע ִּתְזַהְרָנה ִלי ִהֵּנה

  .ַׁשָּבת ֶׁשל ּוְזִמירֹות" ֵאיָכה"

  ֵיָאֵלם ְצִליל ְוָכל ִיַּתם ֶהֶגה ָּכל

  .ֵיהֹום ִּכי ָהָרחֹוק קֹוְלֶכם ִּבי

  ִאְּתֶכם ַוֲהֵריִניֶאֱעֹצםֵעיַני

  .ַהְּתהֹום ְלֶחְׁשַכת ֵמַעל

השיר:–"ניגונים" תווי
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הרמוני:–"ניגונים" מלודי ניתוח
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וילנסקי-3.א.5נספח משה

לבחינה: שנבחרו השירים

המעיין.1 שיר

פעמיים.2 לצלצל צריך

כלניות.3

בן.4 נומה

נוסע.5 הטנדר

וצלחתלימון.6

האחרון.7 הקרב

זמנים.8 היו

נגבי.9 ערש שיר

סיני.10 הר מול

אחרת, צוין לא וילנסקיכאשר של מספרו לקוחים :התווים

וילנסקי, מעריבמשה ספריית כלניות, .1990זר
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וים-3.1.א.5 מעין על בלדה

מוהרמלים: וילנסקייחיאל משה לחן: ,
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וים" מעין על השיר:–"בלדה תווי

62



63



וים" מעין על הרמוני:–"בלדה מלודי ניתוח
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פעמיים-3.2.א.5 לצלצל צריך

וילנסקי משה לחן: אלתרמן, נתן מלים:

,ְותֹוֶפֶרתֲאִני ּתֹוֶפֶרת

.ִמִּלְנֹהם ֶיְחַּדל �Ï ַהָּים

Î£�ªֶאתֲאִני �íזֹוֶכֶרת

  .ַהּיֹום ֶזה ָהָיה ְּכִאּלּו

  ,ַּפַעם ֵאי ָצַחְקנּו ַּכָּמה, הוֹ 

  .ַהְּמֻתְלָּתל ַהְּסַחְרַחר ֹראִׁשי

  ַטַעם ֵאיֶזה ַלָּיִמים ָהָיה

  .ַטל ִעם ַּתּפּוחַ  ֶׁשל ָּכֶזה

  ֲעַדִין ִהיא ְּכָתְבִּתי: "ָאַמְרִּתי

  .ִלְפָעִמים ִּתַּגׁש, ְּכֹקֶדם

Í£ �²   ַּפֲעַמִים ְלַצְלֵצל °�

  ..."ִמָּיִמין ִראׁשֹוָנהקֹוָמה

Í£ �²   ,ַּפֲעַמִים ְלַצְלֵצל °�

Í£ �²   ,ָקט ֶרַגע ְלַחּכֹות °�

  ַהְּדָלַתִים ִנְפָּתחֹות ְוָאז

  .ְּבַמָּבט ִנְפָּגִׁשים ְוָאז

Í£ �²   ,ַּפֲעַמִים ְלַצְלֵצל °�

"ְולֹוַמרָלבֹוא ,טֹובֶעֶרב:

¦�£�Íִנְכַנְסִּתי ֵּביְנַתִים��

  ."ָּבְרחֹוב ֶׁשָעַבְרִּתי ֵּכיָון

Í�¥�� ,ֶעֶרב אֹותוֹ  ֶׁשָּבא ַעד,  

  .רֹוֲעׁשֹות ִמְדָרכֹות ָׁשְטפּו

Î£�² �� �áַּכֶחֶרב ִהּכּוִני,  

Î£�² �� �áַּכּׁשֹוט ִעּנּוִני.  

  ,ָיַדְעִּתי �Ï ָּדָבר, ָׁשַתְקִּתי

.ָנכֹון�Ï,�Ï ַרק, ָיַדְעִּתי

  ָׁשַמְעִּתי ְלֶפַתע... ִנְפַרְדנּו

  – ַּפֲעמֹון ִצְלצּול ַּבֶּפַתח

  ,ִלְפֹּתחַ  ֵאַחְרִּתי ְלֶרַגע

Í ֵּבין ָקָפאִתי �Û .ְלאֹור¡�

  ?ִלְבֹרחַ  ִמַהְרָּת  ַמּדּועַ 

  !ֱאֹמר, ִמַהְרָּת  ַמּדּועַ 

Í£ �²   ...ַּפֲעַמִים ְלַצְלֵצל °�

,ְותֹוֶפֶרתֲאִני ּתֹוֶפֶרת

.ִמִּלְנֹהם ֶיְחַּדל �Ï ַהָּים

Î£�ªֶאתֲאִני �íזֹוֶכֶרת

  .ַהּיֹום ֶזה ָהָיה ְּכִאּלּו

  ְוָתבֹוָאה ִיְהֶיה ַּפַעם ִאם

  ,ַלֲעֹבר ָּבְרחֹוב ֹּפה ֵׁשִנית

  ַמְרּגֹועַ  ַּבֶחֶדר ִּכי ִּתְזֹּכר

  .ָהאֹור ּבוֹ  ּדֹוֵלק ִּכי ִּתְזֹּכר

,ַנַער ְּכמוֹ  ָּפׁשּוט Í�è, ָּתבֹוא

£�ÏÍ רָּדבָ  �²   .ְלַחֵּדׁש °�

,ַצַער���Ïָנחּוץ�Ï ֶהְסֵּבר

£�ÏÍְסִליָחה �²   .ְלַבֵּקׁש °�

Í£ �² ...ַּפֲעַמִים ְלַצְלֵצל °�
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פעמיים" לצלצל השיר:–"צריך תווי
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פעמיים לצלצל הרמוני:–"צריך מלודי ניתוח
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כלניות-3.3.א.5

וילנסקי משה לחן: אלתרמן, נתן מלים:

  ָהֶעֶרב ָּבא. ְׁשִקיָעה ָּבָהר יֹוֶקֶדת.

ֵעיַני: ְורֹואֹות חֹוֶלֶמת ֲאִני

ַהַּגְיָאה ַנֲעָרה ְקַטָּנה יֹוֶרֶדת

ּוְבֵאׁש ַּכָּלִנּיֹות לֹוֵהט ַהַּגְיא.

  ט ָלּה,ֶאת ַהְּפָרִחים ִלְצרֹור ִהיא ְּתַלֵּק 

  ּוַבְּׁשִביִלים ַהִּמְתַּכִּסים ְּבַטל

ֶאל ִאָּמא ִהיא ֶנְחֶּפֶזת ְוקֹוֵראת ָלּה:

�¦ �ì �ß�Í�¦ �£ �́� �� ���� �̈�£�¢£�ß ��

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות ֲאַדְמַדּמֹות ַאְדמֹוִנּיֹות.

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות,

ֹות ִחָּנִנּיֹות.ַּכָּלִנּיֹות ְמֻטָּלל

ְׁשִקיעֹות ָּבָהר ִּתְבַעְרָנה ְוִתְדַעְכָנה,

ֲאָבל ַּכָּלִנּיֹות ָּתִמיד ִּתְפַרְחָנה.

סּופֹות ָלֹרב ֵּתֹהְמָנה ְוִתְסַעְרָנה,

���ª �² �¬�� �ò�́ ��£�ª�é�è�Û �� �¡ �̈�Í ��

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות,

ַאְדמֹוִנּיֹות.ַּכָּלִנּיֹות ֲאַדְמַדּמֹות 

ָׁשִנים עֹוְברֹות, ׁשּוב ַהְּׁשִקיָעה יֹוֶקֶדת.

  ַהַּנֲעָרּה ָּגְדָלה, ָיְפָתה ְּבִלי ַּדי.

  ִלָּבה יֹוֶרֶדת-ִהיא ֶאל ַהַּגְיא ִעם ְּבִחיר

ְוׁשּוב ַּכָּלִנּיֹות ּפֹוְרחֹות ַּבַּגְיא.

  ִלָּבה ָיַדִים-מֹוִשיט ֵאֶליָה ְּבִחיר

  ּוְטלּוָלה ִמַּטל,ְוִהיא, צֹוֶחֶקת 

  ֵאָליו לֹוֶחֶׁשת ֵּבין ַהְּנִׁשיקֹוַתִים:

ַהֵּבט ָנא, ָמה ָאַסְפִּתי ֹּפה ַּבַּסל!

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות ֲאַדְמַדּמֹות ַאְדמֹוִנּיֹות.

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות ְמֻטָּללֹות ִחָּנִנּיֹות.

ת ָהַאֲהָבה, הֹוי, ִּתָּׁשַכְחָנה,ְׁשבּועוֹ 

ֲאָבל ָּתִמיד ַּכָּלִנּיֹות ִּתְפַרְחָנה.

  ִּכי ַהְּׁשבּועֹות ָּכּלֹות ְּכמֹו ָעָׁשן ֵהן,

�©���©�́�����£ �̈�ò�́ ��æ�ª�é�è ���Í ��

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות ֲאַדְמַדּמֹות ַאְדמֹוִנּיֹות.

  ָעְברּו. ְׁשִקיָעה ָּבָהר יֹוֶקֶדת.ָׁשִנים 

  ַהַּנֲעָרּה ְּכָבר ָסְבָתא, ְיִדיַדי.

ִהֵּנה ְּכָבר ֶנְכָּדָתּה ַלַּגְיא יֹוֶרֶדת

ְוׁשּוב ַּכָּלִנּיֹות ּפֹוְרחֹות ַּבַּגְיא.

  ּוְכֶׁשּקֹוֵראת ַהַּנֲעָרה ֵאֶליָה:

�Í�¦ �£ �́� �� ���� �̈�� �́�� �«�£�¢£�ß ��-

ֵעיֶניָהִמְּצחֹוק ָוֶדַמע ז ֹוֲהרֹות

ְוִהיא זֹוֶכֶרת ִׁשיר ִמְזמֹור ִנְׁשָּכח:

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות ֲאַדְמַדּמֹות ַאְדמֹוִנּיֹות.

ַּכָּלִנּיֹות, 

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות ְמֻטָּללֹות ִחָּנִנּיֹות.

  ֵּכן, ַהּדֹורֹות ָּבִאים חֹוְלִפים ְּבִלי ֶגֶמר,

�² �̈�  ���́ £�ª�é�è�Û �£�² ��á�¦ �¥�¦ �Í ��

  ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש, ִאם ֵּבין סּופֹות ָוַרַעם

ָּפְרָחה ַהַּכָּלִנית לֹו, לּו ַרק ַּפַעם.

ַּכָּלִנּיֹות, 

ַּכָּלִנּיֹות,

ַּכָּלִנּיֹות ֲאַדְמַדּמֹות ַאְדמֹוִנּיֹות.
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השיר:–"כלניות" תווי
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הרמוני:–"כלניות" מלודי ניתוח
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בן-3.4.א.5 נומה

וילנסקי משה לחן: אלתרמן, נתן מלים:

,ַעִיןָנא ֲעֹצם, ֵּבן, נּוָמה

  .ַאְּת  ַּגם, ַּבת, נּוִמי

�Ðִמי �Ûֲעַדִיןִנְרַּדם

  .ִמָּיד ֵיָרֵדם

  ,ָלטּוחַ  ָּגַמר ַהַּטָּיח

¦ ַהּסֹוֵלל Ï �« �¦,

  ָלׂשּוחַ  ָיָצא ַהּׁשֹוֵמר

¦ ְוַהַּתן Ï�  �¦.

...ִליִליִליִלי

  ִאָּמא ֶאל ָחְזרּו ֲעָדִרים

  ,ָּגְמעּו ְוָחָלב

  :ִהְרִּדיָמה אֹוָתם ַהָּפָרה

  .מּו מּו מּו מּו, ַאי

  ,ִהְרִּדימּו ְּבֵניֶהן ִצֳּפִרים

  ,ֶׁשִּלי ֶאְפרֹוִחים

  !ַּתְגִּבירּו נֹוף, ַּתְגִּביהּו עּוף

  .ִלי ִלי ִלי ִלי ַאי

...ִליִליִליִלי

בן" השיר:–"נומה תווי

תשנ"ב. המאוחד, הקיבוץ הוצאת ירח, הכביש על וילנסקי, "משה הספר מתוך הינם לעיל השיר תווי
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בן" הרמוני:–"נומה מלודי ניתוח
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80

נוסע-3.5.א.5 הטנדר

וילנסקי משה לחן: אורלנד, יעקב מלים:

גמליאלית אסתר ששרה כפי השינויים רשומים בסוגריים

Í �² �á�� ּוִמְׂשָּתֵרעַ  ָרחֹוק, ָרחֹוק ֹּכה  

  ,ַהָּיֵרחַ  ַעד ַהְרֵחק, ֲחרֹוד-ֵעין ִמַּנַחל

  ,ַהִּקּבּוץ ַעל ָיַרד ְּכָבר ַהַּלְיָלה ִהֵּנה

  .ַּבחּוץ רֹוֵמז, ֵמִאיר ַהּכֹוָכִבים אֹור ַרק

  ,ַהִּכֶּנֶרת ַעל ָיַרד ְּכָבר ַהַּלְיָלה-ְׁשחֹור

אֹוֶמֶרתֲאִני, ַאַחי, ִאְּתֶכם ָנאָקחּוִני

(קחוני..) ,ַהַּבחּוִרים ַאֶּתם, ִאְּתֶכם ָנאָׂשאּוִני

  .ֶלָהִרים ֵמֵעֶבר ִאְּתֶכם ָנאָׂשאּוִני

   ,ֹּכה ָיָפה ַאְּת  ִּכי, ֲעִלי: ֵאַלי אֹוְמִרים ְוֵהם

¦�Í ִּכי £�� �Û �ß(לסדום)  ,ְלַעּכוֹ  ְוַעד ִמְּסדֹום ִנַּסע  

¦�Í ִּכי £�� �Û �ßֻּכָּלם ֻּכָּלם ֻּכָּלם ִנַּסע    

  (גם אל מקום) .ָּבעֹוָלם ֵאיֶנּנּו ֶׁשעֹוד ְלָמקֹום ַאף

  ,ָרץ ֹּפה ַהֶּטְנֶּדר,נֹוֵסַעַהֶּטְנֶּדר

  – ַהִּמְפָרץ ֵעין ַעד ַהֶּמַלח ָים ִמְּׂשדֹות

  ,ָאֵפל ַלְיָלה ַהַּלְיָלה

  ?ִמֵּליל ַּלְיָלה ַמה, ַהֶּטְנֶּדר

  ,ְּבִׁשיר Î£�í ְּפַתח, ַהֶּטְנֶּדר

.ְוָצִעירָרָחבֵּבנּוִל

  – ֵמָאחֹור ֵאׁש ִאם, ִמְּלָפֵנינּו ֵאׁש ִאם

  !ַּתֲעֹצר ַאל, ַהֶּטְנֶּדר

  ,ָּכמֹוהָ  ֵמֵאִין ֲחֻתָּנה ִהְבִטיחַ  ֶאָחד

  ,ַהִּגְלֹּבעַ  ַעל ַאְרמֹון ִלי ִהְבִטיחַ  ֶאָחד

£Í: ִלי ָאַמר ֶאָחד �ò ���� ,ָרֵחל,ְמאֹוד��

¦�£�Í ִלִּבי   .ִמְתַּגְלֵּגל ֶטְנֶּדר ְּכמוֹ  ��

  ,ִּפָּתה ַרק ֵיׁש ִלי ָאְמָנם: ָאַמר ְׁשַחְרַחר ֶאָחד

Íֹאַהבֲאָבל .ֲחִניָתא ַעד ֵמַעָּזה ���́�

  ֻּכָּלם ִמֵּבין ָׁשַתק ֶאָחד ָּבחּור ְוַרק

.ֵמעֹוָלםָרִאיִתי�Ïעֹודָּפָניוְוֶאת

  ,ָוֶקֶׁשת ִחִּצים נֹוֵׂשא ָׁשם לוֹ  ָעַמד ְוהּוא

  ,ְמַבֶּקֶׁשת ָהִייִתי ִּבְלַבד אֹותוֹ  ְוֵהן

Í   ֶהָהִרים ֵּבין ְּכֵצל ֵאַלי ָׁשַתק הּוא ��

  .ַהַּבחּוִרים ִמָּכל ָיֶפה ָהָיה ְוהּוא

).ְוהּוא ָיֶפה ָהָיה ִמָּכל ַהַּבחּוִרים(

...נֹוֵסַעַהֶּטְנֶּדר

  ,ַהִּביָטה, ֵאַלי ַהֵּבט: לוֹ  ָלַחְׁשִּתי ֲאַזי

Îֹאַהבֲאִני ,ֲחִניָתא ַעד ֵמַעָּזה ���́�

Í��ְ́וֵנֵשב ּבֹוא �ßֶהָחָדׁש ַהֶּטְנֶּדר  

  .ַהְּדַבׁש ַיְרֵחי ָּכל ֶאת ָעָליו ּוְנַבֶּלה

Í ,ִליָעָנה���Ï ָׁשַתק, ֵאַלי ָׁשַתק הּוא ��

�Ï�� ִלי ִׁשָּנה ַהָּתם ִלִּבי ֶאת ִּכי ָיַדע,   

�§ �¡ ���£�ß�¦ �́ ���£�è�¬���£��Ï������¦ ���ª �±

ָנַהג הּוא ַהֶּטְנֶּדר ָּכל ֶאת, ָנַהג ְוהּוא

  .ְוָׁשַתק ְּבֶּׁשֶקט ָנַהגאֹוִתיְוַרק

,ְוַנֶּצֶרת ֲעפּוָלה ִּבְכִביׁש ָעַצר ִּפְתֹאם

Í ֵאם ַעל הֹוִריד ַהַּבחּוִרים ָּכל ֶאת �² �á��,(בדרך (לשמור

ְוִהְפִליגַּבֶּטְנֶּדרָחַטףאֹוִתיְוַרק

  ...ַיִּׂשיג �Ïֶטְנֶּדראֹוָתנּועֹוָלםְוַעד

...נֹוֵסַעַהֶּטְנֶּדר
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נוסע" השיר:–"הטנדר תווי

תפרחנה" כלניות "תמיד השירים בספר פשוטה בצורה 2הופיע

תפרחנה2 כלניות תמיד וילנסקי, הקיבוץ-משה הוצאת למלים, תשל"ח..מנגינות המאוחד,

81



82



כלניות": זר וילנסקי, "משה הספר מתוך הלקוחים התווים
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הרמוני:–"נוסע"הטנדר מלודי ניתוח
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וצלחת-3.6.א.5 לימון

וילנסקי משה לחן: אלתרמן, נתן מלים:

  . ַצַּלַחת ָאדֹון, ַעְצִמי ֶאת ַאִּציָגה ּוְבֵכן

  . ְוָאדֹון ַצַּלַחת -? ִמי ַצַּלַחת, ְסִליָחה

  ... סֹוַלַחת ֶׁשִהיא ֲאַקֶּוה, ַהְּגֶבֶרת ְוֵׁשם

...ִלימֹוןֵמי-?ַמִיםֵאיֶזה-,ֵמיִליקֹוְרִאים

  . ַצַּלַחת ָאדֹון -, ֵמי ַהְּגֶבֶרת, ֵמי ַהְּגֶבֶרת

  . ַמְסִּפיק ִּבְׁשִביִלי. ַצַּלַחת ְסָתם ִלי ִקְרִאי

  ... ְּבַיַחד ֹּפה ָהִיינּו�Ïִנְפַּגְׁשנּו לּוֵלא

  . ַמְצִחיק ֶּבֱאֶמת ֶזה –? ַמְצִחיק �Ïֶזהַהִאם

?ִלימֹוִנית ֹּכה ַאְּת  ֶזה ַמּדּועַ , ִלימֹון ֵמי הֹוי

  . ַהּיֹום ָּכל צֹוֶחֶקת ֲאִני!ָנכֹון�Ïֶזה

,ֶּדּמֹוִנית אוֹ  ַפַּטִלית אוֹ  ֶּבְנַּגִלית ֵאׁש ַאְּת 

.ִחידֹוןֲאִני –? ִחיָדה ַאְּת ? ַאְּת  ַמה ִלי ִאְמִרי

  ! ִהֵּנה ִלִּבי, ֵמי ִלי ִסְלִחי

  . ַצַּלַחת אֹותוֹ  לֹוַקַחת ֲאִני

  ! ַאְּת  Í�è ָּכל ָיָפה, ֵמי ִלי ִסְלִחי

  . ַצַּלַחת ¦�Îסֹוַלַחתֲאִני

   ִאיִדּיֹוִטי ְּבֹאֶפן ָׁשִנים ִלְחיֹות ֶאְפָׁשר

  . י'ָּכֹזאִת  ְורֹוַמְנִטיָקהַאַּוְנטּוָרה ְּבִלי

  ? ַצַּלַחת ֵיׁש ַמה – ִלימֹון, ִלימֹון

  . ְּבַיַחד ְמַעט ְלַטֵּיל ֵנֵלָכה אּוַלי

  , ְלַׁשֵּגעַ  ָיֹכְלִּתי ֻּכָּלם ַהְּגָבִרים ֶאת

,ָהֲענָֻּגה ָיִדי ַּכף ְמַׁשַּגַעת ִּכי

Îֲאָבל �ß,ֶזה, רֹוָאה ֲאִני �Ïנֹוֵגַע.

  . ְמֻׁשָּגע ְּכָבר ֲאִני ִּכי נֹוֵגַע�Ïֶזה

!ֲעֵנִני, ְמֻׁשָּגע ְּכָבר ַאָּתה ִמִּמי, ִמִּמי

Í �ê �̈,Í �ê   . ִלימֹון ִמֵּמי -? ִמִּמי? ִמִּמי -, ̈�

  ! ִמֶּמִּני ֶזה, ַצַּלַחת ָאדֹון, ִלימֹון ִמֵּמי

  . ַּפְרדֹון ַאְלֵפי, ּתֹוָדה ַאְלֵפי, ְמֹאד ָנכֹון

  . ְּבַפַחד ֵאַלי ִּתְתַיֲחִסי ַאל, ִלימֹון ֵמי הוֹ 

  . ׁשּוק ֶׁשל ִּדּבּוִרים ֵאיֶזה? ּפֹוֶחֶדת יֲאִנ

  , ַצַּלַחת ָאדֹון, ֶׁשָּבעֹוָלם ָּדָבר ִמּׁשּום

  ! ּוק'ג, ַהִּביִטי -, ִמָּיַמי ִנְבַהְלִּתי�Ïעֹוד

,ִלימֹוןִסְלִחי,ֵמיִליִסְלִחי

  . ַצַּלַחת, ¦�Îסֹוַלַחתֲאִני

  . ֻמַּנַחת ָּכֵעת ָיִדי ַעל ַאְּת 

  . ַהַּצַּלַחת ַעל ֻמַּנַחת ֲאִני

   ִאיִדּיֹוִטי ְּבֹאֶפן ָׁשִנים ִלְחיֹות ֶאְפָׁשר

�Ï�¦ י'ֶׁשָּכֹזאִת  ִאיְנִטיִליֶגְנִטית ִׂשיָחה .  

  ? ַצַּלַחת ֵיׁש ַמה -, ִלימֹון, ִלימֹון

¦�Í אּוַלי �ª ְּבַיַחד ַעְכָׁשו ְמַעט ִלְרֹקד .  

  ! ֹּגַבּה ֵאיֶזה, יָרִפים'ּגִ 'ַּת  ָרִאיִתי ֶאְתמֹול

   ָּתם ְּכמוֹ  ָּכָכה ִּבי ִהִּביט ֵמֶהם ֶאָחד

  . ַהּכֹוַבע ֶאת ִלי ָאַכל ִּכְמַעט ְוַהֵּׁשִני

  ! ְׁשָמם ִיַּמח, ַאְנְגִלית ּפֹוִליִטיָקה ַהֹּכל

.ַנַחת ֵאין ַהּפֹוִליִטיָקה ִמן, ִלימֹון ֵמי הֹוי

Îֲאָבל �ê   , ְּפִליז הֹוי, ֵיׁש ַנַחת, ַצַּלַחת, ̈�

  . ֻמְצַלַחת ֹּכה ַצַּלַחת ַאָּתה, ַמְחָמאֹות ְּבִלי

  . ֶסְרִויז ְוַאְּת , ִלימֹון ֵמי, ַצַּלַחת ֲאִני

  ! זֹוַרַחת ִלי ַאְּת  ְּכֶמֶטאֹור, ִלימֹון ֵמי הֹוי

  . ְּכַאְרמֹון ¦�Í ּוְמַחִּכים ֵריִקים ַחַּיי

  ! ַצַּלַחת ¦��Ï ִלימֹון ַאְּת  ִּבְלָעַדי ִּכי

  ! ִלימֹון ְּבִלי ַצַּלַחת ַאָּתה ּוִבְלָעַדי

  ! ִהֵּנה ִלִּבי, ֵמי ִלי ִסְלִחי

  . ַצַּלַחת אֹותוֹ  לֹוַקַחת ֲאִני

  ! ַאְּת  Í�è ָּכל ָיָפה, ֵמי ִלי ִסְלִחי

  . ַצַּלַחת ¦�Îסֹוַלַחתֲאִני

   ִאיִדּיֹוִטי ְּבֹאֶפן ָׁשִנים ִלְחיֹות ֶאְפָׁשר

  . י'ֶׁשָּכֹזאִת  ַצַּלַחת ּפֹוֵגׁש ֶׁשִּלימֹון ַעד

  ? ַצַּלַחת ֵיׁש ַמה -, ִלימֹון, ִלימֹון

  . ְּבַיַחד ְמַעט ְלַטֵּיל ֵנֵלָכה אּוַלי
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לפני שעמד כפי הטקסט את מצאתי השיר של העיבוד לתווי בצמוד הלאומית בספרייה וילנסקי מארכיון

: וילנסקי
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וצלחת" השיר:–"לימון תווי

הלאומית בספרייה ווילנסקי ארכיון מתוך המלחין, יד מכתב לקוחים :3התווים

וילנסקי3 ארכיון הלאומית, MUSהספרייה 69A 130
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המלחין: של ידו בכתב בפסנתר הליווי

91



92



וצלחת" הרמוני:–"לימון מלודי ניתוח
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האחרון-3.7.א.5 הקרב

וילנסקי משה לחן: חפר, חיים מלים:

  ַהַּצֶּמֶרת ָּתנּועַ , ִּתֹּׁשב ַאט רּוחַ 

Í�ª��é�¡ ��ã  ַַהֵּנר אֹור ּגֹוֵוע  

  עֹוֶבֶרת ַאְּת  ֵּביֵנינּונּוֶגה ַּכֲחלֹום

Í ִאיׁש ְוָכל .זֹוֵכר���́�

Í קֹוֵרא ַהּיֹום ֲעֹרב ִעם �̈ �Û �ß ַהַּנַער  

  ...ִאִּמי, ִאִּמי: לֹוֵחׁש ְוַהֵּבן

Í ְׂשַער ַיְלִּבין ָהֻאְמָנם �Û��² ִמַּצַער  

Í�£�¥ ��ã ַּבְּדִמי ִיְבַקע...  

  ֵיהֹוָמה ַּבִּמְׁשעֹול רּוחַ 

  ַעְלַעַּליו ֶאת ַמִּׁשיר ּבֹוֵדד ֵעץ

  ָּדרֹוָמה ַהּמֹוִבילֹות ַּבְּדָרִכים

  ...ַלְּקָרב יֹוֵצאת ַמְחָלָקה

  ַהַּלִיל ֶאל ֵנֵצָאה ּכֹוָכב ָהֵנץִעם

  ַקְדמֹון ִמְדָּבר חֹוֵבק ֶמְרָחִבים

¦�£�Íַנְחֹזר עֹוד ִאם, ָאחֹות, ֵיַדע ִמי ��

  ...ַאֲחרֹון הּוא ַהְּקָרב אּוַלי

  ַּבָּׁשַמִים ְוַסַהר ָיבֹוא עֹוד ֶעֶרב

Í�ª��é�¡ �̈ã ָהאֹור ִּפְתאֹום ִיְבַקע  

  ַהַּיִין ּכֹוסֹות ָנִרים,ָנֵסב ַלֻּׁשְלָחן

Í ִאיׁש ְוָכל   .ִיְזֹּכר ���́�

  ְלֶפַתע, ָאחֹות, ָנבֹוא,ָנבֹוא ַהַּסף ֶאל

ַנְׁשִעין ַהִּקיר ֶאל ִנְׁשֵקנּוֶאת

  ַּבֶּפַתח ַיַעְמדּו ָאז ֵהם ַּגם ַהּנֹוְפִלים

  .ַיְלִּבין ַּבֵּליל ּוִמְצָחם

  ֵיהֹוָמה ַּבִּמְׁשעֹול רּוחַ 

  ַעְלַעָּליו ֶאת ַיִּׁשיר ּבֹוֵדד ֵעץ

  – ָּדרֹוָמה ַהּמֹוִבילֹות ִמְּדָרִכים

  ...ִמְּקָרב ַּתְחֹזר ַמְחָלָקה

  ַהַּלִיל ִמן ִהיא ָּתׁשּוב ּכֹוָכב ִיְכֶּבה ֵעת

  ַקְדמֹון ִמְדָּבר ַיֲחֹבק ֶמְרָחִבים

¦�£�Í ׁשּוב ָחַזְרנּו, ָאחֹות, ַחְּיִכי ָנא ��

  ...ָהַאֲחרֹון ַהְּקָרב ִמִּני
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האחרון" השיר:–"הקרב תווי

של ידו בכתב השיר 4וילנסקיתווי

וילנסקי4 אוסף הלאומית, MUSהספריה 65 A205
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וילנסקי של ידו בכתב לפסנתר השיר:העיבוד של לתזמורת מפרטיטורה ודף ,
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האחרון" הרמוני:–"הקרב מלודי ניתוח
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זמנים-3.8.א.5 היו

וילנסקי משה לחן: חפר, חיים מלים:

ָיבֹוא ַהּיֹום ְועֹוד ֵּתֵשב ֶאל מּול ָהָאח

  ַהַּגב ִיְהֶיה ָּכפּוף ַּכֲחטֹוֶטֶרתְוַגם 

¡ � �̈�¦ �í�ß�Î£�̈�£�ß�  Ó�² �¥�ä�́��

  ּוְתַסֵּפר ַעל ֹזאת ַאַּגב ִעּׁשּון ִמְקֶטֶרת

  ּוִמָּסִביב, ּוִמָּסִביב ֵיֵׁשב ַהַּטף

§ £�ª �Ý �ß�́ ���¦ �®�̈��£���§ �à�Î �ò �Û �� ��

  ַּתִּזיל ִּדְמָעה ּוְתַקֵּנַח ֶאת ָהַאף

  : ָהיּו ְזַמִּנים, ָהיּו ְזַמִּנים...ְוֵתָאַנח

  ָהיּו ְזַמִּנים,

ָאז ַּבִּמְׁשָלט ָיַׁשְבנּו,

  ָהיּו ְזַמִּנים,

ָלַחְמנּו ְוָאַהְבנּו,

  –ַעְכָׁשו ָּדָבר ֵאין ְלַהִּכיר 

  ַעל ַהִּמְׁשָלט יֹוֶׁשֶבת ִעיר,

  אּוַלי ִּבְזכּות אֹוָתם ְזַמִּנים...

  ּבּוִׁשים ּוְקָרבּוְתַסֵּפר ֲאַזי ַעל ּכִ 

  ְוַהָּקָטן ֵּבין ַהְּיָלִדים ָיִעיר ְּבַלַחׁש:

  –ּוְבֵכן, ֶזה ַסָּבא ֶׁשִהִּציל ֶאת ַהַּמָּצב 

ִמַּסָּבא ֶׁשָּכֶזה, ֶּבֱאֶמת, ֶּבֱאֶמת, ֵיׁש ַנַחת...

� �®ãÜ �¡ ���Î�¬��² �  �́ ���� �� �² �ò�  Ó ��

ּוָבּה ַצֶּלֶקת ֶׁשִהְגִליָדה ִמָּׁשִנים

�Í�æ�¡ �́ã– ,ֶאת ֹזאת ֵהן ָסְבָתא ָאז ִרְּפָאה  

  ָהיּו ְזַמִּנים, ָהיּו ְזַמִּנים... –נּו, ּוֵמָאז 

  ָהיּו ְזַמִּנים...

�² �ß ���¦ �́ �° �±�£�«��ò����¬���Í£�Û �̈�ò�§ �� ��

  ְוַגם מּוָסר ַּתִּטיף ְּבקֹול ָצרּוד, ַמְזִקין,

ִחיׁש ִיְתַנֵערִּפְתאֹום, ַהְּבכֹור ֶׁשֵּביֵניֶהם 

ְוַיֲעֶנה: ַאח, ַסָּבא, ָמה ַאָּתה ֵמִבין?...

  ְוָאז ֵּתַדע ֶׁשֶּזהּו ֹחִלי ִמַּדֵּבק,

ְוָאז ַּתְחֹׁשב, אּוַלי צֹוְדִקים ֵהם ַהָּבִנים,

–ִּבְׁשָעתֹו ָהִייִתי ַּגם ֲאִני צֹוֵדק 

  ֲאָבל ַעְכָׁשו... ָהיּו ְזַמִּנים, ָהיּו ְזַמִּנים...

  ַמִּנים...ָהיּו זְ 

" סגל, אסתי של כתבה מתוך לקוחה אתהתמונה עשה הכושי
ללכת) יכול (הפלמ"ח "שלו

ops.com/esty/?p=47969-http://2nd.
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זמנים" השיר–"היו תפרחנה"תווי כלניות "תמיד הספר 5מתוך

וילנסקי5 תפרחנהמשה כלניות תמיד הקיבוץ-, הוצאת למלים, תשל"ח..מנגינות המאוחד,
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כלניות זר בספר לפסנתר העיבוד מתוך השיר :6תווי

תל6 מעריב, ספרית כלניות", זר וילנסקי ,1990אביב,-"משה
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דמארי שושנה עבור ולבנון וילנסקי ע"י שנכתב לתזמורת העיבוד :7מתוך

הלאומית,7 הספרייה וילנסקי, MUSאוסף 65 A76
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זמנים" הרמוני:–"היו מלודי ניתוח
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נגבי-3.9.א.5 ערש שיר

וילנסקי משה לחן: מוהר, יחיאל מלים:

ביתנו על רוח רוח,

צופן. אורו וכוכב

שדותינו חורש שם אבא

בן. נומה, נומה,

בלילה יחרוש זה למה,

יישן? לא ואותי

לה, פנאי אין בני, אדמתנו

בן. נומה בן, נומה

באלם אורב דבר יש

שן שוב חורצים ותנים

תלם מותח אי אבא

בן. נומה נומה,

המשק בשדות יחרוש הן

וסטן? אקדח לו למה

נשק בלי עמוק חריש אין

בן. נומה בן, נומה

בשדותינו אופל אופל,

קטן אורו והנר

תפחידנו לא חשכה

בן. נומה נומה,

שומע אני הקול מה

סואן? מפחיד, וטירטור

גומע ניר הטרקטור זה

בן. נומה בן, נומה
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נגבי" ערש השיר:–"שיר תווי

תפרחנה" כלניות "תמיד הספר מתוך לקוחים 8התווים

תפרחנה8 כלניות תמיד וילנסקי, הקיבוץ-משה הוצאת למלים, עמ'.מנגינות תשל"ח. .47המאוחד,
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עמוד כלניות" "זר הספר מתוך לפסנתר השיר :28-31עיבוד
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נגבי" ערש הרמוני:–"שיר מלודי ניתוח
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סיני-3.10.א.5 הר מול

וילנסקי משה לחן: מוהר, יחיאל מלים:

רעי אגדה, לא

רעי, אגדה, לא

עובר, חלום ולא

סיני הר מול הנה

סיני הר מול הנה

בוער. הסנה הסנה,

בשיר לוהב והוא

בנים גדודי בפי

העיר ושערי

השמשונים. ביד

יה שלהבת הנערים,-הו עיני

המנועים. ברעם יה שלהבת הו

אחי, היום, זה על יספר עוד

סיני.בשוב מעמד אל העם

חלום לא זה רעי,

חלום לא זה רעי,

הוזה, חזיון ולא

היום ועד מאז

היום ועד מאז

הסנה. בוער בוער,

און בזמר לוהט

האל בלבבות

ציון נערי של

ישראל. ורכב

יה שלהבת הנערים.....-הו עיני
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סיני" הר השיר:–"מול תווי

ירח" הכביש "על הספר מתוך 9התווים

עמ'משה9 תשנ"ב. המאוחד, הקיבוץ הוצאת ירח, הכביש על 44-43וילנסקי,
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הלאומית בספרייה וילנסקי ארכיון מתוך למקהלה בעיבוד :10השיר

הלאומית10 הספרייה וילנסקי, MUSארכיון 65 A 146
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 טבלת השוואת התקבלות השירים – 'ב.5נספח 

כחלק מעבודת השדה התבקשו מנחי השירה בציבור שראיינתי למלא ביחד אתי שאלון המציין את מידת 

השימוש בשירים בערבי השירה בציבור ובאירועים מיוחדים כגון טקסי יום הזיכרון, קבלות שבת וכדומה. 

ומהם יכולתי  © Microsoft Office Excel 2010נת השאלונים הוכנסו לתוך טבלה מסכמת בתוכאת 

נוספים שלא נבחנו במסגרת המחקר והן  הטבלאות כוללות גם שיריםשיר עצמו. ללמוד על מידת השימוש ב

 של מלחינים נוספים לצורכי השוואה ולשימוש במחקרים עתידיים. כוללות גם שירים 

 בות המיוחדת בהקשר הביצוע הספציפי.כשלעצמם, בגלל החשי קידודימי זיכרון קבלו  הערה: 

 כלומר, יש שירים שמבוצעים בהקשרי שירה בציבור, אולם רק בהקשר הספציפי של יום הזיכרון 

  - מקרא

 לעולם לא 0

 תמיד 4

 חג וימי זיכרוןימי ב 3

 רחוקותלעתים  2
 

 טבלה מסכמת של תדירות השירים לפי מנחי השירה בציבור שרואינו

 אפי נצר עינת שרוף משה להב גבי ברלין יוסי לב שרהלה שרון רשם השי המלחין

        

 2 2 4 0 4 4 החליל דוד זהבי

 4 0 4 2 4 4 אני נושא עמי דוד זהבי

 3 4 0 4 4 4 הליכה לקיסריה דוד זהבי

 4 4 4 4 4 4 הן אפשר דוד זהבי

 4 4 4 4 4 4 זמר לספינה דוד זהבי

 4 2 4 4 4 4 יצאנו אט דוד זהבי

 2 0 0 2 4 4 ירדה השבת דוד זהבי

 3 3 4 4 4 4 מלאו אסמינו בר דוד זהבי

 4 4 4 4 4 4 ניגונים דוד זהבי

 2 0 4 0 4 4 ארחה במדבר דוד זהבי

        

 4 4 4 4 4 4 היו לילות מרדכי זעירא

 4 2 4 4 3 4 לילה לילה מרדכי זעירא

 4 0 4 4 4 4 מה אומרות עינייך מרדכי זעירא

 4 0 4 4 4 4 שני שושנים מרדכי זעירא

 2 0 4 4 4 4 ליל גליל מרדכי זעירא

 0 0 3 2 0 2 ככה כך ולא אחרת מרדכי זעירא

 0 0 4 0 0 4 השיר אלייך מרדכי זעירא

 0 0 4 0 2 4 נגן וגב מרדכי זעירא

 0 4 4 4 4 4 חולצה כחולה מרדכי זעירא

 4 0 4 4 4 4 על גבעות שיך אבריק מרדכי זעירא

        

        

 2 0 4 4 0 4 בים בם בום משה וילנסקי

 0 0 0 0 2 4 בין מגל וחרב משה וילנסקי
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 0 0 0 2 2 4 בכל זאת יש בה משהו משה וילנסקי

 0 2 4 0 4 0 בכרם תימן משה וילנסקי

 2 2 0 2 4 4 בת שבע משה וילנסקי

 0 2 4 0 4 0 גדליה רבע איש משה וילנסקי

 0 0 4 2 4 2 דודה הגידי לנו כן סקימשה וילנ

 4 4 4 4 4 4 הורה ממטרה משה וילנסקי

 4 0 4 4 4 4 הורה נתגבר משה וילנסקי

 0 2 0 2 2 4 הטנדר נוסע משה וילנסקי

   4  0  הי דו די דה משה וילנסקי

 3 0 0 0 2 4 היה היו אי פעם משה וילנסקי

 4 2 4 4 2 4 היו זמנים משה וילנסקי

 4 0 4 4 4 4 המלח שלי ילנסקימשה ו

 0 3 0 2 3 4 הקרב האחרון משה וילנסקי

 4 2 4 4 4 4 הרועה הקטנה מן בגיא משה וילנסקי

 0 0  0 0 0 השדרה משה וילנסקי

 4 2 4 4 4 4 ונצואלה משה וילנסקי

 0 0 0 0 2 4 זה שנולד ליד הים משה וילנסקי

 4 4 4 4 4 4 זוהי יפו משה וילנסקי

 0 2 2 0 4 4 זכריה בן עזרא לנסקימשה וי

  0 2 2 0 0 חג לי משה וילנסקי

 4 0 4 2 4 4 חיימקה שלי משה וילנסקי

 4 4 4 4 4 4 חסקה משה וילנסקי

 4 2 4 2 4 4 טנגו כפר סבא משה וילנסקי

 4 4 4 4 4 4 יא משלטי משה וילנסקי

 0 0 0 2 4 4 יש לי חלום משה וילנסקי

 4 0 4 4 4 4 מוניתכיתה אל משה וילנסקי

 4 2 0 2 4 4 כלניות משה וילנסקי

 0 0 0 2 2 4 כרמלית משה וילנסקי

 4 0 2 2 2 4 כשהיינו ילדים משה וילנסקי

 4 0 0 0 0 4 לילה של פריחות משה וילנסקי

 0 0 0 2 0 4 לימון וצלחת משה וילנסקי

 0 0 0 0 0 4 מאין תבואה שירי משה וילנסקי

 2 0 4 2 4 4 ורמגדל משה וילנסקי

 0 2 4 4 4 4 מול הר סיני משה וילנסקי

 0 0  0 0 4 נומה בן משה וילנסקי

 0  4 2 4 4 סרנדה לעדה משה וילנסקי

 4 4 0 2 4 4 סתיו משה וילנסקי

 0 2 0 4 2 4 צ'יזבט משה וילנסקי

 0 2 0 2 4 4 צריך לצלצל פעמיים משה וילנסקי

 4 0 0 2 4 4 רחל משה וילנסקי

 0 0 0 2 4 4 שיר הפלאפל ה וילנסקימש

 0 0 4 0 4 4 שיר ליל שבת משה וילנסקי

 4 0 4 2 4 4 שיר ערש נגבי משה וילנסקי

 2 0 4 2 4 4 שיר המעיין משה וילנסקי

 0 0 2 2 4 4 תותחים במקום גרביים משה וילנסקי

 4 0 0 0 4 4 תני לו פרח משה וילנסקי
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 4 0 4 4 4  פה בארץ חמדת קיחנינא קרצ'בס

 0 4 0 0 0 4 נא הגידי ילדתי חנינא קרצ'בסקי

 4 0 4 2 2 4 אגדה )על שפת ים כנרת( חנינא קרצ'בסקי

 4 0 0 2 4 4 בשדמות בית לחם חנינא קרצ'בסקי

 4 0 4 4 4 4 אל ראש ההר חנינא קרצ'בסקי

        

        

 0 0 2 2 4 4 ודויד יפה עיניים מתתיהו שלם

 0 0 0 2 4 4 שבת בכפר )נטו צללים( מתתיהו שלם

 0 0 0 2 4 4 שה וגדי מתתיהו שלם

 4 3 4 4 4 4 שיבולת בשדה מתתיהו שלם

 2 3 2 4 4 4 פנה הגשם מתתיהו שלם

        

        

 4 4 4 4 4 4 באה מנוחה ליגע דניאל סמבורסקי

 0 0 4 4 4 4 במזרח זורח ורד דניאל סמבורסקי

 0 0 0 2 0 4 הך פטיש דניאל סמבורסקי

 0 0 4 4 4 4 זמר הפלוגות דניאל סמבורסקי

 4 0 4 4 4 4 בהרים כבר השמש דניאל סמבורסקי

 4 0 4 4 4 4 פנינו אל השמש העולה דניאל סמבורסקי

        

        

 0 0 0 2 4 0 מגדים לרעי עמנואל זמיר

 4 4 4 2 4 2 באר בשדה עמנואל זמיר

 0 0 0 2 4 4 השועל מנואל זמירע

 0 4 4 4 4 4 דבקה החמור עמנואל זמיר

 0 0 0 0 2 0 שיר ליום כלולות עמנואל זמיר

 0 2 0 4 4 4 דבקה רפיח עמנואל זמיר

 4 0 4 4 4 4 ערב שח עמנואל זמיר

        

        

 4 4 4 4 4 4 אדוני השופט סשה ארגוב

 0 0 4 0 2 4 אראהובתי שלי לבנת צוו סשה ארגוב

 0 0 2 0 0 4 אל הגבים סשה ארגוב

 0 3 3 2 3 4 אליפלט סשה ארגוב

 0 0 0 0 4 4 אם תרצי סשה ארגוב

 0 0 4 0 0 2 אנקש סשה ארגוב

 4 0 4 0 4 4 בלדה על נערי שגדל סשה ארגוב

 0 0 0 0 0 4 בראשית סשה ארגוב

 0 0 2 0 0 4 דוד שמש ואנטנה סשה ארגוב

 4 0 4 4 4 4 דינה ברזילי סשה ארגוב

 0 0 0 0 0 4 האהבה שלי אינה תלויה בדבר סשה ארגוב

 4 4 4 4 4 4 האם אמרו לך פעם סשה ארגוב

 0 0 0 0 4  האמנם סשה ארגוב

 0 0 0 0 0 0 הוא הלך בשדות סשה ארגוב
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 4 3 4 3 3 4 הוא לא ידע את שמה סשה ארגוב

 0 0 0 0 4 4 החולמים אחר השמש סשה ארגוב

 0 0 4 2 0 4 החופש תם סשה ארגוב

 0 0 0 0 0 0 היה נא טוב אלי סשה ארגוב

 0 0 4 2 4 4 הכל זהב סשה ארגוב

 4 0 2 2 4 4 הם בזמר הזה סשה ארגוב

 0 0 2 2 2 4 הפלמחניק מחפש את המחר סשה ארגוב

 4 3 4 3 3 4 הרעות סשה ארגוב

 0 0 0 0 0 4 השכם השכם בבוקר סשה ארגוב

 0 0 4 2 4 4 השמלה הסגולה ארגובסשה 

 0 0 0 2 0 4 וידוי סשה ארגוב

 0 0 4 4 4 4 זמר אהבה לים סשה ארגוב

 0 0 4 2 4 4 זמר מפוחית סשה ארגוב

 0 0 2 2 4 4 חופשה באדום סשה ארגוב

 0 0 0 0 0 0 חמוריקו סשה ארגוב

 0 0 4 2 2 4 יוסי ילד שלי מוצלח סשה ארגוב

 4 0 4 4 4 4 ככה סתם סשה ארגוב

 4 0 4 2 4 4 כשאור דולק בחלונך סשה ארגוב

 4 0 4 4 4 4 כשאת אומרת לא סשה ארגוב

 4 0 0 4 4 4 לילה בדרום סשה ארגוב

 4 0 4 4 4 4 למדבר סשה ארגוב

 4 0 4 2 4 4 לפנות ערב סשה ארגוב

 0 0 0 0 0 2 מעבר לתכלת סשה ארגוב

 0 0 0 0 4 4 משירי ארץ אהבתי סשה ארגוב

 2 0 0 0 0 2 עוד מחכה לאחד סשה ארגוב

 4 0 4 4 3 4 עמיחי סשה ארגוב

 0 4 4 2 4 4 פנס בודד סשה ארגוב

 0 0 0 2 2 4 פרחים ונערות סשה ארגוב

 0 0 0 0 0 4 קונצרטינה וגיטרה סשה ארגוב

 4 0 4 4 3 4 שיר אהבה חיילי סשה ארגוב

 4 0 4 0 4 4 שיר ארץ סשה ארגוב

 0 0 4 4 4 4 שיר הסנדלר בסשה ארגו

 0 2 4 0 4 4 שיר ערש סשה ארגוב
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 טבלה מסכמת ומשווה של מספר המופעים באחוזים של השירים לפי שם השיר.

 בציבור השירה מנחי אצל המבוצעים השירים של( באחוזים) המופעים מספר את מציינים האחוזים סימני
 .בציבור השירה מנחי ששת עם הראיונות לאותטב מהשוואת שעלה כפי,  לפי הקידודים השונים

 לדוגמא: 

 בשיר 'ככה כך ולא אחרת של זעירא':

 0% -  תמיד' מבוצע תמיד )כלומר אצל אף אחד מהמנחים השיר לא מבוצע'-  
 (,6מתוך  מופעים 0    

 00% - מבוצע 'לא מהמנחים שנשאלו השיר 'לעולם 00%ומר אצל 'לעולם לא'  )כל - 
 (, 6מתוך  מופעים 3    

 76.61% - ימי 'ב מבוצעמהמנחים שנשאלו השיר אחד רק אצל  –רון )כלומר בימי חג וימי זיכ
 (,6מתוך  מופע אחד -' חג וימי זיכרון    

 33% - לעתים רחוקות'המנחים השיר מופיע מ 7/3 רק אצל –)כלומר  לעתים רחוקות' –  
 (.6מופעים מתוך  2    

 

 מרדכי זעירא

תמיד   שם השיר
 )מופעים(

תמיד 
 באחוזים

לעולם לא  
 )מופעים(

 -לעולם לא 
 באחוזים

ימי חג וימי 
 זיכרון

 מופעים()

חג וימי ימי 
 באחוזים זיכרון

רחוקות 
 )מופעים(

אירועים 
 באחוזים

 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 6 היו לילות

 16.67% 1 16.67% 1 0.00% 0 66.67% 4 לילה לילה
מה אומרות 

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 עינייך

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 שני שושנים

 16.67% 1 0.00% 0 16.67% 1 66.67% 4 ליל גליל
ככה כך ולא 

 33.33% 2 16.67% 1 50.00% 3 0.00% 0 אחרת

 0.00% 0 0.00% 0 66.67% 4 33.33% 2 השיר אלייך

 16.67% 1 0.00% 0 50.00% 3 33.33% 2 נגן עוגב

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 חולצה כחולה
על גבעות 

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 שיך אבריק

 

 דוד זהבי

תמיד   שם השיר
 )מופעים(

תמיד 
 באחוזים

לעולם לא  
 )מופעים(

לעולם לא 
 באחוזים -

ימי חג 
 וימי זיכרון

 )מופעים(

חג וימי ימי 
 באחוזיםזיכרון 

רחוקות 
 )מופעים(

אירועים 
 באחוזים

                  

 33.33% 2 0.00% 0 16.67% 1 50.00% 3 החליל

 16.67% 1 0.00% 0 16.67% 1 66.67% 4 אני נושא עמי

 0.00% 0 16.67% 1 16.67% 1 66.67% 4 הליכה לקיסריה

 6 הן אפשר
100.00

% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 6 זמר לספינה
100.00

% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 16.67% 1 0.00% 0 0.00% 0 83.33% 5 יצאנו אט

 33.33% 2 0.00% 0 33.33% 2 33.33% 2 ירדה השבת

 0.00% 0 33.33% 2 0.00% 0 66.67% 4 מלאו אסמינו בר

 6 ניגונים
100.00

% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 16.67% 1 0.00% 0 33.33% 2 50.00% 3 ארחה במדבר
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 משה וילנסקי

תמיד   שם השיר
 )מופעים(

תמיד 
 באחוזים

לעולם לא  
 )מופעים(

לעולם לא 
- 

 זיםבאחו

ימי חג וימי 
 זיכרון

 )מופעים(

חג וימי זיכרון ימי 
 באחוזים

רחוקות 
 )מופעים(

אירועים 
 באחוזים

 16.67% 1 0.00% 0 33.33% 2 50.00% 3 בים בם בום

 16.67% 1 0.00% 0 66.67% 4 16.67% 1 בין מגל וחרב
בכל זאת יש בה 

 33.33% 2 0.00% 0 50.00% 3 16.67% 1 משהו

 16.67% 1 0.00% 0 50.00% 3 33.33% 2 בכרם תימן

 50.00% 3 0.00% 0 16.67% 1 33.33% 2 בת שבע

 16.67% 1 0.00% 0 50.00% 3 33.33% 2 גדליה רבע איש

 33.33% 2 0.00% 0 33.33% 2 33.33% 2 דודה הגידי לנו כן

 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 6 הורה ממטרה

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 הורה נתגבר

 50.00% 3 0.00% 0 33.33% 2 16.67% 1 הטנדר נוסע

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 16.67% 1 הי דו די דה

 16.67% 1 16.67% 1 50.00% 3 16.67% 1 היה היו אי פעם

 33.33% 2 0.00% 0 0.00% 0 66.67% 4 היו זמנים

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 המלח שלי

האחרוןהקרב   1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 
הרועה הקטנה מן 

גיאה  5 83.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 

 0.00% 0 0.00% 0 83.33% 5 0.00% 0 השדרה

 16.67% 1 0.00% 0 0.00% 0 83.33% 5 ונצואלה

 16.67% 1 0.00% 0 66.67% 4 16.67% 1 זה שנולד ליד הים

 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 6 זוהי יפו

 33.33% 2 0.00% 0 33.33% 2 33.33% 2 זכריה בן עזרא

 33.33% 2 0.00% 0 50.00% 3 0.00% 0 חג לי

 16.67% 1 0.00% 0 16.67% 1 66.67% 4 חיימקה שלי

 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 6 חסקה

 33.33% 2 0.00% 0 0.00% 0 66.67% 4 טנגו כפר סבא

ייא משלט  6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 16.67% 1 0.00% 0 50.00% 3 33.33% 2 יש לי חלום

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 כיתה אלמונית

 33.33% 2 0.00% 0 16.67% 1 50.00% 3 כלניות

 33.33% 2 0.00% 0 50.00% 3 16.67% 1 כרמלית

 50.00% 3 0.00% 0 16.67% 1 33.33% 2 כשהיינו ילדים

 0.00% 0 0.00% 0 66.67% 4 33.33% 2 לילה של פריחות

 16.67% 1 0.00% 0 66.67% 4 16.67% 1 לימון וצלחת

 0.00% 0 0.00% 0 83.33% 5 16.67% 1 מאין תבואה שירי

 33.33% 2 0.00% 0 16.67% 1 50.00% 3 מגדלור

 16.67% 1 0.00% 0 16.67% 1 66.67% 4 מול הר סיני

בן נומה  1 16.67% 4 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 

 16.67% 1 0.00% 0 16.67% 1 50.00% 3 סרנדה לעדה

 16.67% 1 0.00% 0 16.67% 1 66.67% 4 סתיו

 33.33% 2 0.00% 0 33.33% 2 33.33% 2 צ'יזבט
צריך לצלצל 

 33.33% 2 0.00% 0 33.33% 2 33.33% 2 פעמיים

 16.67% 1 0.00% 0 33.33% 2 50.00% 3 רחל

 16.67% 1 0.00% 0 50.00% 3 33.33% 2 שיר הפלאפל
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 0.00% 0 0.00% 0 50.00% 3 50.00% 3 שיר ליל שבת

 16.67% 1 0.00% 0 16.67% 1 66.67% 4 שיר ערש נגבי

 33.33% 2 0.00% 0 16.67% 1 50.00% 3 שיר המעיין
תותחים במקום 

 33.33% 2 0.00% 0 33.33% 2 33.33% 2 גרביים

י לו פרחתנ  3 50.00% 3 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 

 חנינא קרצ'בסקי

תמיד   שם השיר
 )מופעים(

תמיד 
באחוזי

 ם

לעולם לא  
 )מופעים(

 -לעולם לא 
 באחוזים

ימי חג וימי 
 )מופעים( זיכרון

חג וימי ימי 
 באחוזיםזיכרון 

רחוקות 
 )מופעים(

אירועים 
 באחוזים

פה בארץ 
 4 חמדת

66.67

% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

נא הגידי 
 2 ילדתי

33.33
% 4 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 

אגדה )על 
שפת ים 

 3 כנרת(
50.00

% 1 16.67% 0 0.00% 2 33.33% 

בשדמות בית 
 3 לחם

50.00

% 2 33.33% 0 0.00% 1 16.67% 

 5 אל ראש ההר
83.33

% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

 

 מתתיהו שלם

תמיד   שם השיר
 )מופעים(

יד תמ
 באחוזים

לעולם לא  
 )מופעים(

 -לעולם לא 
 באחוזים

ימי חג וימי 
 )מופעים( זיכרון

חג וימי ימי 
 באחוזיםזיכרון 

רחוקות 
 )מופעים(

אירועים 
 באחוזים

ודויד יפה 
 2 עיניים

33.33

% 2 33.33% 0 0.00% 2 33.33% 

שבת בכפר 
 2 )נטו צללים(

33.33
% 3 50.00% 0 0.00% 1 16.67% 

 2 שה וגדי
33.33

% 3 50.00% 0 0.00% 1 16.67% 

שיבולת 
 5 בשדה

83.33
% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00% 

 3 פנה הגשם
50.00

% 0 0.00% 1 16.67% 2 33.33% 

 

 דניאל סמבורסקי

תמיד   שם השיר
 )מופעים(

תמיד 
 באחוזים

לעולם לא  
 )מופעים(

 -לעולם לא 
 באחוזים

ימי חג וימי 
 )מופעים( זיכרון

 חג וימיימי 
 באחוזיםזיכרון 

רחוקות 
 )מופעים(

אירועים 
 באחוזים

באה מנוחה 
 6 ליגע

100.00

% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

במזרח זורח 
 4 ורד

66.67
% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 

 1 הך פטיש
16.67

% 4 66.67% 0 0.00% 1 16.67% 

 4 זמר הפלוגות
66.67

% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 

בהרים כבר 
 5 השמש

83.33

% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 
פנינו אל 

השמש 
 5 העולה

83.33

% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

 

 

 

 עמנואל זמיר

תמיד   שם השיר
 )מופעים(

תמיד 
 באחוזים

לעולם לא  
 )מופעים(

 -לעולם לא 
 באחוזים

ימי חג וימי 
 )מופעים( זיכרון

חג וימי ימי 
 באחוזיםזיכרון 

רחוקות 
 )מופעים(

 אירועים
 באחוזים

מגדים 
 1 לרעי

16.67

% 4 66.67% 0 0.00% 1 16.67% 
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באר 
 4 בשדה

66.67

% 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 

 2 השועל
33.33

% 3 50.00% 0 0.00% 1 16.67% 

דבקה 
 5 החמור

83.33

% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 
שיר ליום 

 16.67% 1 0.00% 0 83.33% 5 0.00% 0 כלולות

דבקה 
 3 רפיח

50.00

% 2 33.33% 0 0.00% 1 16.67% 

 5 ערב שח
83.33

% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 

 

 סשה ארגוב

תמיד   שם השיר
 )מופעים(

תמיד 
 באחוזים

לעולם לא  
 )מופעים(

 -לעולם לא 
 באחוזים

ימי חג וימי 
 זיכרון

 )מופעים(

חג וימי ימי 
זיכרון 

 באחוזים

רחוקות 
)מופעים

) 

אירועים 
 באחוזים

 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 6 אדוני השופט
אהובתי שלי 

 16.67% 1 0.00% 0 50.00% 3 33.33% 2 לבנת צוואר

 16.67% 1 0.00% 0 66.67% 4 16.67% 1 אל הגבים

 16.67% 1 50.00% 3 16.67% 1 16.67% 1 אליפלט

 0.00% 0 0.00% 0 66.67% 4 33.33% 2 אם תרצי

 16.67% 1 0.00% 0 66.67% 4 16.67% 1 אנקש
בלדה על נערי 

 0.00% 0 0.00% 0 33.33% 2 66.67% 4 שגדל

 0.00% 0 0.00% 0 83.33% 5 16.67% 1 בראשית
דוד שמש 

 16.67% 1 0.00% 0 66.67% 4 16.67% 1 ואנטנה

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 דינה ברזילי
האהבה שלי 
אינה תלויה 

 0.00% 0 0.00% 0 83.33% 5 16.67% 1 בדבר
האם אמרו לך 

 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 6 פעם

 0.00% 0 0.00% 0 66.67% 4 16.67% 1 האמנם
הוא הלך 

 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 6 0.00% 0 בשדות
הוא לא ידע 

 0.00% 0 50.00% 3 0.00% 0 50.00% 3 את שמה
החולמים אחר 

 0.00% 0 0.00% 0 66.67% 4 33.33% 2 השמש

חופש תםה  2 33.33% 3 50.00% 0 0.00% 1 16.67% 
היה נא טוב 

 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 6 0.00% 0 אלי

 16.67% 1 0.00% 0 33.33% 2 50.00% 3 הכל זהב

 33.33% 2 0.00% 0 16.67% 1 50.00% 3 הם בזמר הזה
הפלמחניק 
מחפש את 

 50.00% 3 0.00% 0 33.33% 2 16.67% 1 המחר

 0.00% 0 50.00% 3 0.00% 0 50.00% 3 הרעות
השכם השכם 

 0.00% 0 0.00% 0 83.33% 5 16.67% 1 בבוקר
השמלה 
 16.67% 1 0.00% 0 33.33% 2 50.00% 3 הסגולה

 16.67% 1 0.00% 0 66.67% 4 16.67% 1 וידוי
זמר אהבה 

 0.00% 0 0.00% 0 33.33% 2 66.67% 4 לים

 16.67% 1 0.00% 0 33.33% 2 50.00% 3 זמר מפוחית

 33.33% 2 0.00% 0 33.33% 2 33.33% 2 חופשה באדום

 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 6 0.00% 0 חמוריקו
יוסי ילד שלי 

 33.33% 2 0.00% 0 33.33% 2 33.33% 2 מוצלח

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 ככה סתם
כשאור דולק 

 16.67% 1 0.00% 0 16.67% 1 66.67% 4 בחלונך
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ת אומרת כשא
 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 לא

 0.00% 0 0.00% 0 33.33% 2 66.67% 4 לילה בדרום

 0.00% 0 0.00% 0 16.67% 1 83.33% 5 למדבר

 16.67% 1 0.00% 0 16.67% 1 66.67% 4 לפנות ערב

 16.67% 1 0.00% 0 83.33% 5 0.00% 0 מעבר לתכלת
משירי ארץ 

 0.00% 0 0.00% 0 66.67% 4 33.33% 2 אהבתי
עוד מחכה 

 33.33% 2 0.00% 0 66.67% 4 0.00% 0 לאחד

 0.00% 0 16.67% 1 16.67% 1 66.67% 4 עמיחי

 16.67% 1 0.00% 0 16.67% 1 66.67% 4 פנס בודד

 33.33% 2 0.00% 0 50.00% 3 16.67% 1 פרחים ונערות
קונצרטינה 

 0.00% 0 0.00% 0 83.33% 5 16.67% 1 וגיטרה
שיר אהבה 

 0.00% 0 16.67% 1 16.67% 1 66.67% 4 חיילי

 0.00% 0 0.00% 0 33.33% 2 66.67% 4 שיר ארץ

 0.00% 0 0.00% 0 33.33% 2 66.67% 4 שיר הסנדלר

 16.67% 1 0.00% 0 33.33% 2 50.00% 3 שיר ערש
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  השירים תיארוך טבלאות  -' ג .5נספח 

 .ורשף שחר אצל ישראליים הארץ השירים ברפרטואר והופעתם  

 הערה: 

 .0591שחר לא מופיעים שירים שלא הופיעו בדפוס לפחות ארבע פעמים או שנכתבו לאחר שנת נתן אצל 
 יעל רשף בדקה את התקבלות השירים אצל אינפורמנטים שונים וצמצמה את רשימתו של שחר.

 מרדכי זעירא

מס עמוד  מחבר הטקסט שם השיר
 באונתולוגיה

שנת 
 כתיבה

מספור  שם השיר לפי שחר
נתן 

 שחר

מספור 
יעל 
 רשף

 הערה

אורחת גמלים 
 )דין דין(

 לא אצל שחר   תחילת שנות השלושים 128 עמנואל הרוסי

מלחה"ע  96 נתן אלתרמן איה
 השנייה

  285 170 במשעול הרץ הגאיה

אל תירא עבדי 
 יעקב

  349 250 אל תירא עבדי יעקב 1932 147 עמנואל הרוסי

אל תפחדי תמר 
 תימן()בכרם 

 לא אצל שחר     28 נתן אלתרמן

אנו נושאים 
 לפידים

אמצע  142 זאב
שנות 

 השלושים

  10 235 אנו נושאים לפידים

אשרי האיש ישא  1928 32 יצחק שנהר אשרי האיש
 אלומות

214   

בין עופרת 
לעופרת )בגלעד 

 שוטפים(

 לא אצל שחר    1942 94 יעקב אורלנד

בלילות לא שנת 
 )מה לאה הלב(

 לא אצל שחר   סוף שנות השלושים 73 רחל

איש היה בישראל בר  1929 134 לוין קיפניס בר כוכבא
 כוכבא

378 354  

גם לשקט יש 
 קול

 לא אצל שחר   תחילת שנות השישים 62 יוסי גמזו
 0591נכתב אחרי 

 לא אצל שחר   תחילת שנות החמישים 144 מסורתי דוד מלך
 0591נכתב אחרי 

האילן )אור 
ותכלת על 

 ראשי(

 לא אצל שחר   שנות החמישים 136 רפאל ספורטה
 0591נכתב אחרי 

  339 774 הבו לבנים אין פנאי 1931 118 אלכסנדר פן הבו לבנים

הגדודנים )היו 
 ימים(

היו ימים של תכלת  1942 92 יעקב אורלנד
 וברק

906 371  

הודיה )לוית 
 אותי ארצי(

  373 1807 לוית אותי ארצי בלובן 1945 100 מרדכי זעירא

 לא אצל שחר   מלחה"ע השנייה 152 יצחק יצחק הורה בנכר

 לא אצל שחר    1958 150 יעקב אורלנד הורה בראשית
 0591נכתב אחרי 

הורה טוב 
 )סובבוני(

אמצע  154 יעקב אורלנד
שנות 

 השלושים

סובבוני להט אש 
 בוערת

2263 42  

היה או לא היה 
)בכל פגישה 

 מקרית(

 לא אצל שחר    1939 70 אלכסנדר פן

 לא אצל שחר    1939 20 יעקב אורלנד היו לילות

   2636 ראיתיך עם כד צמוד 1948 112 אברהם חל[י הכד

המנון להפועל 
)להבה( )שיר 

 המרד

 לא אצל שחר   אמצע שנות השלושים 122 עמנואל הרוסי

המנון לט"ו 
בשבט )ברחבי 

 כרמי מולדת(

שנות  137 שמואל בס
 השלושים

  78 1074 ברחבי כרמי מולדת

 לא אצל שחר   תחילת שנות השלושים 44 יהודה בורלא הנאוה

הנה תמו יום 
 קרב וערבו

 לא אצל שחר    1960 68 נתן אלתרמן
 0591נכתב אחרי 

 לא אצל שחר   סוף שנות השלושים 74 רחל העברת ידך

העלמה )דום 
טותה העלמה 

 בפלך(

 לא אצל שחר    1960 66 נתן אלתרמן
 0591נכתב אחרי 

 לא אצל שחר   שנות השלושים 130 אהרון אשמן השועל

אלייך השיר 
 )סתו בחלונות(

 לא אצל שחר   תחילת שנות הארבעים 42 יעקב אורלנד

השיר לנח"ל 
 )מי בולע(

 לא אצל שחר   שנות החמישים 110 יעקב אורלנד
 0591נכתב אחרי 
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תחילת  140 לקט פסוקים וכי תבואו
שנות 

 השלושים

   1677 וכי תבוא אל הארץ

זיכריני 
)זיכריני ביין 

 הטוב(

 לא אצל שחר   הארבעיםתחילת שנות  46 אהרון אשמן
 0591נכתב אחרי 

זמר הדגלים 
)רונו רונו 

 עמלים(

סוף שנות  120 יעקב אורלנד
 השלושים

  201 2672 רונו רונו עמלים כי 

זמר נוגה 
 )התשמע קולי(

 לא אצל שחר   סוף שנות השלושים 78 רחל

חג היום 
)יוצאים 

 יוצאים אנחנו(

   1371 יוצאים יוצאים אנחנו 1949-50 135 לוין קיפניס

חולצה כחולה והיא  1925-6 121 מרדכי זעירא חולצה כחולה
 עולה

השיר הראשון של  613 3644
 זעירא

חמשה יצאו מולדת  1938 84 ש. שלום חמישה
 לבנות

57   

חניתה )לילה 
 משתרע(

לילה משתרע אש מן  1938 86 יעקב אורלנד
 ההרים

1834 224  

יודקה )נזכור 
 איך ימים(

נזכור איך ימים  1948 110 עודד אבישר
 ארוכים

2193 ??  

תחילת  36 אלכסנדר פן כינרת
שנות 

 השלושים

כנרת כנרת אליך 
 נמשכת

1716 275  

סוף שנות  40 אהרון אשמן כך ולא אחרת
 השלושים

  215 1683 ככה כך ולא אחרת

ליובל )ליובל 
 לאחי(

 לא אצל שחר    1940 132 יעקב אורלנד

שנות סוף  34 נתן אלתרמן ליל גליל
 השלושים

  364 1692 כל הכפר שוקט רוגע

לילה לילה הרוח גוברת  1948 22 נתן אלתרמן לילה לילה
 )צ"ל עוברת(

1830 31  

 לא אצל שחר   תחילת שנות החמישים 145 ר' שלמה אלקבץ לכה דודי

תחילת  141 ספר נחמיה לכו ונבנה
שניות 

 השלולים

   1860 לכו ונבנה את חומת

  158 1869 למולדתי הבאת אותי 1929 26 אביחנןהלל  למולדתי

מה אומרות 
עינייך )שמש 

 רד לים(

 לא אצל שחר    1955 56 יצחק שנהר
 0591נכתב אחרי 

מי בונה 
 ירושלים

 לא אצל שחר   תחילת שנות השלושים 153 מרדכי זעירא

נגן עוגב )כל 
 איש פורט(

סוף שנות  54 יעקב אורלנד
 הארבעים

  ?? 3629 כל איש פורט על עוגבו

 לא אצל שחר   שנות השלושים 50 ש. שלום נדנדה

נח אמיץ כח 
 )רצה הילד נח(

 לא אצל שחר   שנות השלושים 131 בנימין כספי

ניגון עתיק )אם 
 תרדנה בליל(

 לא אצל שחר    1960 64 נתן אלתרמן
 0591נכתב אחרי 

אמצע  38 יעקב אורלנד ניע נוע
שנות 

 השלושים

  265 2213 ניע נועו עננים

 לא אצל שחר   סוף שנות החמישים 63 יצחק קצנלסון נעולנ היא דלתי
 0591נכתב אחרי 

סוף שנות  156 אהרון אשמן עד אור הבוקר
 השלושים

  140 2289 עד אור הבוקר עד שחר

עוד שיר אחד 
 )ימים גולשים(

 לא אצל שחר    1968 60 מרדכי זעירא
 0591נכתב אחרי 

על גבעות שיך 
אבריק )אדמה 

 אדמתי(

  3 270 אדמה אדמתי רחומה 1939 80 אלכסנדר פן

אברהם  על הסלע
 שלונסקי

תחילת  124
שנות 

 השלושים

  270 1732 על הסלע הך הך שיר

עם סגולה 
)שישו ושמחו 

 בעם ה'(

תחילת  148 יצחק שנהר
שנות 

 השלושים

   2777 שישו ושימחו בעם ה'

פזמורת חיילים 
 )חברה לצים(

 לא אצל שחר   מלחה"ע השנייה 102 יעקב אורלנד

 לא אצל שחר    1939 127 זעיראמרדכי  פיל פילון

פקדת בארץ ותשוקקה  1934-5 138 תהלים ס"ה פקדת הארץ
 )פקדת הארץ ותשקקה(

2504   

רועה קטן 
)עדרים דודי 

 נתן(

שנות  129 עמנואל הרוסי
 השלושים

   2293 עדרים דודי נתן מתנה

רק את לי 
נותרת )אחת 

 היתה(

 לא אצל שחר   תחילת שנות השישים 58 עודד אבישר
 0591נכתב אחרי 

שועלי שמשון 
)הו הו שועליו 

 של שמשון(

 לא אצל שחר    1948 108 אורי אבנרי
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שיר החי"ל 
 )דמנו נהר(

  218 151 דמנו נהר ואשד 1943 101 יעקב אורלנד

שיר הליגיונות 
 )צבא צבא(

צבא צבא מה טובו  1940 90 יעקב אורלנד
 אהליך

2535 216  

שיר המגן 
 והמרי

שנות  106 יעקב אורלנד
 הארבעים

  367 606 בלילה באין אור דרכו

שיר הרשת 
)הזקן 

 מנהריים(

 לא אצל שחר 330 2491 פלייר פיוש דיוש 1934 126 מרדכי זעירא

שיר השורה 
 )הוי ימים(

 לא אצל שחר  842 הוי ימים ולילות לא 1952 104 נתן אלתרמן
 0591נכתב אחרי 

שיר לאלף 
ערישות )כמה 

 מים(

   1711 כמה מים יש בים 1935 48 יעקב אורלנד

שיר לכותל 
)פרצנו דרך 

 שער(

 לא אצל שחר    1967 116 יעקב אורלנד
 0591נכתב אחרי 

שיר לנמל 
 )שחף צורח(

   8 שחף צורח סער 1936 88 מרדכי זעירא

שיר ערש 
 לשליקט

 לא אצל שחר    1967 133 מרדכי זעירא
 0591נכתב אחרי 

שיר של זייד 
 )פעם ועוד(

  160 2503 פעם ועוד שלח 1939 82 אלכסנדר פן

שיר שמח )אם 
 ראשנו(גם 

 לא אצל שחר    1954 158 יעקב אורלנד
 0591נכתב אחרי 

תחילת  123 עודד אבישר שירת הזורע
שנות 

 החמישים

חרשי חרשי חרשי 
 מחרשת

 לא אצל שחר  1273
0591נכתב אחרי   

  35 118 הנה אחללה בחלילי 1930-1 30 יצחק שנהר שירת החליל

שירת הנודד 
 )הי ציוניוני(

  286 131 הי ציוניוני הדרך 1941 160 אהרון אשמן

 שירת השומר
 )הולם צעדי(

הולם צעדי בדמי  1930-1 45 יצחק שנהר
 הלילה

140   

שלכת )עמוק 
 עמוק העצב(

תחילת  52 יעקב אורלנד
שנות 

 הארבעים

עמוק עמוק העצב 
 בעיניים

2421 724  

שני שושנים 
 )אשיר לך שיר(

אשיר לך שיר עתיק  1945-6 24 יעקב אורלנד
 נושן

 לא אצל שחר 310 215

שנינו מחכים 
חלף היום  )כבר

ואין ממך 
 אגרת(

 לא אצל שחר   מלחה"ע השנייה 98 לאה גולדברג

אביגדור  תן כתף
 המאירי

תן כתף עצום את  1932 146
 העיניים

44 280  

 לא אצל שחר   תחילת שנות הארבעים 51 מרדכי זעירא תני את ידך

תקראי נא 
 בשמי

 לא אצל שחר   סוף שנות השלושים 76 רחל

 

 נכנסו לאנתולוגיה של מרדכי זעירא:שירים שלא 

 

 מספור יעל רשף מספור נתן שחר שם השיר לפי שחר

  713 גשם לשם הרך בבר

   

 499 1311 ידיים אחת ושתיים

   

  1720 קטונו מאד מכל עם נפל

  2070 מן העיר מן הכרך מבתי

  3724 הביטו הביטו מי זה

  2190 נוסעת רכבת זוחלת

  114 משתוללתהסופה מה 

   

  531 בבקעה שוטפים עינות

  2979 בלילה בסאון שנות עבר

  1948 מה טובו אהליך יזרעאל

  2002 מי באש יעמוד מי בחרב

  486 יפ'ארבעה ארבעה על הג
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 דוד זהבי

המלא אינדקס ה .זהבי של כתביו סמך על נען בקיבוץ שהוכןתיארוך השירים של זהבי לקוח מתוך  אינדקס 
 -מופיע באתר "זמרשת" של השירים 

http://www.zemereshet.co.il/biography.asp?artists_id=47&id=24. 

 

עמוד מס  מחבר הטקסט שם השיר
 נתולוגיהבא

מספור  שם השיר לפי שחר שנת כתיבה
נתן 

 שחר

מספור 
יעל 
 רשף

 204 271 אדמה אדמה בשפלה 10/02/1944 44 א ברוידס אדמה 

 202 210 אנחנו שרים לך מולדת  24 יעקב אורלנד אנחנו שרים לך מולדת

  אני נושא עמי את צער 22/04/1951 118 י אורלנד אני נושא עמי

  אצבעות לי עשר יש  97 ר דוידית אצבעות לי

 1927 22 יעקב פיכמן ארחה במדבר
לקוח מאתר 

האינטרנט של 
 "זמרשת" 

ימין ושמאל רק חול 
 וחול

1400 252 

  1608 ישנה ארץ כולה קודש 01/08/1947 89 ש סגל גלס ארץ של שבת

 141 213 אשרי הגפרור 27/10/1945 73 חנה סנש אשרי הגפרור

 ק סימונוב/ את חכי לי
 תרגום שלונסקי

 672  את חכי לי ואחזור 28/09/1943 62

  620 במרחב שדות שיח עמד   מ טביב במרחב שדות שיח עמד

 718  יש מקום בעדן  92 ש זרחי בעדן ילדים

  1889 לפרי הגפן שירו שיר   לאה גולדברג בציר

  2435 ענבים טובים הבאתי   פניה ברגנשטיין בציר

  1671 כי נתקע יתד בנגב 28/10/1948  ח שדמי ברכת הגליל

  גבע סלע ניר ורגב  34 אבישרע  גבע סלע

  150 דרור יקרא לבן עם בת  88 דונש בן לברט דרור יקרא

  הבי לי שקט מעט נערה 24-אוק 132 י אורלנד הבי לי שקט מעט נערה

  481 הי הרמוניקה הרניני  26 י. אלוני הורה

 287 1579 יש חליל נעלם  128 י קרינקין החליל

 1953 126 לאה גולדברג החליל
על פי ספרו של 

מוטי זעירא 
"כמו קול של 

 הלב"

 489 החליל הוא פשוט ועדין

 309 261 אלי אלי  121 חנה סנש הליכה לקיסריה

 ??? 676 בשלכת נושב כבר הסתו 08/10/1948 76 חיים חפר הן אפשר

והטיפו והטיפו ההרים   45 עמוס ט מקורות והטיפו ההרים עסיס
 עסיס

82 ??? 

 ??? 2880 שקיעה נוגה 26/07/1947 64 חיים חפר זמר לספינה

  2210 ניבים דוברים אלי  48 רחל חג

   שיר ושבח לידיים 24-פבר 36 אברהם ברוידס חג המים

  השמש רד עטנו אפל ליל  70 ז רבינוביץ יוכבד

  יוצקת השמש אורה הבהיר 01/11/1948 46 דידי מנוסי יוצקת השמש

יצאנו אט חיוור היה  28/06/1947 68 חיים חפר יצאנו אט
 הלילה

1568 ??? 

 608 ירדה השבת אל בקעת גנוסר 24-אוק 84 י רבינוב ירדה השבת

  יש ילדים בני כפר ובני עיר  94 אברהם ברוידס יש ילדים

ישעיה לה מן  יששם מדבר וציה
 המקורות

   יששם מדבר וציה 31/01/1951 33

  אל נא תאמר ראו אדם  122 א בן זאב כל אחד

 259 2810 שודדנו היום שלשום  58 א לוינסון לא תנותק השלשלת

   ליל בא שקט רוגע  98 י צפריר ליל בא שקט רוגע

 617 צוחקת צמרת היער 20-דצמ 60 זרובבל גלעד לילדה ביער
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 ילדתי האהובה למה את כה עצובה 16/02/1944 130 אנדה לפני אמא אתודה

  לקראת אביב נרן בקול 20/03/1942 54 י אחאי לקראת אביב

33-0534 47 פ לנדר )אלעד( ברמלאו אסמינו   
לפי ראיון 

שערכה ציפי 
פליישר עם 

 המלחין
על פי  0534 -ב

ספרו של מוטי 
זעירא "כמו 

 קול של הלב"

מלאו אסמינו בר ויקבינו 
 יין

2050 6 

 9 2064 ממרומים ברכה יורדת   שלום ש ממרומים ברכה יורדת

 28 2112 מפוחית בין השיניים  30 א שלונסקי מפוחית א

 28 2112 מפוחית בין השיניים  32 א שלונסקי מפוחית ב

לפי מוטי  82 פניה ברגנשטיין ניגונים
זעירא 
בספרו 

"כמו קול 
 של הלב"

4/9/0529 

 315 2883 שתלתם ניגונים בי

  עוד שדי פורח ועולה שיבולת 20/05/1949 42 פניה ברגנשטיין עוד שדי פורח

 שלשה רעים הלכו יחדו בליל עופרת  78 חיים חפר עכשו אפשר לומר

  הרבי טובך הו בארי 01/01/1948 38 אריה יחיאלי עלי באר

  שבת היום דממה קדושה 08/07/1975 86 ס בס בכפרשבת 

  אפר אפר הסלע במשלט 14/04/1949 74 חיים חפר שיר אפור

  110 הפלג תפליג לה סירתנו   ז גלעד שיר הימאים

 168 2086 מסבלות גורל פרוע  28 לוינסון א שיר המחנה

לנו קוראים המשעול  25/10/1944  ז גלעד שיר הסיירים 
 והרוח

1880  

 138 2084 מסביב יהום הסער  66 ז גלעד שיר הפלמח

  על שדנו רד הערב 17/11/1950 50 עמיאל שיר השדה

  2187 נומי נומי נים 24-אוק 96 זרובבל גלעד שיר ערש

 1 17 שירו שירו שיר תודה  52 זרובבל גלעד שחר(-שירו שיר תודה )זמר חג
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 משה וילנסקי

 חומר וכתב המשיך אולם, המצוינת ע"י שחר השישית בתקופהמשה וילנסקי החל את פעילותו המוזיקלית 

הרשימה דלהלן איננה )על כן שירים רבים אינם מצוינים ברשימות של שחר.  .דרכו בהמשך יםרבשירים 

 .(כוללת את כל השירים שהלחין וילנסקי

 מספור יעל רשף ן שחרמספור נת שם השיר לפי שחר שנת כתיבה שם השיר

     

 אמא אמא
    

     אמרה האשה

     אשה אחת ששרה

 באמצע המישור
    

 1945 בכרמי תימן
   

     בלדה לאשה

     בלדה על מעין וים

 2463 עת אל ענן אמריא 1949 בת שבע
 

 דומם
    

     דצמבר

 1939 הטנדר נוסע
   

     היה הוא אפור

 1301 יבוא היום 1949 היו זמנים
 

 המגדלור
    

 146 האש מפצחת זרדים 1948 הציזבאט
 

 הצריף הקטן
    

 2654 רוח את תנשוב 1947 הקרב האחרון
 

 התזכור
    

 והרוח נושבת אבק
    

     זה יעבור

 זה שנולד ליד הים
    

 זוהי יפו
    

     חיימקה שלי

 יש לי חלום
    

 1945 כלניות
  

679 

 כנרת אחרת
    

     כשהיינו ילדים

 כתה אלמונית
    

 לאור הזכרונות
    

     לילה ועשן

     לילה של פריחות

 1932 לימון וצלחת
   

     לעצמי בלבד

 מאופק אל אופק
    

 מוסיקה על פני המים
    

     משלט עזוה

 1939-40 נומה בן
 

2160 359 

 נערי בים ביתו 
    

 סתו
    

 107 הרוח נושבת קרירה  פינג'אן
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 1939 צריך לצלצל פעמיים
   

 רחל רחל
    

     שביל בעמק

 2442 עננים שטים על הגלבוע 1946 שולמית
 

 שיר החבל והדלי
    

 שיר הטייסים
 

 2718 שוב ימריא המטוס
 

     שיר השדרה

     שיר ליל שבת

 שיר ערש נגבי
    

     תני לו פרח

     יום הולדתתפילת 
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וולטר':ד.5נספח אריך של אמנותי שיר לניתוח שטרנברגדוגמא

'עמי'

שטרנברג וולטר אריך מלחין:

שילר לסקר אלזה מלים:

השיר: תווי
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שטרנברג:המלחין ולטר בברלין,1אריך נולד השניםגרמניה, בין חי בשנת1974-1891, לארץ עלה ,1932.

מוסיקלית השכלה לימדבעל פרטוריוס. ה. אצל ופסנתר לייכטנטריט הוגו אצל קומפוזיציה למד

הארץ התזמורת ממייסדי והיה בת"א ואופרה.-בקונסרבטוריון סימפונית מוסיקה כתב ישראלית,

לסקר:הטקסט אלזה של הפואמה של לעברית שילר)(תרגום

השפה שילר:איכות לסקר אלזה של הפואמה תרגום הינו המלחין בו שהשתמש הטקסט כי לציין הראוי מן

'אללעברית. כגון: פשוט בביטוי ולא 'הימה' כגון גבוהים בביטויים ומשתמשת וארכאית, גבוהה השפה

הים'

אבןהמלים אמוט, חיש מנהו, (ימק, להבנה קלות מקק).-לא הימה, בכות,

מבטא וזעקה.הטקסט געגועים,

העםהנושא אהבה)-: כגון קל בשנוא מדובר (לא אלוהים אל הזועק

וחריזה ממושקל.משקל ולא מחורז לא חופשי, הינו הטקסט :

ראשוןמבנה בית שני7: בית סימטריה9שורות, ללא שורות.

hrough:צורה ComposedT.ממושכת כתיבה ,

1 © Oxford University Press 2008
WILLIAM Y. ELIAS: 'Sternberg, Erich Walter', Grove Music Online (Accessed 12 March
2008), <http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?section=opera.007868>
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מוסיקליים עניינים

חלקהליווי הינו הפסנתר תפקיד ביןיאינטגראל: במעברים משמש השיר, את וסוגר פותח הוא מהשיר.

וריתמית. הרמונית השיר את ומקדם הזמר, של מוטיבים על חוזר המשפטים,

השיר של אוהסולמיות במזור אינו השיר טבעי:מינור: מינור פה על בנויים העיקריים שצליליו למרות ,

השיר של העיקריים :המרווחים

הסקונדה את נמצא ואחריהם קוורטה, קווינטה, הזכים המרווחים במיוחד בולטים בלחן, והן בליווי הן

והגדולה. הקטנה הטרצה את ובסוף והקטנה, הגדולה

המלודיה של הסטרוקטוראליים :הצלילים

השיר של :המלודיה

המשפט את לדוגמה נקח אומנותית. למוסיקה יותר אופיינית והיא לשירה, קלה אינה השיר, של המלודיה

הראשון. המלודי

קווינטה. של לקפיצה בסוף ועוברת מדשדשים כרומטיים מרווחים עם רצ'יטטיבי באופן מתחילה והיא

בתיבה לשיאה מגיעה אינה22המלודיה היא באופיה., חופשית והיא קליטה,

זה. מובהק אומנותי שיר שר ציבור לדמיין נוכל לא
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השיר: של ההרמוניה

הבסיסיים האקורדים של בצביעה משתמשת אשר מורחבת, פונקציונאלית הרמוניה לראות נוכל זה בשיר

שמירה תוך שונים. סובאזוריםעלמסוימתבגוונים ודומיננט-טונאליים, רבותדומיננטיים, פעמים יים.

רק איננו כאן המנחה העיקרון אך לשיר. גוון המהווים באקורדים השיר צליל את 'צובעת' רק ההרמוניה

רב שימוש נמצא הראשית. למנגינה הקונטרפונקט אלא הקלאסית, ההרמונית הפונקציונאליות במשמעות

בתיבה כמו בלבד, קווינטות בעלי חסרים בתיבה1באקורדים .22,23,24הפותחת,

קווינטות,–1תיבה של מקבילות הרמוניות

הליווי של במלודיה בסופרן הפה על עוגב ונקודת

המלודיה–3-4תיבה לקראת דומיננטה סוב

הטוניקה)-6-8תיבה מעל טון (חצי נאפוליטניים מעין באוקורדים המלודיה של צביעה

דומיננטה-9-10תיבה למעין הליכה

מעין-והלאה19תיבה דומיננטה, לסוב מתיבהBbחזרה במלודיה המוטיב על חזרה ,16
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על20בתיבה ומסיים לשמאל, ימין בין .Ebחיקוי

בקווינטות-24תיבה המנוגנים הבס אותנוEb–וAbצלילי המביא במעבר

בתיבה שני .36לבית

דרך-,35תיבה אליה דומיננטה,Dbמגיעים מעין מהווה והיא הקודמת, בתיבה

הצליל את בבס המדגיש השיר, של השני הבית Cלקראת

המרווח-58תיבה את ותחתון.C-Gמציגה עליון שכן הצדדים משני לו יוצרת היא כאשר ,

ל-60תיבה חזרה אותנו המחזיר ניאפוליטני שלF-מעין הטוניקה את המהווה ,

השיר,

על64-68תיבות השיר לסיום אותנו המביא דומיננטי סוב הרמוני מזורFמהלך
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השיר כל לאורך שבלטו לקווינטות הד שומעים אנו שמאל ביד כאשר

השיר. וליווי
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סימנים:.ה'5נספח מפתח

גרפיים: טכניים עניינים

הטקסט כאן כמותי". "ההברתי במשקל בכתבו זו, בתקופה שנכתבו ברפרטואר התמלילים רוב

"_" ע"י: ומסומן ומיוצג ומחורז, שקול תמליל של במסגרת וב-נמצא מוטעמת "U"-בהטעמה

מושפלת. בהטעמה

:נעסוק בהן המשקליות התבניות

oדו ,U"–יאמבהברתיות:-תבניות "U"_–טרוכא_"

oתלת "UU"_–דקטיל",U_U"–אמפיברך_",UU"–אנפסטהברתיות:-תבניות

הרמות,–טרימטר–מונחים הרמות,–טטרמטרשלוש הרמות,–פנטמטרארבע חמש

הרמות.–הקסמטר שש

:ההסדרה של הגרפי הייצוג

את לדוגמא זהביניקח דוד והמלחין אורלנד יעקב המשורר של עמי":–שירם נושא "אני

3.4| .1.2.3.4| .1.2.3.4| .

=-=-=-=-=-
נו-ֲא ָהָקהִתי    -ַער  ַהְּׁש   -צַ  ִִּמי  ֶאת    - ֹ      ֵׂשא  ע-ִני נֹוף ֶאת __________~-

oההברה של הפנימית החלוקה את והנקודות בתיבה, הפעמה מספר את מייצגות הספרות

לשלוש. או לשתיים

o" | בי–" הפרדה המוזיקלימייצג המשקל בתוך לתיבה תיבה ן

o"="–" חזקה, פעמה חלשה.–"-מייצג פעמה מייצג

o.פעמות כמה על המושר ארוך צליל או הפוגות מייצג "______" הארוך הקו

o"~"–מלודי קישוט מייצג

oהברה אחרת.–הדגשת בשורה הברה עם נחרזת, הברה לייצג באה

במשקל הרמות בשש כתוב יאמבי":–היאמביהשיר ב"הקסמטר

U _ U _ U _ U _ U _U_

ֲאִני נֹוֵׂשא ִעִּמי ֶאת ַצַער   ַהְּׁשִתיָקה,
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