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 תודות

כיצד כילד ישבתי ליד הפטיפון והאזנתי  זכורניהוריי נטעו בי את אהבת שירי ארץ ישראל מגיל צעיר. 

תוך שאני שורט את התקליטים האחד לאחר השני, כיצד אבי שלח  ירי הלהקות הצבאיות בפטיפון הישןלש

את שירי וכיצד אמי שרה לי  החזית ברדיו במלחמת יום הכיפוריםמעם דרישת שלום  עבריים לי שירים

מתוך הספרים  את השירים האלו , למדתי לנגןימודי המוזיקהילדותה לפני השינה. כשגדלתי והתחלתי בל

אני עצמי עד היום אני שמח להאזין להם ולבצע אותם. , וומתוך שמיעה של נעמי שמר, אפי נצר ואחרים

שירים בתשוקה קה קלאסית אך שרים שומעים ומנגנים מוזי בהםגדלתי בתוך "תחומים אפורים" 

ישראליים וניגונים חסידיים, בעולם בו דתיים וחילוניים חיים ביחד בשמחה וברעות תוך כבוד הדדי, 

לא פלא הוא שכאשר חיפשתי נושא בעולם של קודש וחול, ובמקום בו יש יופי לכל גוון וצבע בעולם. 

 אלו."אפורים" של שירים  קסמםאת סוד  לעבודת הדוקטורט חזרתי לצור מחצבתי בניסיון למצוא

 במהלך שנותשליוו אותי במשך שנים רבות  פרופ' יהואש הירשברג ופרופ' נפתלי ווגנר מוריי היקרים

ועזרו לי להפוך את החלום  זו כמנחי עבודת המחקרלימודיי באוניברסיטה העברית, המשיכו במלאכתם 

מודיי האקדמיים במשך שנים ברג שתמך ועודד אותי בלילמציאות. אני רוצה להודות, לפרופ' יהואש הירש

את עבודת השדה, עמו והגדרתי של ה"תחום האפור" יחד עמו מצאתי את נושא המחקר רבות ואשר 

ממנו למדתי את התשוקה לידע, לדיוק ולהבנה. לפרופ' נפתלי ווגנר ששיטת העבודה שהתווה בספרו וש

, שבקשר בין המוזיקה למלים 'הבריאה ותסוד'לי צוהר ל "את המלל, את הלחן ואת מה שביניהם" פתחה

 הרבות . לשניהם אני רוצה להודות על השעותזו ושימשה כבסיס לניתוח השירים בעבודה הגוף והנפש,

, וכל זאת מתוך מסירות בהעלאת רעיונותו והגהת הטיוטות בחשיבה, בקריאת בדיונים, שהשקיעו

 והתלהבות מרובה וללא לאות.

ומכישרונם: בנוסף אני רוצה להודות לחברי הוועדה המלווה שתמכו בעבודת המחקר שלי ותרמו ממרצם 

, על הידע העצום שחלק עמי, על הסבלנות, התמיכה, ובת זוגתו מרלנה פורסטמן לפרופ' אדווין סרוסי

וכשרונה  ספיר שתרמה ממרצה-לד"ר נילי אריה מוש רעיונות גבוהים לשפת המחקר;העידוד והעזרה במי

ולצוות הספרייה הלאומית וארכיון הצליל  לוין-אויזרט ני'ג, לגב' לד"ר גילה פלם ;להבניית עבודת השדה

  הלאומי שעזרו ואפשרו לי לעיין בחומרים מן הארכיון.

תודות למנחי השירה בציבור שחלקו עמי מזמנם, מחוויותיהם ומניסיונם הרב: לאפי נצר, לשרה'לה שרון, 

 לגבי ברלין, למשה להב, ליוסי לב, לגלי קליין ולרבים אחרים. לעינת שרוף,

להודות לכל מוריי וחבריי בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה  דף תודות זה מהווה הזדמנות מצוינת

לפרופ'  :העברית, שכל אחד מהם בדרכו שימשו לי כמורי דרך וכבית אקדמי, חברי וחם בכל מובן המילה

על  ,לד"ר רוני גרנות ;פרופ' ירון אזרחי על כל הרעיונות, האהבה, והתמיכה האקדמית ן זוגהולב רות הכהן

 ;ולבן זוגה נחום שנים שלוותה אותי כמורה וידידה במשך, לד"ר בלה ברובר ;הידע העצום והתמיכה

לד"ר יוסי גולדנברג חברי היקר המומחה ו ;לפרופ' אליהו שלייפר שהנחה אותי בעבודה המאסטר שלי

לגב' , היקרה לפרופ' רות כץ , לד"ר יוסי מוריי,  לד"ר יוליה קריינין היקרה נוספות העברי. תודות לזמר

עדי לגב' אדם יודפת, למר יוסף, -לאמציה וקומיקו ברלד"ר מרדכי נאמן ולרעייתו רות, אורלית קיסר, 

לפרופ' דון הרן, שילוח,  לפרופ' אמנון ,רגבי ד"ר אלישבעלד"ר נעמה רמות, ל לד"ר אדווה שוובל,  בוטרמן,

למר למר מיכאל לוקין ורעייתו, שבע רובינשטיין, לד"ר נעמי צנטנר כהן, -, לד"ר בתד"ר שרה פאבלובל

, לגב' טובה גוטסמן ולרשות לתלמידי עמליה קדםלד"ר שדה ו-לד"ר רקפת ברלמר יובל רבין, יעקב מזור, 

תנו ממש בימים שנאספה מא היקרה והאהובה מאד מאדמורתי לפרופ' דליה כהן . תודה מיוחדת מחקר

 אלו של סיום הדוקטורט.

על כל  שרביט-פסטרנק לפרופ' אורי שרביט ידידי היקר שעזר לי בהגהות ולרעייתו ברוריה רב תודות

לחברי  רים על כל התמיכה במשך שנים רבות;הוס חבריי היק-לד"ר מתי הוס ולרעייתו קיקי קרן העידוד;

נה בחברותא בארבע ידיים של תו ססיליה על שנים ארוכות של חברות ועל נגיינימיני ורעיהיקר איל ב

ובה מורתי לקלרינט למרים בנימיני היקרה והאה בנימיני וליורם יונגרמן; -יונגרמן לערית שוברט;

ה לבתי במשך השנים; שעזרו לי רבות לצבי קלרברג ובת זוגתו נטלי לד"ר לוי בנימיני; ולאסטרולוגיה;



לעדינה גורי, לטטיאנה ברצוני להודות  היקרה על עזרתה הרבה. בנהילטל לו ;על כל התמיכה והעידוד עלוני

חברי לגתית ועמוס בועזסון היקרים, לניר יוגב לנעמי בונה, לד"ר אלי חרירי, לרואי רמות,  טוב,-יום

לשלמה וטובה לעמנואל גלמן, , טלי ולרעייתו כלי נגינהלמ"אפקט" שעזר לי לממש חלומות הקשורים 

לשיע נעמה קטלן היקרים, לאבי ולמרים אמיר, ליוסי דיין המוזיקאי המוכשר, שמעון מפרוייקט 'תל עם', 

המלחין חברי לצבי זלבסקי לצבי ברם, ליוני יהודה ולרעייתו ליאת, לדניאל ורונית אביה, ואסתי מצגר, 

האהובה לגב' ברכה אורנן מורתי סקי ואפרת היקרים, לנתנאל זלביעקב מרמור, לאילנה וולרעייתו שרה, 

ז"ל וילדיהם שביתם  לשמעון בן פזי ז"ל ורעייתו דבורהו מורי לאקורדיוןז"ל  למר קלמן אריאליתר, לפסנ

  היה לי כבית.

ז"ל, הרב אהרן  ביניהם הרב יהודה עמיטל עציון"-הרבת ילרבותיי מבית המדרש של "ישרוצה להודות אני 

לפרופ' רוג'ר קמיאן ורעייתו  הרב הלל רחמני ולכל חבריי. בנוסף אני מודה דן,רב יעקב מליכטנשטיין, ה

 המוזיקאית והמנצחת אניטה קמיאן שהביאו שמחה גדולה לחיי.

מחקר ובאקדמיה וההוראה שנים שאני חי ונושם בשני מקומות, באוניברסיטה העברית בתחום ה מזה

הקומפוזיציה והניצוח. אני רוצה להודות לכל מוריי וחבריי ההוראה, למחול בירושלים בתחום למוזיקה ו

ששימש לי כמורה  לפרופ' חיים פרמונט :חברות, ידידות ותמיכהלמידה, המוכשרים על שנים של 

לקומפוזיציה היקר מורי לפרופ' מרק קופיטמן ז"ל  ;רעייתו תמילוחבר לחיים ו מוזיקלית לתיאוריה

לפרופ'  לפרופ' מנחם וויזנברג מורי היקר; ;ששימש לי כמורה וכידיד לפרופ' נמי ליף רעייתו מרים;ול

לד"ר ליאור נבוק חברי מיכאל וולפה בהדרכתו כתבתי עיבודים סימפוניים רבים לשירים ישראליים; 

מורתי  , לגב' מרינה לויטמוריי לניצוח;  –למר אהרון חרל"פ, יבגני צירלין ופרופ' מנדי רודן ז"ל הטוב; 

לפרופ' תודות מרובות  .למלחין דב )דובי זלצר( שהיה לי הכבוד לערוך את כתבי התווים שלוו לפיתוח קול;

לד"ר ארי בן שבתאי, לד"ר בועז בן משה, לגב'  לפרופ' מנחם צור,לפרופ' אילן שול,  וולדימיר שקולניק,

לד"ר בלה ברגינר, עודד שומרוני, מר נעמה נצרתי, לגב' רנר, לשירה קגב' ללגב' סורינה דינור, מירית ניסים, 

, למר גרשון שטרן, ז"ל למר לב בוגוסלבסקילמר רפי קדישזון, לד"ר איתן גלוברזון, לד"ר יאיר ארליך, 

למר אבי אדריאן לד"ר אלון שב ולרעייתו סיוון, רוני הולן, למר   רזאל,ואהרון  חן-, ניצןיונתן לחבריי

, לגב' רינה גורדון, לגב' יפה שמריהו, לגב' תמר מילוא, לגב' לגב' מיכל גולנילמר אבי אלבז,  ,תמירעייתו לו

ם וטובים שקצרה היד ועוד רבי , למר רמי שולר ולרעייתו לימור,למר עופר כלףחנה אנגלהרד ובן זוגה יאן, 

 כה רבות. מהם שלמדתילכל תלמידיי האהובים  . בהזדמנות זו אני רוצה להודותמלהזכירם כאן

אני רוצה להודות לילדיי האהובים והמקסימים דנה ועודד שמשמחים אותי בכל יום ומסיחים את דעתי 

רבות בכל הגלגולים,  המכל הבעיות )ומכתיבת הדוקטורט( ולבני משפחתי האהובים שמלווים אותי שנים כ

ועידודם לא תמיכתם הרבה  שללא אהבתם, עזרתם, יצחק ופועה האהובים מישמחות, לאבי ואבקשיים וב

וילדיהם האהובים  , לאיל ורוניוהאהובים וילדיהם )ונכדיהם( היקרים ז"ל הייתי כאן, לענת ואסף

האהובה שתרמה כה רבות מכישרונה ומידיעותיה המקיפים בספרות ובשירה אחותי המקסימים, לנעמה 

 .האהוביםולכל ה'בן פזים' ופול סרמר היקרים,  , לג'ולי, סוזןישראליה

השנה האחרונה של כתיבת דוקטורט ידועה כשנה טעונה, עמוסה ומתישה. עם זאת, שנה זו התברכה 

טניה סרמר המסיימת  המוכשרת והמקסימה זוגתי-בשמחה עצומה שבלב ובברכת ה' בזכותה של בת

ללא סייג . העידוד והתמיכה Eastman School of Music -ב במוזיקולוגיהבימים אלו את הדוקטורט שלה 

להשראה, את כולי. בנוסף  ממלאיםאפשרו לי לסיים את העבודה הזו כשחיוך, מרץ ותקווה  ,שלה בי

בתרגום  סייעה בידיהיא  ,ביחס לעבודת המחקרלדיונים הרבים שקיימנו לרעיונות הנפלאים, להגהות ו

שנים  לשנינוי מאחל אני רוצה להודות לה על האהבה, השמחה, החיבוק והעידוד ואנ האבסטרקט לאנגלית.

 רבות של שמחה, למידה ואהבה. 

בעולם, ותעזור למקם את שירי  אשר גמלני כל טוב, אני מקווה כי עבודה זו תוסיף אור יתברךבתודה לה' 

 .להםהגבוה הראוי במקום משורריה ומלחיניה  ,ישראל-ארץ

 איתן-אבי בר         
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 תמצית

אפור" שבין האמנותי, העממי והפופולרי  תחוםבמרכז עבודת המחקר עומדת השאלה בדבר קיומו של "

פעיל גם בכתיבת  רך כללידי מלחין )שבד-בזמר העברי. "השיר המערבי האמנותי" הוא שיר שנכתב על

סימפונית, קאמרית, מקהלתית וכד'(, ומיועד לשירת זמר או זמרת  –סוגות נוספות של מוזיקה אמנותית 

 –בעלי הכשרה ווקאלית מקצועית )הפעילים גם הם בסוגות נוספות של מוזיקה קולית אמנותית 

כאשר לעתים תפקיד הפסנתר אורטורית, אופראית, ליטורגית וכו'(. השיר האמנותי מלווה לרוב בפסנתר, 

שווה בחשיבותו לתפקיד הזמר. "השיר העממי" הוא שיר בעל מבנה סטרופי שחובר על ידי מלחין  למטרות 

של שירה קהילתית ומתוך כוונה מראש שיגיע אל הציבור הכללי ויושר בפונקציות המתאימות לתוכנו 

המסורתי ולמעגל השנה המסורתי(, השיר  ולאופיו )כגון שירים השייכים לטקסים הקשורים למעגל החיים

העממי מועבר בדרך כלל במסירה שבעל פה מדור לדור. "השיר הפופולרי" קשור לתרבות האורבנית, 

לחרושת הבידור המסחרי ולאמצעי השידור האלקטרוניים וההפצה ההמוניים: ברדיו, בטלוויזיה, בבתי 

. בשנים 0291-0291ישראליים שנכתבו בין השנים  הקולנוע ובאינטרנט. עבודה זו עוסקת במסה של שירים

אלו נוצרו בארץ ישראל המנדטורית ובשנותיה הראשונות של המדינה שירים שחוברו ע"י מלחינים 

שהמוטיבציה שלהם לכתיבת השירים נבעה הן מתוך צורך אישי לממש את כישוריהם האמנותיים והן 

ציוני. שירים אלו מכילים -רים עבור המפעל הלאומימתוך מחויבות אידיאולוגית לייצר רפרטואר של שי

בתוכם מגוון רב של סוגים מוזיקליים עממיים, פופולריים ואמנותיים. אולם, בהרבה מקרים המגוון 

הסגנוני הרחב גורם לטשטוש בהגדרת השירים בתוך שלושת התחומים הללו והרבה שירים ששיוכם 

רי אינו מספק, באשר ניתוחם הסגנוני עשוי לחשוף את הראשוני נראה כשייך לתחום העממי או הפופול

 האפור" תחוםקרבתם לתחום האמנותי. סוג שירים אלה משויך בעבודה זו לתחום שאני קורא לו ה"

 האמנותי, העממי והפופולרי. –שאותו אני מנייד בתוך משולש בעל שלושה קדקודים 

הן מאחר שכותבי השירים והמלחינים עצם הגדרת "העממיות" של שירי ארץ ישראל הינה מאתגרת, 

ידועים ואינם אנונימיים )כפי שמצופה משירים עממיים( והן בגלל שלא מדובר במסורת של מאות שנים 

בבואו לתאר אריק הובסבאום מושג שטבע  שהמשיכה לימים אלה. כאן אנו עוסקים ב"מסורת מומצאת" 

יא הומצאה מזה מאות בשנים למרות שה תופעה של מסורת )לאו דווקא מוסיקלית( הנראית כקיימת

בתקופת היישוב ניסו לקשור את העידן  הציונית למטרות אידיאולוגיות. הוגי הדעות ומעצבי האידיאולוגיה

העתיק המקראי שהוצג כ"תור הזהב" של האומה הישראלית בו בני ישראל ישבו על אדמתם, החדש לזמן 

השירים שנכתבו בתקופה זו, צמחו ונוצרו ע"י מלחינים  עבדו אותה, רעו וגידלו בה את צאנם ומקניהם.

שהמוטיבציה שלהם לכתיבת שירים שיראו כ"עממיים" נבעה מתוך האידיאולוגיה שהוכתבה על ידי 

השכבות המשכילות הגבוהות של החברה בדבר הצורך ביצירת "תרבות עממית גבוהה" שסביבה תתלכד 

כפי שמגדירים אותה אנתרופולוגים ) "המסורת הקטנה"חברה של מהגרים. שירים אלו לא צמחו מתוך 

, הקשורה שייכת לשכבות הנמוכות והלא משכילות של החברהה ,(סינגר ועוד, מילטון רדפילדרוברט כ

למסורת המשפחתית המסורתית העוברת מדור לדור. למרות הפקפוק בדבר עממיותם של השירים, הרי 

שימשו בפונקציות  שירי ארץ ישראל  – של שירי עםמשנוצרו, החלו לעשות דרכם במסלול הטבעי 

במסירה שבעל פה.  השירים  הקהילתיקהילתיות, באירועים משפחתיים, בחגים ובמסיבות ונפוצו במרחב 

עברו מפה לאוזן, מאב לבן והועברו ונלמדו בעזרת ערבי השירה בציבור הקהילתית. חלק מהמלחינים 

ילה ההתיישבותית עצמה, מהקיבוץ ומהעיר. דבר נוסף המעיד הקהשהלחינו את השירים האלו באו מתוך 

על שייכותם של השירים למרחב העממי הקהילתי המשותף הינו שבשירי ארץ ישראל נמצא ביטוי לרגשות 

והחוויות של הכלל: לאהבת הארץ, לנופים שבה, לעבודת האדמה לפיתוחה ולהגנה עליה. היחיד הנמנה על 

 לו את זהותו התרבותית. קהל השרים, מוצא בשירים א
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חברתי, זמנה של המהפכה הציונית קשור למהפכות הלאומיות באירופה של המאה -בהקשר הפוליטי

עשרה. כינון "העם" כפי שנתפס ע"י הוגי הציונות, קשור לתפיסה הרומנטית של הלאומיות שבאה -התשע

השטח נעשה ניסיון "לשלילת לידי ביטוי בצורתה הקיצונית בהקמת מדינת ישראל. למרות שמעל לפני 

הגולה", בפועל אנו מוצאים את הגעגועים והכאב ואת התנועה הרגרסיווית שאחד מביטויה הינה המוזיקה 

 עשרה.-המדברת בשפה של המאה התשע

בבחינת מיקומם של רפרטואר השירים הישראלים שאותם אני בוחן, בחרתי בליד הגרמני כפי שנתפס 

 עשרה, שישמש עבורי כנקודת המוצא בהגדרת המודל של  ה'שיר האמנותי'.כסוגה אמנותית במאה התשע 

, המאפשרת 'Song Form'הנחה היא שמדובר בצורה ברורה של הנקודת  ,לכאורה, בעצם ההגדרה הזו

לסווג בפשטות איזה שיר נכנס לקטגוריה 'האמנותית' ואיזה לא. אולם עיון בנקודת השיא ההיסטורית של 

חושפת בפנינו עובדה מעניינת והיא  -בשיריו של פראנץ שוברט   -ה התשע עשרה השיר האמנותי במא

שהגדרת הליד כז'אנר אמנותי אינה פשוטה כלל ועיקר. יש לזכור שהליד הרומנטי, בראשית דרכו, איננו 

העממי. אולם למרות האידיאל האסתטי של פשטות, שהנחה את כתיבת הליד  השיראלא עידון אמנותי של 

י בתחילה, הרי שהוא הלך וצבר אמצעי הבעה יותר ויותר מורכבים, דבר המשתקף במיוחד הרומנט

בהרמוניה ובמרקם. הנחה זו, היא שאפשרה לי לקחת שירים ישראליים ולבחון את מידת המורכבות שלהם 

 ולטעון למעמדם ה'אמנותי'.

איננה פשוטה שכן השירים עשרה, כנקודת התייחסות, -של המאה התשעאולם עצם הבחירה שעשיתי בליד  

במאה העשרים  עשרה!-הישראליים בהם עוסקת עבודה זו נכתבו במאה העשרים ולא במאה התשע

עשרה, וכך גם -מדברים וכותבים בשפה מוזיקלית אחרת השונה בתכלית מסגנון הכתיבה של המאה התשע

-ים בני התקופה כפאול בןהליד עצמו עבר התפתחויות וגלגולים רבים במאה העשרים. המלחינים הישראלי

חיים, אוריה בוסקוביץ', שטפן וולפה, אריך וולטר שטרנברג, מרק לברי ואחרים כתבו בשפת המודרנה של 

קיים פער ניכר בין שירי מלחינים אלו לשיריהם של מלחיני הזמר העברי: דוד זהבי, המאה העשרים. 

של מלחינים אלו אכן דומים במתכונתם  מרדכי זעירא, משה וילנסקי וסשה ארגוב. השירים המתוחכמים

. אך לא ללידר של המאה העשרים ( ללידר של המאה התשע עשרה)למרות המודאליות והאוריינטליזמים

משה כדי להיחשב ל"אמנותי" במאה העשרים צריך להיות יותר "מודרני". ולכן גם  שירים מורכבים נוסח 

 . של המאה העשרים רני, למוזיקה אמנותיתארגוב לא יכלו להיחשב בעידן המודסשה וילנסקי ו

האמנותי אם נבודד את השירים כשלעצמם ונבחן אותם בניתוחם הסגנוני נראה שהם שייכים לתחום 

ולכן הם לא זוהו כשירים אמנותיים  ולא של המאה העשרים עשרה-שקשור לסגנון הליד במאה התשע

בשל הניסיון המתמיד לבדל אותם מהמורשת המוזיקלית האירופית, ש לזכותם של שירים אלה,. בתקופתם

הטונאלית המערבית של שונה מהמוזיקה סגנוני צביון הם בעלי לאור האידיאולוגיה של שלילת הגולה, 

המאה התשע עשרה. חשוב להדגיש ששירים אלו נכתבו ע"י מלחיניהם במטרה שיושרו כשירי עם הקשורים 

ה הציוניים, ואכן הם השיגו את מטרתם זו. לאחרונה, מאחר שהשירים האלו למעגל החיים ולמעגל השנ

ישראל, בנוסף להקשרי החברתי הראשוני בגלל השינויים החברתיים שקרו בארץ  מתפקידםאיבדו הרבה 

השירה בציבור העממיים הם חדרו לאולמות הקונצרטים כי הודגש ערכם האמנותי. דבר זה גם עולה בקנה 

מודרנית, הנוטה לטשטש גבולות בין משלבים. כלומר הבנה זו מעשירה את -הפוסט אחד עם התפיסה

התפיסה שלנו בדבר מהותו של  "שיר אמנותי" ששיוכו מוגדר לא רק ע"י סגנונו המוזיקלי אלא גם ע"י 

הקשרו החברתי. מסתבר, אם כן, שהן הגדרת הפונקציה החברתית של שירי הזמר העברי, הן הגדרת 

. כל אלו מאששים את קביעתי בדבר שיוכם של השירים לשינויים ולתמורותאו נמוך(, נתונים  משלבו )גבוה

 ל"תחום האפור".
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הקדקודים העממי והאמנותי, יש להוסיף מיקומו של השיר בנוסף לניסיון תיחום השיר בציר שבין שני 

ברי נמצא בתפר שבין מחקרים קודמים הצביעו על כך שהשיר העביחס לשיר הפופולרי של המאה העשרים. 

לעממי, שכן החלו ניצני הקלטות, שידורי רדיו ואמצעי הפצה המוניים ביישוב. עם זאת, שירי הפופולרי 

הזמר לא אבדו את עממיותם, כיוון שהם הוסיפו להיות מושרים בשירת רבים ואמצעי ההפצה העיקריים 

ולארי לשיר עם הופך את התמונה עברו מפה לאוזן. בכל מקרה, תחום הביניים בין פזמון פופשלהם 

 ה"אפורה" של הזמר העברי למורכבת יותר, כפי שעולה מהמודל המשולש שאציג בהמשך הדברים.

האפור כולל מגוון רחב של נושאים הקשורים ישירות תוך כדי התקדמות עבודת המחקר מצאתי שהתחום 

 ולהקשרי הביצוע שלהם, כפי שמפורט להלן: ובעקיפין לשירים עצמם

 משלבת עברית תנכי"ת ועברית עכשווית,  שפת השירים השירים גבוהה.של  רמת הטקסטים

ביטויים וניבים והמצאות לשוניות רבות והמביאה לידי ביטוי אידיאות ורעיונות פילוסופיים. 

לתופעה זו יש היבט פרדוקסאלי מצד אחד קיימת מוטיבציה להעמיד רפרטואר של שירי עם 

קליטים שיושרו בפי כל, מצד שני יש צורך להקנות להם חזות קדמונית ולנקוט שפה גבוהה, 

המושכת אותם בכיוון האמנותי, שהרי שפה גבוהה מושכת גם את הלחן בעקבותיה. יתר על כן, 

יתכן שזה נובע חים מתוך הווי החיים השוטף הם מתומללים בשפה גבוהה. גם כאשר התכנים לקו

מהרצון להפוך את ההווה עצמו למיתוס, ולהעצים ולרומם גם את היומיום. כל זה משפיע על 

צד שני דווקא שפה גבוהה )עם זאת חשוב לציין, שמה היווצרות רפרטואר בתחום האפור.

 .  (שירים המבוססים על פסוקי התנ"ך ומליצית נמצאת בשימוש בזמר עממי, למשל

 של השירים גבוהה וכוללת מנעד רחב, מלודיה מורכבת, הרמוניה מתוחכמת,  רמת ההלחנה

מודאליות, פרופורציה, מבניות )נקודות סטרוקטוראליות(, פוליפוניה פנימית וצורה מתוחכמות. 

 רה עממית.וזאת למרות ששירים אלה "ירדו" להיות מושרים בציבורים שונים כשי

  עצמם מתגלים גם הם כ'חרב פיפיות' בהגדרת השיר כאמנותי או הפרמטרים המוזיקליים

על חשיבה קומפוזיטורית מתקדמת  רבה מעידהכעממי. שכן הראיתי בעבודתי שלעתים מורכבות 

מצויה גם בשירים מורכבות פעמים רבות נמצא שאותה ומנחה אותנו לכיוון האמנותי. ועם זאת, 

שאותו הפרמטר יכול לשמש כסוכן כפול מלמדת אותנו  ים. עצם העובדהעממיכשירים המוצעים 

  על שיוכו של השיר לתחום האפור.

שלמרות שהפרמטר הבודד כשלעצמו איננו מספק להצגת תמונה שלמה, צירוף של כמה ניתן לומר 

 פרמטרים יחדיו מאפשר למקם את השיר באופן טוב יותר במרחב האפור. 

o יכולה להעיד על כך שהשיר נוטה לכיוון האמנותי שכן המלחין איננו  – צמההמורכבות ע

 .מחויב לכך שהשיר יהיה קליט, קל לשירה ובנוי בצורה פשוטה

o מנעד רחב מצוי בדרך כלל בשיר האמנותי המבוצע ע"י זמרים  – המנעד של השיר

 מקצועיים. מנעד צר, משמש כסמן לשיר עממי המותאם לשירת רבים. 

o  ארגון צלילי הירארכי, החל על השיר כולו ומבנה אותו, עשוי – סטרוקטוראליתחשיבה

סוימת קיימת גם בשירי שהירארכיה מנוכל לראות להעניק לשיר צביון אמנותי. עם זאת 

 עם פשוטים.

o קשורים לפן האמנותי כמבטאי יחס בין מילה לצליל  כיווניות הקו המלודי וסימבוליקה

כיווניות הקו המלודי האבסטרקטי לטקסט הקונקרטי כך לעתים נמצא קשר בין  –

שהקונטור המלודי מבטא את הטקסט. ניתן לתאר את העקומה המלודית בצורות שונות 

כל אלו עשויים  -כגון: עלייה וירידה, זיגזגיות, קפיצות גדולות, תפניות פתאומיות 

לים. במשך מאות ם ע"י ציור בצליאלתרום ליחסי מילה וצליל, אם ע"י הבעה רגשית ו

 התגבשו סמלים המייצגים ביטויים רגשיים ואופני מבע.  שנים של מוסיקה מערבית,
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o בתוך השיר יכול לנבוע מתוך מקצועיות המלחין והתאמת הלחן לטקסט חילופי משקל ,

אולם במקרים אחרים השינוי המשקלי דווקא מעיד על תפיסה "פרימיטיבית" יותר של 

העממי איננו "מרבע" או מסדיר את הטקסט לתוך משקל  המלחיןהלחנת הטקסט, בה 

מוזיקלי נתון, אלא דווקא מלחין אותו על דרך האלתור והקריאה השוטפת של  השיר, 

ללא הסדרה מטרית קבועה. בכל מקרה על המנתח להפעיל את שיפוטו איזו משתי 

 ים., מדובר בחילופי משקל מושכלימבחר השירים שניתחתבהאפשרויות רלוונטית. 

o לכאורה כתיבה במודוסים שונים ולא בסולמות המאז'ור והמינור,  – כתיבה מודאלית

-כרוכה בתודעה המערבית עם עממיות , עם ארכאיות ולעתים עם מערכות סולמיות חוץ

 –מערביות. אולם לעתים דווקא כתיבה במודוסים יכולה להצביע בדיוק על הדבר ההפוך 

" של מלחין משכיל המשתמש במודוסים ביצירותיו. על "חשיבה קומפוזיציונית מערבית

בהקשר הנוכחי של פולקלור מומצא ומחושב המודאליות עשויה להתפרש כסממן של 

 "מוזיקה עממית גבוהה", כלומר לתרום להסטה של השיר לתחום האפור.

o צורת השיר יכולה להעיד לעתים על שיוכו לשיר האמנותי או העממי אולם לא  – צורה

יבת. שכן גם בליד האמנותי נמצא צורות פשוטות סטרופיות וצורות מורכבות בצורה מח

כתיבה המשכית כשלעצמה איננה מייצגת כלומר,  .through-composed הכתובות כ

אולם כאשר היא באה עם פרמטרים נוספים מוסיקה 'אמנותית מערבית' גבוהה,  בהכרח

 היא יכולה לייצג כתיבה אמנותית.

o הרמוניה קשורה בעצם מהותה לתרבות המערבית. השימוש  – מוניה מתוחכמתרה

בדרגות ראשוניות בסיסיות, מעידה לרוב על שיר עממי, שימוש בהרמוניה מתוחכמת עם 

דרגות שניוניות, מודולציות מבוססות, קצב חילוף הרמוני מהיר, אקורדים מורכבים )עם 

לרוב על חשיבה מעיד ושימוש בדרגות מונמכות ומוגבהות  , כרומטיותצלילי מתח(

קומפוזיציונית מתקדמת כך שניתן להצביע לרוב כי מדובר על "שיר אומנותי".  מצד 

שני, בל נשכח שהרמוניה מתוחכמת מסתננת גם למוזיקה הפופולארית, במיוחד כאשר 

 'ז.אהיא מקיימת זיקה עם הרמוניית הג

 עצמם נמצאים בתחום האפור: הקשרי הביצוע 

o את שירי הזמר בתחום האפור משתי בחינות: האחת, שאותם  םמיהביצוע ממק הקשרי

שהזמרים עצמם שירים מתבצעים הן ע"י זמרי אופרה הן ע"י זמרי פזמונים; השנייה, 

: מצד אחד הם מזוהים עם הזמר הקל והפזמונאות, מצד שני משתייכים לתחום האפור

 הם ניחנים ביכולות גבוהות ואיכותיות.

o  לפסנתר או לתזמורת  בעיבודים אמנותייםהעברי מעובדים במקרים רבים שירי הזמר

באולמות ביצועים אלו, במיוחד כאשר הם מתרחשים ע"י מיטב המלחינים והמעבדים. 

, מקרבים את השירים לתחום השיר האמנותי )הליד כפשוטו או הליד קונצרטים

 התזמורתי(. 

o  ברחבי תזמורות קלאסיותנוסף על כך, חלק מהשירים אף הועלה בקונצרטים ובוצע ע"י .

 pops)בין תזמורות 'קלאסיות' לתזמורות של 'מוזיקה קלה' העולם יש הבחנה ברורה 

orchestras)תזמורות הקשורות לביצוע אמנותי מבצעות שירים  . דווקא בישראל

 ישראליים. דבר זה מעיד על היחס הניתן לשירים אלה כשירים בעלי איכויות אמנותיות.

o עצמו יכול להתפרש לשני הכיוונים. ביחס למוזיקה הקלה ולג'אז  תפקיד הפסנתר

, lead sheet -השיר מופיעים כמקובל מאד להשתמש בפסנתר ככלי ליווי כאשר תווי 
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, אשר הנגן רשאי לנגן אותם ולאלתר עליהם. ואילו במוזיקה הקלאסית בשירת הליד

 נו נתון לשינוי.לפסנתר תפקיד חשוב ממש כזמר עצמו. תפקיד הפסנתר כתוב ואי

 

  כל אלה מעידים על קיומו של תחום אפור ועד כמה חשוב לבחון ולהגדיר אותו.

 

 את בחנתי בה האנליטית הגישה – האחת. גישות בשתי נקטתי" אפור תחום" של קיומו את לבחון כדי

 בעיני נתפשים השירים כיצד בחנתי בה – השדה עבודת – והשנייה בשירים הקיימות האמנותיות האיכויות

 באולמות השירים של הביצוע הקשרי ואת בציבור השירה מנחי הם הלא אותם ומפיצים המבצעים אלו

 כמשתתף צפיתי אלא בראיונות רק הסתפקתי לא השדה עבודת במסגרת. הזמר ובמועדוני הקונצרטים

 לגבי שאלונים בציבור השירה מנחי עם יחד ומילאתי בציבור שירה בערבי (participant observation) פעיל

 של הביצוע הקשרי את בחנתי לאלו בנוסף. בציבור השירה ערבי במסגרת שנבחנו בשירים השימוש מידת

 -ו וידיאו סרטי, ותקליטורים תקליטים של בהקלטות – השונים המדיה במרחבי חיפוש י"ע השירים

DVD's ,וב באינטרנט- YouTube במרחב השירים של ושידורם קיומם עצם. וטלוויזיה רדיו שידוריוב 

 שידור של נרחבת סטטיסטית בחינה', פופולרי'ה לתחום השירים של שיוכם על הצביע, ההמונית המדיה

 המרחב על שמצביע הוא יחדיו הנתונים כל שקלול .זה מחקר לגבולות מעבר הינה במדיה שנבחנו השירים

 השדה עבודת', עממיים' או' אמנותיים' מרכיבים על מצביע האנליטי שהניתוח כך, השיר קיים בו האפור

, ממלכתיים ובטקסים בציבור שירה בערבי  קהל י"ע המושר' עממי שיר'כ השיר של מיקומו על המצביע

 מופיע הוא בימות אילו מעל ,השיר נמצא בו' אמנותי'וה' פופולרי'ה המרחב על מצביעים הביצוע והקשרי

 הוא( והאינטרנט טלוויזיה, כרדיו) המוניים מדיה אמצעי אילווב, '(וכו פאבים, הקונצרטים כאולמות)

 .קיים

לבחירת רפרטואר השירים והמלחינים המייצגים נעזרתי במחקריהם של נתן שחר ויעל רשף שעסקו 

בהגדרת הקורפוס של רפרטואר שירי ארץ ישראל. בבחירת המלחינים נעזרתי בטבלת רשימת מלחינים של 

ם שרבים משיריהם הופיעו בדפוס ושיריהם משתתפים באופן תדיר בקבוצת שחר המציגה את המלחיני

מרדכי זעירא, דוד זהבי  –, בחרתי בשלושה מלחינים ישראל. מתוך הרשימה של שחר-רפרטואר שירי ארץ

,  מאוקראינהזעירא  ,ומשה וילנסקי. מלחינים אלו באו מרקע השכלתי מוזיקלי שונה ובאו ממקומות שונים

מלחינים אלו פעלו בתוך טווח כרונולוגי  ישראל.-מפולין, וזהבי גדל וצמח מתוך היישוב בארץוילנסקי 

 המתחיל בתקופה המוקדמת של שנות היישוב ועד לתקופות המאוחרות בהם התבססה מדינת ישראל.

מתוך כלל שירי  בעשרה שירים של כל מלחין , בחרתיבמלחינים המסוימים עצמםלאחר שבחרתי 

כפי של שירי ארץ ישראל  שירים שחלקם לקוחים מתוך הרפרטואר הקאנוני  ,מייצג שלהםהרפרטואר ה

נדבך האנליטי שוזאת מאחר  .וחלקם מתוך הרפרטואר הכללי של המלחינים עצמם שהוגדר ע"י שחר ורשף

גם שיר בלתי מוכר עשוי  ,של המלחינים הכתיבהשל עבודתי אני בוחן את המגמות המסתמנות באופן 

ת גישתו הקומפוזיטורית של המלחין ואת אופן תפיסתו את מהותו המוזיקלית של הזמר העברי.  לשקף א

עם זאת, התחשבתי ברשימות של שחר ורשף בעניין השירים של מרדכי זעירא ודוד זהבי וכמעט כל השירים 

של מות השירים שבחרתי נמצאים ברשימות שלהם. במקרה המייצג של משה וילנסקי, לא נצמדתי לרשי

. םאצל שנבחנה לאחר התקופהנכתבו רבים משיריו ש ,מלחין מאוחר יותרב מדוברשחר ורשף מאחר ו

השירים שבחרתי מייצגים בחלקם תקופות שונות בחיי המלחין, סגנונות שונים הקשורים לזמר העברי 

את  םמשקפי , כל אלולות שונות בקרב השריםל מורכבות ורמות התקבולזמר הבידורי, סוגים שונים ש

 .הרפרטואר בכללותו
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 לבחינת התחום האפור המוזיקלישיטת הניתוח 
 כל שיר נבחן בהיבטים הבאים:

 מבנה השיר, משקל וחריזה, רמת הטקסט.  –טקסטואלי  .1

הדרך בה השיר ממושקל ומוסדר והדרך בה המלחין עבד עם  –הקשר בין  המוסיקה והטקסט  .2

 הטקסט.

 והרמוני.ניתוח מלודי, סטרוקטוראלי  .3

 האם נכתב ליווי לשיר ע"י המלחין. –תפקיד הפסנתר בליווי השיר  .4

 עיבודים אמנותיים, סימפוניים. –הקשרי ביצוע  .5

לעתים, אף יותר משהמוסיקה עצמה מעידה על הז'אנר אליו היא שייכת, הטקסט  - בהיבט הטקסטואלי

אותו ומפרשת אותו, כך, שעצם  עצמו מספר על מקומו. המוסיקה שומרת על מקומו של הטקסט, מדגישה

המורכבת משני האלמנטים. נקודת ההנחה שלי הינה שאיכות הטקסט, קובעת הדיאלוג יוצר יצירה חדשה 

שאיכות התמליל, החריזה, והנושא משפיעים על הגדרת  –משהו ביחס למידת 'אמנותיות' השיר. כלומר 

ים מקצועיים או משוררים ורובם נועדו השיר כשיר אמנותי. רוב השירים שבחרתי נכתבו ע"י תמלילנ

 להלחנה.  

המאפשרת לחשוף את הלכתי בעקבות המתודולוגיה שהעמיד נפתלי ווגנר,  – בהיבט יחס הטקסט למוזיקה

הקצביים של התמליל כשהוא לעצמו, ולאתר את חריגותיו של המלחין כאשר אינו נענה להם התכתיבים 

את דרך הקריאה ה'נורמטיבית' )הדיקלומית( של השיר   במלואם ואינו "מתרבע" לפיהם. הוא בוחן

מדרך הקריאה הנראית בהשוואה לדרך 'קריאת המלחין' את השיר תוך התמקדות ב'חריגות' של המלחין 

 כנורמטיבית. 

 :ווגנרהסכימה שמציב 

 פלט הליך קלט

 הסדרה נתוני התמליל כשהם לעצמם

 )רגולריזציה(

התפרסות התמליל במערכת 

 פוטנציאלית משקלית

התפרסות התמליל במערכת  חילוץ נתוני התמליל המולחן

 משקלית בפועל

 פרשנות של הפער בין הפלטים השוואה הפלטים של ההסדרה והחילוץ

 

המשרתת את  הדקלומית הרגולארית נמצא אצל מלחינים בעלי שיעור קומה, חריגות מההסדרהכאשר 

חריגות מסוג זה עשויות לתרום לאיכות האמנותית של השיר, אוכל לטעון ש ההיבט התוכני של המלל,

 כלומר להעמיק את חדירתו של השיר אל "התחום האפור". 

בהם יכולתי לבחון את הקשר בין הטקסט למוסיקה המולחנת ולעמוד על  נתנה בידי כלים מתודה זו

חטיבה שירית )בית או  פירושה ריבוי דפוסים פרוזודיים באותהזו מורכבות ההלחנה. מורכבות פעולת 

עמדת המוצא שלי פזמון(, חריגות מתוחכמות מהנוסח המוסדר, בחירה בהסדרה בלתי פשטנית ועוד.

 שמדובר בשיר בעל נטייה אמנותית.  מצביעים על כך  לטקסטהייתה, שקשרים מורכבים בין לחן 

ים מלחן אמנותי שיהיה , אנו מצפבהכללה - יתוח מלודי, סטרוקטוראלי והרמונינ  -ההיבט המוזיקלי 

מורכב יותר מלחן עממי. על לחן אמנותי לא חלה החובה להיות קליט, קל לזכירה וניתן להעברה במסורת 

פה, ולפיכך הוא יכול להרשות לעצמו להיות מורכב. כדי לבחון את רמת המורכבות של השיר, כל -שבעל

מבנה המשפט/הפראזה, סוגי מרווחים,   שיר נבחן מההיבטים המוזיקליים המקובלים: מלודיה, הרמוניה,
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הקשורים למקצב. היבטים מוזיקליים סולמיות מול קפיצות, מנעד, מרווחים קלים/קשים לשירה ועניינים 

גמת צורה, צלילים ומבנים סטרוקטוראליים, שינוי משקלים, מודאליות, פרופורציה, מלודיים נוספים כדו

  הוצגו עם שאר הפרמטרים בגרף מסכם. צליל, -יחס מילהכיווניות הקו המלודי וסימבוליקה כמבטאי 

בהתפתחות ה'ליד' הגרמני, יש תפקיד חשוב לפסנתר המלווה.  - ההיבט של תפקיד הפסנתר בליווי השיר

תפקיד הליווי מגיע לרמות אמנותיות גבוהות אצל מלחינים כשוברט ואחרים, שם הפסנתר הופך לא רק 

עתים אף לחלק מהשיר. כלומר, לא ניתן לשיר את השיר ללא התפקיד של למלווה, אלא לפרשן של השיר, ול

יצירה שנכתבה ובוצעה אצל חלק מהחוקרים קשורה להשיר הפופולרי אידך גיסא, עצם הגדרת המלווה. מ

בהגדרת השיר  ולה מכאן היא שהפסנתר משמש בתפקיד כפולנגנים. ע לקול המלווה ע"י פסנתרן או קבוצת

 י ומכאן שהוא תורם להגדרת "אפרוריותו" של השיר.האמנותי והפופולר

השיר העברי מוצג בהקשרי ביצוע אמנותיים של  – עיבודים אמנותיים, סימפוניים –היבט הקשרי ביצוע 

שיר המושר עצם זה שש עולה מכאןתזמורות סימפוניות ופילהרמוניות ועיבודים אמנותיים לפסנתר. 

מעיד בהכרח על  שיוכו במידה מסוימת לתחום העממי ופעה, כגון שירה בציבור או בהבהקשר מסוים 

דבר זה . במידה מסוימת גם לתחום האמנותיההופעה בהקשרים של קונצרטים משייכת אותו  ;והפופולרי

 לתחום האפור.של השיר שיוכו מדגים את 

 המתודה והסיכום של עבודת השדה לבחינת התחום האפור

 שלשיר יש "חיים משלו" בהם הקשרי הביצוע ודרכי הביצועעבודת השדה יוצאת מנקודת ההנחה 

כיצד השירים שנראו בעיניי כאפורים מתקיימים  לי לבחון ובעתיד. עבודת השדה אפשרהממשיכים בהווה 

החי, כיצד הם נתפסים בעיני אלו השרים אותם ומבצעים אותם, כיצד הם במרחב הדינמי של השיר 

מנותיים ועל סמך אילו הנחות הם מסווגים אותם כך או אחרת. מסווגים אותם כשירים עממיים או א

הוכיח ששירי ארץ ישראל אינם סתם 'זמר קל' ע"י כך שהוא חשף את האלמנטים ניתוח השירים 

 – והוסיפה נדבךעבודת השדה האמנותיים של השירים והראה את שיוכם גם לתחום האמנותי, כעת באה 

שממשיך ים לימינו, היא שהם בהכרח התקבלו כחלק מקאנון משמעות הדבר שהשירים עדיין רלוונטי

 . לתחום העממיגם להשתייך  שיכיםממ השיריםוהפך לחלק מהמסורת העממית ובכך  ומתקיים לאורך זמן

בעבודת השדה, בחרתי במנחי השירה בציבור המשמשים כמתווכים בין קהל צרכני השירים והמלחינים. 

מההנחה שהם בעלי ידע וניסיון לאורך שנים בתחום הזמר העברי והם  הבחירה במנחי השירה בציבור נבעה

בצירוף לשאלונים עבודת השדה ח המציאות של היום ומה שהיה בעבר. יכולים לתאר את מה שקורה בשט

ששירים מורכבים, למרות מורכבותם וקרבתם לתחום  –על כך  שמלאו עמי מנחי השירה בציבור, הצביעו

 אכן מבוצעים בשירה בציבור.  –האפור

קונצרטים, בהשילוב של מחקר שדה בדבר הרלוונטיות של השירים  בתוספת להקשרי הביצוע של השירים )

בה אפשרו לי לקבל תמונה שלמה יותר לגבי הדרך ועוד( אמצעי המדיה השונים בפאבים, בערבי זמר, ב

כעממיים/פופולריים הן  יםמופיעה יםשירש יש עצם העובדה .בציבור ים מבוצעים בפועל ומתקבליםהשיר

  את הטענה שלי בדבר היותו של השיר שייך לתחום האפור. חיזק, והן כאמנותיים

תופעת השירה בציבור של שירים ישראליים בצוותא הינה תופעה ייחודית ישראלית הממשיכה גם לימים 

מה של ה"ביחד". העולים אלו. מטרתה הראשונית נבעה מתוך הצורך של היחיד להסתופף באש הח

ישראל  בגלי העלייה מהתפוצות השונות עברו תהליכים שונים -הצעירים האידיאליסטיים שהגיעו לארץ

של ניתוק מהמשפחות הגרעיניות שלהם, מהתרבות, מהמסורת ומהשפה של ארצות מוצאם. בבואם 

עלו ממקומות שונים  לישראל הם עברו תהליך מורכב של קליטה בארץ קשה ולא נושבת, שהאנשים בה

ומתרבויות שונות. בנוסף לקשיים שחוו העולים עם קשיי הקליטה בארץ, הגעגועים והמחסור, הורגש 
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הצורך של האנשים במילוי מסגרות הפנאי בתוכן. השירים הישראליים עצמם שימשו הן בתפקידם בליכוד 

הייתה הדרך בה רבים מהשירים  וגיבוש הקבוצה והן בתפקיד פסיכולוגי מרגיע ומנחם. השירה בציבור,

החדשים שנכתבו עבור "המפעל הציוני" נלמדו ועברו מפה לאוזן ובכך השירה בציבור קשורה למסורת 

האם  בין השאלות שבחנתי בעבודת השדה הינה,העממית של מסירה בעל פה והעברת החומר מדור לדור. 

 המוקדמים בערבים אלו. יש המשך לתופעת ה"שירה בציבור" והאם עדיין מושרים השירים

 041 -עיון פשוט בפרסומים מסחריים תחת כותרת החיפוש "שירה בציבור" העלה שיש בישראל למעלה מ

מנחי שירה בציבור ונמצא עוד רבים נוספים שאינם רשומים במאגר זה! כלומר, תופעת השירה בציבור 

ה, הכבלים והאינטרנט. הצורך רווחת אף כיום, למרות חרושת הבידור התעשייתית הרדיו, הטלוויזי

בהתקבצות יחדיו לצורך "שירה בציבור" משמש בישראל גם כיום כאחד מערוצי החינוך, הבידור ומילוי 

שעות הפנאי. פניתי לששה מנחי שירה מובילים חלקם וותיקים מאד וחלקם חדשים יותר כדי לבחון את 

כיצד הם מסווגים ו ב הדינמי של השיר החייימים במרחכיצד השירים שנראו בעיניי כאפורים מתק השאלה

יש המשך לתופעת ה"שירה בנוסף לשאולות עיקריות אלו בחנתי אם  אותם כשירים עממיים או אמנותיים.

השירים שאני בוחן בעבודת המחקר  אילו שירים מושרים בהם והאם עדיין מושריםבימים אלו,  בציבור"

ון את דעתם של מנחי השירה בציבור על דרגת המורכבות ואת כמות הביצועים שלהם. בנוסף ביקשתי לבח

 הסגנונית של השירים. מראיונות השדה עמדתי על הדברים הבאים:

השירה בציבור הינה תופעה הקיימת ורווחת אף בימים אלה. מסורות זו קושרת גם כיום את  -

 השיר הארץ הישראלי עם מסורות ביצוע עממיות.

של השיר הארץ  רואים את עצמם כחוליה בשרשרת העברת הידעחלק ממנחי הציבור גם כיום  -

הם רואים את השירים כשירים עממיים, אולם הם בעלי מסר עמוק אותו יש לשמר  – הישראלי

 ולהעביר הלאה.

ערבי השירה מלווים בדרך כלל ע"י המנחים בגיטרה, באקורדיון ובפסנתר. ולעתים הם נעזרים  -

 בנגנים נוספים ובפלייבקים.

מהמנחים משמשים כמנחי השירה ועיקר הדגש מושם על שירת הקהל. חלק מהמנחים  חלק -

שמנחי האישי שלהם כזמרים והקהל שר יחד עימם. ניתן לומר בהקשר זה מדגישים את הצד 

בין הביצוע המקצועי )בו הם מתפקדים כאנשי המקצוע( לביצוע  השירה בציבור משמשים כתווך

המושרים בשירה בציבור רק כאשר הם נתמכים ע"י מנחי  העממי של קהל השרים. יש שירים

שירה מקצועיים או זמרים שעולים לבמה בצירוף לתמיכה המלודית וההרמונית של הנגן או 

ההרכב המלווה. מכאן עולה שהשירה בציבור עצמה נמצאת בתחום האפור בו הביצוע 'העממי' 

 זה בזה. אמנותי' ע"י אנשי מקצוע מתערבבים -והביצוע ה'פופולרי

 מנחי שירה משתמשים באמצעים שונים, חשיבות רבה למילות השירים מצאתי שמאחר שיש -

כשירונים, שקופיות ומצגות מחשב. חלק ממנחי השירה סומכים על כך שהקהל יודע  להעברתם

ניתן עניין הראוי לציון הינו ש. המוכרים בפזמוניםבבתים או את מילות השירים והקהל מצטרף 

שירון המודפס כסוכן יעיל יותר של עממיות, מאחר והוא איננו כולל תווים לראות את ה

מוזיקליים הוא שרוי בתחום האפור שבין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. הוא מתאים לקהלים 

רחבים ומאפשר להנגיש טקסטים גבוהים ו/או מורכבים ו'להעבירם מדור לדור'. העברת השירים 

, מכיוון שהם פה-שבין השירון לשירה בעל ות נמצאות באמצעבדרך של הקרנת שקופיות או מצג

 שירונים 'לזמן אמיתי' בלבד.
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מועדוני זמר, פאבים, מסעדות, אירועים  –מקומות בהם נמצא 'שירה בציבור' כוללים ה -

אפילו היא נמצאת משפחתיים, תיאטראות, מתנס"ים, אולמות כנסים, וועדי עובדים, קומזיצים ו

 . אביב-או בפארק הירקון בתל כמו קיסריה אצטדיונים ענקייםב

רשות השידור והטלוויזיה . יה נתנו אף הם "דחיפה" לקידום השירה בציבוראמצעי המד -

, ואירועי "שירת רבים" ואף שודרו למה הרבה הופעות של שירה בציבורהישראלית הקליטה וצ

 שיוחדו לשירה בציבור. רבות תוכניות טלוויזיה ורדיו 

כאשר יש מסגרות  תפים בערבי השירה בציבור כוללים מנעד רחב של גילאים.גילם של המשת -

  שירה לציבור המיועדות בצורה בלעדית לצעירים כדוגמת ה'בובי זמר'.

רפרטואר השירים המושרים בשירה בציבור כולל שירים ישראליים מתקופות שונות כאשר הדגש  -

כמובן גם שירים מלודיים עכשוויים  הוא על שירים משנות החמישים עד שנות השבעים. נמצא

ושירים מוקדמים. בערבי השירה מושרים גם שירים מתורגמים ולעתים נמצאת התופעה של 

 שירת שירים לועזיים )בשפת המקור( בערבי שירה ישראליים! 

רוב מנחי השירה שראיינתי מבצעים משיריהם של המלחינים שבחרתי לבחינה במסגרת עבודת  -

השירים שנבחנו אינם עומדים כמוצרים זהבי ווילנסקי. דבר זה מעיד על כך שזעירא,  –המחקר 

מוזיאונים בביצועים קונצרטנטיים, אלא שומרים על מעמדם כשירי עם. דבר זה מנציח את 

  ייחודם "האפור".

בקרב מנחי השירה בציבור השאלונים שמלאו מנחי השירה מצביעים על אחוזי ביצוע השירים  -

 זה מלמד אותנו שאכן לשירים יש חיים פעילים במסגרת ה"שירה בציבור". . דבר שרואיינו

עולה, שלא כל שיר יכול הקהל לשיר במסגרת השירה בציבור. על השירים  מתוצאות השאלונים -

 להיות קליטים, מלודיים ולעתים קצביים.

החיוניות לעניין "אורך החיים" של קיום שיר במסגרת שירה בציבור. שירים טובים שומרים על  -

שלהם לאורך שנים ולשירה בציבור יש תפקיד בשימור השירים. עם זאת, חלק מהשירים 

והמלחינים עוברים תהליך של ירידה בביצוע ובהשמעה, ורק בימים מסוימים כגון ימי זיכרון 

 וכדומה שיריהם חוזרים ומושמעים.

הם מבצעים שירים מנחי השירה מבצעים גם שירים "אמנותיים" או "מורכבים" אבל לרוב  -

 שהקהל יכול להצטרף לשירתם.

חיבור מוצלח בין כפי שעולה מהראיונות עם מנחי השירה בציבור, המתכון לשיר מצליח הינו:  -

, חלת השיר להמוניםנבה הגיבוי של הרדיושילוב של קצב מזרחי ומלים עממיות, טקסט למוזיקה, 

השירה לקראת הפזמון תוך כדי  האטת קצב –המוטמעים בשיר כדוגמת שינויים ריתמיים ו

 הדגשת כל הברה. 

ביחס לשאלת המורכבות והאמנותיות של השיר. ניתן לראות מתשובות המרואיינים שיש בלבול  -

בין המושגים 'שיר מורכב' ו'שיר אמנותי'. יש כאלו הקושרים את זה בזה, ויש כאלו המתנתקים 

ר. בסקאלה שבין 'שיר פשוט' ל'שיר את עניין המורכבות מבחינת רמת ה'אומנותיות' של השי

מורכב',  מנחי השירה בציבור מעידים על כך ששירים פשוטים מדי לא מושרים לעתים בגלל 
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פשטותן ושירים מורכבים מדי לא מתאימים לשירה בציבור. למרות ההנחה שעל מנת ששיר 

נחים כמו יוסי יתאים למסגרות השירה בציבור עליו להיות קליט ולא מורכב מדי נראה שישנם מ

שמנחי השירה בציבור ניתן לומר בהקשר זה  .לב, שרואים אתגר בהתמודדות עם שירים מורכבים

( לביצוע העממי של קהל השרים. כזמרים משיםשבין הביצוע המקצועי )בו הם מ משמשים כתווך

 יש שירים המושרים בשירה בציבור רק כאשר הם נתמכים ע"י מנחי שירה מקצועיים או זמרים

שעולים לבמה בצירוף לתמיכה המלודית וההרמונית של הנגן או ההרכב המלווה. כלומר השירה 

בציבור עצמה מצויה בתחום האפור המאפשר שימוש בשירים אמנותיים כשירים עממיים. השירה 

בציבור הינה התחום בו הפן העממי פוגש ו'משתף פעולה' עם הפן האמנותי והפופולרי בעזרת 

 יבור המשמשים כמתווכים בין העולמות.מנחי השירה בצ

בעניין הגדרת מהו "שיר אמנותי" נראה שרוב מנחי השירה בציבור מסכימים שלשיר אמנותי יש  -

הטקסט או  "איכות" מיוחדת ההופכת אותו ל"יצירה נצחית". לעתים היא קשורה למורכבות

 המחבר.  הייחודי לכישרון –ולעתים  הלחן,

 עמי שאלונים בדבר השימוש בשירים שבחנתי בערבי השירה בציבור.מנחי השירה בציבור מלאו  -

אותם עם תוצאות  ושקללתי עבודת השדהלתוצאות הניתוח  צירפתי את בסיכום העבודה,

 ואלהשאלונים שמלאו מנחי השירה בציבור ביחס לשימוש בשירים אלו בשירה בציבור. לכל 

 הקשרי הביצוע כדי לבסס תמונה שלמה בדבר מיקומם של השירים בתחום האפור. הוספתי את 

ששירים  –על כך  בצירוף לשאלונים שמלאו עמי מנחי השירה בציבור, הצביעועבודת השדה  -

אכן מבוצעים  –מורכבים, למרות מורכבותם וקרבתם לתחום האפורכהמוזיקלי שהתגלו בניתוח 

השירה בציבור  – יש את הייחודיות של השירה בציבורמדג, זהדבר . עם-כשירי בשירה בציבור

היא בדיוק המדיום המוכיח שהעממי הפופולרי והאמנותי מתערבבים, שגם ה'אמנותי' נתפס 

 כמושא לשירה בציבור, כלומר יש לו פוטנציאל להפוך לשיר עם.
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 איסוף הנתונים, סיכומם והצגת ההתרשמויות העולות מהם

ששירי ארץ ישראל אינם סתם 'זמר קל' ע"י כך שהוא חשף את האלמנטים  ניתוח השירים הוכיח

עצם   –חשוב  וסיפה נדבךהעבודת השדה האמנותיים של השירים והראה את שיוכם גם לתחום האמנותי, 

 .לתחום העממיגם כיום להשתייך  שיכיםממ שהשיריםעל כך  צביעמשהשירים עדיין רלוונטיים לימינו,  זה

ששירים מורכבים, למרות  על כך הצביעו נים שמלאו עמי מנחי השירה בציבורבצירוף לשאלועבודת השדה 

השירה בציבור שכך מצביע על . עניין זה וצעים בשירה בציבוראכן מב ,מורכבותם וקרבתם לתחום האפור

הקשרי הביצוע  המאפשר שימוש בשירים אמנותיים כשירים עממיים. עצמה מצויה בתחום האפור

ת הקונצרטים, בפאבים, בערבי שירה בציבור, בהופעות ועוד( הצביעו על היבטים נוספים בדבר )באולמו

 מיקומם של השירים בין התחומים האמנותי, העממי והפופולרי. 

את מסקנותיי בדבר מיקום השירים במרחב האמנותי, העממי והפופולרי הבאתי לידי ביטוי בעזרת ציור 

ארוכות מבסיסו. בקדקוד העליון  מיקמתי את השיר האמנותי, ובבסיס  שווה שוקיים, ששוקיו משולש של

מיקמתי את השיר העממי והפופולרי. תיאור זה ממחיש את העובדה שבבסיס העבודה עומדת –המשולש 

ההנגדה של הביטוי האמנותי עם שני הביטויים האחרים העממי והפופולרי. בתוך משולש זה אני ממפה את 

מהקדקוד העליון לבסיס עם הטיה מסוימת לימין או לשמאל, כלפי שני הקדקודים השירים לאורך האנך 

קודים התחתונים פחות דהק מיקומו ביחס לשניככל שהשיר קרוב יותר לקוטב האמנותי כך  התחתונים.

ולהפך, ככל  הגיאומטרי של משולש שווה שוקיים שזווית הראש שלו חדה. המבנהחשוב וזה תואם את 

כאשר קשה  .רי לעממי משמעותי יותרנותי, כך נעשה מיקומו בין הפופולדקוד האמשהשיר מתרחק מהק

להכריע על איזו צלע למקם שיר נתון הרי שהוא מוצא עצמו ממוקם לאורך האנך היורד מהקדקוד 

את הנטייה  האמנותי לעבר בסיס המשולש, שם הוא יוטה לכאן או לכאן; כלומר, לעבר אחת הצלעות.

לאחד צדדים ה'פופולרי' או ה'עממי' הגדרתי בעזרת מאפיינים שונים. ביחס לאפיון ה'עממי', התחשבתי 

 בתפוצת השירים בערבי השירה בציבור ובהקשרי הביצוע העממיים בפונקציות קהילתיות ומשפחתיות. 

יקה הקלה )כסווינג, טנגו ביחס לאפיון ה'פופולרי', התחשבתי בשיוכם הז'אנרי של השירים לסוגי המוס

וכו'(, במבנה השיר, בצורת העיבוד והתזמור שלו, בהקשרי הביצוע שלו כמוזיקה בידורית )לתיאטרון 

הסטירה, לריקודים ולבתי הקפה(, ובהקשרי הביצוע של השיר )בהקלטות מסחריות ובתפוצתם באמצעי 

 המדיה וההפצה ההמוניים(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיר אומנותי

 ופולרישיר פ עממישיר 
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 הממצאים בגרףסיכום 

 :להלן הגרף המתאר את מיקומם של שירי מרדכי זעירא בין האמנותי, העממי והפופולרי

 

מורכבות שיריו של זעירא ועל קרבתם של חלק משיריו הצביע על  של שירי מרדכי זעיראהניתוח האנליטי 

כך שרוב שיריו של זעירא שבחנתי מושרים  לתחום האמנותי. עבודת השדה והקשרי הביצוע  מצביעים על

בערבי זמר ב"שירת רבים", אולם חלק מהם יצאו מהרפרטואר המושר ונשארו רק בתחום האמנותי או 

הנוסטלגי. עם זאת עבודת השדה מעידה על התקבלותם המוחלטת של הרבה משיריו בקרב הקהל הארץ 

סיסם הם שייכים לרפרטואר "שירי העם" ישראלי, על כך שהם רלוונטיים גם לימינו, ועל כך שבב

 הישראליים. מהניתוח האנליטי עולה כי אכן שיריו של זעירא נמצאים בתחום האפור.

 :ין האמנותי, העממי והפופולרילהלן הגרף המתאר את מיקומם של שירי דוד זהבי ב

 

יציוניות גבוהות. העניין מעיון בעשרת השירים של זהבי, מצטייר זהבי כמלחין רגיש ובעלת איכויות קומפוז

שמייחד את זהבי בא לידי ביטוי בדרך בה הוא בונה את המלודיות שלו. הוא משתמש בייצוג של "גבוה 

ונמוך" במוסיקה במשמעות מטאפיזית, ובעזרתה הוא בונה דרמה רגשית סובייקטיבית. דוד זהבי הינו 

ן בגין מורכבות הלחן והיחס לטקסט והן מלחין בעל סגנון אישי ייחודי ששיריו שייכים לתחום האפור ה

בגין הקשרי הביצוע העממיים והפופולריים של שיריו. כאחד מהמלחינים הראשונים שנולדו וצמחו בארץ 

 ישראל, שיריו מייצגים דרך חדשה ורעננה בהלחנת שיר זמר עברי.
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 :ולריממי והפופלהלן הגרף המתאר את מיקומם של שירי משה וילנסקי בין האמנותי, הע

 

וילנסקי הינו מלחין ומעבד מנוסה בעל השכלה מוזיקלית רחבה. הוא נחשב לממשיך דרכם של זעירא וזהבי 

ואף עיבד רבים משיריהם. וילנסקי פתוח לרוחות המוזיקה הקלה והג'אז הנושבות בעולם ובשיריו הוא 

לרוב שיריו )כפי שמקובל משלב צורות והרמוניות הלקוחות מעולם זה. וילנסקי כתב עיבוד לפסנתר 

במוזיקה הקלה של תחילת המאה העשרים בארצות הברית( ורבים משיריו עובדו על ידו ועל ידי אחרים 

לתזמורת. פעילותו המוזיקלית הייתה רחבה וענפה וכללה הלחנה לתיאטרון ולבימה הקלה, עיבודים 

ים. ברוב השירים שבחרתי לבחינת סימפוניים, עבודה עם זמרות, כתיבת מחזמר ומוזיקה לאירועים שונ

התחום האפור, וילנסקי מתמודד עם טקסטים ארוכים בעלי שלושה בתים ופזמון, והוא מצליח בדרכים 

שהשירים שנבחנו ברובם אינם  עניינת העובדה העולה מעבודת השדהשונות לייצר "להיטים" קליטים. מ

ואכן, בניגוד לשיריהם של זהבי וזעירא,   מושרים בציבור בתדירות גבוהה כשיריהם של זעירא וזהבי!

שיריו של וילנסקי זכו לעיבוד פסנתרני מפורט שיצא תחת ידו של המלחין. שירים רבים אף זכו לעיבודים 

מקוריים עבור זמר/ת המלווים בתזמורות סימפוניות. ולכן הנטייה למיקום שיריו של וילנסקי הינה 

 ופחות לכיוון העממי. בתחום האפור לכיוון האמנותי והפופולרי

 

 :הגרפיםהמלחינים בעזרת השוואת שלושת 

 

 

 משה וילנסקי דוד זהבי מרדכי זעירא
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שלושת הגרפים של המלחינים עולה כי רוב השירים שבחרתי לבחינת התחום האפור אכן מהשוואת 

שלמרות החפיפה המרובה בין  ופולרי. בנוסף ניתן להצביע על כךוהפ-עממי-נמצאים במרחב שבין האמנותי

תחומי ההשתרעות, אצל כל אחד משלושת המלחינים מסתמנת נטייה משלו: וילנסקי נוטה יותר מאחרים 

 לעבר האמנותי. -לכיוון הפופולארי, זעירא נוטה מעט יותר לכיוון העממי וזהבי 

 

 

, לשירים יש איכויות מהגרפים עולה שרבים משיריו של מרדכי זעירא נמצאים במרכז המשולש, כלומר

אמנותיות והקשרי ביצוע אמנותיים בגינן ניתן לשייכם לאזור הקרוב לאמנותי, אולם בו בזמן הם 

מקובלים מאד כשירי זמר המושרים )גם כיום( בערבי שירה בציבור ובאירועים קהילתיים. בהקשר 

מהתחום האפור )בעלי איכויות הפופולרי, רבים מהשירים של זעירא הוקלטו ע"י זמרים פופולריים וזמרים 

קוליות גבוהות, ייחודיות קולית והגשה אמנותית( ושודרו ברדיו ובטלוויזיה ומכאן שיוכם גם לתחום 

הפופולרי. בחלק מהשירים של זעירא מצאתי משיכה ברורה לאזור השיר האמנותי בגין הניתוח האנליטי 

צעים מקצועיים ומושרים פחות בצורה עממית. והקשרי הביצוע, ואכן שירים אלו מבוצעים בעיקר ע"י מב

ניתן גם למצוא אצל זעירא שירים שקל להגדירם כשירים עממיים ולא כשירים אמנותיים כדוגמת השיר 

-עממי-"חולצה כחולה". אצל דוד זהבי אני מוצא שחלק מהשירים נמצאים במרכז המשולש שבין האמנותי

אמנותי כפי שמצאתי בניתוח האנליטי בעבודת המחקר והפופולרי וכמה משיריו קרובים ממש לאזור ה

ומהקשרי הביצוע האמנותיים. מעניינת העובדה, כי כמה מהשירים הקרובים לשיר האמנותי, מושרים 

דווקא בהקשרים של טקסים וימי זיכרון כדוגמת: השיר "הליכה לקיסריה". ולכן אוכל לסכם ולומר 

רא נמצאים במרכז התחום האפור אם כי יש להם נטייה גדולה ששיריו של דוד זהבי כמו גם שיריו של זעי

 יותר לתחום האמנותי.

ביצועים והקלטות  לגבי משה וילנסקי, למרות הפופולריות של שיריו בגין ביצוע השירים בעבר בתיאטרון,

 של להקות צבאיות והשמעות של שיריו ברדיו המושרים ע"י זמרים פופולריים, אני מוצא ששיריו מושרים

פחות בערבי שירה בציבור ולכן הם מצויים פחות בהקשרים של שירה עממית. חלק משיריו של וילנסקי 

קרובים ממש לליד האמנותי, והם מושרים גם כיום בעיבודים אמנותיים לפסנתר ולתזמורת כפי שנכתבו 

לגמרי מהתחום ע"י וילנסקי עצמו וגם ע"י מעבדים אחרים. לעומת זאת עשרות משיריו של וילנסקי יצאו 

 . 'תעשיית הנוסטלגיה'לוהעממי והם שייכים רק לתחום הפופולרי 
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 :באה לידי ביטוי בכמה עניינים הארץ ישראלי שבחנתיהייחודיות במקרה של השיר לסיכום, 

 למטרות יומי פונקציונאלי עממי עבור העם -השירים נכתבו במטרה לשמש כחומר יום

.  הם ציוניים"-ומחזור השנה ה"לאומיים שימוש בטקסים הקשורים למחזור החיים

כשירים או עיבודים  נכתבו  לאהם עממיים והשירים די לשייכם לסוג הנכתבו מראש כ

 מות הקונצרטים. י"אמנותיים" לב

  זוהי תופעה ייחודית של כתיבת שיר עממי הקרוב באיכותו לשיר האמנותי של המאה

מאה העשרים. יים אידאולוגיים בהקשרים לאומדווקא בהתשע עשרה אולם הוא מופיע 

מאה העשרים ואף הדרך בה כותבים ליד אמנותי בהדרך בה השירים כתובים איננה לפי 

 איננה קשורה ברובה לשירים הפופולריים המערביים.

 תהליך ה'לידריזציה' של הזמר העברי 

אנו מוצאים תהליך ייחודי של "לידריזציה" של השיר הארץ ישראלי בו השיר העממי 

 מקבל טיפול כשיר אמנותי. דבר זה בא לידי ביטוי בצורות שונות:

i.  מלחינים ומעבדים אמנותיים משתמשים בשיר העברי כחומר לעיבוד אמנותי

 כליד ממש ואף כחומר גלם ליצירות אינסטרומנטליות.

'הקרן הקיימת' בשנות השלושים, זו נמצא גם בסמוך לכתיבת השירים:  תופעה

מלחיני  שנכתבו ע"ישל שירים ומלים  עם תוויםגלויות  ליהודי התפוצהשלחה 

למלחינים אומנותיים פנייה  יזם המוזיקולוג הנס נתןבעקבות זאת, היישוב. 

לכתיבת עיבודים  אהרון קופלנדו ,מיו, קורט וייל סשל המאה העשרים כדריו

חוזרת כיום בעיבודים של  התופעה. 0292. השירים הודפסו בשנת לשירים אלו

 .ומיכאל וולפה אילן מוכיחברג, לחינים בני זמננו כמנחם ויזנמ

ii.  מוסדות החינוך הממלכתיים פועלים להשרשת הזמר העברי בפי העם והילדים

כחומר תרבותי אמנותי מסורתי. וזאת ע"י שיעורים וקונצרטים הנערכים בבתי 

 הספר ובקיום מפגשי מקהלות השרים שירים ישראליים בעיבודים אמנותיים.

iii.  המוזיקליים בישראל כדוגמת האקדמיות למוזיקה, המכללות מוסדות החינוך

והאוניברסיטאות השונות מעבירים קורסים אקדמיים בחקר השיר העברי 

ובכתיבת עיבודים אמנותיים לשיר העברי. כמו כן נמצא כנסים העוסקים 

בחקר השיר הישראלי כגון הכנס השנתי הנערך בבר אילן ע"י טלילה אלירם 

לי", ערבי "שירי המשוררים" הנערכים באוניברסיטה "מי אני שיר ישרא

העברית, וערבי ביצועים אמנותיים לשירים ישראליים הנערכים בקביעות 

 באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים.

iv.  התזמורות הסימפוניות והפילהרמוניות הישראליות מבצעות שירים עבריים

המוקדשות לכך.  בעיבודים תזמורתיים אמנותיים במסגרת תוכניות מיוחדות

יצירות אלה זוכות למקום של כבוד, ומבוצעות ע"י אותם מבצעים ומנצחים 

 המשמשים בביצוע מוזיקה קלאסית אמנותית.

v.  גופים ממשלתיים וציבוריים תומכים במכוון בהפצת זמר עברי 'גבוה'. בראשית

שידורי הרדיו הושם דגש על שידורים של מוזיקה עממית גבוהה, ובהמשך 

הרדיו והטלוויזיה, רשות השידור קיימה תחרויות כגון "פסטיבלי  שידורי

הזמר" הראשונים ו"ערבי שירי משוררים" בהם ניתן למצוא נטייה לתחום 
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גם כיום רשות  האפור בגין רמת הטקסטים, המוזיקה והעיבודים האמנותיים.

השידור הישראלית משדרת תוכניות רדיו וטלוויזיה המדגישות את הפן 

הספרייה הלאומית המחלקה למוזיקה  והאמנותי של הזמר העברי.  הייחודי

והפֹונֹוֵתיָקה הלאומית )"ארכיון הצליל הלאומי"(,  מקיימת בקביעות 

קונצרטים אמנותיים המשלבים זמר עברי ועיבודים אמנותיים בביצוע זמרים 

. בנוסף, הם ותלמידי האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושליםלות, שונים, מקה

ומפיקה  הרצאות העוסקות בחקר הזמר העברי,רייה הלאומית מקיימת הספ

. מוזיאונים ועמותות הלאומית הפונותיקה תקליטורים מאוצר ההקלטות

עממי של הזמר העברי, כגון "יד בן -שונות מדגישות את הפן הפולקלוריסטי

צבי", "מוזיאון התפוצות", "מוזיאון הפלמ"ח" ועמותות הקשורות להפצה 

" ועוד  המקדמים את 3, "הזמנה לפיוט2, "שירונט"1נט כ"זמרשת"באינטר

הזמר הישראלי בכלל ואת הזמר הישראלי המוקדם ובנוסף את הפיוט והשיר 

הפן העממי, נמצא שחלק שבמקרים רבים מודגש המסורתי והחסידי. למרות 

מהגופים גם מדגישים את הצד האמנותי של השירים, למשל באתר 'זמרשת' 

למצוא מאמרים מחקריים העוסקים בחקר השיר הישראלי על רבדיו ניתן 

 השונים.

כל אלה מצביעים יחדיו על שיוכו של הזמר העברי לתחום האפור בו האמנותי, 

 העממי והפופולרי משתלבים זה בזה.

מהאמור לעיל עולה שיש לנו רפרטואר של שירי "ליד" ישראליים שנוהגים בהם ככאלה, שירים אלו הינם 

חודיים בזה שהם מורכבים ואמנותיים מחד, ומאידך הם מושרים בציבור ומועברים בעל פה כשירים יי

עממיים ובשידור ובהפצה מסחרית כשירים פופולריים. ואכן, כפי שכותב אריאל הירשפלד, השיר הארץ 

החוזר  ישראלי הינו מייצג של יצירה אמנותית ייחודית בנקודת זמן חשובה ומיוחדת בחיי העם היהודי

הכרתיים בחברה בכך שהוא מבטא -לארצו. הוא חתרני ומאפשר את קיומם של רבדים תפישתיים תת

רגשות עלומים וכואבים שאינם מוצגים מעל לפני השטח. ומעל לכל, הוא מבטא יצירה אמנותית כנה 

 גוע. ועמוקה של יוצרים שכתבו 'שירי עם' בהם ניתן למצוא רבדים ייחודיים של עומק, יצירה וגע

והפופולרי אליו משויכים -העממי-"תחום אפור" שבין האמנותיהעבודה הצביעה על קיומו של לסיכום, 

שירי זמר ישראליים של מלחינינו הדגולים. אולם במהלך העבודה מצאתי שלא רק השירים עצמם נמצאים 

יש ם מהמבצעים בתחום האפור, אלא גם המלחינים ורבים מהמבצעים עצמם שייכים לתחום האפור. לרבי

איכויות קוליות ייחודיות, אתניות והכשרה קולית "מערבית" ועם זאת הם שרים שירי עם. ובין גדולי 

המלחינים שלנו, אנו מוצאים מלחינים בעלי קול ייחודי ויכולות קומפוזיטוריות גבוהות המלחינים שירים 

וזיקלית ייחודית ישראלית בנקודת ישראליים הנמצאים בתחום האפור. עבודת המחקר מצביע על תופעה מ

להשלמת התמונה ה"אפורה" של הזמר העברי זמן מיוחדת בימים של טרם המדינה והקמת המדינה. 

דרושה התבוננות במלחינים וברפרטוארים נוספים ואף במבחר שירים רחב יותר של אותם מלחינים תוך 

 שימוש במתודה דומה.

 

                                                      
1 http://www.zemereshet.co.il/ 
2 http://shironet.mako.co.il/ 
3 http://www.piyut.org.il/ 

http://www.zemereshet.co.il/
http://shironet.mako.co.il/
http://www.piyut.org.il/
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א' מבוא. 1   

ההבחנה בין "שיר אמנותי" ל"שיר עממי" ו"שיר פופולרי" העסיקה חוקרי מוזיקה וספרות מאז המאה 

עשרה. הבחנה זו תפסה תאוצה בגרמניה בעקבות התפתחות הליד הרומנטי. עבודה זו תדון -התשע

 0291בין השנים  ישראלי-בבעייתיות של הבחנה זו תוך התמקדות במקרה מיוחד במינו, זה של השיר הארץ

ישראל המנדטורית ובשנותיה -. הייחודיות של המקרה הזה נובעת מכך שהשירים שנוצרו בארץ0291 -ל

הראשונות של המדינה חוברו על רקע כוחות השפעה שיש ביניהם מתח חזק: המחויבות ליצור רפרטואר 

שאיפתם של חלק  "שירים עממיים" עבור המפעל הלאומי וזאת לעומתם שיזכו בהגדרה לשל שירי

 מהמלחינים להגשים את כישוריהם האמנותיים.

ה"זמר העברי" הוא שם כולל לקבוצת שירים גדולה המכילה בתוכה: שירים עממיים ומסורתיים, שירים 

רשמיים שנכתבו עבור המפעל הציוני, שירים שנכתבו עבור התיאטרון הרפרטוארי ושירים -עממיים

יות כדוגמת השירים שנכתבו לתיאטרון הסטירי, לריקודים ולבתי פופולריים שנכתבו למטרות בידור

הקפה. בדרך כלל איננו מתקשים לקבוע אם שיר שייך לתחום הליד האמנותי, לתחום הפופולרי או לתחום 

עממי והבידורי כאחד( והליד. דבר זה בא לידי ביטוי, -אפור בין שירי הזמר )הכמו תחוםהזמר. אולם קיים 

ספק שהם שייכים לתחום הזמר העברי, אך כשבאים לנתח את איכויותיהם נמצא שיש  בשירי זמר שאין

במקרים אלה  איכויות 'אמנותיות'.בהם סממנים רבים של שיר אמנותי. שירים אלו נושאים עימם 

הטקסט קיבל טיפול ייחודי ומורכב, המלודיה הינה מורכבת, מנעדה רחב  והיא תובעת מן המבצע איכויות 

בוהות. לא פעם השירים  עובדו ולוו  על ידי פסנתר או הרכב קאמרי, והושרו ב'אופן אמנותי' קוליות ג

-באולם קונצרטים. חלק משירים אלו נכתב ע"י מוסיקאים בעלי הכשרה והשכלה פורמאלית, וחלקם על

ידי מלחינים שצמחו מתוך העם.  תהליך צמיחתו של הזמר העברי, כפי שנראה בהמשך, מוביל בהכרח 

. השאלה בו הזמר איננו משויך לאחת מן הקבוצות "העממית" או "האמנותית" האפור תחוםיצירת ל

שנבחן כאן הינה מהו אפיון הז'נאר של שירים אלו, מהן איכויותיו ומהו ערכו האמנותי ? וכיצד למקם את 

 האמנותי, העממי והפופולרי.  –השירים האלה בתוך משולש בעל שלושה קודקודים 

 "שיר אומנותי", "שיר עממי" ו"שיר פופולרי" –מושגים הגדרת ה

ידי הנגדתו עם 'שיר מסורתי' או 'שיר -( עלArt Songבדרך כלל מקובל להגדיר את המושג 'שיר אמנותי' )

פעיל גם  רך כללשבד) ידי מלחין-כשיר שנכתב על  1פופולרי'. אולם לצורך הדיון נגדיר 'שיר אמנותי'

, ומיועד לשירת זמר סימפונית, קאמרית, מקהלתית וכד'( –מוזיקה אמנותית  בכתיבת סוגות נוספות של

)הפעילים גם הם בסוגות נוספות של מוזיקה קולית  או זמרת מקצועיים בעלי יכולות קוליות והבעתיות

. השיר מלווה לרוב בפסנתר, כאשר לעתים תפקיד אורטורית, אופראית, ליטורגית וכו'( –אמנותית 

לדרך בה המלחין רואה את בחשיבותו לתפקיד הזמר. 'בשיר אמנותי', יש חשיבות רבה הפסנתר שווה 

וזאת בשל העובדה שהוא מעניק לו  פרשנות אישית המשקפת במקרים רבים את המשמעות   הטקסט

וצורת המבע של הטקסט. לעתים כותב המלחין את הליד בצורה סטרופית בה אותה המנגינה חוזרת בכל 

(, המביאה לידי ביטוי through-composed songהוא הולך בדרך של 'כתיבה המשכית' ) הבתים, אך לרוב

 את השינויים הרגשיים, ההבעתיים ולעתים אף העלילתיים שעוברת הפואמה.

את המודל של ה'שיר האמנותי' המסורתי. לכאורה, בעצם ההגדרה הזו אנו  2הליד הגרמני יהווה עבורנו

, המאפשרת לנו לסווג בפשטות איזה שיר 'Song Form'בצורה ברורה של  יוצאים מנקודת הנחה שמדובר

                                                      
1 , accessed )Oxford University Press( Oxford Music Online ,Grove Music Online" "Song, ,, et al.Geoffrey Chew

December 30, 2012, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/50647. 
ממקומו החשוב של השיר האמנותי הצרפתי ברפרטואר הרומנטי, מעמדו היה משני בחיי המוסיקה  להתעלםמבלי  2

 בהשוואה לליד הגרמני.
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נכנס לקטגוריה 'האמנותית' ואיזה לא. אולם עיון בנקודת השיא ההיסטורית של השיר האמנותי במאה 

חושפת בפנינו עובדה מעניינת והיא שהגדרת הליד כז'אנר  -בשיריו של פראנץ שוברט   -התשע עשרה 

מסביר את הערפול והבעייתיות שבעצם הגדרת 'השיר'  3כלל ועיקר.  קארל דאלהאוס אמנותי אינה פשוטה

כז'אנר אמנותי בכך ש'השיר' צמח ממסורות המבוססות על אידיאל של פשטות, אולם עם התפתחותו של 

כלומר, . 4השיר הן מבחינת המורכבות שלו והן מבחינת האסתטיקה שלו הוא בא לטעון ל'מעמד' אמנותי

ומנטי, בראשית דרכו, איננו אלא עידון אמנותי של הליד העממי. אולם למרות האידיאל האסתטי הליד הר

של פשטות, שהנחה את כתיבת הליד הרומנטי בתחילה, הרי שהוא הלך וצבר אמצעי הבעה יותר ויותר 

 מורכבים, דבר המשתקף במיוחד בהרמוניה ובמרקם.

הינה 'שיר סטרופי שאינו משתנה'. סוגה שפשטותה הוצדקה  בתקופתו של שוברט, הגדרת 'ליד' במובן המקובל

' טען  שעל Tag – und Jahresheftenע"י הוגה הדעות והמשורר יוהאן וולפגנג פון גתה שבספרו ' 0010בשנת 

ולא על המלחין לגוון ולשנות את ההבעה מבית לבית. במאה התשע עשרה רווחת הגישה שהמושג 'עממי' המבצע 

ומכאן נובעת גישה זו שעל המשורר )הרומנטי( לכתוב את  הטקסט בדרך סטרופית הקרובה  מקובל כ'נאצל',

באופיה ל'כתיבה העממית', ועל המלחין מוטל להלחין את השיר בדרך זו. רק המבצע משנה את דרך ההגשה של 

 השיר מבית לבית.

תטיקה של י. ו. גיתה בין שיריו המוקדמים של פ. שוברט נמצא גם שירים סטרופיים התואמים את האס

, כמו גם שירים אחרים שלא תאמו לגישה זו כגון השיר Der Jüngling am Bache" (1812"כגון  השיר )

("Hagars Klage" (1811 את וון שוברט דרמטי.  אף על פי כן, צורת הליד אליו כי-הכתוב בסגנון לירי

עניין נבחין בין שני קצוות: האחד, אינה שייכת לאחת משני הקצוות. להבהרת ה 0001גישושיו בשנת 

'through composed שנכנה אותו 'שיר המשכי' והשני 'שיר סטרופי'. ההבחנה הבסיסית בין שתי '

, המשלבת בין  Gretchen am Spinnrade', OP. 2'לשיר  0001פרצה את הדרך בשנת  –המסורות והסוגות 

התוצאה הייתה צורה רחוקה מהפשטות של עשרה.  -שניהם.  גישה זו הוכיחה את עצמה במאה התשע

השיר הסטרופי כמו גם מהנטייה של עיצוב מלים בודדות הפוגם בזרימה ההמשכית של המלודיה.  כך 

המשכית. מכאן נוכל גם -התגבשה צורה הנמצאת בין הלחנה סטרופית מלאה לבין הלחנה בדרך דרמטית

מורכב ו"אמנותי" יותר לבין שיר בעל מבנה ללמוד שאף בשיר האמנותי קיים "מנעד" בו השיר נראה כ

 פשוט יותר.

(, אין משמעו בהכרח שנכתב על ידי 'העם' )לפי המיתוס הרומנטי( או Folk Songכנגדו המושג 'שיר עממי' )

ידי מלחין שאת שמו איננו יודעים )'אנונימוס'(, אלא במשמעות של שיר בעל מבנה סטרופי שחובר על -על

בב שלא ידע כתיב תווים, ונרשם לאחר מכן על ידי מוסיקאי מקצועי,  למטרות של ידי מלחין, לעתים חו

שירה קהילתית ומתוך כוונה מראש שיגיע אל הציבור הכללי ויושר בפונקציות המתאימות לתוכנו ולאופיו 

כגון שירים השייכים לטקסים הקשורים למעגל החיים המסורתי ולמעגל השנה המסורתי(, השיר העממי )

טבע  Volkslieder) – (Folksong. את המונח 'שיר עם' רך כלל במסירה שבעל פה מדור לדורר בדמועב

פילוסוף, תיאולוג וסופר )שלא בא מתחום המוזיקה(. בספרו  -( 0411-0011יוהאן גוטפריד הרדר )

'Stimmen der Völker in Liedern'  (0440-2הוא מציג את 'שיר העם' כ'יצירה קבוצתית' ו'נאצ ) .'לת

                                                      
3 , trans. J. Bradford Robinson (Berkeley and Los Angeles: Century Music-NineteenthDahlhaus,  Carl

University of California Press, 1980), 96-111. 
שנכתבה לסימפוניה או  מוזיקהכאשר אנו דנים בשאלת המעמד האומנותי של יצירה כלשהיא, נוכל לראות שוני בין  4

 ל'מעמד אומנותי' לבין ליד שצמח ממסורת של 'שיר פשוט'.  בעצם כתיבתהלרביעית מיתרים, הטוענת 
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(. עם 5)הרדר הגדיר את 'שיר העם' בהקשרו הלאומי במובן בו השיר מייצג את התרבות של האומה ומוצאה

הזמן חוקרים גרמניים הסבו את המונח מ'עממי' ל'מסורתי'.  'המועצה הבינלאומית למוזיקה עממית' 

'International Folk Music Council'  - (IFMC שנוסדה בשנת ,)סח את ההגדרה , ניסתה לנ0214

'התוצר של המסורת המוסיקלית הייתה  מוזיקה עממית(: 0211פאולו )-ל'מוזיקה עממית' בוועידת סאן

. הגדרה זו לא כללה מוזיקה פופולרית מולחנת שלדעתם פה'-שהתפתחה דרך תהליך של מסירה בעל

 'נלקחה מן המוכן ע"י הקהילה' שעצבה את אופייה ה'עממי'. 

ממנו  –והשורש הלטיני של התואר "פופולרי"  Folkוזיקה לפני הכל" מציין שהמילה בספרו "מ 6עודד אסף

, מתורגמים שניהם בעברית למילה "עם". הוא מסביר שמקור השראת Peopleנגזרת גם המילה האנגלית 

, Pop Music –עירוניות לעומת "מוזיקה פופולרית" -שירי העם הינו בתרבויות טרום תעשייתיות או טרום

נה תופעה מאוחרת יותר, תוצר של תרבות אורבנית שכבר הרגילה את עצמה לטעם של ייצור המוני שהי

, המתייחס למוזיקה 7פיליפ טאגושל שיווק והפצה מסחרית. אסף הולך בעקבות חוקרים מכובדים כ

י של הפופולרית בהיבט הסוציולוגי ורואה ב"מוזיקה הפופולרית" מיצרך להמונים, ודרך לביטוי אידאולוג

, בעבודת הדוקטורט שלה סוקרת כמה מקורות ביחס להגדרות 8קבוצות חברתיות. כרמלה טופלברג

מגדיר   9צ'ארלס האםהמוזיקה הפופולרית, ומביאה ציטוטים מכמה חוקרים שאציג להלן. המוסיקולוג 

נגנים.  את השיר הפופולרי כיצירה שנכתבה ובוצעה לקול )או לקבוצה( המלווה ע"י פסנתרן או קבוצת

להגדרה זו הוא מוסיף מאפיינים חשובים כגון ההיבט הכלכלי של שיווק למטרת רווח, הפרסום הראשוני 

מעל במות הבידור ואחר כך בבתים, מוזיקה פופולרית מיועדת לקהל יעד בעל יכולות והכשרה מוסיקלית 

ימוש באמצעים וש Sheet Music –מוגבלים, ובדרכי ההפצה בהם המוזיקה מופצת בעזרת תווים 

, קושרים בין "המוזיקה הפופולרית" ל"תרבות פופולרית". הקריטריונים 10ג'ריינט וראהןאלקטרוניים. 

להגדרת השיר הפופולרי הם: פשטות מבנית של השיר, קל להבנה ולזיכרון, יחסית למוזיקה אמנותית. הם 

צע על המלחין, שימוש באמצעי מציינים מאפיינים כגון: היכולת להשתנות לפי טעם הקהל, חשיבות המב

הקושר את  11הקלטת קול ווידיאו, והיבטים מסחריים של שיווק והפצה. טופלברג מביאה את מוטי רגב

המושג ל"אמצעי תקשורת להמונים, הוא מציג את האומנויות הפופולריות האופייניות למאה העשרים 

האופייניות לאומנויות אלה הם תהליכי ייצור כגון: קולנוע, צילום, טלוויזיה ומוזיקה פופולרית. התכונות 

שמעורבים בהם בני אדם רבים, שימוש בטכנולוגיה ונטייה להופיע כמוצרים מסחריים של חברות שעניינן 

רווח כלכלי. לפי התפיסה השלטת הן מוגדרות כ"בלתי אמנותיות" וחסרות את הערך והמשמעות של 

אינן מתקבלות כחלק מההון  )למעט קולנוע וצילום(האומנויות הפופולריות ה'אמנות המסורתית'. 

. רגב אף  קושר את המושג "מוזיקה פופולרית", למוזיקה כפי שהיא התרבותי המקנה עליונות חברתית

אמריקאית לקראת אמצע המאה העשרים, עם מלחינים כגון ג' רום קרן, -מתבטאת בתרבות האנגלית

ומבצעים כמו ביג קרוסבי, פרנק סינטרה, טוני בנט ונט קינג קול. ריצ'רד רוג'רס, קול פורטר, וארווין ברלין 

, אשר שלט בתעשיית המוזיקה הקלה במשך Tin Pan Alleyמדובר בז'אנר, המכונה בארצות הברית בשם 

                                                      
5 ed. (New York and  nd, 2he Making of the New EuropeNationalism and t, MusicPhilip V. Bohlman, 

London: Routledge, 2011), 28-29. 
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)שם  ,Tin Pan Alleyועד למלחמת העולם השנייה(. המונח   02 -חמישים שנה ויותר )משלהי המאה ה

מציין סוג של שירים שהתבסס ברוחו  ,כזו בתי ההוצאה של מוסיקה פופולארית(מטה בניו יורק בה התרהס

ובתוכנו על מודלים עממיים ובצורתו על המוזיקה האמנותית האירופית: תמלילים קלים לזיכרון, לחנים 

 משותפים המתאימים למכנה משותף רחב של קהל.

"מוזיקה בידורית" נמצא בתיאטרון "מוזיקה פופולרית" קשורה גם למושג "מוזיקה בידורית". את ה

הסאטירי, בבתי הקפה וברחבת הריקודים. ניתן להתייחס אליה כ"מוזיקה לשעתה", כלומר מוזיקה שיפה 

לשעת כתיבתה, ויורדת מהבמה לאחר תקופה מסוימת בה היא "חיה" ומתפקדת. ניתן כמובן להחיל 

י השידור האלקטרוניים וההפצה הגדרה זו גם למוסיקה פופולרית מאוחרת יותר הקשורה לאמצע

, ברדיו, בטלוויזיה, בבתי הקולנוע ובאינטרנט. דבר מצוי הוא לשמוע "להיט פופולרי" והמסחרית ההמונית

 למשך תקופה מסוימת ולאחר זמן בו הוא משמש בתפקיד הוא יורד מעל במת ההיסטוריה.

 מה בין מוזיקה אמנותית למוזיקה פופולרית

אומר שלכאורה נראה כאילו "השיר האמנותי" הוא הבן המוצלח  12יקה לפני הכל"עודד אסף בספרו "המוז

 שבמשפחה הניצב כמנוגד ל"שיר העממי" ו"לשיר הפופולרי".

, או "מוזיקה קלאסית" עשויה להיות בת גילה של Art Musicאסף מסביר כי "מוזיקה אמנותית" 

חה מוזיקה אמנותית  גם לאחר שסוגים של המוזיקה הפופולרית, אך לא בהכרח: יש חברות בהן לא התפת

 מוזיקה פופולרית התבססו בה. )ההדגשות אינן במקור(. 

בית, בראש ובראשונה ב"אומנויות הגבוהות", ולא נועד  מטבע ברייתו -"השיר האמנותי" הוא בן

זה שעל שולחן העבודה שלו מונחות  –להיות נחלת העם כולו...  הקומפוזיטור האמנותי 

הוא עמיתם של משוררים ושל סופרים, של ציירים ושל  –ת, אופרות ויצירות קמריות סימפוניו

פסלים; לא של זמרים נודדים, של מספרי סיפורים, או של רוקמי תחרה... הכותב סימפוניות, 

אופרות ויצירות קמריות הינו בן בריתם של משוררים וסופרים, של ציירים ופסלים, והוא אינו 

נודדים, מספרי הסיפורים ורוקמי התחרה. במונחים עכשוויים יותר )ובהכללה נמנה על הזמרים ה

מוגזמת, מן הסתם(, גם יוצרי פזמונים )אלה המזהים עצמם עם "התעשייה"( אינם שותפיו 

המוזיקה האמנותית, ככל האומנויות הגבוהות, צמחה לתוך אליטות משכילות, המובהקים... 

אי, ושימשה לצרכיהן, בדפוסים ובתנאים שהן עצמן קבעו בעלות משאבים כלכליים ושפע של פנ

. לא והגדירו, ומתוך ניתוק מכוון מכל מה שנתפס כיומיומי, כפונקציונלי מדי, כהמוני, כמסחרי

רק במערב, אלא גם במסורות מסוימות באסיה )קוריאה, סין, יפן, הודו, פרס(. חשוב להזכיר 

שההקשר ביכול, של המוזיקה הקלסית, אלא משום זאת, לא כדי לחזור ולאשר את עליונותה, כ

קבע במידה רבה את יעדיו ואת  –אחד מצאצאיה הידועים  – ההיסטורי שבו נולד השיר האמנותי

 תכונותיו.

השאלה שעולה מתוך הדברים היא מדוע דווקא עם התהוות התנועה הרומנטית בסוף המאה השמונה 

הליד ספציפית יותר מבעבר, ומדוע היא הצדיקה את  עשרה ובראשית המאה התשע עשרה, נעשתה הגדרת

שיוכה לתחום האמנותי "הגבוה".  אסף מסביר כי דווקא בנקודת הזמן הזו, השאיפה לבידוד ולסינון מרבי 

האסתטית הגיעה לשיאה, הן החוויה הרוחנית והן החוויה הנפשית. דבר זה קרא בכל  השל החווי

ל חומריות פשוטה. הוא מציין שגם לבני אותה התקופה ההבחנה "האמנויות היפות" שזיככו את עצמם מכ

וחד משמעית. המוזיקה האמנותית  בין "מוזיקה אמנותית" למוזיקה "פופולרית ועממית" הייתה ברורה

היא מוזיקה הכתובה בפירוט רב בתווים, ואין רשות לאלתר עליה או להעבירה לרשות הרבים ולעיבוד '
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, דת", נשענת על ידע תיאורטי ועל הכשרה מקצועית של יוצריה ומבצעיהחופשי. זוהי "מוזיקה מלומ

 13.ה אמור להיות רגיש לכל דקויותיה'גם המאזין ל –וככל האפשר 

עודד אסף מגדיר את השיר האמנותי כיצירה קצרה )או קצרה למדי( של מלחין הבא מתחום המוזיקה 

זמר ומלווה בפסנתר וביצירות המאוחרות היצירה כתובה ל תית מלחין טקסט פואטי של משורר.האמנו

 יותר גם על ידי הרכב או תזמורת.

הדרך הוא שימש ככלי לליווי הזמר השיר כ"אמנותי" הוא חשוב מאד. בתחילת תפקיד הפסנתר בהגדרת 

לדרגה חסרת תקדים של מורכבות, והגיע לפסגת אך בשלב המכריע בו קפץ השיר האמנותי ')מעין רקע(, 

משלים מנוגד, מפרש את  –. הוא נהפך ל"קול" נוסף הפסנתר שותף פעיל, שווה ערך לזמרהישגיו, נעשה 

 הטקסט בדרכו שלו, מאפשר לזמר לפתח פירושים נוספים, ומפתח בעצמו קולות רבים'.

את הגורם לקפיצת המדרגה בתחילת המאה תשע עשרה, תולה אסף בשלושה דברים:  האחד, שבתקופה זו 

ם על קשרי טקסט ומוזיקה, השני, שיש בליד פריצות דרך בסגנון המוסיקלי )פיתוחו הופיעו רעיונות חדשי

שהיה מעין תזמורת שלמה בשליטת שתי ידיים, והשלישי הוא הכישרון יוצא הדופן של  –של הפסנתר 

מלחינים מבריקים כדוגמת פרנץ שוברט. זהו איננו הסבר מלא. בתקופה זו האליטות נשאו עיניהם אל 

 ואל יצירתם כנושאי הדגל של החברה והתרבות.  המשוררים

סימוכין  14חשוב להסביר שלטקסט עצמו יש חשיבות עצומה בהתפתחות הליד כז'אנר. אסף מביא

ששירת משוררים היא זו שטבעה את חותמה על סגנונם המוסיקלי של מלחינים  15ג'יין בראוןממאמרה של 

נתפסו יחד כביטוי לאותם אידיאלים וסוגיות ( Song)והשיר  (Poetry)רבים בצורה חסרת תקדים. השירה 

כי בטקסטים של התקופה קל יותר למצוא את סימניה. יוצא מזה שהמוזיקה . בראון מדגישה תרבותיות

 היא זו שפנתה אל הטקסט, נשענה אליו, שאבה ממנו השראה ועקרונות קומפוזיציה. 

 :16למוזיקה מסכם אסף על המשמעות המיוחדת שנוצרה כתוצאה מהמפגש בין הטקסט

פריצת הדרך המשמעותית של הליד לא נבעה מכך שביטל או טשטש את חשיבותו המכרעת של 

הטקסט, או שהכחיש את קדימותן של המילים. אולי ההיפך הוא הנכון: מלחיני ה"ליד", 

ואולי "הילה"  השכילו להבליט את הטקסט ולהעניק לו ממד חדשברגעיהם הטובים ביותר, 

שנקטו, בלי פשרות. כך התבסס דיאלוג  מוזיקלייםווקא משום ששכללו את האמצעים החדשה, ד

 דיאלוג מיוחד שאין לו חלופות רבות גם היום. –בין אמנות המלים ואמנות הצלילים 

 

את טרוסקין שמסביר שהעיקרון  ל גתה ושוברט "שר היער" ומביאאסף מדגים את הדברים על יצירתו ש

ן: ש'המוזיקה האמנותית נדרשת לא להתמקד בייצוגו של עולם "אובייקטיבי" החשוב ששוברט מממש כא

 –ואולי בעיקר  –ולא להסתפק בסימנים מוסכמים של "ציור בצלילים" )אף שלא וויתרה עליהם(, אלא גם 

 , ולרגשות שהעולם החיצוני מעורר'.לתחושות פנימיות, סובייקטיביותלתת ביטוי 

 
  

                                                      
בהגדרה זו יש אמנם אי דיוק מאחר ששיריו האמנותיים של שוברט זכו לעיבודים רבים, כגון העיבודים לפסנתר של  13

 אף הם היו כתובים בתווים מדוייקים. ליסט. אולם רוב העיבודים עצמם
 40לפני הכל[, עמ'  המוזיקה]אסף:  14
15 ed. , The Cambridge Companion to the Lied in ",oetrying Was PBeginnBrown, "In the K.  Jane

James Parsons (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2004), 12. 
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 ת בשיר הארץ ישראליהבעייתיות בהגדרת העממיו

בבואם להגדיר את מהות השיר העברי, הבחינו בבעיית הגדרתו של השיר העברי כשיר  17דליה כהן ורות כץ

 עממי מאחר שמוצאו ומלחיניו ידועים על פי רוב. )בתרגום חופשי(:

השיר הישראלי הינו ייחודי בזה שניתן עדיין לעקוב אחר מוצאו ומלחיניו, תופעה הסותרת את 

עממית מועברות מדור -דרה המקובלת על ידי החוקרים, אשר מכריזים שעממיות ומוזיקהההג

לדור, מאומצות על ידי ההמונים כחלק מהמסורת העממית שלהם, ואשר מלחיניו וזמן כתיבתם 

 אינם ידועים על פי רוב.

שכן הוא נכתב בנוסף לעניין זה הן התלבטו גם בשאלת מידת "העממיות" וה"אמנותיות" של השיר העברי. 

במודע, לשקף את הקשר של -על ידי מלחינים שבקשו בעזרת ארגון טונאלי של צלילים  במודע או שלא

 האנשים לארץ ישראל ולקיבוץ הגלויות. 

את הנחת ה"עממיות" של השיר העברי הצדיקו כהן וכץ, בכך שהן ראו את השירים העבריים כקשורים 

המוסיקליות שליוו את החגים והחגיגות בקיבוצים ואת ריקודי העם לשתי פעילויות תרבותיות: הפעילויות 

שימשו בתפקיד חינוכי לאיחוד ולגיבוש חברה של מהגרים זה מקרוב שלוו במוזיקה ישראלית. שני אלה 

באו. מעצבי התרבות הפשיטו מהחגים את התוכן הדתי שלהם וקשרו אותם לעבודת האדמה ולרעיונות 

מד מכאן, כי עצם זה שהשירים שימשו למטרות עממיות אפשרו במידת מה החירות וההתחדשות. אני ל

לתקן את "העוול" בדבר ידיעת זהות המלחינים. בנוסף מציינות כהן וכץ את העובדה ש'רוב מלחיני שירי 

לא מדובר כאן במלחינים  –העם היו חברי קיבוצים שהלחינו את שיריהם בשדות בעזרת חליל'. כלומר 

 מלחינים "עממיים", ומכאן אנו מוצאים סיוע לנוסף לכך שמדובר בשירים עממיים.מקצועיים אלא ב

ישראליים את ההקשרים שבין המודוס, המבנה, -בעבודת המחקר שלהן הן ניסו למצוא בשירים הארץ

המרווחים, צלילי הפינליס ועוד. הן השתמשו במחשוב ובשיטה סטטיסטית, ומצאו תכונות ייחודיות לכל 

 ם במודוס מסוים, ויחסים בין מודוסים. קבוצת שירי

, נמצא דיון מורחב בהצגת החוקרים העיקריים שעסקו בחקר השיר העממי 18בעבודת המחקר של נתן שחר

ישראל אשר עסק ב'נגינה העברית -שהיה ראשון החוקרים בארץ 19ישראלי. אברהם צבי אידלסון-הארץ

ושלוש שנים לאחר מכן פרסם חוברת בשם  הלאומית'. כמו כן מציין שחר את מנשה רבינא שעשרים

ומציין בה כי 'בולטת באופן מיוחד העובדה שכותבי השירים העממיים בארץ  20'השירים לעם בארץ ישראל'

עצם שמה של החוברת  חדשים והם מרבים להשתמש בהם כיסוד לשירים".-נוטים אחרי סולמות עתיקים

ורת מומצאת. 'שירים לעם' אינם בדיוק שירי עם, ממצה את הרעיון של מס 'השירים לעם בארץ ישראל'

שחר מתייחס אלא שירים המיועדים לעם המגיעים מלמעלה או שירים שמכוונים להיהפך לשירי עם.  

במחקרו גם אל יצחק אדל  שממשיך בקו שהתווה רבינא. כך בהרצאה שנשא בכינוס הראשון שהוקדש 

תש"ב, הוא מדבר על מקומם של "מודוסים וסולמות ישראלי' שנערך בגבעת השלושה בשנת -"לשיר הארץ

עומד  בספרו  ,. הרצל שמואלי, המוזכר אף הוא על ידי שחר0240ישראלי. בשנת -עתיקים" בשיר הארץ

על מספר תופעות שהעיקרית שבהן  קישוט צלילי השלד המלודי בתבניות קישוטיות  21'הזמר הישראלי'

                                                      
17 puter The Israeli Folk Song: A Methodological Example of ComRuth, Cohen and Katz  aliaD

Analysis of Monophonic Music (Jerusalem: Magnes Press/Hebrew University, 1977), 8-11. 
: היבטים סוציולוגיים ומוסיקליים" ]להלן: שחר: השיר הארץ 0291-0211ישראלי בשנים -נ. שחר, "השיר הארץ 18

: פירוט של שיטת המיון הכמותי של  1-4. עמ' 0202ישראלי[, עבודת דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית 
 תפוצת השירים.

 ברלין תרפ"ד.-, כרך א, דביר, ת"אתולדות הנגינה העברית מהותה יסודותיה והתפתחותהא.צ. אידלסון,  19
 אביב תש"ז.-בעם והמרכז לתרבות, תל מוזיקה, המרכז להשירים לעם בארץ ישראלמ. רבינא ,  20
 .0240אביב -נוך, תלילתרבות ולח, המרכז הזמר הישראליה. שמואלי,  21
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קא'. הוא מציין גם את מרווח הקוורטה הנמצא בשכיחות הבנויות כדוגמת טעמי המקרא כדוגמת ה'זר

רבה, ההופך את הדרגה הרביעית בסולם לדרגה חשובה ודומיננטית. חשוב לומר, כי מרבית השירים 

 אפיונים.  שחר הראה כי על סמך 0212המהווים את הבסיס למחקרו של שמואלי הושרו בא"י לפני שנת 

ופר טוריאל ששים וששה לחנים של המלחין שלום פוסטולסקי מלודיים וסולמיים של שמואלי, ניתח ע

(. ניתוח הלחנים  הראה כי פוסטולסקי משתמש בתבניות מלודיות מסוימות, מהן כמה 0212-0021)

 האופייניות לזמר הישראלי כפי שקבע שמואלי.  שחר מציג את תרומתם של אנדרה היידו, יעקב מזור

לחנים חסידיים בהיבטים סולמיים ומבניים, וניסו  999בחנו  22ידיעל הניגון החסשבמחקרם ובתיה באיאר 

מוסיקלית לחטיבת -והראו כי  שירים אלו  קרובים מבחינה סגנוניתלהעמיד מתודת עבודה לבחינתם  

 ישראליים.-שירים שלמה הקיימת בשירים הארץ

אלת מקומם של שירי ישראל, נדרשת אף היא לש-בבואה להגדיר את הז'אנר של שירי ארץ 23טלילה אלירם

ארץ ישראל בתרבות הישראלית, והיא בוחנת את שאלת היותם "עממיים" או "פופולריים" בראי מחקרים 

שונים. על שאלת הפופולריות של השירים ארחיב להלן, אולם בינתיים אתמקד בשאלת הבעייתיות 

ששיר עם, הינו  24זרהנס מו בהגדרת השיר הארץ הישראלי כשיר עממי. אלירם מצטטת מהלקסיקון של

שיר שהעם או רובו רואה אותו כחלק מהמורשת שלו כך ש'כל אדם מהעם, ללא התחשבות במעמדו או 

בהשכלתו יכול למצוא בו השתקפות של עצמו ושל רגשותיו'. יוצא מכך ששאלת מוצאו של השיר הינה 

שפוט את השיר על פי , '...לא נ25משנית להגדרתו כשיר עם. חיזוק לכך היא מוצאת אצל בתיה באיאר

לידתו, אלא על פי התנהגותו בחיים. אם מתנהג הוא בחייו כהתנהג שיר עממי בתרבויות הוותיקות, 

 לא תהיה סיבה לשלול את עממיותו'.  –השורשיות 

המתייחס לסוגיה של הגדרת שיר העם בתקופה המודרנית.  26טוןיג'ף טוד טיאלירם מביאה מדבריו של 

בהגדרתו של שיר העם אינו קשור לטקסט ולמנגינה בלבד, אלא גם לצורת הביצוע. הוא סבור שחלק חשוב 

במוזיקה העממית, מאחר והוא מקשר מוזיקה מסוימת עם אנשים, עם מאורעות, לזיכרון יש תפקיד חשוב 

המודרנית, אינה תלויה רק רגשות סמלים וטקסים מהעבר. עולה מכך שהגדרת השיר העממי בתקופה 

אנונימיות של מחבריו, אלא גם קשור, בתוכן, בהיותו מבטא את רגשות העם, את חייו במקור שלו וב

 וההקשר הביצועי שלו.

ישראל אנו מוצאים ביטוי לאהבת -ש'בשירי ארץ 27מסכמת ואומרת אלירםלאור הקריטריונים האלה, 

דמים שבהם, הארץ, לנופיה ולעבודת האדמה, לבניין הארץ ולהגנה עליה...בשירים אלה, במיוחד במוק

נמצא תכנים המבטאים את העם ואת רגשותיו ופעמים רבות יש בהם ביטויים של אהבת הארץ...". מתוך 

שיקוף מאורעות  ,הראיונות שערכה היא מוסיפה שהמראיינים ציינו את 'הקשר להיסטוריה של עם ישראל

                                                      
22 Niggûn: A Study Collection -ov Mazor, Andre Hajdu, and Bathja Bayer, “The Hasidic DancekYaa

and Its Classificatory Analysis,” Yuval: Studies of the Jewish Music Research Center 3 (1974), 

 136-266. 
להלן: אלירם: בוא שיר עברי[, ] רי ארץ ישראל היבטים מוזיקליים וחברתייםבוא שיר עברי: שי. אלירם. ט 23

 .9119הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה תשס"ו, 
24 .)Schoenberg: M. Hesse, 1935-Berlin( LexiconMusic  ,. MoserHans J 
בישראל, עורכת  מוזיקהביים בב. באיאר,'התהוותו של "מקאם" בשיר הישראלי'. בתוך יסודות מזרחיים ומער 25

 .0290ישראלית,  מוזיקה. תל אביב: המכון ל01-41מיכל זמורה, עמ' 
26 Folklore, Cultural Performances and Popular Traditional," in Folk and Titon, "Music,  oddT effJ

Entertainments, ed. Richard Bauman (New York: Oxford University Press, 1992), 167-171. 
 .91-91, עמ' א שיר עברי[ו]אלירם: ב 27
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 אלירם. בנוסף אקטואליים ותחושות העם' כאחד מהמאפיינים החשובים להגדרת שירי ארץ ישראל

 :  ואומרת 28מרחיבה את עניין השירה בציבור שמצאנו אצל סרוסי

השירה בציבור, מסגרת הביצוע של שירי ארץ ישראל, נחשבת חלק חשוב של הגדרת הז'אנר. היא 

החלה בחדרי האוכל של הקיבוצים, בפעולות של תנועות הנוער ובקומזיצים של חברי  הפלמ"ח, 

ת שונות, למשל במועדוני זמר.  המאפיין את הדפוס הזה הוא ביצוע ונמשכת גם כיום במסגרו

-בעללכולם, ולעיתים לימוד של שירים חדשים במתכונת של מסורת משותף של שירים המוכרים 

 סיקה עממית, ובכך מקנה לז'אנר את הפן העממי שלו".והביצוע המשותף יוצר תחושה של מ...פה

 :29של רגבלסיכום העניין היא מביאה את דבריו 

"העובדה שהמחברים של שירי ארץ ישראל אינם אנונימיים, שקיים ידע רב ביחס להקשר של 

מעין ויכוח שבמרכזו  אלה עוררו בתחילהזמננו, כל -הופעתם, וכן היותם תוצרי ההיסטוריה בת

הישראלית היומרה ל'עממיות' של רפרטואר שירים זה. אולם, עם השינויים שחלו במוזיקה 

המאוחרים יותר נעשה מעמדם העממי לנחרץ ומובהק, כמעט ללא עוררין. יחד עם דפוס בעשורים 

פה, ועם טיפוחם בידי הממסד התרבותי, -ה'שירה בציבור', המקנה להם ממד של מסורת בעל

של  נעשו השירים הללו למאגר המקודש כ'מוזיקה ישראלית' מקורית ושורשית, התגלמות

 ."הישראליות הראשונית, העבריות

נראה שכבר בתקופת היישוב התייחסו לשירים כ'שירי מומצאים' העם ה'שירי דבר 'עממיותם' של בבדיון 

בשנות השלושים יזמה 'הקרן הקיימת' פרויקט של משלוח גלויות עם שירים עם' כפי שנראה בדוגמא להלן. 

  וי השיר.השירים הופיעו עם מילות השיר ותו שנכתבו ע"י מלחינים מהיישוב ליהודי התפוצה.

 

יצרו אצל אלו  יהודי התפוצההגלויות המוזיקליות שנשלחו ע"י 'הקרן הקיימת' למסביר ש 30פיליפ בוהלמן

בארץ ישראל,  יישובמפעל השקיבלו אותן תחושה שהשירים שהודפסו עליהם הינם טבעיים וקשורים ל

 .31פה שקיימת שנים רבותוהן יוצרות אשליה של מסורת שבעל  ותאת תמצית ההתיישב ובכך הן מייצגות

ח ליצור ולייצר סוג של היסטוריה, הנמצאת בשני וע"י ההפצה ההמונית של הגלויות הן מקבלות את הכ

                                                      
28  " The Origins of Israel's Popular Music in Historical:"Songs of the Land of Israel Seroussi, dwinE

Perspective," (paper presented at the Conference of the International Association for the Study of 

Popular Music, Berlin, 1991). 
-, כרך ב, תלמגמות בחברה הישראלית'מבוא לתרבות ישראלית', בתוך: אפרים יער וזאב שביט )עורכים(,  מ. רגב, 29

 .9110אביב, 
30 with a Forward and Afterward  Israeli Folk Music: Songs of the Early Pioneers, ed., Nathan, Hans

by Philip V. Bohlman (Madison: A-R Editions, 1994), xi. 
גלויה הינה סוג של ייצוג תמציתי של המקום ממנו היא נשלחת, שכן מודפסים עליה סממנים הקשורים מאחר ו 31

 למקום.
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שמדובר מוקדים בו זמנית: האחד של מסורת מוזיקלית חסרת גיל שתמיד הייתה חלק מפלסטין )כאילו 

מייצגת אומה ערב קלית הקיימת בזמן ושל מסורת מוזי עם' שעברו במסורת ארוכת שנים(, והשנייה י'שירב

להצטרף למהלך ההיסטורי ולקחת חלק בפרפורמנס  ןלידתה. הגלויות מזמינות את אלו המקבלים אות

'הקרן  ע"י זה למציאות. זוהי בדיוק 'מסורת מומצאת' הנתמכת בצורה מוסדית שהופכתהתרבותי 

 .וז באמצעים שונים כדוגמאשיוזמת אותה ומפיצה אותה  הקיימת'

שנת , שבגלויות אלו אף הגיעו לידיו של מוזיקולוג ברלינאי יהודי בשם הנס נתןשחיזוק לעניין נמצא בכך 

ולקבל את  אלו ידועים במנגינות עם ישראליותאמנותיים יהודיים לעניין מספר מלחינים  הצליח 0211

אמנותיים כבר בשנת זכו לעיבודים וכך חלק מהשירים הבטחתם להלחנת ליווי לפסנתר עבור השירים. 

אריך וולטר ו ריוס מיו, שטפן וולפה, ארנסט טוךקורט וייל, דכ ע"י מלחינים יהודיים מהתפוצה 0210

 .שטרנברג

, ראה את השירים Israeli Folk Music, Songs of the Early Pioneers32 ,בהקדמה לספרנתן הנס 

די ריקועיית הצאן, לילדים, לפירות, לכשירים עממיים העוסקים בנושאים הקשורים לעבודת האדמה, לר

חצי מהם נבחרו להדפסה כ ,המופיעים בספרשירים  01מתוך ש מספר העם ולשמירה על ההתיישבות. נתן

'. בגלל המלחמה שאר החומרים Folk Songs of the New Palestineתחת הכותרת ' 0212 -ו 0210בשנת 

כיצד מלחינים יהודיים אמנותיים  מכאן לראות ניתןהוצאת המהדורה הנוכחית. לנשארו ככתבי יד עד 

מן הראוי לציין כי גם שמה של החוברת מעיד על מסורת  התגייסו אף הם לעניין ההתיישבותי.מהתפוצה 

מומצאת, שכן, כאשר מוזיקולוג מדבר על החלוצים המוקדמים מתקבל הרושם שהדברים נכתבים אחרי 

 קרובה לזמן הלחנת השירים עצמם.שנים רבות, כאשר מדובר בעצם על תקופה די 

; 'הנה קורט וייל'הבו לבנים' של אלכסנדר פן ומרדכי זעירא שעובד ע"י  :נמצא את שעובדו בין השירים

אמיתי ושלום -; 'גם היום' של לוי בןואספאול דל בחלילי' של יעקב שיינברג ומרדכי זעירא שעובד ע"י אחל

אמיתי ושלום פוסטולסקי שעובד ע"י -ו עמלינו' של לוי בן, את 'ראינמיו סדריופוסטולסקי שעובד ע"י 

באנו ', את 'באנו' )קורט וייל, את 'באה מנוחה' של נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי שעובד ע"י שטפן וולפה

 .אהרון קופלנד( של נתן אלתרמן ויואל וולבה שעובד ע"י 'בלי כל וכל....הורה מדורה

עצם זה קבלים את ההכרה שלהם ככאלה אחרי שנים רבות, מובדרך כלל שירי עם נכנסים לקנון 

על  , מעידבחרו בשירים אלו כדי לעבד אותם בצורה השומרת על אופיים שמלחינים אמנותיים בני התקופה

 כ'שירי עם'. הם נתנו לשיריםהערך ש

 

  

                                                      
32 .Israeli Folk Music Nathan, 
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 השיר הפופולרי הארץ ישראליהגדרת 

הישראלי, עלינו לעמת את המושג "שיר עממי"  כדי להמשיך ולבדוק את מידת "עממיותו" של השיר הארץ

קרוב לו "שיר פופולרי". נראה שגם עצם הגדרת "השיר הפופולרי הארץ ישראלי" איננה פשוטה עם מונח 

מציגה כיוונים שונים לבעייתיות  33אלירםהמקובלת.  המוזיקולוגיתמההגדרה והיא שונה במהותה 

 הגדרה של "שיר העם הארץ ישראלי". ההגדרה ועל ידי  היא גם מרחיבה את גבולות ה

 , הכותב: 34מצטטת את רגב אלירם

השירים קיימים ומוכרים קודם כל כמוצרי אולפן. ההיכרות איתם, האהבה אליהם, קשורה 

למרקם הצלילי הכללי. לגון הצליל של כלי הנגינה, לייחודיות בקולם של הזמר או הזמרת, 

 .לתחושות שכל אלה משדרים

ישראליים )בוודאי המאוחרים שבהם( אמנם הוקלטו -הגדרה זו הינה שרוב השירים הארץהבעיה העולה מ

באולפן, אך אינם קשורים בהכרח דווקא לזמר מסוים )בוודאי לא המוקדמים שבהם( ובנוסף הם מזוהים 

ם עם כלי נגינה )כאקורדיון, חליל וגיטרה אקוסטית או קלאסית(, השונים לחלוטין מכלי הנגינה המאפייני

המורכב מכלים חשמליים, גיטרות, בס   Rhythm Sectionאת המוזיקה הפופולרית )לרוב מבוסס על 

 .  (ותופים

 בין העממי לפופולרי

אחד מבני הסמכא בתחום המחקר הישראלי של השיר הפופולרי הינו אדווין סרוסי, שכתב מאמרים רבים 

ודת הדוקטורט של כרמלה טופלברג שאציג בנושא, הנחה עבודות דוקטור שעסקו בנושא זה )כמו גם עב

(, ואף מצוטט אצל מרבית החוקרים העוסקים בתחום השיר הפופולרי הארץ ישראלי. בהמשך בהרחבה

 :Songs of the land of Israel"36" 0220מביאה את דברי סרוסי מהרצאה שנתן בשנת  35אלירם

הז'אנר של שירי ארץ הוא קובע  כי סרוסי מכיר בבעיית ההגדרה של השירים הישראליים כעממיים, ו

השירים שנחשבים בישראל כעממיים,  שבין השיר העממי לשיר הפופולרי. ישראל ניצב על קו התפר

כלומר אלו המבטאים את החוויה הקולקטיבית של יצירת חברה ישראלית חדשה, על ההיבטים החשובים 

רן ידוע. אך בנוסף לזה, עלינו לקחת בחשבון הינם בדרך כלל יצירות מולחנות שמחב –כלכלה וביטחון  –לה 

שהשירים הישראליים המזוהים בחברה הישראלית כעממיים, הודפסו לפני שנים רבות בשירונים, חלקם 

כלומר מוזיקה המופצת בכתב, שהיא  – Sheet Musicעוד בתחילת המאה העשרים. והם משמשים מעין 

. בנוסף סרוסי 37מחצית הראשונה של המאה העשריםאמריקנית ב-סממן של המוזיקה הפופולרית האנגלו

מצביע על תופעה מיוחדת הקיימת בשירים הישראליים, שלמרות היותם כתובים, ולמרות שיש להם מקור, 

באמצעות השירה חלק ניכר מהשירים הועברו ומועברים גם היום בעל פה )ואפילו בעידן ההקלטות( 

 ישראליים יש גם סממן של השיר העממי.  . מכאן שלדרך ההפצה של השירים הארץבציבור

אנו למדים מכאן שגם שלא ניתן לשייך את שירי הארץ ישראלי לז'אנר הפופולרי בצורה פשוטה, וגם כאן 

 אפור בין "הפופולרי" ל"עממי".  תחוםיש לנו 

                                                      
 .91-90]אלירם: בא שיר עברי[, עמ'  33
 .94-49עמ'  ,(0220), 5פנים מ. רגב, 'מ"גמל גמלי" ועד "טיפקס".  34
 .99 ']אלירם: בוא שיר עברי[, עמ 35
36 .""Songs of the Land of Israel Seroussi, 
סרוסי מציין גם כי באותם השירונים בהם הודפסו השירים המולחנים, הודפסו גם שירי עם "אמיתיים" שמחברם  37

 פה עד שפורסמו בכתב.-אינו ידוע ושהועברו כמסורת בעל
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ישוב , הם מציינים שלמרות שרוב האוכלוסייה היהודית בי38בספרם המשותף של אדווין סרוסי  ומוטי רגב

ומחוצה לו השתייכה לבורגנות האורבנית, הפרדיגמה המוסיקלית של "השיר הארץ ישראלי" קישרה את 

עצמה לנרטיב "השיבה אל האדמה" במובנה החקלאי  והיא זו שהייתה שלטת בימי היישוב . מטרתה 

נה 'שירי הייתה  לחנך את הדור הצעיר לאתוס של התרבות הציונית המתחדשת. כך שהשיר הישראלי המכו

הולחנו במקרים רבים ע"י חברי הקיבוץ, והפכו   39(0291-0291ארץ ישראל', ובייחוד שירי תור הזהב )

לתבנית המקובלת והנפוצה במרחב היישוב.  עם זאת הם טוענים שלרפרטואר השירים נוסף מימד חדש 

 :)בתרגום חופשי(הקשור לתרבות העירוני ול"פופולריות" של השיר הארץ הישראלי. 

ההמצאה של השיר העממי הישראלי הינו נושא שחלש על השיח האקדמיה במוזיקה הישראלית 

. שיח זה האפיל על קיומה של תרבות עירונית, במובן של מוזיקה פופולרית מוקדמת 0291משנת 

שבסופו של דבר השפיעה על תרבות המוזיקה הישראלית לא פחות מהשיר העממי. מוזיקה 

 תל אביב. –שורה לעיר הראשונה פופולרית זו הייתה ק

רגב וסרוסי מציינים שיש מקרים בהם גם הקהל, המבקרים והמלחינים ראו בצורה ברורה את השיר 

שנכתב ע"י  40"כ"שיר פופולרי" ולא כ"שיר עממי". לדוגמא הם מביאים את השיר הסטירי "עולם הפוך

ג בתיאטרון "הקומקום" ע"י זמרת השחקן והמפיק אביגדור המאירי, הושר לפי מנגינה ביידיש והוצ

 ברכה צפירה.  –תימניה צעירה 

אביב לצד המוזיקה "הרשמית" -, עוסק במוזיקה הפופולרית שהתפתחה בתל 41מחקרה של טופלברג

שהתרבות הפופולרית שנוצרה  42טוענתהיא . 0211-0219שנתמכה על ידי מתווי הדרך של הציונות בשנים 

תה בעיקרה תרבות עממית, בעלת מאפיינים ייחודיים כמו מוסדות בתל אביב של שנות השלושים היי

ביוזמה ציבורית כמו "אהל שם" ו"בית העם", וחלקם  וומרכזי תרבות שנועדו לציבור הרחב. חלקם נוצר

קפה לאוכלוסייה הבוהמיינית ובתי הבידור, בתי הסאטיריים ובמות התיאטרונים כגון הביוזמה פרטית 

ב ידועה בקרנבלים ובחגיגות העם שהתנהלו ברחובות העיר, בנשפים המוניים קפה לבורגנים. תל אבי

שנערכו באולמות מאולתרים )כמו נשפי פורים, וסרטי ראינוע וקולנוע(. הם משכו קהל רב והיוו מאפיין 

נשכחו רוב הפזמונים הסטירים והסלוניים, ורק מבחר טופלברג טוענת שעם השנים ייחודי בתרבות. 

זיכרון הקולקטיבי הישראלי והפך לחלק מהרפרטואר של מוזיקה פופולרית ישראלית מתוכם שרד ב

הפופולרי והבידורי השיר התיחום של מדבריה עולה שבשנים אלו,  מודרנית המכונה "שירי ארץ ישראל".

 גובל עם השיר העממי. 

ית, שכן בעצם לסיכום, לא ניתן לשייך את הזמר העברי בפשטות להגדרה הכללית של מוסיקה פופולר

של מבצע מסוים, בשנים המדוברות איננו עוסקים במוצרי אולפן הגדרתה היא לא קשורה בהכרח לביצוע 

כפי שמקובל היה  Sheet Musicואפילו השירונים בהם השירים מצוטטים המוזכרים ע"י רגב סרוסי אינם 

לאמצעי והמדיה, בידור בארצות הברית, בנוסף לכך הזמר העברי בשנים אלו איננו קשור לחרושת ה

שנות מאמצע , ורק 0219תקשורת המוניים, ולשיווק מסחרי. שכן שידורי הרדיו החלו ביישוב בשנת  

 אנו מדברים על "מוסיקה פופולרית" במשמעות המלאה.  43והלאה שיםהש

                                                      
38  :Berkeley( ulture in IsraelCational Nusic and MPopular  win Seroussi,otti Regev and EdM

University of California Press, 2004), 71-72. 
 .עבודת המחקר שלי עוסקת בדיוק באותן שנות 'תור הזהב' 39
ִיץ השיר נכתב בסגנון ה"הפוך" שרווח בתיאטרון הסטירי באירופה באותם הימים. להלן חלק ממילות ה 40 קַּ שיר: " בַּ

ל ָאִביב". ִתיָקה ִהיא תֵּ ְקִׁשיב/ עַּ ׁש מַּ רֵּ ִביט, חֵּ ר מַּ ׁש, ֲחמֹור ָחָכם./ ִעּוֵּ ם/ ׁשּוָעל ִטפֵּ ֹחֶרף חַּ ר, בַּ  קַּ
 .אביב[-הפופולרית בתל מוזיקה: הטופלברג] 41
 . 92עמ' שם,  42
43 10 (Autumn  ewish Social StudiesJ” ,“Transmitting Jewish Culture: Radio in Israel J. Pensler,Derek 

2003), 1-29. 
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 " ל"אומנותי"בין ה"עממי

ום קטגוריה של "עממי" או הארץ ישראלי אינו נופל בקלות לשהראיתי לעיל שכבר מעצם הגדרתו השיר 

" ל"עממי", האם ניתן לתחום את השיר לאחד מהקטגוריות הנ"ל?  אמנותיאולם מה בין ה""פופולרי". 

ולאו בהכרח  המוזיקולוגי" ל"עממי" קשור לשיח המחקר אמנותיעצם התיחום שבין ה"הטענה שלי היא ש

 מייצג אמירה אובייקטיבית לגבי איכות החומר. 

יש לאיכות הטקסט חשיבות מרובה, הן המשורר והן המלחין  בו אות שיר אמנותי כשיראנו רגילים לר

מתייחסים ליצירתם במלוא הרצינות, המלחין הינו "איש מקצוע" היודע את עבודתו, היצירה כתובה 

בתווים והמבצע לא רשאי לאלתר ולשנות. בנוסף, יש תפקיד חשוב לכלי המלווה וההלחנה המוסיקלית 

שיח -פי רוב לשקף את התחושות הסובייקטיביות ולהוסיף רובד נוסף על הטקסט. כלומר, יש דואמורה על 

בין הטקסט למוזיקה, לפעמים זה מפרש את זה, לעתים הוא מוסיף עליו ולעתים הוא נותן לו "לנשום". 

השיר והלחן כאשר הם עומדים כשלעצמם, נבדלים זה מזה בדרך בה הם נתפסים אצל המקבלים 

אים, השומעים(. הטקסט הפואטי מופיע לרוב בספרי שירה או במדורי שירה בעיתונים ורק לעתים )הקור

רחוקות אנו מוצאים ברדיו הקראות של שירה על ידי המשורר או על ידי שחקן. ככלל, אם היינו מתייחסים 

יתר על כן, ם" אינם רווחים אצל הקהל הרחב. אמנותילחשיפה של החומר להמונים, בוודאי שהמוצרים ה"

חלק מה"אמירה" האמנותית קשורה בדיוק לעניין הזה, מדובר במוזיקה הקשורה לאליטות 

 האינטלקטואליות )שבמקרים רבים הם נתפסות בעיני עצמן כחשובים, מיוחדים ואיכותיים(. 

 בין "משוררות" לתמלילנות", והלחנת שירי משוררים

אותו  45ה" שאלתרמן הועיד להלחנה לבין השיר "העלמה", עורך השוואה בין השיר "לילה ליל44הרי גולומב

הועיד המשורר לקריאה בכתב עת ספרותי. עמדתו של המחבר היא ששירים שלא נועדו להלחנה הלחן אינו 

בשירים שנועדו להלחנה הותיר אלתרמן, מקום פנוי ללחן להתגדר בו ולהעניק לשיר ערך מיטיב עמם. 

ל בעצם הדרך בה נתפס השיר לעומת המוסיקה. בקריאת שירה, יש שיש הבדבמאמרו הוא מסביר, מוסף. 

כדי להעמיק ולאשש את מה שקרא. בטקסט חוזר אחורה וקדימה א והקצב משלו, זמן והטקסט  לקורא

של  Poetהמוזיקה לעומתו נתפסת בזמן באופן ליניארי על ידי השומע. ולכן עצם המושג של הלחנת שיר 

דבר שראוי לעשותו, שכן הוא חותר מתחת לדרך בה השירה אמורה  אם זהו –משורר מעוררת שאלה 

המאזין קולט את בצורה סינכרונית, ויש חשש שהמאזין  -בשמיעת שיר מולחן  , שכן, הייתה להיקלט

גולומב טוען שבשיר "לילה לילה", הטקסט כשלעצמו בנוי ומתוכנן כך . יפסיד את העושר הטמון בטקסט

בפי מבקרי אמנות היא, שכאשר הטענה הנשמעת  לשיר כדי "לעמוד על רגליו".שמנגינה ממש "דרושה לו" 

(, הוא משתמש בכלים המעניקים לשיר עומק נוסף, והוא נמצא poemמלחין אמנותי בוחר להלחין שיר )

ב"שיח" עם הטקסט. אולם כאשר מדובר במלחין הבא מהתחום ה"פופולרי" או ה"עממי" ומתמודד עם 

החלת תבנית מסגרת  פשוטה על שיר אומנותי מאזקת בנוסף לאמור לעיל, גיעה בשיר. טקסט "גבוה", יש פ

הלחנת הבית הראשון של השיר  "פופולרית'"' שיר בהלחנו את השיר לסדירות קצבית ולמבנים רגולריים.

 מכתיבה במקרים רבים את  שאר הבתים.

מופע חי בגלי צה"ל. עודד אסף בישראל בשנות השבעים קם מוסד חדש שנקרא "ערב שירי משוררים" כ

" את השילוב הזה בין מלחין "פופולרי" למשורר "רציני" כדפוס פעולה 46מתאר בספרו "המוזיקה לפני הכל

בו מלחינים פופולריים לקחו טקסטים של משוררים )להבדיל מטקסטים שנכתבו ע"י "פזמונאים" או 

                                                      
, ליריקה ולהיט, עורך 920-991'הניגון והשיח, דרכו של אלתרמן בשיר הספרותי ובפזמון המושר', עמ' ה. גולומב,  44

 .0202אביב, -פורת, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-זיוה בן
. ישנם שלושה שירים של אלתרמן הקרויים 919-910אביב, תשי"ז, -", תלמחברות לספרותאלתרמן, עיר היונה, "נ.  45

.  0211 -, והשני ב0211-"העלמה", שניים מהם פרסם אלתרמן קטדם לכן בכתב העת "מחברות לספרות", האחד ב
 ."דום טוותה העלמה בפלך" -כאן אנו מדברים על השיר "העלמה" 

 .19]אסף: המוזיקה לפני הכל[, עמ'  46
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כנ"ל גם בארצות אחרות, טוען אסף שהמגמה "תמלילנים"( והלחינו אותם. למרות שנמצא שיתופי פעולה 

המתעצמת של הלחנת "שירי משוררים" הינה תופעה ייחודית לארץ ישראל. אסף מסתכל בוחן בעיניים 

 ביקורתיות את הלחנת "שירי המשוררים" הן בהלחנה "אמנותית" והן בהלחנה ה"פופולרית".

" עומד על ההבדלים שבין "משוררות" 47הםווגנר בפרק השמיני בספרו "את המלל את הלחן ואת מה שביני

 ו"תמלילנות":

המשוררים אומרים שירה והתמלילנים ממללים תמלילים, ואין כל מניעה שאיש יעשה את 

מלאכתו של רעהו. מה בין משוררות לתמלילנות? תמלילים הם טקסטים שנועדו להלחנה בזמר 

הלחינם, בדרך כלל לאחר שדפדף קל והבידורי, ואילו שירי משוררים הם שירים שמלחין בחר ל

 בספר של שירה לשמה, שלא כוונה מלכתחילה להיות מושא להלחנה.

לכאורה הגדרה זו שמה דגש על התכלית הראשונית לה נכתב הטקטס ולא על הסיווג המקצועי של המלחין. 

 ( לעומת שיר הפזמון:poemווגנר, שלרוב יש אופי שונה לשיר ) על כך מרחיב

וזר, אורך השיר או חטיבותיו )שיר יכול להיות ארוך מאד או קצר מאד(, חופש היעדר פזמון ח

ריתמי, שפה גבוהה, עושר מטפורי ומסר רב משמעי. אפשר שהתכונות הללו יתגלו גם בתמלילים, 

 אך בסבירות נמוכה יותר...

 האפור" תחום על ה"

רים/תמלילנים שחלקם עסקו גם רוב השירים שנבחרו לצורך המחקר, הינם שירים שנכתבו על ידי משור

בכתיבת שירה וגם בתמלילנות כנתן אלתרמן. שלושת המלחינים שנבחרו לצורך המחקר הינם מרדכי 

הדוקים בין המשורר לפזמונאי.  נמצא אצלם שיתופי פעולהבמקרים רבים זעירא, דוד זהבי ומשה וילנסקי. 

שיתף פעולה עם יעקב אורלנד והלחין גם שירים אורלנד. מרדכי זעירא -לדוגמא, ידוע בכינויו הצמד זעירא

ים חפר, וילנסקי הלחין משיריהם של חי  .אלכסנדר פןו של משוררים אחרים כיצחק שנהר, נתן אלתרמן

דוד כ נתן אלתרמן. מעניינת העובדה שדווקא מלחין מוקדם, ארץ ישראליו יעקב אורלנד, יחיאל מוהר

השיר "ארחה במדבר" של יעקב פיכמן. בהמשך הדרך  –רים" בהלחנת "שירי משורדרכו זהבי, התחיל את 

הוא הלחין גם את "החליל" של לאה גולדברג, את "אלי אלי" של חנה סנש, ושירים אחרים של יעקב 

  משוררים נוספים. ופניה ברגנשטיין , אורלנד, חיים חפר, יהושע רבינוב, פנחס אלעד

אפור' של שירים שהושרו  תחום'ינה הימצאותו של התופעה המעניינת והייחודית שאני מעלה כאן, ה

ומושרים ברובם גם כיום בפי כל, כ'שירים עממיים' בקיבוצים ובערבי 'שירה בציבור', ואף נמסרו במקרים 

רבים בהפצה שבעל פה ונוגנו בהרכבים שונים, מאקורדיון ועד לאנסמבלים קטנים וגדולים. רוב השירים 

והושמעו ואף מושמעים כיום באמצעי  זכו להקלטות (מוקדמים שבהםהמאוחרים שבהם, ואף ה)בעיקר 

הקלטות, רדיו וטלוויזיה. ולמרות חותמת ה"עממיות" ולעתים אף ה"פופולריות"  –ההפצה האלקטרוניים 

הזו. מדובר בשירים ייחודיים שלמרות שנכתבו רובם כ"תמלילים להלחנה", רמת הטקסט שלהם במקרים 

שאף הטקסט קיבל טיפול ייחודי ומורכב. במקרים רבים השילוב של רק זאת אלא , ולא בוההרבים הינה ג

הטקסט והלחן, הדו שיח ביניהם, הביא את השיר לרמות אמנותיות גבוהות, כך ש"סודות" ורגשות 

הגיעו לרמת הבעה ועוצמה מושלמת. המלחינים התייחסו להלחנה בחרדת קודש ובחלקם אף סובייקטיים 

ובהקים בעלי הכשרה גבוהה )כמשה וילנסקי(. המבנה של המלודיה הינו מורכב ומושתת היו אנשי מקצוע מ

על נקודות סטרוקטוראליות, המנעד שלה רחב, לעתים היא מודאלית ולעתים פנטטונית. במקרים אחרים 

נמצא הרמוניה מורכבת ההולכת בתיאום מושלם עם הטקסט. ובחלק מהשירים כגון אלו של ווילנסקי, 

                                                      
: את , ]להלן: ווגנרחן ואת מה שביניהם, משקל פואטי ומוזיקלי בשירי סשה ארגובאת המלל את הל ווגנר, .נ 47

 .011. עמ'  9111המלל את הלחן[, מוסד ביאליק, ירושלים 

13



 

 

קיד פסנתר מורכב וקונטרפונקטי לקו המלודי כמו במסורת הליד. חלק מהשירים אף הושרו על נמצא תפ

זכאי, וחלקם עובדו בעיבודים אמנותיים כגון אלו של מנחם וויזנברג, כמירה  אמנותייםידי זמרים ליד 

י תזמורות מיכאל וולפה, אילן מוכיח ואחרים. נוסף על כך, חלק מהשירים אף הועלה בקונצרטים ובוצע ע"

  .תזמורת רשות השידורו הישראלית, סימפונייטה באר שבעהתזמורת הפילהרמונית  כגוןקלאסיות 

כדוגמה לשירים ארץ ישראליים הנמצאים במעמד הביניים שבין 'אמנותי' ל'עממי' ניקח שניים משיריו של 

מובאים בספרם של  השירים אמנותית מגוונת. שכתב מוזיקה (0214-0291אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' )

'שיר המים' או בשמו הפופולרי    -השיר הראשון . 48והרצל שמואלי אודות בוסקוביץ' יהואש הירשברג

, 0211'ושבו בנים לגבולם' שעלתה ב'בימה' בשנת  ,  נכתב במקור עבור הצגת התיאטרון'השמעת איך בנגב'

ספר ואף הושר בערבי שירה בציבור.  אך בפועל השיר זכה לתפוצה נרחבת, ונלמד בשיעורי מוזיקה בבתי

שיר זה סימל את מפעל ההתיישבות בנגב, שהיה לסמל החלוציות בשנות החמישים. התהליך שעבר השיר 

קולקטיבי' בהצגת התיאטרון, -המלחין כתב שיר אמנותי לתיאטרון, אולם המרכיב ה'לאומיהינו מרתק: 

.  הארץ ישראלי-התקבלותו  במכלול שיר העםאמנותי, וב-פעל כמאיץ בניתוק השיר מהקשרו הדרמאטי

כי בוסקוביץ' לא ראה את תחום השיר בנוסח  50הירשברגיהואש מסיק  49בהסתמך על מחקרו של נתן שחר

העממי כתחום חשוב ביצירתו. המניע לחיבור מרבית שירי הרפרטואר של בוסקוביץ' הייתה הכתיבה 

השירון, ובדרך זו זכו לתפוצה מהירה, תוך לתיאטרון. משם התגלגלו הקליטים והיפים שבהם אל 

 התנתקות מן ההקשר המקורי שלו נועדו. 

שנכתב למלים של חיים חפר עבור התיאטרון הקאמרי להצגה דודו' דוגמה נוספת היא שירו של בוסקוביץ' '

'הוא הלך בשדות' של משה שמיר. התיאטרון הקאמרי בסופו של דבר לא השתמש בשיר, אולם הוא 

ללהקה צבאית. שיר זה עורר הזדהות כה חזקה בקרב ההורים השכולים, עד כי הורים אחדים התגלגל 

טענו שהשיר נכתב על בנם, וכך הפך השיר לסמל לבנים שנפלו.  השיר 'דודו' שונה משיריו האחרים של 

עים בוסקוביץ' במיוחד באופיו הריתמי. שיר זה כתוב כרצ'יטטיב, במוטיבים קצרים, )דבר הניכר בביצו

שונים לו זכה השיר(, על אף שהשיר הינו סטרופי. כל בית בשיר נחלק לשלוש חטיבות:  תיאור דמותו של 

דודו, סיפור אחד האירועים בחייו הקצרים, ולבסוף תגובת הידידים. שיר מסוים זה מביע את רגשות 

יר אמנותי, והוא אכן הקולקטיב כלפי הבנים שנפלו, אולם אמצעיו המשוכללים מקרבים אותו לז'אנר של ש

 לא הגיע לכדי ביצועים בסגנון עממי.

 אידיאולוגי של היישוב היהודי בארץ ישראל  –חברתי  –רקע היסטורי 

ישראל. חוקרי ההיסטוריה הארץ -כשנה הפותחת את העלייה הציונית לארץ 0009מקובל לראות את שנת  

פות של מספר שנים שנהוג לכנותן בשם  ישראלית מחלקים את התקופה שלפני הקמת מדינת ישראל לתקו

( הגיעו לארץ 0291העלייה'.  עם גלי העלייה השלישית )עם תום מלחמת העולם הראשונה( והרביעית )-'גלי

שהייתה העלייה הגדולה ביותר,  הצטרפו  0210, עם גלי העלייה החמישית משנת 51אנשי רוח ומוסיקאים

הגרמנית. חלקם הוכשרו אצל טובי המוסיקאים באירופה אליהם מלחינים רבים שעלו מהארצות דוברות 

. ביישוב החדש, שרובו חילוני והטרוגני מבחינה אתנית, 52וגדלו על ערכי המוזיקה האירופאית הקלאסית

בחברה של מהגרים, הורגש צורך עז ביצירת סדרה של סמלים תרבותיים מאחדים, וציפו מהמלחינים 

                                                      
בוסקוביץ'[,  הירשברג ושמואלי: ]להלן:יצירתו והגותו אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', חייו, י. הירשברג ושמואלי ה.  48

 העוסק ב'מוזיקה לתיאטרון ושירים'. , בפרק00-04, עמ' 0221כרמל 
 .4-1שחר: השיר הארץ ישראלי[, עמ' ] 49
 .09]בוסקוביץ'[, עמוד  50
51 Jewish Community of -rmanhere Two Streams Flow: Music in the GeThe Land wBohlman,  hilip V.P

Israel (Urbana: University of Illinois Press, 1989). 
52  : A Social History1948-he Jewish Community of Palestine 1880Music in tberg, Hirsh ehoashJ

(Oxford: Clarendon Press, 1995), 146. 
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אריק , מושג שטבע  'Invented Traditions' –סורות מומצאות' 'מהמקומיים לייצר אותם. במובן של 

בבואו לתאר תופעה של מסורת )לאו דווקא מוסיקלית( הנראית כקיימת מזה מאות בשנים  53הובסבאום

למרות שהיא הומצאה למטרות אידיאולוגיות.  המטרה שהוצבה בפני המלחינים הארץ ישראליים הייתה 

שירי עם שמקורם בארץ ישראל המקראית, המוקדמת והפסטורלית. שכן, לחבר שירים שישמעו ויתקבלו כ

, שהצורך בחזרה 54בהפצת האידאולוגיה. מסבירה אלירם עיקריכגורם למוזיקה יש היכולת לשמש 

לישראליות המוקדמת נבעה מכך שהגלי העלייה לארץ ישראל הביאו מהגרים שבאו ממסורות תרבותיות 

רבות ייחודית בעלת שלמות חברתית בלטה מאד. העלייה לישראל היוותה שונות לגמרי, והצורך ביצירת ת

בשביל העולים הזדמנות לערוך שינויים בדרך חייהם תוך שהם שוללים את ערכי הגולה ואת הדימוי של 

היהודי הגלותי המתואר כסוחר, למדן, בטלן והניסיון ליצירת דיוקן של יהודי חדש, עברי.  הצורך בהדגשת 

תף הוביל לפנייה לעבר הרחוק לארץ ישראל המקראית והפסטורלית. הדימוי של  העברי המכנה המשו

החדש מבוסס היה על הרעיון שקישר את החלוצים העבריים עם העברים הקדמונים שישבו בארץ כנען 

 המובאת אצל אלירם אומרת: 56. יעל זרובבל55בתקופת המקרא והיו אנשי אדמה ורועים

הב של האומה, התקופה שהציונים רצו לחזור אליה, ולגלות את הזמן העתיק נראה כתור הז

השורשים האבודים של האומה: את רוח העם, הזהות העברית, השפה העברית, המולדת והבנים 

 החברתיים, כלכליים ופוליטיים של אומה עצמאית.

 57תנכי"תהקשר לארץ ישראל הקדומה והמקראית בא לידי ביטוי בדרכים שונות: הקשר לתנ"ך ולשפה ה

הקשר שבין העם השב לציון לבין העם שישב בארץ בתקופת התנ"ך וכתיבת ספר האגדה ע"י בא לבטא את 

לשון הקודש, ל בנושאים הקשורים ארץ ישראל,באגדות הקשורות ב העוסק בין השאר , 58ביאליק ורבניצקי

 –ורעיית הצאן הקשר לאוריינטליות והפנייה למזרח, לעבודת האדמה  ובענייני הגלות והגאולה.

הדתי והקישור שלהם לעבודת האדמה ולרעיונות 'הפסטוראליה הכפרית', והפשטת החגים מהתוכן 

. חלק מהמלחינים כדוגמת מתתיהו שלם פנו לשכנים הבדואים הערבים כדי להכיר 59החירות וההתחדשות

ולמסורת הנובעת  את אורח חייהם וללמוד על מקורות המוזיקה שלהם בניסיון להתחבר לרוח המוזיקלית

 אומר:  60מעבודת האדמה ורעיית הצאן. מתתיהו שלם באוטוביוגרפיה שכתב

במציאות של אז, להתערות  כצעדאורח חייהם ...החלטתי ללכת אל בין הערבים להכיר את 

לפני עלייתי  61, כדוגמת אותו כפר רוחניעלי רושם עמוקהשהיה בין הערבים והבדואים השאירה 

 פתח לפני, הווי מזרחי על ניגוניו, עם סלסולי השירה וניגוני הדבקה...ארצה. עולם חדש נ

 "והיה כי תבואו". –דוגמא לשיר שהלחין מתתיהו שלם, שמלותיו לקוחות מהתנ"ך מספר ויקרא כג', י' 

 )והיה( כי תבואו אל הארץ/אשר אני נותן לכם./והיה כי תבואו אל הארץ

                                                      
53 : Cambridge Cambridge(Tradition The Invention of , eds. Ranger, Terence Eric Hobsbawm and

University Press, 1983). 
 .94-99 'עמ]אלירם: בוא שיר עברי[,  54
כל סיפורי התנ"ך החל בקין והבל, נח, האבות וכלה בבני ישראל שירדו למצריים כרועי צאן ואפילו משה רבינו  55

 מדברים על עבודת האדמה ורעיית הצאן. –שהיה רועה צאן 
56 23.-(Chicago and London: University of Chicago Press, 1995), 22 Recovered RootsYael Zerubavel,  
. וראה בהמשך דבריי ובהרחבה אצל י. הירשברג,  'חזון המזרח מול מורשת 19 ']אלירם: בוא שיר עברי[, עמ  57

המערב' ואצל  י. שביט, 'הרובד התרבותי החסר ומילויו בין 'תרבות עממית רשמית' ל'תרבות עממית לא רשמית' 
 בתרבות העברית הלאומית בארץ ישראל' המובאים להלן.

 .0211אגדות, שנערך וסודר על ידי חיים נחמן ביאליק וי"ח רבניצקי החל משנת  אסופתגדה הוא ספר הא 58
59 11.-, 8The Israeli Folk SongCohen and Katz,  
משירי מתתיהו שלם", שהופק על ידי העמותה למורשת הזמר העברי בהפקת  –מצוטט בתקליטור "שיבולת בשדה  60

 נחום היימן.
פיה מספר שלם כיצד לפני עלייתו לארץ ישראל הוא הצטרף לקבוצת חלוצים לכפר רוחני ליד באותה אוטוביוגר 61

 העיר צ'רנוביץ' לעבודת דה וחקלאות.
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 עומר, עומר, עומר, עומר/ראשית קצירכםוקצרתם את קצירה/והבאתם ראשית קצירכם/

עיון קצר בשמות השירים של התקופה מלמד אותנו כי רבים מהם עוסקים בעבודת האדמה, הצאן, 

 אחנינהמלחין הרבה משיריו של להלן כמה דוגמאות ממלחינים שונים. המזרחיות והטקסט התנכ"י. 

: 'הגינה', 'שיר השירים כדוגמת דמה,ועבודת הא ההתיישבות, עסקו בעלייה לארץ ישראל קרצ'בסקי 

את 'הורה סחרחורת', 'בגליל', 'הורה הרים', 'שה וגדי', 'שיר הגשם' כתב הנוטע', מר חשון'. יואל ולבה 

: 'הזורעים בדמעה', 'שאי ברכה', 'פנה הגשם', 'שיבולת כתב שירים כגון מתתיהו שלם )'בואו עננים'(.

רועה חביב', 'עז וכבש', 'רועה ורועה', 'הכומרים' ועוד. ידידיה  בשדה', 'בא השמש', 'שה וגדי', 'התבקש

: 'משיב הרוח', 'הינבא ההתיישבות, עבודת האדמה והאוריינטליות אדמון הלחין שירים הקשורים למסורת

אל הרוח', 'גמל גמלי', 'ובנו בתים', 'כך הולכים השותלים', 'סלינו על כתפינו', 'איל בן קרניים', 'אליעזר 

הידוע מכולם בזכות שירי הרועים שלו הינו עמנואל זמיר, שיריו קשורים לתנ"ך,  ה', 'שדמתי' ועוד.ורבק

'דבקה  –לקשר לשכנים הערביים והבדואיים ולאדמה. דוגמא לכמה משיריו הקשורים למסורות אלו 

'דבקה החמור',  עביאה', 'דבקה רפיח', 'הרועה', 'אל אדמת לכיש', 'בפאת הכפר', 'דבקת רועים', 'ערב שח',

ם מדבר וציה', 'גבע סלע',  שֻׂ 'השועל'' 'ליל קציר', 'בשדות' ועוד. דוד זהבי מלחין את 'אורחה במדבר', 'ישֻׂ

 'עלי באר', 'אדמה', 'מלאו אסמינו בר', 'שיר השדה' ועוד. 

לדור  הדרישה לשחזר כביכול עידן היסטורי מדומיין נראית כסותרת את העיקרון של שיר עם העובד מדור

 –שכן מדובר בפסיחה על דורות רבים. אולם, המציאות של העם היהודי המתחדש בארצו הייתה בדיוק כזו 

פסיחה על דורות שלמים של התיישבות בארץ ישראל וחזרה לארץ. יצירת שירי עם הנראים כקשורים 

ם בו השפה איננה לעבר הרחוק ולתנ"ך, מאפשרת לגשר על פערים אלו אולם היא יוצרת בהכרח מצב ביניי

טבעית אלא ארכאית וגבוהה. שפה זו מעצם טבעה איננה משקפת התפתחות והשתנות לאורך דורות אלא 

קפיצה לעבר הרחוק תוך שימוש בשפה ארכאית והמצאה מחדש של משלבי לשון. דוגמא לכך נוכל לראות 

של התנ"ך ומשלב אותם , שזמיר משתמש בצמדי מילים 62בשיריו של עמנואל זמיר, כותבת עדנה אלעזרי

במשפטים משלו בצורה כל כך מוצלחת עד כדי כך שאנו משוכנעים שלפנינו פסוקי מקרא מולחנים כדוגמת 

'באר בשדה חפרוה רועים', 'הד קוצרים ענה', בוא רעי בוא דודי', 'אחזו לנו משעולי בשמים', 'כטלה  –

רת העממית המומצאת איננה בעלת חזות חמקה ידך מעדרי לבבי' ועוד.  מכל האמור לעיל יוצא שהמסו

'עממית' כפי שהיה מצופה ממנה ומעצם טבעה היא נמצאת בתחום האפור דבר שעשוי להשפיע על צביונה 

 של המוסיקה.

למרות הדרישה האידיאולוגית הרשמית , רווחו גישות הלחנה שונות בקרב מלחיני היישוב שבעצמם 

ה הרשמית" מול שיטתם ותפיסתם המוסיקלית התמודדו עם דרכי היישום של ה"אידאולוגי

והאידיאולוגית. שכן, עם בואם לארץ נאלצו המלחינים להתמודד עם שאלות רבות, חלקן קשורות לדרכם 

תיכוני, כגון אם יש להמשיך במסורות האירופאיות או ליצור מסורת חדשה, האם  -המוסיקלית באזור ים

דיאות מוסיקליות וכדומה.  בנוסף, אנשי התקופה היו עסוקים יש לפנות למזרח כמקור לעיצוב רעיונות ואי

בלטה  –כיצד לעצב את המוזיקה בארץ החדשה. מחד גיסא  –בחשיבה ועשייה מתוך מניעים אידיאולוגיים 

המערבית ממנה באו, והתקרבות למסורות המזרח, ומאידך גיסא  –הדרישה לדחיית התרבות האירופית 

ישראל למרכז בינלאומי -הקשר לתרבות האירופאית ולהפוך את ארץשלטה המגמה שדרשה לשמר את 

 מוסיקלי ליצירה.

מציג שלוש גישות אידיאולוגיות של מלחיני הדור  63הירשברג במאמרו "חזון המזרח מול מורשת המערב" 

עיקר טענותיו  - ית" שמייצגה הוא אוריה בוסקוביץ'הראשון ביישוב: הראשונה היא "לאומיות קולקטיב

                                                      
מתוך דבריה הנמצאים בתקליטור "מגדים לרעי...עמנואל זמיר", שהופק על ידי העמותה למורשת הזמר העברי  62

 בהפקת נחום היימן.
ל מורשת המערב : זרמים אידאולוגיים במוסיקה בתקופת היישוב והשפעתם על חזון המזרח מו' י. הירשברג, 63

  ., שדה בוקר )תשסד(01 עיונים בתקומת ישראל ', המוסיקה הישראלית בשני העשורים האחרונים
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שכל מלחין מגיב ביצירתו על ה'היכן והמתי' של המציאות בה הוא פועל במציאות הישראלית משמעה   :הן

צלילי השפה העברית והערבית המקומית של השכנים, ושבא"י  –נופי הארץ 'הסטאטיים' וה'דינאמיים'  –

מדגיש את  יש לגבש מוסיקה שונה לחלוטין מיהדות הגולה, ועיקרה השתלבות באזור הים תיכוני. הוא

הקשר לתנ"ך ולצליליו. לדעתו בחברה מתגבשת המלחין חייב להיות מגויס למען הקולקטיב, ולפעול 

לגיבוש סגנון מוסיקאלי המבטא את הקולקטיב. ובנוסף הוא טוען שעל המלחין להימנע מהבעת רגשות 

עה עליה להיות אירופית, אולם בה בשפרטיים ושאין מקום במוסיקה ישראלית לשימור מורשת -אישיים

"לאומיות אינדיבידואלית" שמייצגה המלחין אריך   -שונה מהמוסיקה הערבית.  הגישה השנייה היא 

ר שטרנברג, עיקר טענתו היא שעל המלחין מוטלת החובה לא להשגיח כלל אם דורשים ממנו פולקלור טוול

בדרכו הוא ולדבר בשפה שלו "עליו ללכת -ישראלי , או נעימות בית כנסת, או נעימות רוסיות אלא-ארץ

"לאומיות פופולרית" הינו המלחין מרק לברי, עיקר   –הנובעת מתוכו". מייצג הגישה השלישית שהיא 

טענתו היא שברגע שהשפעת הארץ והשפה חודרת והמלחין הינו חלק ממנה, באופן טבעי הכתיבה 

בה יש תפקיד חשוב למלודיה, או המוסיקלית הולכת לכיוון זה. הוא טוען לכתיבה בשפה פשוטה ומובנת 

כל גישות את  מקבץלפי דבריו: "אני כותב בשביל הקהל וברצוני להיות מובן על ידי הקהל". הירשברג 

אותו ביחס ומאמץ את המושג "סטאזיס" של לאונרד מאיאר. הוא מסביר  המלחינים תחת שלושה כותרים

ת  וכהרחבה מתמדת של אפשרויות הביטוי. למוסיקה שהתפתחה, כקיום בו זמני של דרכי ביטוי מרובו

בסוף המאמר הוא טוען שההתרחשויות הסגנוניות של היום ממשיכות את הדרך של הגישות 

האידיאולוגיות והמגמות ששלטו במוסיקה בתקופת היישוב. למרות שהמאמר עוסק ברובו במוסיקה 

ם זמר העם וטוען שהמשכה של האמנותית, במסגרת ההדגמה של המגמות כיום הוא מביא דוגמאות מתחו

וערפול ההפרדה בין המוסיקה  64הפופולרית הינה הנוסטלגיה לשירים של ימי היישוב-המגמה הלאומית

האמנותית לזמר העם. בהקשר זה הוא מביא כדוגמא ביצועים מחודשים וקונצרטנטיים לשירים של סשה 

יג את המלחין מיכאל וולפה. מכאן אנו ארגוב, דניאל סמבורסקי ומשה וילנסקי. וכמייצג המגמה הוא מצ

למדים שגישות שונות ביחס לדרך בה יש להלחין את שירי הזמר רווחו גם בקרב המלחינים של המוסיקה 

העממית. ואכן נמצא שירי זמר עבריים הבאים מגישות שונות: שירים  הנוטים למוזיקת המזרח 

אית ושירי היידיש, שירים הלקוחים ממסורות ולאוריינטליות, שירים הקרובים למסורת החסידית האירופ

העדות, שירים הלקוחים מהשירים העממיים האירופאים, שירים הקרובים למוסיקה הפופולרית שרווחה 

 באירופה ושירים מקוריים.

  

                                                      
64 , 68.Popular Music and National CultureRegev and Seroussi,  
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 רשמית'-בין 'תרבות עממית רשמית' ל'תרבות עממית לא

 חין בין שני סוגים של  'תרבות עממית':, מציע להב65יעקב שביט, בהקשר של היישוב היהודי בארץ ישראל

כל אותם גילויים שנוצרו ומוסדו ע"י אידיאולוגיה מכוונת ועל ידי  – 'תרבות עממית רשמית' .1

ואשר הופצו והופנמו בחברה ע"י  –מוסדות ואישים  –פעילות יזומה של 'סוכני תרבות' שונים 

, כתחליף לתרבות העממית מנגנוני התרבות החדשים שלה. פריטים אלה טופחו במידה רבה

הישנה, ונתפסו כתחליף המתאים לאופייה של החברה הלאומית המקומית החדשה )לדוגמה: 

 הטיול העממי המודרך, והמאמץ ליצור 'ריקוד עם ארץ ישראלי אותנטי'(

מסורות של תרבויות עממיות של בני היישוב, בד"כ בעלות אופי  – 'תרבות עממית לא רשמית' .2

ו חלק בלתי נפרד מההוויה החברתית התרבותית הכוללת של היהודים בארצות עממי, שהי-דתי

מושבותם, מסורות אשר העולים הביאו לארץ והן המשיכו להתקיים בה. )בהגדרה מצמצמת הן 

בהקשר של החברה יוצאת ארצות המזרח, ו'יידישקייט' בהקשר של  –כונו: 'פולקלור עדתי' 

 אירופה. -החברה יוצאי מזרח

זו כוללת גם את אותם פרטי תרבות עממית שנוצרו בארץ, אם באופן אותנטי, ואם ע"י הגדרה 

אימוץ רכיבים מהחברה הסובבת, או כ'יבוא תרבותי' מתרבויות המערב שהיישוב בה עימן במגע 

 ישיר או עקיף.

המטרה של ה'תרבות העממית הרשמית' לא הייתה רק בתודעת הניתוק ממסורות קיימות, אלא יצירת 

המושג 'עממי' כמעשה תרבותי הבא מלמטה,  וויה תרבותית חדשה מהמסד ועד הטפחות. לכאורה נראהה

פרי יצירה של שכבות חברתיות שאינן מודעות לפן התרבותי שלהן ואינן מכוונות ע"י אידיאולוגיה מודעת 

גבוהה.  כלשהי, כסותר את הגדרת המושג 'תרבות עממית רשמית' כמעשה חברתי בעל מודעות תרבותית

ממקום למקום ומזמן לזמן. ולכן שביט מגדיר 'תרבות עממית'  טיבה של התרבות העממית שונה -אולם 

מסורת קטנה' לעומת 'מסורת סינגר ועוד כ'מילטון , רדפילדרוברט כפי שמגדירים אותה אנתרופולוגים כ

 גבוהה'.

 חברה, והיא נוטה להיות שאותה יוצרים ומפיצים החוגים המשכילים והקובעים ב - מסורת גבוהה

מנוסחת בקודיפיקציה ולהיות מבוטאת בטקסטים הזוכים למעמד קאנוני ואף מקודש. )הגדרה זו 

 .(חופפת במידה רבה את הגדרת "התרבות העממי הרשמית"

 שייכת לשכבות הנמוכות והלא משכילות של החברה, היא איננה עוברת  – מסורת קטנה

ר כ'תורה שבע"פ', כנוהג או מנהג, ומופנמת בחברה כחלק קודיפיקציה אלא מונחלת מדור לדו

מהמרקם המשפחתי והחברתי ה'אורגאני'. למסורת זו אין הוראות נורמטיביות מחייבות בכתב, 

 –הפרטית והקיבוצית  –אבל יש לה סגנון מובהק, והיא מכוננת ומארגנת את התגובות האנושיות 

 אבלות, שמחה, חג, חולין.... –ם מרכזיים בחיים לא רק בחיי היומיום הרגילים אלא גם בהיבטי

התגבשותה של תרבות חילונית יצרה צורך גובר והולך במילוי ה'חסר התרבותי'  בתחום התרבות העממית. 

דוגמא למצב מצב הנתון ולצורך במילוי ה'חסר התרבותי' נוכל לראות בכתביו של המלחין שלום 

 :66ל חיי המלחין ויצירתופוסטולצקי המצוטטים במאמר של נתן שחר ע

                                                      
רשמית' בתרבות -התרבותי החסר ומילויו בין 'תרבות עממית רשמית' ל'תרבות עממית לא 'הרובדי. שביט,  65

 .194-114, ירושלים תשנ"ו, עמ' התרבות העממיתישראל', בתוך: ב"ז קדר )עורך(, -העברית הלאומית בארץ
גן, -, רמתופרשנות ביקורתמוסנזון )עורכת(, -"המלחין שלום פוסטולסקי האיש ויצירתו", בתוך: תמר וולףנ. שחר,  66

 .44-42תשע"ב, עמ' 
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 בתיאור יום כיפור תרע"ד ביומן שכתב המלחין שלום פוסטולצקי,  

 יום כיפור תרפ"ד

הרוב של החברה שוכבים באוהליהם  סרוחים על המיטות. מפה ומשם שרים קטעים של תפילת 

וי לדור "ימים נוראים", שרים קטעים של "כל נדרי" "קדיש", ו"נעילה". יושב אני וחושב, אוי ואב

שנשאר קרח מכאן ומכאן. אחדים מאיתנו הלכו לכפר יחזקאל "טבעון" לבית התפילה, כלומר 

להתחמם באורם של אחרים... ואנחנו כאן שוכבים אפרקדן על מיטותינו ושרים את התפילות, 

שהד קולם מעורר בנו עוד רגש של רומנטיקה מדברים שהיו פעם....כן כן  התרחקנו מהישן 

נו באופן אכזרי כמו ילד הנקרע מבטן אמו לפני זמנו...וערכים חדשים לא יצרנו התרחקנו ממ

 והקרע הבלתי טבעי, שלא בזמנו עשה אותנו לבעלי מומים רוחניים כאלה...

 בה פוסטולסקי מתאר את הצורך ביצירת תרבות עשירה:  67בחוברת "מבפנים"

ים להטביע על חגינו פרצוף חדש השירה והתזמורת הריקוד האמנותי והנסיונות הדרמטיים עלול

בנו  יוולתת להם תוכן חדש, במקום חגי המסורת שטעמם אבד בשבילנו... השטחיות אוכלת עכש

 בכל פה. במקומה מוכרחה לבוא התרבות המשרשת לעומק ליסודיות ליופי ועונג אמנותי.

קטנה, אולם יחסם האידאולוגים של 'תנועת התחיה הלאומית' הכירו בחשיבותה של המסורת העממית ה

המסתייג כלפי התרבות העממית המסורתית נובע מתפיסתם את התרבות הזו: הם ראו בה מייצגת של 

תרבותית, -רציונאלי של התרבות, וכמבטאת את הרבדים השמרניים של ההוויה החברתית-הרובד האי

הודית, בעוד וזהה ל'תרבות היידית'. התרבות העממית שיקפה את דיוקנה של החברה המסורתית הי

שהאידיאה של ה'לאומיים' הייתה הפיכתו של ה'עם' ל'אומה'. ולכן, כמענה לצורך הם ניסו לפתח  'תרבות 

מסורת קטנה' שמקורה ביצירה של חוגי העלית החברתית, הם ציירו בדמיונם את התרבות בא"י  –עממית 

ם הגדרת  'מסורת קטנה' מקורה כ'תרבות גבוהה', ואף יצרו 'תרבות עממית רשמית'. )וזאת למרות שבעצ

בשכבות הלא משכילות של החברה(. ה'מילוי התרבותי' נעשה בחלקו בידי מנגנוני תרבות רשמיים כמו 

הקרן הקיימת לישראל או בתי הספר, שנתנו דעתם על ארגון חגיגות טקסים ומסכתות, וחלקן ביוזמות 

העממיים וכו'. תהליך זה אורגאני כל כך,  פרטיות ומקומיות כגון: 'ממציאי' שירי הילדים, הריקודים

שתוך זמן קצר אפשר היה להתייחס ב'טבעיות' גמורה למחולות עממיים, שהתפתחו ע"י דגמים שונים 

' שבא מלמטה נמצא את 'המוסד להפצת גבוה כדוגמא ל'מילוי תרבותיכביטוי ל'אמנות הכפר הישראלית'. 

, מנשה רבינא )רבינוביץ'( ופרופ' דוד שור, מלחינים איםע"י שני מוזיק 0299מוסיקה בעם' שהוקם בשנת 

שהביאו איתם את רוח 'המוזיקה להמונים' שאפיינה את אירופה באותה עת. מטרתו המוצהרת של המוסד 

לאחד את כל שכבות העם בעזרת לחדש את השירה העממית, לספק חומר שירי למקהלות עממיות, הייתה 

י הכשרת מדריכים שינחו מנצחי מקהלות ברחבי הארץ, ויארגנו על יד עממית וזאת  שירה מקהלתית

"המוסד  להפצת    פעולות מרכזיות במתכונת של מפגשי מקהלות, קונצרטים, פגישות ופרסום עלון.

בו   0290 -0294ראשון  מסוגו  בארץ  בשנים    -מוסיקה  בעם"  קיים  קורס  ראשון למנצחי  מקהלות 

רות  מקהלתית  וסולפז'  לפי  שיטת  פריץ  יידה. חניכי  הקורס  הדריכו  עשרות  נלמדו  שני  מקצועות: ספ

 .  68העובדת  תמקהלות  בעיר,  במושבות  ובהתיישבו

 

                                                      
 .111-922, עמ' 0292, מבפניםש. פוסטולסקי,  67
ישראל למן שנות העשרים ועד תחילת שנות החמישים: פעילות, אידיאולוגיה -ר. שפירא, מקהלת הילדים בארץ 68

. 9111לנדה ודוד כץ ורפרטואר', חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לאמנויות ע"ש יו
 .00-02עמ' 
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התרבות החדשה בא"י עשתה מאמץ להיות 'כולה עברית' , ומכאן הדגש העצום שניתן לספרות עברית, 

(, נותרה פתוחה Volksmundיות שביצירת העם במובן של האותנט-ולקריאה בתנ"ך.  התרבות העממית )

שירי ילדים, מוזיקה עממית, פזמונים, ריקודי עם,  –לחדירת יסודות שונים של השפעות חיצוניות 

הטמעת 'שיר העם' הרוסי, ואימוץ  –אשר אומצו ועברו תהליך של 'עברות'. )דוגמות  –משחקים וכו' 

קוד ארץ ישראלי עממי", ( הרבה מהיסודות האחרים של אירופאיים והפיכתן ל'רי-סגנונות ריקוד מזרח

היו המשך  –התרבות בחוג המשפחה והסביבה הקרובה  –התרבות העממית בעיקר זאת ה'אינטימית' 

 לדפוס התרבות האינטימית שהיהודים הביאו עמם מארצות מוצאם.

 בין "התרבות העממית הרשמית" לבין "מוזיקה פופולרית מקומית".

שנוצר כי בתקופת היישוב שלטה "התרבות העממית הרשמית" שהוכתבה ע"י מנחי  למרות הרושם

אביב, תרבות -האידאולוגיה. עולה ממחקרים שונים כי התפתחה בישראל ובעיקר בעיר הראשונה תל

בספרם  1המשמש כבסיס לפרק  69שמית". מחקרה של טופלברגיכה המונית שחתרה תחת "התרבות הרצר

 , מלמד אותנו על מגמות של התפתחות מוזיקה פופולרית, 70י רגבשל אדווין סרוסי ומוט

את המטרה  ןהמערכות הפוליטיות והכלכליות ששלטו בתקופת היישוב היהודי בארץ הציבו לעצמ

לעצב חברה חדשה בעלת ערכים תרבותיים אליטיסטים, חשיבה אוטונומית ואידאולוגיה 

לרית בורגנית, לא תאמה את תפיסתם. ציונית. התפתחות של תרבות ומוזיקה פופו-לאומית

מנהיגי היישוב דאז עודדו, תמכו והיו מעורבים ביצירת "השיר הישראלי", הם ראו בו מנוף רב 

ערך ללימוד השפה העברית ולביסוס אוכלוסיה בעלת ערכי תרבות גבוהים ומחויבות לאומית 

ני התפתחות של מגמות חדשה. המציאות טפחה על פניהם כאשר, למרות הכל, החלו להופיע סימ

 המיצגות את המוזיקה הפופולרית המקומית.

.  במרכז 0219-0211אביב בשנים -בעבודתה סוקרת טופלברג את תרבות המוזיקה הפופולרית בעיר תל

העבודה עומד הרעיון, שבתקופה שלפני קום המדינה הלכה והתגבשה פעילות מוסיקלית מקומית בעלת 

שעמדה בניגוד למגמות התרבותיות ששלטו בממסד של הישוב היהודי הציוני  אפיונים בינלאומיים. פעילות

ישראל באותה התקופה. המוזיקה הפופולרית שהתפתחה בתקופה זו מתאפיינת בשתי מגמות -בארץ

, מתבטאת בפזמונים הומוריסטיים סטיריים הראשונה, בשלהי שנות העשריםשהתפתחו זו לצד זו. 

לחיי היומיום. פזמונאות זו נוצרה ע"י פזמונאים ומוסיקאים )רובם יוצאי ותוכנם דן בסוגיות הקשורות 

 -תיאטרוני "הקומקום", "המטאטא" ו –אביב -אירופה( במסגרות של תיאטרוני ההומור והסטירה בתל

אביב בפרט נהגו לבקר בהצגות תאטרוני -"לי לה לו". רבים מתושבי היישוב בארץ ישראל בכלל ובתל

, מגמה שנייה, שתחילתה בראשית שנות הארבעים הכירו ושרו את הפזמונים.ההומור והסטירה, 

התאפיינה בפזמונים סלוניים בעלי אופי רומנטי, אינטימי, העוסקים בחיי השעה. הפזמונאות הסלונית 

נוצרה בהשפעת ז'אנרים של מוזיקה מערב אירופאית וריקודים שונים, בוצעה והתפרסמה על ידי אומני 

הם נוגנו בבתי הקפה ובמועדוני לילה  באתרי בידור ברחבי הארץ, בעיקר בערים הגדולות. הזמר והבידור

אביב, בהם בילו בעיקר בורגנים מיוצאי אירופה. הפזמונים בוצעו ע"י זמרים וזמרות בליווי תזמורת -בתל

ווה ופיצוי של נגנים רובם מקצועיים, מהגרים חדשים. הפזמונאות העברית החדשה היוותה גשר בין עבר לה

בדה את הקשר עמם מורשת יתרבותי ורגשי לאוכלוסיית המהגרים הבורגנית, שבגלל נסיבות היסטוריות א

 תרבות הבידור האירופאית.

                                                      
 .אביב[-מוזיקה הפופולרית בתל: ה]טופלברג  69
70 72.-71, Popular Music and National CultureRegev and Seroussi,  
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שהתרבות  71שתי המגמות הגיעו לשיאן בשנות הארבעים וראשית שנות החמישים. טופלברג אומרת

קרה תרבות עממית, בעלת מאפיינים הפופולרית שנוצרה בתל אביב של שנות השלושים הייתה בעי

ייחודיים כמו מוסדות ומרכזי תרבות שנועדו לציבור הרחב. חלקם נוצרה ביוזמה ציבורית כמו "אל שם" 

ו"בית העם", וחלקם ביוזמה פרטית כמו: תיאטרונים סאטיריים ובמות בידור, בתי קפה לאוכלוסייה 

נבלים ובחגיגות העם שהתנהלו ברחובות העיר, הבוהמיינית ובתי קפה לבורגנים. תל אביב ידועה בקר

בנשפים המוניים שנערכו באולמות מאולתרים )כמו נשפי פורים, וסרטי ראינוע וקולנוע(. הם משכו קהל רב 

 והיוו מאפיין ייחודי בתרבות.

 תרבותית ייחודית-כתופעה אמנותית –השיר הישראלי 

ת מה שהטקסט מנסה לחבר', טוען ש"השיר במאמרו בעיתון הארץ 'המוזיקה מפרק 72אריאל הירשפלד

הישראלי הוא היצירה המוסיקלית התקפה היחידה של התרבות הישראלית". לדעתו היצירה האמנותית 

המובהקת שהתפתחה בארץ ישראל שלפני קום המדינה, נותרה למעשה מחוץ לתודעה התרבותית החיה. 

לה והם חדרו אל תוך החיים של האנשים הוא מסביר את טיעונו בכך שתפוצתם של השירים הייתה גדו

שבארץ ישראל ונשארו בתודעתם; המלחינים שכתבו שירים אלה, התייחסו ליצירתם זו ברצינות רעיונית 

 ויצירתית; והם שמרו על קשר חי עם השירה העברית, ודרכה נשמר הקשר עם הלשון העברית החיה.

. המוזיקה מגלה פנים חבויות שהטקסט לא ניתחתרהירשפלד טוען כי האמת של השיר הארץ ישראלי היא 

מראה ואף חותרת תחת קווי האידיאולוגיה הנמצאים מעל לפני השטח ! הוא מביא לדוגמה את שיר 

 "התקווה" שהפך להמנון הרשמי של מדינת ישראל. 

"ברמה השכלית, המודעת, הקשורה בטקסטים שלו, הוא ביטא היענות נרגשת לאתגרים הבוערים 

ה הציונית ולדימוייה, ואילו במישור הרגשי, הקשור במוזיקה, הוא סירב להם, ושמר על של התנוע

קשר עם מקורם ה"גלותי" של השרים )וילידי הארץ בכללם( וביטא געגועים וזיקה עזה אל 

ציונית, האירופית או המזרחית. לא תמיד גלויים הדברים בצורה כה מתריסה -הווייתם הטרום

וה", שבו מצטיירת תבנית מובהקת של סתירה: הטקסט מבטא תנועה כפי שהם במקרה "התקו

"קדימה" תרתי משמע( ואילו המוזיקה מבטאה  -"קדימה" מזרחה )"לפאתי מזרח קדימה" 

תנועה נוסטאלגית, רגרסיווית, אחורנית. בשירים רבים, ובעיקר במוצלחים ובנודעים ביותר 

המלים ובמבני ההקשר השונים שהן יוצרות, ביניהם, מתרחש משחק מורכב יותר בין המוזיקה ו

אבל הכלל שנלמד מ"התקווה" עומד בעינו: המוזיקה סירבה לציווי מגבוה, היא קשורה לעבר, 

 היא מפרקת מה שהטקסט מנסה לחבר".

בנוסף אומר הירשפלד כי השיר הישראלי מגלה אמת חבויה, שהייתה נסתרת מעיני האידיאולוגיה הציונית 

ת המהפכה הציונית וההישרדות במקום הזה עם המודרניזם המערבי, כאשר באמת הרווחת שקשרה א

עשרה. מעשה כינון -זמנה האמיתי של המהפכה הזאת בדינמיקה של המערב קשורה כולה למאה התשע

הזהות כ"עם", במובן החיבור בין אדמה לקבוצה אנושית, נובע מההגות הרומנטית ומבצע אותה 

מאפשר להציג לא רק את פן הצמיחה והמיתוס המקובל "מגלות לגאולה" אלא  ברדיקליות קיצונית. השיר

מאפשר קיום לכוחות הרגרסיוויים הגלומים באישיות קיבוצית הנעקרת ממקום חיותה הראשון לעבר מה 

שמובטח לה כמקום חדש ובוגר. הרגרסיה, הנסיגה והקיבעון הינה הכח החזק ביותר הפועל בתרבות 

י השטח של תפישתה המודעת. המוזיקה מאפשרת לתפישה לא מודעת זו לעלות הישראלית מתחת לפנ

 ולצוץ מתוך השירים המושרים.

                                                      
 . 92אביב[, עמ' -הפופולרית בתל מוזיקה: הטופלברג] 71
 .02/09/0224, הארץמפרקת מה שהטקסט מנסה לחבר',  מוזיקהא. הירשפלד, 'ה 72
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הירשפלד אף מציג את הייחוד שבשיר הישראלי ובשירת היחד בבניית הזהות האישית והקולקטיבית של 

 העם.

ר בו השיר הישראלי הוא התופעה האמנותית ה"ישראלית" ביותר והוא המדיום היחיד שנוצ

משהו ייחודי, המבדיל אותו ברמת המדיום, ממה שנוצר בתרבויות אחרות במאה הזאת. הוא 

אינו "שיר עם" והוא לא "שיר אמנותי" )במסורת ה"ליד" הגרמני למשל( והוא גם לא מוצר של 

של המאה, הוא צמח  91-וה 11-חרושת הבידור התרבותי.  בתקופה ההירואית שלו, בין שנות ה

ם המצרף עשייה מוסיקלית וספרותית אמנותית מובהקת, לפעמים ברמה הגבוהה להיות מדיו

יותר, לביצוע עממי, קיבוצי, שחוויית היחד היא במרכז הגדרתו. ... היחד של השיר הישראלי 

מבטא שייכות לזהות המדינית הציונית )גם לפני כינונה כמדינה(, ומכאן שעיקר הגדרתו אינה 

 -לכן אין בו תביעות אסתטיות מודעות. בשונה משיר העם המסורתי מוסיקלית אלא פוליטית, ו

היחיד שבו אינו נתבע לציית ולשמר מסורת. מערך הכוחות שבו עשוי תלות: השיר זקוק לשרים 

אותו כדי להתקיים. היחיד נעתר ליחד באמצעות השיר. הוא אינו מציית לו אלא מצטרף אליו, 

היחיד  -מוסיקלית. מצד אחר -על הוויית חייו הלא -לומר מקפיד לשמור על זיופיו וצרידותו, כ

 זקוק לשיר כדי להסתופף בצלו, להימנות ב"יחד" שלו ולקבל דרכו את זהותו.

 (או בין ה"אמנותי" ל"אמנותי")ובעיית סיווג השירים כ"שירים אמנותיים"  הסגנון, התקופה

ננה פשוטה שכן השירים הישראליים עשרה, כנקודת התייחסות, אי-של המאה התשעעצם הבחירה בליד 

במאה העשרים מדברים וכותבים  עשרה!-בהם עוסקת עבודה זו נכתבו במאה העשרים ולא במאה התשע

עשרה, וכך גם הליד עצמו עבר -בשפה מוזיקלית אחרת השונה בתכלית מסגנון הכתיבה של המאה התשע

 התפתחויות וגלגולים רבים במאה העשרים. 

בשפת הליד של המאה לא כתבו ליד בשפה המודרנית של המאה העשרים ואליים אפילו מלחינים ישר

שלושה " שבין השירים הראשונים שהלחין בא"י נמצא את  73ניקח לדוגמא את פאול בן חיים .התשע עשרה

"תמונת אמי", "יהא שולחנך  כגון:נמצא שירים  0212-0210" ובשנים שירים לפסוקים מתוך שיר השירים

כדוגמת  שהלחין שירים אומנותיים 74אוריה בוסקוביץ' את "אל ארצי" ו"קומי צאי"; נמצא  ערוך תמיד",

ושירים  השירים שחיבר בהשראת ברכה צפירה, שירים לשירה בציבור )כגון: הורה אגדתי(, שירי ילדים

וח ' שניתחיבר שירים אמנותיים שונים כדוגמת השיר 'עמי אריך וולטר שטרנברגהמלחין את . לתיאטרון

 Lieder mitשטפן וולפה שכתב שירים כדוגמת את המלחין '. ד .1שלו ניתן למצוא בנספח 

Klavierbegleitung,  ;Drei Lieder nach Heinrich von Kleist הבחין שמרק לברי , ואת המלחין

האמנותיים ובין השירים עממיים. רבים משיריו נכתבו בגרסאות שונות, לפסנתר השירים בכתיבתו בין 

לסופרן ופסנתר )מתוך שיר ולקול, למקהלה ולתזמורת. בין שיריו האמנותיים נמצא את "שחורה אני" 

 2מס'  014אופוס ופסנתר )מתוך שיר השירים(,  , לסופרן; "צרור המור"75 (0211) 014השירים(, אופוס 

מק(, לקול )שיר הע "עמק. בין שיריו העממיים נמצא את "(0211) 910, אופוס "שיר אהבה; "(0211)

, (0214) 910, אופוס "שיר רועים", (0210) 911אופוס  ,"ככה מרקדים בישראל, "(0211) 11ופסנתר, אופוס 

 .(0211, )0מס'  991אופוס  )לא אורחת גמלים(, "זמר", (0210) 901, אופוס "כתתנו בלילה צועדת"

: דוד זהבי, מרדכי זעירא, משה קיים פער ניכר בין שירי מלחינים אלו לשיריהם של מלחיני הזמר העברי

וילנסקי וסשה ארגוב. השירים המתוחכמים של מלחינים אלו אכן דומים במתכונתם )למרות המודאליות 

                                                      
 . 091-001. עמ' 0201אביב, -עובד, תל-, הוצאת עםחיים חייו ויצירתו-פאול בןי. הירשברג,  73
 .0221, ירושלים, לכרמהוצאת , אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', חייו יצירתו והגותוי. הירשברג,  74
 ./http://www.marclavry.org.il/categoryראה באתר האינטרנט  "העמותה לקידום מורשת מרק לברי":  75
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והאוריינטליזמים( ללידר של המאה התשע עשרה אך לא ללידר של המאה העשרים. כדי להיחשב 

רים מורכבים נוסח משה וילנסקי ל"אמנותי" במאה העשרים צריך להיות יותר "מודרני". ולכן גם  שי

 וסשה ארגוב לא יכלו להיחשב בעידן המודרני, למוזיקה אמנותית של המאה העשרים. 

אם נבודד את השירים כשלעצמם ונבחן אותם בניתוחם הסגנוני נראה שהם שייכים לתחום לסיכום, 

א זוהו כשירים ולא של המאה העשרים ולכן הם ל עשרה-האמנותי שקשור לסגנון הליד במאה התשע

לזכותם של שירים אלה, שבשל הניסיון המתמיד לבדל אותם מהמורשת המוזיקלית  .אמנותיים בתקופתם

האירופית, לאור האידיאולוגיה של שלילת הגולה, הם בעלי צביון סגנוני שונה מהמוזיקה הטונאלית 

ם במטרה שיושרו כשירי המערבית של המאה התשע עשרה. חשוב להדגיש ששירים אלו נכתבו ע"י מלחיניה

 גם בתקופתם זאתעם  עם הקשורים למעגל החיים ולמעגל השנה הציוניים, ואכן הם השיגו את מטרתם זו.

חלק מהשירים עברו מהמדיום העממי למדיום האמנותי בעזרת עיבודים של מלחינים יהודיים מודרניים 

חברתי הראשוני בגלל השינויים לאחרונה, מאחר שהשירים האלו איבדו הרבה מערכם הבני תקופתם. 

החברתיים שקרו בארץ ישראל, בנוסף להקשרי השירה בציבור העממיים הם חדרו לאולמות הקונצרטים 

מודרנית, הנוטה לטשטש -כי הודגש ערכם האמנותי. דבר זה גם עולה בקנה אחד עם התפיסה הפוסט

ר מהותו של  "שיר אמנותי" ששיוכו גבולות בין משלבים. כלומר הבנה זו מעשירה את התפיסה שלנו בדב

מוגדר לא רק ע"י סגנונו המוזיקלי אלא גם ע"י הקשרו החברתי. מסתבר, אם כן, שהן הגדרת הפונקציה 

החברתית של שירי הזמר העברי, הן הגדרת משלבו )גבוה או נמוך(, נתונים לשינויים ולתמורות. כל אלו 

 ם האפור".בדבר שיוכם של השירים ל"תחו מחזקים את שאלתי

 על השימוש בחומרים עממיים כחומר גלם

החל מהתקופות המוקדמות של המוזיקה המערבית, מלחינים עשו שימוש בחומרים עממיים ופופולריים. 

עשרה. -מגמה זו התחזקה מאד עם עלייתם של התנועות הלאומיות במחצית השנייה של המאה התשע

מות ושירים עממיים, מנגינות עממיות ומוטיבים פואכלל  חומרים הלקוחים מחומר הגלם השימוש ב

)ציור,  המיתוס הלאומי. בין כלל היצירות האמנותיותהפולקלור ופולקלוריסטיים שונים הלקוחים מעולם 

כללו הן מוזיקה אינסטרומנטלית והן מוזיקה ווקאלית )שבתוכה  פיסול וכדומה(, היצירות המוזיקליות

מילי  -" 76הינה חמישיית המלחינים הרוסיים שכונו "האגרוף החזקנכללת גם סוגת הליד(. דוגמא לכך 

, ולפניהם. בורודין ואלכסנדר קורסקוב-רימסקי ניקולאי, מוסורגסקי מודסט קואי, צזאר באלאקירב,

. מלחינים אלו הלחינו יצירות המבוססות על 'איבנוביץ מיכאיל קי'דראגומיז ואלכסנדר גלינקה מיכאיל

מסנט  'שוסטקוביץ' דמיטרייביץ ף בחומרים יהודיים עממיים. דמיטריחומר עממי והשתמשו א

המשיכו במאה העשרים במגמה זו ואף עשו שימוש  78האוקראיני פרוקופייב' סרגייביץ וסרגיי 77פטרסבורג

אוסטרי( במחזור שיריו -בחומרים עממיים יהודיים לביסוס יצירות אמנותיות. גוסטאב מאהלר )הבוהמי

" השתמש בפואמות ושירים גרמניים עממיים כבסיס 79ר: שירים גרמניים עתיקים"קרן הפלא של הנע

הלחינו חומרים  ההונגרייםליצירתו. יאן סיבליוס הפיני ואדוורד גריג הנורווגי, בלה ברטוק וזולטאן קודאי 

. גם במחצית השנייה של המאה העשרים מלחינים 80עממיים אף במחצית הראשונה שלך המאה העשרים

 Folk Songsלוצ'יאנו בריו האיטלקי ביצירתו  תמשו בחומרים עממיים כחומרי גלם, לדוגמא:רבים הש

                                                      
 סטאסוב. מבקר המוזיקה ולדימיר שטבעמונח  76
 -שכתב מחזור שירים יהודיים שוסטקוביץ' . ד 77
 Op. 79: From Jewish Folk Poetry, song cycle for soprano, contralto, tenor and piano (0210) .Op. 79a: 

From Jewish Folk Poetry, song cycle for soprano, contralto, tenor and orchestra (0210) , 
 -יהודי  מוות ריקוד הבפרק האחרון מכיל 94 אופוס הפסנתר שלו וכן נמצא חומר יהודי בשלישיית

 Op. 67: Piano Trio No. 2 in E minor (0211) . 
 . Overture on Hebrew Themes op.34 -Sergey Prokofievכדוגמת, הפתיחה על נושאים יהודיים   78
79 Des Knaben Wunderhorn: Alte deutsche Lieder. 
או  אדוורד גריג לבין בלה ברטוק כדי להבחין בין "ווגנר טען שחוקרים משתמשים ב"מודאליות בשיחה עמי נפתלי 80

 .השונה על עולה שהשווה בודקים, מתברר שאנו ייחודי. אולם ככל כדבר יאן סיבליוס

23



 

 

( השתמש בשירים עממיים ממקורות שונים. אף מלחינים יהודיים ישראליים בני זמננו כאנדריי 0291)

 היידו ומרק קופיטמן פנו למקורות העממיים כדי לשאוב חומר גולם ליצירותיהם. 

 

בעצם לז'אנר של השיר האמנותי  ושייך 02 -ה במאה שהתפתח אידיאולוגי רעיון יךממש העברי הזמר

במאה התשע עשרה ושל היצירה המבוססת על חומר עממי של התנועות הלאומיות. הוא עושה שימוש 

במודאליות, במוטיבים פולקלוריסטיים ובערכים לאומיים. חלק מהמלחינים המוקדמים של השיר העברי 

 החומר העממי ברובו יהודי, אולם–העממי ואלמנטים מהפולקלור חומרים בחלקם שאלו בתקופת היישוב

 . חדשים שירים לבניית( מוטיבי חומר, מודוס) הראשונות הבניין כאבני שימש רק

 

 לשמש במטרה בכך שהשירים נכתבובאה לידי  המוקדם העברי השיר של במקרה הייחודיותבהקשר זה, 

לי עממי עבור העם )למטרות שירי עבודה, שירי שמחה, שירי טקס, שירי חג יומי פונקציונא-יום כחומר

לבמות " אמנותיים"כשירים או עיבודים   הם נכתבו מראש כשירים עממיים ולא ושבת ושירי ילדים(. 

  .הקונצרטים

 לסיכום, השיר הארץ ישראלי הינו מייצג של יצירה אמנותית ייחודית בנקודת זמן חשובה ומיוחדת בחיי

הכרתיים בחברה -העם היהודי החוזר לארצו. הוא חתרני ומאפשר את קיומם של רבדים תפישתיים תת

בכך שהוא מבטא רגשות עלומים וכואבים שאינם מוצגים מעל לפני השטח. ומעל לכל, הוא מבטא יצירה 

, יצירה אמנותית כנה ועמוקה של יוצרים שכתבו 'שירי עם' בהם ניתן למצוא רבדים ייחודיים של עומק

וגעגוע. בחינה עמוקה וסיווג של שירים המצויים ב'תחום האפור' שבין אמנותי לעממי יעניקו לשירים 

  ולמלחינים את מקומם הראוי.
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 שיטות המחקר 'ב.1

 את בחנתי בה האנליטית הגישה – האחת. גישות בשתי נקטתי" אפור תחום" של קיומו את לבחון כדי

 השירים בהם הדרך את בחנתי בה – השדה עבודת – והשנייה שיריםב הקיימות האמנותיות האיכויות

 של הביצוע הקשרי ואת בציבור השירה מנחי הם הלא אותם ומפיצים המבצעים אלו בעיני נתפשים

אלא  בראיונותרק  הסתפקתי לא השדה עבודת במסגרת. הזמר ובמועדוני הקונצרטים באולמות השירים

ומילאתי יחד עם מנחי השירה  בציבור שירה בערבי (participant observation) פעיל כמשתתף צפיתי

 בחנתי לאלו בנוסף. בציבור שאלונים לגבי מידת השימוש בשירים שנבחנו במסגרת ערבי השירה בציבור

 תקליטים של בהקלטות – השונים המדיה במרחבי חיפוש י"ע השירים של הביצוע הקשרי את

עצם קיומם . וטלוויזיה רדיו שידוריוב YouTube -וב באינטרנט, DVD's -ו וידיאו סרטי, ותקליטורים

ושידורם של השירים במרחב המדיה ההמונית, הצביע על שיוכם של השירים לתחום ה'פופולרי', בחינה 

 הנתונים כל שקלול סטטיסטית נרחבת של שידור השירים שנבחנו במדיה הינה מעבר לגבולות מחקר זה.

 מרכיבים על מצביע האנליטי שהניתוח כך, השיר קיים בו האפור רחבהמ על שמצביע הוא יחדיו

 בערבי  קהל י"ע המושר' עממי שיר'כ השיר של מיקומו על המצביע השדה עבודת', עממיים' או' אמנותיים'

 נמצא בו' אמנותי'וה' פופולרי'ה המרחב על מצביעים הביצוע והקשרי, ממלכתיים ובטקסים בציבור שירה

 המוניים מדיה אמצעיאילו וב, , פאבים וכו'(הקונצרטיםלו בימות הוא מופיע )כאולמות אי מעל ,השיר

 .)כרדיו, טלוויזיה והאינטרנט( הוא קיים

מחקר ממוקד בשאלת מאפייניהם של השירים שניתן לכלול בתחום האפור שבין 'שיר עם' ו'שיר אמנותי' 

מובן שלילי כלל ועיקר, אלא רק כמגדיר את תחום לא בוצע עד כה. המונח 'אפור' איננו מופיע בעבודה זו ב

 פופולרי' ל'אמנותי'.  -שבין 'עממי הביניים

נקודת המוצא שלי בעבודה זו היא ראיית התיחום בין 'עממי' ל'אמנותי' כתולדה של שיח אידיאולוגי שאין 

ורני, הרמוני לו קשר הדוק עם תוכנו הצלילי של השיר עצמו. בהלחנה קיימות רמות שונות של תחכום צ

וקצבי. ומעל לכל בעניין הקשר בין טקסט )צורתו ותוכנו( ללחן. הדגש בעבודה זו יהיה על חוסר היחס שבין 

תחכום קומפוזיטורי לבין מעמדו של השיר בשיח הציבורי ובהקשרי הביצוע. במלים אחרות, חוברו 

תיות באולמות הקונצרטים על ידי מלחינים מקצועיים למטרות ביצוע אמנו מורכביםבישראל שירים 

ובתיאטרון הרפרטוארי שהתגלגלו להקשרי ביצוע של מבצעים שמחוץ למעגלי המוזיקה המתוחכמת. גם 

התהליך ההפוך התרחש, כלומר שירים שחוברו למסגרות "עממיות" זכו ברבות הימים לכניסה להיכלי 

ותי" ומציבים בפנינו אתגר אמנ-המוזיקה המתוחכמת. תהליכים אלה חותרים תחת הדיכוטומיה "עממי

 חדש בפרשנות של היבט מרכזי בהוויה הישראלית: השיר המולחן כגורם מלכד בחברה רבגונית במיוחד.

שכתב שירים ועיבודים לקול ולפסנתר, או לקול ולתזמורת.  המלחין משה וילנסקינוכל לקחת כדוגמה את 

-רו של סשה ארגוב 'שיר הרעות' המושר כשירלדוגמה, 'שיר המעין' בנוי כליד ממש. דוגמה אחרת היא שי

. ומה בין השיר 'יד ענוגה' שמקורו במנגינה  עממית 81עם, אך יכול להיות מבוצע גם על בימת הקונצרטים

 ערבית לבין שיר אמנותי של ממש ? 

המחקר עוסק באפיון 'התחום האפור' של רפרטואר שירים ארץ ישראליים בשנות התהוות מדינת ישראל 

 (, ומציג מתודה להבחנה בין הגוונים השונים של תחום זה שבין שיר אמנותי לשיר עממי.0291-0291)

השירים שאבחן מגיעים מכמה כיוונים, כאלו שהיו במקורם או נועדו להיות 'אמנותיים' כלומר שהמשורר 

 כתב אותם כטקסט שלא היה אמור להיות מולחן או כטקסט בעל איכויות 'גבוהות', וכאלה שהיו

מלכתחילה 'עממיים' ונכתבו כ'שירי זמר' לצורך שירה קבוצתית. אולם, אין לשכוח את השירים שנולדו 

                                                      
 נכתב לו עיבוד סימפוני ע"י שמעון כהן. 81
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מלכתחילה לתחום האפור, כגון חלק משירי התיאטרון ושירים 'עממיים' שנכתבו מתוך האידיאולוגיה של 

עמים שפה נמצא מראש שימוש בשפה 'גבוהה' יותר ולפ. בשירים אלו יצירת 'תרבות עממית גבוהה'

שירים אלה עוסקים לא 'בחיי שעה' אלא ב'חיי עולם'. מעניינת העובדה, שדווקא ש נמצא לעתים .'ארכאית'

שירי התיאטרון הנראים כקשורים לממד 'אמנותי', עסקו דווקא ב'חיי השעה' כגון המחזות של 

יומית יותר. -שפה יוםהתיאטראות הסטיריים בתל אביב כ'לי לה לו' ה'מטאטא' וכו' , ושיריהם כתובים ב

הרבה משירים אלה באמת לא נכנסו לרפרטואר השירים ה'ארץ ישראלי', שכן הם אינם רלוונטיים לעתיד. 

בשירים . בתקופתן, אולם הם שרדו את השניםועם זאת נמצא שירים בהם נמצא מילים ששימשו רק 

להלן יוסבר לפי מה בחרתי את שעברו מהתחום הפופולרי לזמר העברי, נוכל לראות את עקבות מוצאם.   

 התקופה, המלחינים ורפרטואר השירים לבחינה. 

 1691-1691השנים בהם עוסק המחקר 

 התהוותה של תרבות חדשה והתבססותה בימים שקדמו להקמת המדינה ותחילת ימיה.

ים תקופת זמן זו מאפשרת להתבונן בנקודת זמן ייחודית בה התהוותה תרבות החדשה בארץ ישראל. השיר

שנוצרו ביישוב היהודי בארץ ישראל ובשנותיה הראשונות של המדינה חוברו מתוך מחויבות ליצור 

רפרטואר של "שירי עם" עבור המפעל הציוני. בשנים אלו נוצרה התשתית להתהוותה של תרבות שאמורה 

ש העלייה לארץ חדשה שלא הייתה בה תרבות מבוססת שתשתמהייתה לתת מענה לעולים שבאו בגלי 

כתרבות  חילופית לתרבות שממנה באו. מטרת יצירתה של "תרבות עממית"  נועדה לגבש את העולים 

שהגיעו ממקומות שונים. עיון עמוק בשירים שנכתבו מאפשר הצצה ל'תחום האפור' שכן רמת הטקסטים 

   .והמוזיקה מייצגים רמת כתיבה שכוונה כבר מתחילתה להיות במשלב גבוה מהמקובל בשירי עם

שתרבות המוזיקה הישראלית נוצרה בתנאים של מדינת לאום מודרנית, שבה יש צורך  82אלירם טוענת

לגבש במהירות תרבות חדשה שתלכד ותאגד חברה של מהגרים. במקרה הישראלי ניתן לדבר על תהליך 

: בדבר מהו הקאנון התרבותי 83מואץ של יצירת תרבות עממית קאנונית, היא מצטטת את פיליפ בוהלמן

'צורות מוזיקליות ורפרטוארים שמעוצבים על ידי הקהילה כדי לבטא ייחודיות תרבותית ואפיונים 

שמייחדים אותה כשלמות חברתית'. היא מסבירה שהעולים באו ממסורות תרבותיות שונות. כיהודים הם 

 הבות פעילבתרחלקו דת והיסטוריה רחוקה, אך זה לא היה מספיק ליצירת בסיס לחברה חדשה. היה צריך 

 :84זוהר-חדשה כגורם מלכד, ליצירת שלמות חברתית. היא מצטטת את איתמר אבן

"במקרה של העליות ארצה, ההחלטה לזנוח את תרבות המוצא, כולה או חלקה, לא היתה יכולה 

היעד, מפני שתרבות כזאת לא היתה בעלת סטאטוס -להוביל להחלטה לאמץ את תרבות ארץ

יתה יכולה להיות נכונות לאמץ רכיבים מסוימים ממנה. כדי להעמיד לשמש אלטרנטיבה, אף כי ה

מערכת חליפית לתרבות המוצא, התרבות היהודית של מזרח אירופה, צריך היה אפוא ליצור, 

 'להמציא' אותה".

המשמש לתיאור יצירת קאנון תרבותי תוך  85מומצאת" של הובסבאוםהצגתי במבוא את  המושג "מסורת 

)שאין לנו שום מושג  הוויה ישראלית ארכאית לייצרניסיון יש במקרה שלנו אולם . שכתוב ההיסטוריה

שלמוזיקה היה תפקיד עיקרי מוסיפה  אלירם תה עם דימוי מוזיקלי ההולם אותה.ולקשר או לגביה(

                                                      
  11-91]אלירם: בוא שיר עברי[, עמ'  82
83 Indiana  :(Bloomington, IN WorldThe Study of Folk Music in the Modern Philip V. Bohlman, 

University Press, 1988), 104. 
רה  . )תש"ם(, ", קתד0009-0210"הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בא"י  זהר,-אבןא.  84

 .040. עמ' 0201
85 .TraditionThe Invention of  Ranger, Hobsbawm and 
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בהפצת האידיאולוגיה של ה'עבריות' שבבסיסו הוא מקשר בין "החלוצים" לבין "העברים הקדמוניים" 

כנען בתקופת המקרא והיו רועי צאן ואנשי אדמה.  בתקופה הזו, המוזיקה שימשה בתפקיד  שישבו בארץ

אידאולוגי וקשורה לרובד העממי מחד, מאידך גיסא  יש לה איכויות גבוהות. דבר זה מאפשר לי לבחון את 

  ה"תחום האפור".

 ה" הרשמית והמגמתיתהתפתחותה של  "תרבות פופולרית" עירונית לצידה של  התרבות ה"עממית הגבוה

רווחה המגמה שהונחתה על פי מעצבי  האידאולוגיה הרשמית שיש לייצר  שבתקופת היישובלמרות 

מוזיקה המייצגת את האידיאלים הציוניים. מראים לנו מחקרים שונים, שהמוזיקה הושפעה ממקורות 

טופלברג .  86ט וסווינגוולס, פוקסטרו –שונים וכללה גם מוזיקה פופולרית לשעות הפנאי ולריקודים 

ציטוט של המשורר יעקב אורלנד ממנו ניתן ללמוד על היחס  88מתוך כתבה של העיתונאי רמי רוזן 87מביאה

 :89למוזיקה הפופולרית

'לא רק אני, כל ידידי ובני דורי לא סבלו את הפזמונאות הסלונית, גם לא את המיקצבים. זה לא 

של החלוציות, של בנין מדינה חדשה...הפזמונים  תאם אז את הרוח הכללית של הארצישראליות,

הסלוניים נחשבו למשהו שמחוץ לגדר...נכון שכולנו חיברנו פזמונים, והיו גם קברטים סטיריים 

לי לה לו, אבל הם התייחסו לבעיות הזמן בעוד שהרומבות והפוקסטרוטים -כמו המטאטא, וה

בוז, שירי רחוב הירקון...נו, בדיעבד...היו עסקו בחיי השעה...אני זוכר שקראנו לפזמונים האלה ב

 שירים משני הסוגים, מסתבר שלשניהם היה מקום'

. בעבודת והפופולריישראל" חלחלו גם שירים מהזן ה'סלוני' -הרפרטואר של "שירי ארץלמרות זאת, לתוך 

ייחסו , אלו אשר המחברים שלהם המחקר ההתייחסות העיקרית הינה לשירים ה"גבוהים" יותר. כלומר

לכתיבתם משמעות עמוקה ואידיאולוגית. ואשר בנקודת הזמן של שנים אלה, הייתה יחסית "נקייה" 

 מהשפעות של תקשורת ההמונים והתרבות הפופולרית שאפיינה את השנים שלאחר מכן.

 אמצעי הפצה

ירה, שאת , אמצעי ההפצה היו בעיקר בהעברה בעל פה, בשירונים ובערבי ש0219 –בתקופה הראשונה עד ל 

חלקם הנחו המלחינים בעצמם. רק מאוחר יותר התחילו שידורי הרדיו ואמצעי השכפול של התקליטים. 

מדובר  בתקופה שלפני השפעות של שידורי רדיו נרחבים, והשפעות של מוזיקה מסחרית מחו"ל. דבר זה 

 ום רב.מאפשר לי למקד את הדיון בשירים בהם הממד הפופולרי במובנו המסחרי לא תפס מק

 רמת הטקסט

כפי שהראו מחקרים אחרונים, רמת הטקסט של השירים בתקופה זו הייתה גבוהה במיוחד. לא מדובר 

כותבת שבמהלך תקופת  90לים אליה בשנים האחרונות. יעל רשףבפזמונאות רגילה, ובוודאי לא זו שאנו רגי

ט במופגן מן העברית החיה. עממי סגנון כתיבה ארכאי ומוגבה, שהתרחק כמע-היישוב שלט בזמר הכמו

הכותבים הקפידו לתת ביטוי לעושר השפה העברית לדורותיה והעדיפו לשון סגנונית גבוהה ועשו שימוש 

יומית. -בלשון מקראית מובהקת. דבר זה הודגש הודות להיעדרו של ייצוג כלשהו לעברית המדוברת, היום

                                                      
 .01-41, 14-19אביב[, עמ' -להפופולרית בת מוזיקה: הטופלברג] 86
 .04-01שם, עמ'  87
 .0220"יופיו אינו ידוע", עיתון "הארץ"  ,רוזן .ר 88
שיעקב אורלנד היה חניך ומדריך בתנועת הנוער "העובד והלומד" והציטטה מציגה את ההשקפה חשוב לציין  89

-וער העובד והלומד( קשורות למפלגותתנועות הנוער ברובן )ובכלל זה הנ שרווחה בין חניכי ומדריכי תנועת הנוער.
 של הממסד כנגד 'תת התרבות' של הפזמונאות הסלונית. האנטגוניסטייחס זה משקף את יחסו  שלטון.

מוסנזון )עורכת(, ביקורת ופרשנות, -"עיון מחודש בשירי הזמר המוקדמים של נעמי שמר", בתוך: תמר וולףי. רשף,  90
 .944-901גן, תשע"ב, עמ' -רמת
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סט או בקהל היעד. כדוגמא היא מביאה את קהנטייה להגבהה סגנונית שלטה בזמר בלי תלות בנושא הט

, שלמרות תוכנו היום יומי והטון )להלן מצוטט הבית הראשון שלו( השיר "מחנה קיץ" של נתן אלתרמן

 המשועשע אין בשיר כל זכר להווי הלשוני של משתתפי המחנה 

חַּ ֶוֶרד" ִמְזָרח זֹורֵּ ְרֶטֶרת /בַּ ֶקֶרת ִמְתעֹוֶרֶרת/ֲחצֹוֶצֶרתְמטַּ  אֹור, אֹור!/ָכל הַּ

ף ָברּוחַּ  ה הֹוֶמה /ֶדֶגל ִמְתנֹופֵּ ִסיר ָנפּוח  תֵּ ִקּלּוחַּ /בְּ ֶצל ֶבֶרז הַּ  "תֹור, תֹור/אֵּ

 

השימוש בשפה גבוהה בא לידי ביטוי  באופנים שונים כדוגמת שימוש צורות לא תקניות: "חצוצרת" 

שברי פסוקים תנכיים כגון: "סיר ו"קרת", צורות פועל הנהוגות בדרך המקראית: "נערוכה" ו"נהפוכה". ו

נפוח" הלקוח מירמיהו א' יג', או "מה טובו אהליך" הלקוח מספר במדבר כד' ה'. יעל רשף אומרת שמרקם 

עממי הן בכתיבתו של אלתרמן והן של חבריו. היא מביאה דוגמא -זה ייחד בתקופה זו את הזמר הכמו

רת שמחברי הזמר העדיפו צורות ספרותיות נדירות נוספת מתמליליו של מתתיהו שלם "הבו לנו יין" ואומ

על פני מקבילותיהן השגורות בדיבור ובכתב. רשף מוסיפה ואומרת שכתיבה בסגנון זה אפיינה את הזמר 

הסטירי, עממי לעומת סוגות ספרותיות אחרות. היא אומרת שאלתרמן בכתיבה לעיתון ולתאטרון -הכמו

 השתמש במשאבי לשון אחרים. 

כנעני צריך היה לרומם את המשלב הלשוני -מקראי-ת לשירים הללו את הנופך הארכאיכדי להקנו

זו יש  לתופעה. ולהשתמש בשפה רמה; השפה הגבוהה כבר מלכתחילה מעניקה לשיר דחיפה לתחום האפור

מצד אחד קיימת מוטיבציה להעמיד רפרטואר של שירי עם קליטים שיושרו בפי כל,  היבט פרדוקסאלי

צורך להקנות להם חזות קדמונית ולנקוט שפה גבוהה, המושכת אותם בכיוון האמנותי, שהרי  מצד שני יש

מתוך הווי החיים  לקוחיםגם כאשר התכנים שפה גבוהה מושכת גם את הלחן בעקבותיה. יתר על כן, 

השוטף הם מתומללים בשפה גבוהה. יתכן שזה נובע מהרצון להפוך את ההווה עצמו למיתוס, ולהעצים 

 היווצרות רפרטואר בתחום האפור.  רומם גם את היומיום. כל זה משפיע עלול

אומרת שבפזמוני אלתרמן לבימה הקלה  91תמר סוברן במאמרה על משלבים ודפוסי לשון בפזמון הישראלי

מופיעות מילים לועזיות לרוב שקצתן משקפות את המציאות הלשונית בארץ בשנות השלושים של המאה 

דו לשעשע ולהפחית מכובד הרמיזות והקונוטציות של ביטויים בעברית שאלתרמן עושה העשרים וקצתן נוע

. היא מביאה לדוגמא את השיר "לימון וצלחת" בו השם "מי לימון" צלצל הלירית שימוש בשירתובהם 

כשם אנגלוסקסי, והצירוף שלו עם "אדון צלחת" בו היא מתאהבת נועד לשעשע. בשיר מופיעים מילים 

ְנִטיָקה ָכזֹאִת'י. לועזיות  ְנטּוָרה ְורֹומַּ ּוַּ רבות וביטויים כדוגמת: "ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ָׁשִנים ְבֹאֶפן ִאיִדּיֹוִטי / ְבִלי אַּ

ד." שיר נוסף של אלתרמן "קונצרטינה וגיטרה"  –/ִלימֹון, ִלימֹון  ט ְביַּחַּ ּיֵּל ְמעַּ ָכה ְלטַּ לֵּ י נֵּ ת? / אּולַּ חַּ ּלַּ ה יֵּׁש צַּ מַּ

 –משוחחים בסופו של יום עבודה בנמל, בין השאר מר ברה וגברת נינה מזכירים קונסרבים מציג בני זוג ה

תרופות עבר וחומרי חיטוי  –סוג של מס, ספירט, סקיפידר, חינה, רצינה  –מטבע, בלו  –שימורים, ולוטה 

ת והנגעים היא אומרת שהשילוב בין החיזור העדין והרומנטי לבין המילים הלועזיות ורשימת המחלו ועוד.

נועד אף הוא לשעשע ולבדר בזמנים לא קלים. סוברן כותבת במאמרה גם על שירתו של חיים חפר שרבים 

משיריו הולחנו על ידי דוד זהבי, משה וילנסקי וסשה ארגוב, היא אומרת שהעברית בפזמוניו הינה גמישה, 

לשון וביטויים ליריים לבין טבעית מוסיקלית ובלתי מאולצת. היא מראה כיצד היא משלבת בין משלבי 

עברית תקנית "בינונית". "זו עברית בינונית במובן המשבח של המילה, עברית משותפת, ממוצעת, מדויקת, 

 ללא דופי, שיש בה עומק ויופי, עצב, שמחה וחיות וקריצה ואין בה זילות". 

ושונות בכתיבתם. עם  מהאמור לעיל עולה כי פזמונאים ומשוררים שונים השתמשו בדרכי הבעה אישיות

לעומת השימוש בלשון הטבעית והיום  זאת בכתיבה לזמר העממי נעשה שימוש בהגבהה לשונית סגנונית

                                                      
גן, -מוסנזון )עורכת(, ביקורת ופרשנות, רמת-משלבים ודפוסי לשון בפזמון הישראלי", בתוך: תמר וולף" סוברן, ת. 91

 .041-049תשע"ב, עמ' 
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יומית שהייתה מקובלת על ציבור השרים. דבר זה מצביע על כך ששפת זמר העם בתקופה זו נמצאת אף 

ימוש במשלבי לשון של בתחום האפור. שפת הכתיבה לתיאטרון הסטירי ולבימה הקלה עשתה שהיא 

התקופה, בסלנג ובביטויי לעז. ועם זאת אצל הכותבים המוכשרים כאלתרמן, לא נוכל לפטור את העניין 

באמירה שמדובר ב"כתיבה פופולרית שיפה לשעתה", שכן השירים המוצלחים שבהם כגון "לימון וצלחת", 

ייתכן גם עם הקאנוני כחברי כבוד. "קונצרטינה וגיטרה" ועוד שרדו את מבחן השנים והצטרפו לזמר ה

השירים מהבימה הקלה )כולל מה שנכתב בהשראתה( נכנסו לתחום האפור מבעד לדלת אחרת: הם לומר ש

ביטויים סלנגיים המלאה בהעמידו שפה מתוחכמת ושנונה המשלבת בתוך עברית צחה ומצוחצחה 

מרדדים את המשלב הלשוני אלא ולועזיים. הביטויים הללו )אצל כותבים כמו אלתרמן וחפר( אינם 

חשוב לציין שגם מבחינת . הופכים אותו למתוחכם ומחוכם, וכנראה מעודדים גם את הלחן להיות כזה

הצורה של חלק מהשירים, נמצא לעתים צורה מורכבת שאיננה אופיינית לשיר העממי או הפופולרי. 

לו", כולל מורכבות פנימית -לה-"ליתיאטרון ההומור והסטירה , שיר כמו "כלניות", שמוצאו מאלדוגמ

  ,  A, B, Chorus, C, Chorus  ( x 3) השיר בנוי בשלושה מחזורים של : גבוהה יחסית לפזמון קליל.

פזמונים רבים שנכתבו עבור כולל בתוכו  שהשיר הישראלייוצא מכך,  .כאשר לכל בית יש מנגינה שונה

הוא כולל בתוכו מאפיינים של שירי עם והוא מושר וסוגות שונות. שייך לתחום האפור.  שוניםצרכים 

 בציבור אולם בו בזמן שפת הכתיבה הינה גבוהה וארכאית ופעמים רבות היא בעלת מאפיינים אמנותיים. 

 

 הבעייתיות בבחירת השירים 

הרפרטואר המייצג לבחינת החומר, מתבסס על מחקריהם של חוקרים שעסקו בדרך בה התקבלו השירים 

ישראלי בשנים האמורות. חוקרים אלו ניסו למצוא אותם שירים שהתקבלו בציבור -הארץלרפרטואר 

והושרו בפיו מתוך כלל השירים של התקופה. וחלקם אף בחנו את תכונות הרקע של המלחינים שכתבו 

שירים אלו. לאחר שהגדרתי את הקורפוס הבסיסי של השירים, בחרתי בשלושה מלחינים שכתבו שירים 

 את הקריטריונים לבחירת השירים והמלחינים אציג להלן.סו לקורפוס. רבים שנכנ

 ישראלי:-מגדירה יפה את סוג השינוי שחל בקורפוס השירים הארץ 92יעל רשף במחקרה

בממד הדיאכרוני חל שינוי מתמיד בקורפוס הזמר העברי בעקבות יצירתם של שירים חדשים 

שירים אחרים ופליטתם מן השימוש מאידך. והתקבלותם בציבור מחד, ואובדן הפופולריות של 

בממד הסינכרוני היו הבדלים בין השירים שהושרו בקבוצות חברתיות שונות, ושירים שהושרו 

הרבה בקבוצות חברתיות מסוימות לעתים לא היו מוכרים כלל לאנשים שלא השתייכו לקבוצות 

 אלו. 

בפועל.  בין -" במובן של רפרטוארפרטואררהינו מראשוני החוקרים שניסה לעמוד על קיומו של " 93שחר

 .על פי שכיחותם בפרסומיםוחילק את השירים במאגר הכללי לשלוש קבוצות,  0211-0291השנים 

  כל השירים שהופיעו בדפוס פעם אחת ויחידה,  – קבוצת "שירי הנייר" –הקבוצה הראשונה

 ושרו בפועלמשמעותה כי השיר קיים, אך להרבה מהשירים אין אסמכתאות שאמנם ה

  פעמים. דבר זה מעיד כי  9-1כל השירים שהופיעו בדפוס  – "קבוצת הביניים" –הקבוצה השנייה

חלק מהשירים בקבוצה זו היו מקובלים לתקופת זמן מסוימת, במספר קהלים או במספר 

 מקומות.

                                                      
חיבור לשם קבלת , רשף, הזמר העברי[ישראל: בחינה בלשנית' ]להלן: -העברי ביישוב החדש בארץי. רשף, 'הזמר  92

 .0222העברית בירושלים, תשנ"ט  תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה
 .11עמ'  0]שחר, השיר הארץ ישראלי[, פרק  93
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  כל השירים שהופיעו בדפוס ארבע פעמים ויותר.  – "קבוצת הרפרטואר" –הקבוצה השלישית

גבי מרביתם נראה כי בתקופות זמן מסוימות הייתה להם הסכמה חברתית כללית רחבה יותר ל

)קונצנזוס(.  שחר גם מבחין בין פרסום על ידי הוצאה או ארגון בעלי משקל ציבורי, כגון המרכז 

 לתרבות של ההסתדרות, לעומת הדפסות על ידי המלחין עצמו ועל חשבונו.

השירים שנאספו במאגר הכללי, ושהיוו  1141מתוך  91.1%ים המהווים שיר 649קבוצת הרפרטואר מונה 

את היצע השירים של החברה היישובית. האחוז הקטן מהווה עדות על תהליך של ברירה ובחירה בין 

 השירים. 

שחר מהווה מבחינתי את הבסיס הראשוני לקורפוס השירים, אולם בחרתי לצמצם נתן עבודת המחקר של 

המציגה את  94חקר של רשףמעבודת הבחר בעקבות הביקורת על שחר שהוצגה את הרשימה של ש

ישראל' בשנים -הבעייתיות בבחירת השירים אותם הכניס שחר לקורפוס המוגדר כ'רפרטואר שירי ארץ

האמורות. רשף טוענת ששחר מבסס את מחקרו בעיקר על הפרסומים שהופיעו בדפוס, ואלם ישנם שירים 

ברי אך לא הופיעו בשירונים במהלך התקופה, ומאידך נמצא בפרסומים טקסטים שהיו מרכזיים בזמר הע

. שחר מבסס את קביעת הקורפוס שלו על קריטריון אובייקטיבי לכאורה של 95רבים שלא הושרו מעולם

תפוצה. הופעת שיר בארבעה פרסומים לפחות נתפסה אצל שחר כתנאי הכרחי ומספיק לקביעה כי השיר 

וענת שרק לעתים נמצא מתאם בין תפוצה נרחבת של שיר המושר בציבור לבין תפוצה . רשף ט96היה מוכר

נרחבת שלו בפרסומים בכתב. ובמקרים רבים אין כל קשר בין מידת הופעותיו של שיר בפרסומים לבין 

מעמדו בזמר העברי.  ישנם שירים שהיו מוכרים היטב ולא נכללו בשירונים כדוגמת השירים: 'שורו הביטו 

 ו', 'כלניות', 'החליל' ועוד. ורא

הגדרת הקורפוס ע"י רשף נעשתה רק לאחר אימות ההיכרות של השיר שהתבצעה בעזרת ראיונות עם 

. ולכן ברפרטואר של רשף נמצא מחד רשימה מצומצמת יותר מרשימתו של שחר ומאידך 97אינפורמנטים

ה קטן מארבע אולם התברר נמצא בה שירים שלא נכללו אצל שחר מאחר ומספר הפרסומים שלהם הי

שירים בלבד,  451שהם היו מוכרים היטב לאינפורמנטים. ולכן הקורפוס של רשף הינו קטן יותר והוא כולל 

תקופה שקדמה ישראל ב-אך הוא נראה כמייצג טוב יותר את קנון הישירים שהיו מוכרים ומושרים בארץ

  להקמת מדינת ישראל. 

 הקריטריונים לבחירת השירים מתוך קורפוס השירים המצומצם של רשף

מתוך האמור לעיל בחרתי להשתמש ברשימת השירים שמציבה רשף בעבודתה כבסיס ראשוני לקורפוס 

של השיר בציבור. הוספתי שירים  מידת ההתקבלותהשירים הנבחר, במיוחד לאור כך שמחקרה בוחן את 

מיק של השירים, ובדיקת רמת ה"מקובלות" שלהם בעבודת השדה שערכתי נוספים נבחנו לאחר ניתוח מע

 בחלק השני של המחקר. הושמופיע

  

                                                      
 00-2]רשף, הזמר העברי[, עמ'  94
 חלק מהטקסטים הושמו בפרסומים אלו, על מנת שיבואו מלחינים להלחינם. 95
 רשף מציינת כי שחר לא מסביר מדוע נקבע דווקא המספר ארבע לקביעת ההתקבלות.  96
רבים מהשירים שהופיעו ארבע פעמים ויותר בפרסומים שבכתב לא היו מוכרים כלל  רשף מציינת כי 97

 לאינפורמנטים.
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 המלחינים שנבחרו והקריטריונים לבחירתם :

שאפשרה לי לברור את המלחינים  98לבחירה ראשונה של המלחינים נעזרתי בעבודת החקר של נתן שחר

מלחינים העונים להגדרה זו אשר פרסמו בדפוס  002 . זוהו99בתקופה המוקדמת מסה של שיריםשכתבו 

, נותן את שמותיהם ומציג את מספר 100לחנים לתמלילים בשפה העברית. נספח א' אצל נתן שחר 9,914

השירים שכתבו על מנת שניתן יהיה להשוות מלחינים מבחינת: כמות השירים, סוגי הפרסומים, ותרומתו 

 : 0להלן טבלה מס  הכוללת של כל אחד כמלחין לשיר הא"י.

התפלגות מלחיני השירים הארץ ישראליים )מלשאי"ם( על פי מספר הלחנים שפורסמו בדפוס ועל פי 

 התפלגות הלחנים לקבוצות שכיחות פרסום:

סימול 

 הקבוצה
 סוג הקבוצה

כמות 

המלחינים 

 בקבוצה

כמות 

השירים 

במאגר 

 הכללי

כמות 

השירים 

בקבוצת 

 הרפרטואר

כמות 

השירים 

בקבוצת 

 הביניים

כמות 

השירים 

בקבוצת 

 ה"נייר"

 50 24 8 82 82 לחן אחד בלבד (א)

 51 33 15 97 37 לחנים 2-3 (ב)

 76 51 29 156 26 4-9 (ג)

 63 66 35 164 12 10-19 (ד)

 252 183 220 655 20 20-49 (ה)

 174 168 144 486 7 50-99 (ו)

 (ז)
מאה לחנים 

 ויותר
5 617 136 180 301 

 967 703 587 2257 189   סה"כ

 

מכלל המלשאי"ם אך הלחינו למעלה  04%ז' מהווים -המלחינים מקבוצות ה' 19נתן שחר מצביע על כך כי 

 . 01% -משלושת רבעי השירים הישראליים, וחלקם בקבוצת רפרטואר השירים הארץ ישראליים מגיע ל

 , 101נתן שחרעל פי  של המלשאי"ם רמת ההשכלה המוסיקלית

"ים ניתן לחלק לשלוש קבוצות על פי רמת השכלתם המוסיקלית )שהושגה על ידם עוד לפני את המלשא

 הפרסום הראשוני של שיריהם בדפוס(.

סיום לימודי מוזיקה במוסד על תיכוני כגון: קונסרבטוריון ו/או  –השכלה מוסיקלית פורמאלית  .1

 אקדמיה למוזיקה

                                                      
 [שחר, השיר הארץ ישראלי] 98
מלחין שיר ארץ ישראלי כ"כל אדם אשר לפחות לחן אחד לתמליל עברי אותו הוא יצר,  –שחר מגדיר מלשא"י  99

". הרשימה שלו עוסקת בשירים 0212-0009ין השנים ישראל, במהלך התקופה הכוללת, פורסם גם בדפוס ב-בארץ
שנכתבו בעיקר בתקופת טרום המדינה. אולם, הרבה מהמלחינים ואלו שבהם בחרתי לעסוק המשיכו את פעילותם 

 גם לאחר הקמת המדינה.
: היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים", נספחים לעבודת 0211 – 0291ישראלי בשנים -נ. שחר, "השיר הארץ 100

 .1. נספח א', עמ' 0202ישראלי נספחים[, האוניברסיטה העברית -דוקטור ]להלן: שחר, השיר הארץ
 .091]שחר, השיר הארץ ישראלי[, עמ'    101
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ך ללא סיום ו/או לימוד מוזיקה במוסד תחילת לימודי מוזיקה, א –השכלה מוסיקלית חלקית  .2

 חינוכי על תיכוני המלמד גם מוזיקה, או השתלמויות ושיעורים פרטיים.

 גם כאשר המלחין קיבל שיעורי מוזיקה בביה"ס היסודי ו/או התיכוני. –העדר השכלה מוסיקלית  .3

אלו בעלי ההשכלה  , הם גם91על פי חישוביו של שחר עולה כי מרבית המלחינים שעלו לא"י בגיל שמעל 

 המוסיקלית הפורמאלית.

 אברהם דאוס, שלמה הופמן, וורדינה שלונסקי,   –בקבוצה ד' 

 יצחק אדל, אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', גבריאל גרד, מרק לברי, יוסף מילט,   –בקבוצה ה' 

 דוד מערבי, וחנינא קרצ'בסקי  

 רק מנשה רבינא –בקבוצה ו' 

 סון, יואל אנגל, ונחום נרדיאברהם צבי אידל –בקבוצה ז' 

כי מספר מלחינים שהוגדרו כנעדרי השכלה מוסיקלית פורמלית, רכשו השכלה מוסיקלית לא  –שחר מציין 

סדירה ע" קבלת שיעורי מוזיקה אצל המלחינים בעלי ההשכלה המוסיקלית הפורמלית. לרוב דבר זה היה 

-מלמד, ירון, א. בן-טולסקי, מ. זעירא, כהןלאחר הופעתו הראשונה של המלחין. בין אלה נמצא את פוס

 חיים.

, כאשר הקריטריונים 102את המלחינים בחרתי מתוך רשימת מלחינים שנגזרה מתוך נספח א' אצל נתן שחר

 :על ידי שחר הינם שנבחרו

 ( הופיעו בדפוסלמעלה משלושים משיריו )במקרה של וילנסקי וארגוב  הוא המשיך  של כל מלחין(

 ירים לאחר התקופה המדוברת(.להלחין עשרות ש

 ראה לעיל ההערה בדבר וילנסקי  וצת הרפרטואר בלמעלה מעשרה שיריםשיריהם משתתפים בקב(

 וארגוב(.

 .המלחינים הינם בעלי השכלה מוסיקלית 

 שירי רפרטואר שירים בדפוס שם פרטי שם משפחה מספר

 15 44 יצחק אדל  1

 22 47 ידידיה אדמון  2

 23 115 א.צ. אידלסון 3

 27 107 יואל אנגל 4

 16 29 יואל וולבה 5

 28 48 דוד זהבי 6

 53 90 מרדכי זעירא 7

 17 37 שרה לוי 8

 26 145 נחום נרדי 9

 34 75 דניאל סמבורסקי 10

 57 149 עמנואל עמירן 11

 20 40 שלום פוסטולסקי 12

 22 59 מנשה רבינא 13

 26 45 מתיתיהו שלם 14

 14 31 יהודה שרת 15

 6 15 משה וילנסקי 16

 2 9 ארגוב אלכסנדר 17

                                                      
 .1ישראלי נספחים[, עמ' -: ]שחר, השיר הארץ 102
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בטבלה נכללו גם המלחינים וילנסקי וארגוב, שהתחילו את פעילותם המוסיקלית בתקופה השישית, אולם 

 המשיכו וכתבו חומר רב בהמשך דרכם.

 שלושת המלחינים שבחרתי לבחינת ה"תחום האפור".

o  0291ינה ועלה לישראל בשנת , נולד בקייב באוקרי0290-0211 –מרדכי זעירא . 

o  ישראל.-, נולד ביפו בארץ0244-0201 –דוד זהבי 

o  0219, נולד בפולין ועלה לישראל בשנת 0224-0201 –ומשה וילנסקי. 

 

 הסיבות לבחירת שלושת המלחינים:

 

o  על פי קריטריונים שטבע שחר, ראה לעיל.מסה של שיריםשלושת המלחינים כתבו , 

o נבחר כראשון 0291שעלה מאוקראיינה בשנת  – מרדכי זעירא. וניםשלושתם באו ממקומות ש ,

משה הינו יליד הארץ ,  – דוד זהבילדיון מאחר והוא נחשב בעיני רבים כאבי הזמר העברי. 

והוא נחשב כממשיך דרכם של   0219עלה מפולין.  וילנסקי הגיע לארץ ישראל רק בשנת  וילנסקי

ו שהוא רוצה להלחין שירים כמו זעירא. ואכן הוא עיבד את זעירא וזהבי. וילנסקי העיד על עצמ

שיריו של זעירא לתקליטים הראשונים והוא מהווה את החוליה המקשרת בין השיר הארץ 

 ישראלי לשיר הפופולרי. 

o  מהתקופות המוקדמות של שנות היישוב ועד לתקופות שפעלו שהחלו בכתיבה בחרתי ממלחינים

ואת  0294את השיר "ארחה מדבר" בשנת  הלחיןישראל. זהבי בהם התבססה מדינת  המאוחרות

ואת  0291-9זעירא כתב את השיר "חולצה כחולה" בין  ,0249בערוב חייו בשנת  "זמר אהבה קטן"

 0219 -הינו המאוחר שבחבורה, עלה לארץ בששנת פטירתו, וילנסקי  0290 -"עוד שיר אחד" ב

 שנת פטירתו.  0224המשיך לכתוב עד לשנת ו

o  השכלה מוסיקלית פורמאלית ולא פורמאלית.בחרתי במלחינים שחלקם בעלי 

שאלת ההשכלה הפורמאלית של המלחינים בתקופה זו איננה מהווה תנאי לבחירת המלחין. אולם 

היא יכולה להצביע על התחום האפור בעצם זה שיש קושי לשייך את המלחינים לקצה 

פורמאלית יש את היכולת הטכנית ואולי אף את "האמנותי" או "העממי". למלחין בעל השכלה 

המוטיבציה לכתיבה של מוזיקה "אמנותית" ועם זאת הוא בחר )מרצון או בפועל( לכתוב 'שירי 

עם' האם שיריו נושאים בחובם "גנים אמנותיים". בנוסף, עצם היותו "מקצועי" בהגדרה גורע 

ום האפור'. מצד שני, ניקח מלחינים מהיות פרי יצירתו מוצר "עממי" ולכן שיריו שייכים ל'תח

שאינם בעלי השכלה פורמאלית, "עממיים" בעצם הגדרתם. אם העיון ביצירתם יצביע על קיום 

המרחב "האמנותי" או של מאפיינים אמנותיים, אוכל לומר שעצם הניסיון למקמם בהגדרת 

 "העממי" אינו נכון והם שייכים לתחום האפור. 

 

מבין שלושת המלחינים שנבחרו שהינו בעל השכלה מוזיקלית פורמלית,  משה וילנסקי הינו היחיד

הוא למד מוזיקה באקדמיה למוזיקה של וורשה. מרדכי זעירא רכש השכלה מאוחרת בדרך 

רכש השכלה בפסנתר אצל הגב'   -פרטית אצל שלמה רוזובסקי ואצל פרופ' דוד שור. דוד וזהבי 
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יריביס. בגיל מבוגר המשיך לימודי פסנתר ותיאוריה ולאחר מכן אצל הגב' הדסה ב 103מרים לויט

אצל מורים שונים כמרים בוסקוביץ )פסנתר(, מנשה רבינא, יצחק אדל, אבילאה )תיאוריה 

 והרמוניה( ואצל  א.א. בוסקוביץ )קומפוזיציה(. 

למרות שזעירא וזהבי הינם נטולי השכלה פורמאלית, הם התייחסו ליצירתם באופן רציני 

ף גבוה לשירים שלהם. הם מאפשרים לי לבחון האם "התחום האפור" של השירים והעמידו ר

 נמצא גם במחוזות אלו.

 

 על השירים שנבחרו

נמצאות טבלאות רשימות השירים של המלחינים, הטבלאות כוללות אינפורמציה שונות, כגון:  'ג.1בנספח 

 המצומצם של רשף.שנת הכתיבה, הופעת השיר בקורפוס של שחר, הופעת השיר בקורפוס 

בעשרה שירים של כל  במלחינים המסוימים עצמם על פי הקריטריונים דלעיל, בחרתילאחר שבחרתי 

שירים שחלקם לקוחים מתוך הרפרטואר הקאנוני )כפי  מתוך כלל שירי הרפרטואר המייצג שלהם מלחין

וזאת מאחר ובנדבך . שהוא מופיע אצל שחר ורשף( וחלקם מתוך הרפרטואר הכללי של המלחינים עצמם

גם שיר בלתי מוכר האנליטי של עבודתי אני בוחן את המגמות המסתמנות באופן הלחנתם של המלחינים. 

עשוי לשקף את גישתו הקומפוזיטורית של המלחין ואת אופן תפיסתו את מהותו המוזיקלית של הזמר 

כי זעירא ודוד זהבי וכמעט כל עם זאת, התחשבתי ברשימות של שחר ורשף בעניין השירים של מרד  העברי.

"אני נושא ושל זעירא  השירים שבחרתי נמצאים ברשימות שלהם )מלבד השירים "מה אומרות עינייך"

 זעירא השיר "היו לילות" שלו ולכן לא הופיעו ברשימותיו של שחר; 0211שנכתבו לאחר  זהבי עמי" של

(. מאחר והוא לא הופיע ארבע פעמים בדפוסברשימותיו של שחר  לא נמצא הואשלמרות שנכתב בתקופה זו 

במקרה המייצג של משה וילנסקי, לא נצמדתי לרשימות השירים של שחר ורשף מאחר והוא מלחין מאוחר 

יותר )שנכלל ברשימת המלחינים החשובים של שחר(, אולם רבים משיריו המשיך לכתוב לאחר התקופה 

ם שנראו לי כמתאימים לחקר התחום האפור של השיר המצוינת אצל שחר ורשף. אצל וילנסקי בחרתי שירי

סגנונות שונים הקשורים מייצגים בחלקם תקופות שונות בחיי המלחין, שבחרתי שירים הארץ הישראלי. ה

לגבי סוגים שונים של מורכבות ורמות התקבולות שונות בקרב השרים.  לזמר העברי ולזמר הבידורי,

רב מנחי ערבי השירה בציבור אותם ראיינתי בעבודת השדה, בו תדירות השימוש בשירים, ערכתי סקר בק

  הם נשאלו למידת השימוש בשירים במסגרת השירה בציבור, והצגתי את הנתונים בטבלה מסכמת.

 

 

 

 

  

                                                      
ת הקיבוץ ]להלן: זהבי: שלא יגמר לעולם[, הוצא "דוד זהבי,  שלא יגמר לעולם,  מבחר מנגינות",ד, זהבי.  103

 .1-4. אוטוביוגרפיה עמ' 0200המאוחד, "מפעלי תרבות בע"מ", 
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I .הניתוח המוזיקלי 

 שיטת העבודה

 בחרתי בשלושה מלחינים מייצגים ובעשרה שירים מכל מלחין, כל שיר נבחן בהיבטים הבאים:

 מבנה השיר, משקל וחריזה, רמת הטקסט.  –סטואלי טק .1

הדרך בה השיר ממושקל ומוסדר והדרך בה המלחין עבד עם  –הקשר בין  המוסיקה והטקסט  .2

 הטקסט.

 ניתוח מלודי, סטרוקטוראלי והרמוני. .3

 האם נכתב ליווי לשיר ע"י המלחין. –תפקיד הפסנתר בליווי השיר  .4

 מפוניים.עיבודים אמנותיים, סי –הקשרי ביצוע  .5

 ההיבט הטקסטואלי 

בפרק המבוא עמדתי על  המשמעות שיש לטקסט הן ביחס למוסיקה והן ביחס למעמדו של השיר בהגדרתו 

כ"שיר אמנותי" או "שיר עממי/פופולרי". לעתים, אף יותר משהמוסיקה עצמה מעידה על הז'אנר אליו היא 

קומו של הטקסט, מדגישה אותו ומפרשת שייכת, הטקסט עצמו מספר על מקומו. המוסיקה שומרת על מ

 אותו, כך, שעצם הדיאלוג יוצר יצירה חדשה המורכבת משני האלמנטים.

בכל אחד מהשירים שבחנתי, קודם כל עיינתי בטקסט. בחנתי את השירים על היבטיו השונים: נקודת 

שאיכות  –, קובעת משהו ביחס למידת 'אמנותיות' השיר. כלומר שאיכות הטקסטההנחה שלי הינה 

התמליל, החריזה, והנושא משפיעים על הגדרת השיר כשיר אמנותי. ייתכנו מקרים בהם טקסט בעל רובד 

לשוני נמוך, ישפיע על סיווגו של השיר כשיר 'שאינו אמנותי'. בנוסף בחנתי אם הטקסט נכתב ע"י 

רותי בעיתון או בספר , והאם השיר נועד להלחנה או לקריאה במסגרת מדור ספתמלילן/פזמונאי או משורר

ה. בהבחנה זו . רוב השירים שבחרתי נכתבו ע"י תמלילנים מקצועיים או משוררים ורובם נועדו להלחנ

מלכתחילה להלחנה שמבחין בין "שירי משוררים", שלא נועדו   104הרי גולומבהלכתי בעקבותיו של 

לרוב הטקסט הינו פשוט  שירים שנועדו להלחנה כאשר מדובר בטקסט שנועד להלחנה, –ל"תמלילים" 

הטקסט "גבוהה" יותר,  יותר, ומאפשר קליטה דרך שמיעת השיר. בשירים שלא יועדו להלחנה לעתים רמת

ובעצם ההלחנה תיתכן פגיעה  הקישורים וההקשרים הפנימיים הינם קוהרנטיים יותר ומתומצתים יותר

קורא לדפדף בשיר אחורה וקדימה בעצם הבנת המשמעויות העמוקות יותר של הטקסט, שכן הוא דורש מה

בשירים מסוימים נעשה  – משלבי הלשון של הטקסטבעניין  כדי לעמוד על מלוא המשמעות של הטקסט.

. יומית-, בסלנג, במילים לועזיות ובשפת דיבור יוםי"תתנכבשפה , וליריים שימוש במשלבי לשון גבוהים

וני אלא הופכים אותו למתוחכם ומחוכם. כל הביטויים ומשלבי לשון אלו אינם מרדדים את המשלב הלש

הפונקציה במידה והתאפשר הדבר בחנתי את  אלו מושכים את השיר ואת הלחן בעקבותיו לתחום האפור.

תב "לצורך שעה", כגון שיר שנכתב להצגה סאטירית העוסק נכ. אינו דומה שיר שלשמה נכתב השיר

. 105יאולוגיה של יצירת "תרבות עממית גבוהה"בפוליטיקה הזמנית והמקומית, לשיר שנכתב מתוך איד

ואינו דומה שיר שנכתב למטרות "אמנותיות/גבוהות" לשיר שנכתב למטרה "עממית" של שירה בציבור. 

בנוסף נבחנו ההיבטים הלשוניים והצורניים של השיר: רמת הטקסט, מבנה הבתים, צורת החריזה, שימוש 

                                                      
  .921-941]גולומב: הניגון והשיח[, עמ'  104
 .011: את המלל את הלחן[, עמ' ווגנר]
 

ה'מילוי : המצביע על כך ש" לבין "מוזיקה פופולרית מקומית"בין "התרבות העממית הרשמית, 04ראה לעיל עמ'  105
ביוזמות פרטיות ומקומיות כגון: 'ממציאי' שירי  בחלקווחלקו בידי מנגנוני תרבות רשמיים התרבותי' נעשה ב

 הילדים, הריקודים העממיים וכו'.
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נוי כבית ופזמון, או שהוא כתוב בצורה "המשכית" האם הוא ב –בשפה "גבוהה", הצורה של השיר 

הדורשת הלחנה חופשית יותר ואולי "אמנותית" יותר. בנוסף לאלו במידה ועלה הדבר בידי, אספתי מידע 

 או עדויות לגבי הכתיבה והביצוע של השיר.

שהוא דורש אם הטקסט הינו מורכב יותר וחופשי מבחינת הכתיבה שלו, ואינו בנוי כבית ופזמון, ייתכן 

 הלחנה חופשית בעלת אופי 'אמנותי' יותר, שאינו מוכתב ע"י ריתמוס פרוזאי .  

 הדרך בה השיר ממושקל ומוסדר והדרך בה המלחין עבד עם הטקסט. –בעניין יחס המוסיקה לטקסט 

, הם אינם חופפים בהכרח. 106מילות השיר נכתבות במשקל פואטי והמוסיקה כתובה במשקל מוסיקלי

פואטי מארגן הברות והמשקל המוסיקלי מארגן פעמות. ווגנר בספרו את "המלל את הלחן ואת המשקל ה

על כך שהמכנה המשותף בכל אחת מהמערכות נמצא בארגון מחזורי של אירועים עומד   107מה שביניהם"

מוטעמים ולא מוטעמים. מכנה משותף זה הוא המאפשר ליצור תיאום בין הפואזיה למוזיקה בשיר 

, אם במשקל אלדוגמ)בפאזה מטרית מוטעמת יחסית לסביבתה. כך שהברה מוטעמת נוטה לבוא  המולחן 

זוגי נופלת הברה על כל שמינית, הרי שאין כל מניעה שהברה מוטעמת תיפול על השמינית הראשונה בפעמה 

ת ואילו הברות לא מוטעמו (השנייה, למרות שהפעמה השנייה איננה מוטעמת מבחינת המשקל המוזיקלי

ם זאת החפיפה בין ההברות לפעמות איננה הכרחית: פעמה יכולה ע נוטות להימנע מהטעמה מוזיקלית.

להכיל יותר מהברה אחת, והברה אחת יכולה לחלוש על כמה פעמות. בנוסף, נמצא הרבה גורמים 

ה של ההברות המולחנות כך שלמלחין ניתנת דרגת חופש גבוההמשפיעים על מידת הבולטות  מוזיקליים

אומר ש"המשקל הפואטי מציב אילוצים למבנה הקצבי של הלחן אך אינו מכתיב ווגנר בביטוי הטקסט. 

אותו". ניתן לומר ש"התאמת משקל פואטי למשקל מוזיקלי היא פעולה קומפוזיטורית ראשונית של 

מליל הקצביים של התהתווה מתודת עבודה המאפשרת לחשוף את התכתיבים  ווגנרהמלחין הניגש לשיר". 

כשהוא לעצמו, ולאתר את חריגותיו של המלחין כאשר אינו נענה להם במלואם ואינו "מתרבע" לפיהם. 

ה'נורמטיבית' של השיר בהשוואה לדרך 'קריאת המלחין' את השיר תוך הוא בוחן  את דרך הקריאה 

בים של מוצא מקרים רווגנר  התמקדות ב'חריגות' של המלחין מדרך הקריאה הנראית כנורמטיבית. 

סטייה בין הסדרת הטקסט והסדרת המלחין, דבר הדורש הסבר ופרשנות. מתודה זו, אפשרה לי כלים בהם 

יכולתי לבחון את הקשר בין הטקסט למוסיקה המולחנת ולעמוד על מורכבות פעולת ההלחנה. עמדת 

בשיר בעל המוצא שלי הייתה, שכאשר אמצא קשרים מורכבים בין הלחן לטקסט, אוכל לטעון שמדובר 

 נטייה אמנותית. 

 –כתב את ספרו בעניין סשה ארגוב, אני מיישם את מתודת העבודה שלו בעניין שלושת המלחינים  ווגנר

זהבי, זעירא ווילנסקי. מאחר שברוב השירים שהלחינו, מדובר על טקסטים ממושקלים ומחורזים שאינן 

 תודה נועדה. קשים להגדרה כך שניתן לעבוד עם השיטה המקורית שלשמה המ

"את המלל את הלחן ואת מה שביניהם", כאן אביא רק את ווגנר השיטה במלואה מובאת בספרו של 

 התקציר של השיטה. שיטת הניתוח מושתת על שלושה הליכים עיקריים: 'הסדרה', 'חילוץ' ו'השוואה'.

במסגרת משקל הופכים את התמליל )תוך התעלמות מהלחן( ל"דקלום": התמליל נכתב  בהליך ההסדרה

מוזיקלי היפותטי סדיר ומחזורי, כשההברות מקבלות ערכים ריתמיים שוויוניים.  המגמה היא לפשט את 

 הקצב ככל האפשר, אך תוך שיקוף מקסימאלי של ההטעמה הרטורית של הטקסט ואת התחביר שלו.

                                                      
106 (1978), I Israel Studies in Musicology and Rhythm in Music and Poetry," Meter"Dalia Cohen,  

 117-121. 
 .91-04: את המלל את הלחן[, עמ' ווגנר] 107
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הפותחות, הכתובות נתונות שתי השורות  -"אורחה במדבר" מאת יעקב פיכמן ודוד זהבי  –בדוגמה הבאה 

במקורן בטטרמטר יאמבי. הטקסט של פיכמן מוסדר במשקל מוזיקלי זוגי. הקווים האנכיים הם קווי 

התיבה. הפעמות ממוספרות מעל לטקסט. על כל פעמה נופלות שתי הברות. הפעמה שאיננה נופלת על 

 הפעמה מסומנת בנקודה עילית:

   .2          .1        .  2        .1 

ק חֹול   |-ִמין ּוְש -יָ   חֹול  |-וָ   מֹאל רַּ

   .9          .0        .  9        .0 

צְ   עֹול. |-לֹא ִמְׁש  -לְ   |ָבר -ִהיב ִמְד -יַּ

רושמים את התמליל מחדש לפי הלחן. כלומר, תפזורת ההברות על פני התיבות משקפות  בהליך החילוץ

לוץ" מכיוון שבמהלכו מחולץ המרכיב הקצבי של את האופן שבו הטקסט הולחן. ההליך מתקרא "חי

 הטקסט המולחן ממרכיביו האחרים של הלחן. שיטת הרישום זהה לזו שננקטה בהסדרה:

 

    .1      |    .0           .9        .1          .1      |     .0        .9        .1           

 חול__________   ~-מאל_______      רק  חול  ו  -מין וש  -י

  

        .1       |   .0       .9         .1      |     .0        .9        .1        

 עול__________-__  לא מש  -בר __ ל  -היב מד -יצ

   

נבדקים הדמיון והשוני בין ההסדרה לחילוץ, כלומר, בין הדקלום ההיפותטי לבין  בהליך ההשוואה

ן בפועל. המטרה היא לבחון באיזו מידה נענה המלחין לתכתיבים הפרוזודיים של התמליל כפי שהולח

הטקסט, כפי שנחשפו בגרסה המוסדרת. במידה ומתגלה פער בין שתי הגרסאות יש לנסות ולהעניק לו 

הסבר. במילים אחרות, הפרשנות מתגדרת במרווח שבין ההסדרה לחילוץ. במקרה הנוכחי הלחן עוקב 

רה אך מרחיב תחום השתרעותו של הטקסט כמעט פי שניים, באמצעות הפוגות אמנם אחרי ההסד

ממושכות. הרחבת משך השתרעותם של טורי השיר מעניקה תחושה של התנהלות איטית בחולות המדבר. 

 )ניתוח מפורט של השיר יופיע בהמשך, בפרק על שירי דוד זהבי(.

אופטימאלית( עשויה לנבוע משתי   סטיית הלחן מהגרסה המוסדרת )בהנחה שההסדרה היא אכן

רגולרארי, העשוי להתבטא -המלחין בוחר להלחין את הטקסט באופן בלתי –אפשרויות עיקריות: האחת 

מטרום סדיר ואף בחילופי משקל )בדוגמה דלעיל , הוא עובר ממשקל מרובע למשקל -בסטייה מהיפר

איננה מתחשבת כראוי בהטעמה הרטורית המלחין דווקא נוקט הסדרה פשוטה יותר, ש –משולש(; השנייה 

של הטקסט ובתחביר שלו. כאשר עסקינן במלחינים בעלי שיעור קומה, סביר שהסטיות מההסדרה תהיינה 

בעיקרן מהסוג הראשון, כאשר החריגה המודעת מהגרסה הדקלומית הרגולארית משרתת את ההיבט 

מנותית של השיר, כלומר להעמיק את התוכני של המלל. חריגות מסוג זה עשויות לתרום לאיכות הא

 חדירתו של השיר אל "התחום האפור". 

בנוסף, הסדרה, בהיותה דקלומית, אמורה להחיל  דפוס קצבי אחד על כל טורי החטיבה השירית )בית או 

פזמון(. אולם המשורר עשוי לשנות את ההירארכיה של ההטעמות משורה לשורה. הלחנה אמנותית לא 

רתמי אחיד אלא תתגמש בהתאם להשתנות הטקסט. כך, למשל, עשוי להשתנות אורך -ותיצמד לדפוס מטר

הקדמה משורה לשורה, למרות שהמשקל הפואטי הוא אחיד בכל השורות. השינוי מתבטא במספר ההברות 

 . 108הכלולות בקדמה )אחת, שלוש ואפילו חמש(

                                                      
 "הטטרמטר הסנדלרי: אלתרמן בנוסח ארגוב", מאמר מקוון ב'מנעד',נ. ווגנר,  108
 Ad: Israel Studies in Musicology Online-Min (.9111, עורכת: עדינה פורטוביץ )1, גיליון 
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 ניתוח מוסיקלי: מלודי, סטרוקטוראלי והרמוני.

 סס בעיקרו על שלושה ספרים:ניתוח השירים מתב

  109"לילה לילה משירי המלחין מרדכי זעירא" –מרדכי זעירא. 

  110"דוד זהבי, מבחר מנגינות" –דוד זהבי. 

  111"משה וילנסקי: זר כלניות " –משה וילנסקי. 

 בעניין רישום התווים וההרמוניה

 

. בניתוח 112לעיל כריםשהופיעו בספרי השירים המוזנצמדתי לשירים המקוריים כפי  בניתוח השירים

העובדה ידועה לנו בוודאות ההרמוני של שירי משה וילנסקי הסתמכתי על ההרמוניות שלו לשירים שכן 

שוילנסקי עצמו כתב את העיבודים לקול ולפסנתר והוסיף להן רישום הרמוני באותיות; בספרו 'זר כלניות' 

להקשות על הפסנתרנים ולהשאיר פתח : "עם זאת, השתדלתי לא 113הוא מצוטט בעניין הרישום ההרמוני

 לאלתור במסגרת ההרמוניות המסומנות מעל למלודיה". 

 

משמעית בכל שיר ושיר -אצל מרדכי זעירא ודוד זהבי עניין הרישום מורכב יותר וקשה לקבוע בצורה חד

ידי אם ההרמוניה נרשמה ע"י המלחין בזמן כתיבת השיר, או נרשמה במועד מאוחר יותר על ידו או על 

אחרים. עם זאת מתוך עיון בשירים ניתן לומר בוודאות שיש למלודיות אפליקציות הרמוניות, ואין ספק 

שיש לשירים קונטקסט הרמוני גם אם איננו מנוסח ע"י המלחין. ההרמוניות בספרים של זעירא וזהבי 

הוא סיפר,  114יתו ויקינרשמו בידיו האמונות של גיל אלדמע. בריאיון טלפוני שערכתי עם גיל אלדמע ורעי

עמדו בפניו כמה עיבודים לפסנתר שנכתבו ע"י זעירא עצמו  115שבזמן שהוא ערך את שירי מרדכי זעירא

עבור חלק מהשירים, הוא מעיד כי בהירמון שירי זעירא הוא הסתמך בצורה חלקית על עיבודים אלה. הוא 

ת שנים עם זעירא וזהבי. בספר על הדגיש ואמר שאת ההרמוניה הוא כתב כפי שהבין ומתוך היכרות רב

עמדו בפניו כמה עיבודים למקהלה שנכתבו ע"י זהבי, גם במקרה זה הדגיש אלדמע שהוא הירמן  116זהבי

את השירים כפי שהבין שנכון היה לעשות והוא הוסיף שבשעתו לא רשמו את ההרמוניה כפי שמקובל 

הופיע עם זעירא וזהבי. חשוב לציין כי שני  היום. רעייתו של אלדמע ויקי ספרה באותו ריאיון כי זהבי

הספרים יצאו לאחר מותם של המלחינים. ניתן להניח בבטחה שזעירא וזהבי היו סומכים את ידיהם על 

הירמון זה, מאחר ואלדמע הסתמך על כתבי יד של עיבודים לפנתר ולמקהלה; בגלל היכרותו רבת השנים 

ן מקצועיותו כמלחין וכמעבד המכיר את החומר ורגיש עם המלחינים ושיתופי הפעולה ביניהם ובגי

 לניואנסים של הזמר העברי והתקופה.

 

  

                                                      
תרבות עורך: גיל אלדמע, מפעלי ]להלן: זעירא, לילה לילה[, , לילה לילה: משירי המלחין מרדכי זעיראזעירא, מ.  109

 .0220וחינוך בע"מ, ת"א, 
: גיל אלדמע,  ]להלן: זהבי, שלא יגמר לעולם[, עורכים, שלא יגמר לעולם, מבחר מנגינותדוד זהבי,   ד, זהבי. 110

 .0200יהודה אורן והנרי קלאוזנר, הוצאת הקיבוץ המאוחד,  מפעלי תרבות בע"מ, 
 .0221אביב, -ספרית מעריב, תל : זר כלניות[,]להלן: וילנסקי ,משה וילנסקי: זר כלניות מ, וילנסקי. 111
מלחינים בני המאה העשרים מהשורה הראשונה כדריוס מיו וקורט וייל עיבדו בעיבודים אמנותיים שירים  112

 ישראליים מוקדמים, יש מקום למחקר נוסף העוסק בניתוח של עיבודים אלו.
 שם, במבוא לספר. 113
 .00:11בשעה  91/09/9101 -ביום ה 114
 : לילה לילה[.עיראז] 115
 ]זהבי: שלא יגמר לעולם[ 116
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 פידרך ניתוח השירים ורישומם הגר

בהכללה, אנו מצפים מלחן אמנותי שיהיה מורכב יותר מלחן עממי. על לחן אמנותי לא חלה החובה להיות 

ך הוא יכול להרשות לעצמו להיות מורכב. כדי פה, ולפיכ-וניתן להעברה במסורת שבעל קל לזכירהקליט, 

לבחון את רמת המורכבות של השיר, כל שיר נבחן מההיבטים המוזיקליים המקובלים: מלודיה, הרמוניה,  

מבנה המשפט/הפראזה, סוגי מרווחים, סולמיות מול קפיצות, מנעד, מרווחים קלים/קשים לשירה ועניינים 

מלודיים נוספים כדוגמת צלילים ומבנים סטרוקטוראליים. הוצגו הקשורים למקצב. היבטים מוזיקליים 

המציג את . א' 1בנספח הדוגמאות מופיע  הגרפים של ניתוח השיריםעם שאר הפרמטרים בגרף מסכם. 

התווים של השיר כפי שהם מובאים באונטולוגיות השונות ולידם את הניתוח המלודי ההרמוני 

 והסטרוקטוראלי.

 

פים פנים לראות את התרשימים הללו כגרת החזות החיצונית הדומה אין בשום למרושוב לציין: ח

 לדוגמא, בגרף הניתוח של השיר "היו לילות" של יעקב אורלנד ומרדכי זעירא : שנקריים.

 

 

  חטיבות השיר השונות מיוצגים בכינוייהםVerse, Chorus, Coda  או בעזרתA, B, C. 

  הקווים המנחים מייצגים את מבנה המשפט/הפראזה.סידור מספר התיבות בשורה בצירוף 

  מעל לחמשה מופיע רישום מפורט של קווים אופקיים  –הרישום כולל שתי רמות הירארכיות

בדרך זו  המלודי.המציגים בעיקר את הכיווניות של הקו  ,ארוכים וקווים אנכיים קצרים

:  נוכל 90-91ות גמא בתיבלדומסומנים הצלילים הדרושים להגדרת מהלכו של הקו המלודי. 

קיבל קו אנכי כדי להצביע שהוא נמצא בפסגת השיא  Bbלראות כיצד הצליל השיא של המלודיה 

 המלודית, למרות שמבחינת הסטרוקטורה ההרמונית, מדובר בצליל שכן עליון לא מהורמן.

 

39



 

 

 

 

  מציגים שלושה עניינים: שמתחת לחמשה הקווים הארוכים 

o נימית בקו )רמות שונות של מלודיה אחת, אשר מובדלות בקפיצה כאשר יש פוליפוניות פ

 של מרווח לעומת צעדים(, הקו התחתון מצביע על הקשר בין צלילי הרמה האחרת.

: הקו העליון מציין את הרמה המלודית העליונה הנפתחת מיד לאחר 0-1לדוגמא תיבות 

   .GFD. קו מלודי זה יורד כלפי מטה: DGהקפיצה של הקוורטה 

 BbCD   הקו התחתון מציין את הרמה המלודית התחתונה העולה

 

o  במקרים מסוימים מצביע הקו התחתון על המהלכים ההרמוניים הסטרוקטוראליים של

 הצלילים המבניים המשמעותיים.

מתחיל בטוניקה ומסתיים בדומיננטה, כאשר הצליל  D: הצליל 2-09לדוגמא: בתיבות 

 בדרגה הרמונית אחרת. עצמו מהורמן בכל פעם

 

o  לעתים יופיעו הערות כגון שכן תחתון ועליוןUN, LN  (, 01-09)ראה בדוגמא לעיל תיבות

 במקרה זה מדובר בתנועה רחבה מצליל שכן לצליל היעד שלו.

 :לעתים הקו התחתון בא לייצג רעיון הנרמז בו 

 טימה קטנה מעליו.הנמצא ספ Gהנמוך עולה לצליל  A, הצליל 99-90לדוגמא: בתיבות 

 הגבוה משמש כצליל היורד לטוניקה. Aוהנה הצליל 

מגיעים הן מלמטה )במלודיה המורחבת( והן מלמעלה )במלודיה  A -כך נמצא ששני צלילי ה

 המקומית( לסיום.

 

 הדרגות ההרמוניות העיקריות רשומות מתחת לחמשה.

 מייצגות:בגרף קשתות ה  

o כשכן תחתון או עליוןום של פראזה הגעה לצליל פתיחה וסי. 

o  קבוצה של צלילים והדגשה של מרווח מסוים שהינו בעל חשיבות בשיר.לצורך ציון 
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 מייצגות:בגרף מקווקות הקשתות ה 

o  מציינות צליל/צלילי קישוט לצליל ראשי. )ראה לדוגמא ניתוח השיר "נגן עוגב" של

 זעירא, בשיר "מול הר סיני" של וילנסקי(.

o שיר "חולצה ניתוח הים עיקריים, עם מילוי צלילי. )ראה לדוגמא בתנועה בין שני צליל

 כחולה של זעירא(.

o .)משפטים מלודיים קצרים. )ראה לדוגמא בניתוח השיר "לימון וצלחת" של וילנסקי 

 

 

 מוזיקלייםה הפרמטריםפירוש וניתוח 

כלי עזר למיפוי השיר מלמד אותנו על רמת המורכבות של הלחן ויכול לשמש ל מוזיקלייםעיון בפרמטרים ה

ומנחה  מעידה על חשיבה קומפוזיציונית מתקדמת  רבההאמנותי לעממי. לכאורה, מורכבות שבין  תחוםב

אותה המורכבות מצביעה דווקא על הכיוון העממי אותנו לכיוון האמנותי. ועם זאת, לעתים נמצא שדווקא 

? ניתן לומר שהפרמטר שמש כסוכן כפולל פרמטרהיכול אותו  במקרים מסוימים כפי שנראה להלן!  כיצד

תמונה שלמה ורק צירוף של כמה פרמטרים יחדיו יכול להצביע על השיר  להצגת כשלעצמו איננו מספק

לכיוון "העממי"  –כשיר אומנותי או עממי. בנוסף, כאשר אנו מוצאים דבר היכול להתפרש לכאן או לכאן 

 של השיר לתחום האפור. או "האמנותי", דבר זה כשלעצמו מצביע על שיוכו

 

בניסיון השיוך שלהם לז'אנר האמנותי או  הבעייתיותאקח לדוגמא פרמטרים שונים ואצביע על 

 :פופולריהעממי/

יכולה להעיד על כך שהשיר נוטה לכיוון האמנותי שכן המלחין איננו מחויב לכך שהשיר  – המורכבות עצמה

 הוא יכול להרשות לעצמו לכתוב בצורה מורכבת.יהיה קליט, קל לשירה ובנוי בצורה פשוטה, אלא 

המורכבות של השיר קשורה לפרמטרים רבים, ויכולה להעיד על מורכבות 'אמנותית' וכושר תכנון 

קומפוזיציוני. היא נבחנת גם בפרמטרים שראינו כדוגמת מנעד, סטרוקטורה וכדומה, אך היא קשורה גם 

מרווחים קשים לשירה, למבנים ריתמיים פשוטים או לחריגה מסימטריה פשוטה, לקפיצות מלודיות ו

קוליות -מורכבים ולפוליפוניה פנימית בה קו מלודי אחד מכיל בתוכו שתי רמות פוליפוניה היוצרות דו

 קולית.-במסגרת נגינה חד

 

יכול לנבוע מתוך מקצועיות המלחין והתאמת הלחן לטקסט כפי שנמצא פעמים  שינוי משקלים בתוך השיר

, אולם במקרים אחרים השינוי המשקלי דווקא מעיד על תפיסה "פרימיטיבית" 117ל סשה ארגוברבות אצ

יותר של הלחנת הטקסט, בה המלחין העממי איננו "מרבע" או מסדיר את הטקסט לתוך משקל מוזיקלי 

הסדרה מטרית קבועה. ללא השיר,  הקריאה השוטפת של ומלחין אותו על דרך האלתור נתון, אלא דווקא 

 (Mawwāl)כדוגמת המאוואל  ללא משקל ופעמה קבועים,  דווקא שירת שיר בצורה מאולתרת עתיםול

שאיננה מערבית ואיננה גבוהה ואמנותית להוות דוגמא לצורת הלחנה  יכול ת הקלאסית,הערביבמוסיקה 

מתי יכריע בעניין השאלה , שלוובשינויים המטריים  ללייםהכ יובהקשר עיון מדוקדק בשיר. 118ממושקלת

שינוי המשקל נעשה מתוך צורך פשוט )הנוטה לכתיבה עממית( ומתי הוא נעשה מתוך דרישה אמנותית של 

 האפשרויות רלוונטית.בכל מקרה על המנתח להפעיל את שיפוטו איזו משתי  המלחין.

                                                      
 "אשל דן אלמגור וסשה ארגוב, "כשאת אומרת ל םבשיר .099-091עמ'  [,: את המלל את הלחןנפתלי ווגנר] 117
118 , Global Music Series Experiencing Music, Expressing Culture :Music in EgyptScott Lloyd Marcus, 

(New York: Oxford University Press, 2007), 53, 107. 
סקוט מבחין בין המאוואל הסופי הקשור לצורת פופולרית פואטית בה הטקסט ממושקל ואשר המלודיה שלו 

המושרת בצורה המשכית, כך שלכל שורה יש חומר מלודי חדש. לעומתו, במאוואל המצרי הטקט מושר על תבניות 
 .מדות בעל פהמסורתיות ש מאקאם )סוג של מודוס ערבי( הנל
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כתיבה לזמר מקצועי, מאפשרת למלחין להשתמש במנעד רחב של צלילים, מנעד רחב  – המנעד של השיר

ב אתגר בפני זמרים לא מקצועיים. כאשר אנו מוצאים שיר במנעד צר, הוא יכול לשמש אותנו כסמן  מצי

 לשיר עממי המותאם לשירת רבים. 

 

חשיבה של מבנים מלודיים עם צלילים סטרוקטוראליים, מצביעה בדרך כלל על  – חשיבה סטרוקטוראלית

כל על מכלול היצירה ומדגיש צלילים מבניים "חשיבה קומפוזיציונית מערבית" אמנותית בה המלחין מסת

עם זאת נוכל לראות שהירארכיה מסוימת קיימת גם בשירי עם מסוימים כחשובים יותר מהאחרים. 

 פשוטים.

 

כרוכה בתודעה לכאורה כתיבה במודוסים שונים ולא בסולמות המאז'ור והמינור,  – כתיבה מודאלית

לדוגמא המוסיקה מערביות. -ם מערכות סולמיות חוץ, עם ארכאיות ולעתים עהמערבית עם עממיות

, המוסיקה ההודית כתובה במודוסים הקרויים (maqām)מאקאם  –הערבית כתובה במודוסים הקרויים 

. אולם לעתים דווקא כתיבה במודוסים יכולה להצביע ראגות והמוסיקה הגרגוריינית כתובה במודוסים

יציונית מערבית" של מלחין משכיל כדוגמת בלה בארטוק על "חשיבה קומפוז –בדיוק על הדבר ההפוך 

שימוש במודאליות עושים המלחינים הנידונים המחקר, המשתמש במודוסים ביצירות שלו. בקונטקסט של 

אירופאית חסידית כמו בשיר "ניגונים" של פניה ברגנשטיין ודוד -צביע על קשר למוזיקה מזרחכדי לה

של נתן אלתרמן ומרדכי זעירא.  'ליל גליל'בר הרחוק ה"כנעני" כמו בשיר ו לעלמזרח אכדי לפנות זהבי, או 

לקריאה מגבוה להלחנת להיענות הכתיבה במודוסים מעידה על הניסיון של המלחינים גם לומר, שייתכן 

"עממית גבוהה" המשתמשת באלמנטים אוריינטליים הקשורים לתרבות הארץ ישראלית בניסיון מוסיקה 

בהקשר הנוכחי של לסיכום,  .וזיקה של "הגולה" וליצירת מוסיקה ישראלית חדשהלנתק את הקשר למ

עשויה להתפרש כסממן של "מוזיקה עממית גבוהה", כלומר לתרום המודאליות פולקלור מומצא ומחושב 

 להסטה של השיר לתחום האפור.

ר בין כיווניות הקו לעתים נמצא קש –כמבטאי יחס בין מילה לצליל  כיווניות הקו המלודי וסימבוליקה

ניתן לתאר את מבטא את הטקסט. הקונטור המלודי שכך  מלודי האבסטרקטי לטקסט הקונקרטיה

כל  - העקומה המלודית בצורות שונות כגון: עלייה וירידה, זיגזגיות, קפיצות גדולות, תפניות פתאומיות

ארחה 'בשיר  . לדוגמא:ר בצליליםאלו עשויים לתרום ליחסי מילה וצליל, אם ע"י הבעה רגשית ועם ע"י ציו

מובעים במלודיה של השיר בעזרת  'וצליל עולה, יורד קצוב'של יעקב פיכמן ודוד זהבי, המלים  'במדבר

סימבוליקה של עליה או ירידה  לנשגב עליה וירידה סולמית. הקו המלודיה העולה והיורד מייצג כאן 

 ולגבוה או לנמוך והארצי. 

את המורכבות השיר, עמדתי על מבנה הלחן, האם הוא כתוב בצורה פשוטה לראות  בניסיון - צורה

 Through –כבית+פזמון, כפי שמקובל בשיר הפופולרי, או שמא הוא בנוי בבנה מורכב או בצורה המשכית 

Composed כתיבה המשכית כשלעצמה איננה מייצגת בהכרח מוסיקה 'אמנותית מערבית' גבוהה )כפי .

וואל המאולתר הערבי(, אולם כאשר היא באה עם פרמטרים נוספים היא יכולה לייצג שנמצא לדוגמא, במא

 כתיבה אמנותית.

בהליך החילוץ אנו רואים כיצד שורה פואטית באה לידי ביטוי מבחינת מספר התיבות, ומה  – פרופורציה

: "מה אומרות היחס והפרופורציה בין חלקי השיר השונים. לדוגמא בשירם של יצחק שנהר ומרדכי זעירא

 9, שורה של פזמון מתפרסת על פני שלושה רבעיםתיבות של  1עינייך", שורה של בית מתפרסת על פני 

. הבית והפזמון בנויים בצורה שונה ובטמפו שונה, אך הם מאוזנים במשכם בגלל ארבעה רבעיםתיבות של 

על הטמפו המהיר שלו, כך  ההכפלה במספר התיבות בפזמון! האוגמנטאציה המטרית בפזמון מפצה אותו
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תיבה מרובעת אחת( שווה פחות או יותר למשך של -שהמשך של ארבע תיבות משולשות בבית )שהן היפר

 שתי תיבות מרובעות בפזמון

הרמוניה קשורה בעצם מהותה לתרבות המערבית. השימוש בדרגות ראשוניות בסיסיות,  – ההרמוניה

ה מתוחכמת עם דרגות שניוניות, מודולציות מבוססות, קצב מעידה לרוב על שיר עממי, שימוש בהרמוני

חילוף הרמוני מהיר, אקורדים מורכבים )עם צלילי מתח( ושימוש בדרגות מונמכות ומוגבהות מעיד לרוב 

על חשיבה קומפוזיציונית מתקדמת כך שניתן להצביע לרוב כי מדובר על "שיר אומנותי". חשוב לציין כי 

פשוטה או אמנותית מתוחכמת וגמא כאשר מדובר בלחן עממי, שעבר הרמוניזציה לעתים אין הדבר כך, לד

או כאשר מדובר במוזיקת ג'אז שעושה שימוש באקורדים מתוחים )עם ספטימה, נונה, שלא ע"י המלחין, 

י לעממי לא אבחן במסגרת דרגות מוגבהות ומונמכות, מהלכים אידיומטיים( אשר את מקומה בין האמנות

 במקרים אלו אתעלם מההרמוניה כגורם המצביע על אמנותיות., עבודה זו

 

   תפקיד הפסנתר בליווי השיר

בהתפתחות ה'ליד' הגרמני, יש תפקיד חשוב לפסנתר המלווה. תפקיד הליווי מגיע לרמות אמנותיות גבוהות 

אף אצל מלחינים כשוברט ואחרים, שם הפסנתר הופך לא רק למלווה, אלא לפרשן של השיר, ולעתים 

במבוא  הצגתיאידך גיסא, לחלק מהשיר. כלומר, לא ניתן לשיר את השיר ללא התפקיד של המלווה. מ

המגדיר דווקא את השיר הפופולרי כיצירה שנכתבה ובוצעה לקול )או לקבוצה(  119חוקרים כצ'ארלס האם

צל המלווה ע"י פסנתרן או קבוצת נגנים. בחצי המאה הראשונה של המאה העשרים נמצא פסנתר א

בארצות הברית ובאירופה וכך צמח לו דור של "נגנים חובבים" שניגנו מתווים פשוטים רבות משפחות  

שהופצו באלפי חוברות. הבעיה  העולה מכאן היא שהפסנתר משמש בתפקיד כפול בהגדרת השיר האמנותי 

בה נעוצה בזה האמנותי? התשווהפופולרי, וכיצד נוכל להיעזר בו להגדרת הז'אנר העממי/פופולרי או 

רק בפרמטר אחד בניסיון להגדרת הז'אנר אלא בכמה פרמטרים ביחד. שילוב של כמה  מסתפק נישאינ

היבטים מביע על כיוון מסוים.  בנוסף ניתן להצביע על כך, שהליווי הפסנתרני בשיר האמנותי הינו 

ים אותו. השיר האמנותי "אינטגרלי" לליד ואנו צריכים לשמוע הן את הזמר והן את ליווי הפסנתר המשל

 -"מחייב" את המבצעים לנגינה מדויקת של הכתוב. בשיר הפופולרי, פעמים רבות השיר עצמו מופיע ב

Lead Sheets  בהם רשומים רק המלודיה והדרגות ההרמוניות המומלצות לנגינה,  הליווי הפסנתרני הכתוב

אותו, הרי זה משובח. כאשר אנו כאחת הדרכים לביצוע, וכל המוסיף ומעשיר  –משמש "כהמלצה" 

מעיינים בשיר פופלארי/עממי, לעתים נוכל למצוא בו היבטים אמנותיים ואף הרמוניה מתוחכמת וליווי 

 אמנותי, דבר זה כשלעצמו אין בו בכדי להגדיר את הסוגה אליה הוא משתייך.

תרי הינו משני, שכן ברוב בבחינת השירים לעבודה זו, אצל מרדכי זעירא ודוד זהבי, עניין הליווי הפסנ

המקרים הם עצמם לא כתבו ליווי לפסנתר לשיריהם אלא במקרים מסוימים מעבדים מוזיקליים עיבדו 

את השירים בצורה "אמנותית" כפי שנראה להלן. והתווים בספרים העיקריים המביאים את שיריהם 

ה וילנסקי המצב שונה, כמעט מובאים כמלודיה וסימוני אקורדים כפי שמקובל במוסיקה הקלה. אצל מש

בכל המקרים נמצא את השירים עם ליווי לפסנתר שנכתב על ידו. אולם, פעמים רבות נמצא את אותו השיר 

, לתזמורת סימפונית ועוד. םבמבחר עיבודים שנכתבו לאורך חייו של המלחין ושל השיר להרכבים קטני

פסנתרני גם רישום מקוצר של אקורדים כפי בנוסף, בספרי השירים של וילנסקי נמצא בנוסף לליווי ה

שמקובל במוסיקה הקלה. נמצא איפה, שהליווי בפסנתר איננו מחייב, כפי שמקובל בשיר האמנותי. מאידך 

גיסא, במקומות שבהם נראה לי שהליווי שכתב וילנסקי מצביע על כך שהשיר קרוב לסוגה האמנותית, 

  ר.בחנתי את הליווי, ואת היחס בין הזמר לפסנת

למלים של  אריך וולטר שטרנברגהמלחין  .ד', השיר "עמי" של 1כדוגמא לניתוח שיר אמנותי, ראה נספח 

 .אלזה לסקר שילר
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IIעבודת השדה . 

בבואי לבחון את ה"תחום האפור" של השיר הישראלי, נקטתי בשתי מתודות. האחת, היא ההסתכלות 

בניסיון  מוזיקלייםבחינת השירים על מרכיביהם ההמאפשרת את  מוזיקלייםוהניתוח בכלים האנליטיים ה

לאפיין את ערכו האמנותי של החומר ואת איכויותיו. מאידך גיסא, לשיר יש "חיים משלו" והקשרי הביצוע 

שרדו את מבחן הזמן של השירים האם . כלומר, אני בא לבחון ממשיכים בהווה ובעתידודרכי הביצוע שלו 

עבודת השדה מאפשרת לי לבחון, כיצד השירים לק מהקאנון המושר. עשרות שנים והאם הם התקבלו כח

שנראו בעיניי כאפורים מתקיימים במרחב הדינמי של השיר החי, כיצד הם נתפסים בעיני אלו השרים 

או אמנותיים ועל סמך אילו הנחות הם אותם ומבצעים אותם, כיצד הם מסווגים אותם כשירים עממיים 

. בעבודת השדה, בחרתי במנחי השירה בציבור המשמשים כמתווכים בין קהל מסווגים אותם כך או אחרת

צרכני השירים והמלחינים. הבחירה במנחי השירה בציבור נבעה מההנחה שהם בעלי ידע וניסיון לאורך 

 שנים בתחום הזמר העברי והם יכולים לתאר את מה שקורה בשטח המציאות של היום ומה שהיה בעבר. 

יזה והן בעבודת השדה כדי להציג תפיסה שלמה יותר בדבר קיומם של שירים "אפורים", יש צורך הן באנל

שכן ייתכן שהאנליזה של שיר מסוים תפיק תוצאה מסוימת ואילו עבודת השדה תציג תוצאה אחרת.  

עבודת את שיוכם גם לתחום האמנותי, והאלמנטים האמנותיים של השירים אני בוחן את ניתוח השירים ב

משמעות עדיין רלוונטיים לימינו, שבחנתי שהשירים אם יתברר   –משמעותי  נדבךוסיף למחקר תהשדה 

לחלק מהמסורת והפך  שהם בהכרח התקבלו כחלק מקאנון שממשיך ומתקיים לאורך זמןהדבר הינה 

השילוב של מחקר שדה בדבר הרלוונטיות  . לתחום העממיגם להשתייך  שיכיםממ השיריםהעממית ובכך 

מדיה באמצעי הפאבים, בערבי זמר, בקונצרטים, בירים  בתוספת להקשרי הביצוע של השירים )של הש

על הדרך בה השיר מופיע ומתקבל. האם הוא מתקבל בציבור כשיר עממי המושר  ייתן תמונה שלמהועוד( 

ע"י רבים בערבי זמר או בטקסים וממשיך בתפקידו זה גם היום או שהשיר מוצג כיצירה אמנותית 

ופיעה מעל בימות הקונצרטים בלבוש עיבוד אמנותי. ייתכן ונמצא שהשיר מופיע הן ככזה והן ככזה, המ

היו 'ום האפור. אביא לדוגמא את  השיר דבר זה יחזק את הטענה שלי בדבר היותו של השיר שייך לתח

ודשים שלו של עקב אורלנד ומרדכי זעירא, אשר קיבל תפנית אמנותית יותר בגלל הביצועים המח 'לילות

של יעקב אורלנד  'אני נושא עמי'השיר  -ית ירושלים. דוגמא נוספת ע"י אחינועם ניני והתזמורת הסימפונ

שלמה  –ודוד זהבי, הפך לשיר פופולארי, מאחר והוא מבוצע ע"י אחד הזמרים הפופולריים ביותר בישראל 

 מי זיכרון ובערבי שירה.ארצי. עם זאת השיר שומר על צביונו העממי והוא מושר בטקסים של י

ניתן להרחיב ולומר שעצם כניסת שיר לקאנון מלמדת אותנו רבות. השיר הפופולרי והבידורי מחמת אופיו 

הוא שיר שנכתב לשעתו, הוא משמש במסגרת זמן מסוימת ולאחר מכן יורד מבימת ההיסטוריה. השיר 

ם ולהפילם לאחר זמן קצר כדי לעודד הפופולרי קשור לחרושת התעשייה שמעצב טבעה נוטה להמליך מלכי

את הצרכנים להמשיך ולקנות. לדוגמא, כאשר שיר פופולרי מושמע ברדיו, הוא מושמע פעמים רבות במשך 

שעות השידור היומי, כך שכבר בהשמעה הראשונה הוא תופס את האוזן, ולאחר השמעה שנייה ושלישית 

או שבועות( השדרן יבחר בשיר אחר, כדי שהמאזין  הוא מזדמזם בקלות ע"י הצרכן. לאחר זמן קצר )ימים

לא ישתעמם וימשיך לצרוך את המוזיקה המשודרת בתחנת הרדיו. במסגרת הדיון שלי, השיר הבידורי 

ששימש הן בתיאטראות הסטיריים והקלים בשנים המוקדמות והן בבתי הקפה נכתב אף הוא לשעתו, ורק 

של שירי ארץ ישראל בזכות איכותיות מסוימות שאפשרו שירים מסוימים שרדו והפכו לחלק מהקאנון 

להם לעבור את המשוכה. לדוגמא, השיר "היו לילות" שהוזכר לעיל אשר שימש בתיאטרון הסטירי, אולם 

 בזכות איכויותיו האמנותיות זכה לחיי נצח ונכנס לקאנון. 
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 על המשכיות תופעת "השירה בציבור" כיום:

הינה תופעה שרווחה בעבר ואף כיום  ,מתוכננתאו  ספונטנית ,('שירת הרבים'' )'שירת היחד'/שירה בציבור'

, מסגרות משפחתיות וקהילתיותה'שירה בציבור' נמצאת ב .במקומות שונים באירופה ובעולםנמצא אותה 

 במועדוני נמצא אותה גם ובימינו ,נוער,  באגודות מקצועיות, במועדונים, במרתפי הבירההבתנועות 

במועדונים אלה  אלא שבשונה ממנה ,'שירה בציבור'גלגול מאוחר של תופעת ה ה'קריוקי' הינו) .'קריוקי'ה

הקהל  ;MP3או  DVDשר לצלילי מוסיקה המושמעת מנגן ו מקבל לידיו מיקרופוןאחד המשתתפים 

של  'שירה בציבור'תופעת הלעומת זאת,   (.שר עמו יחדיועתים ול בצורה פאסיבית המשתתף מאזין לו

, ונמצא לה מאפיינים ייחודיים. אמנה בעולם ותא שונה באופייה ממקומות אחריםשירים ישראליים בצו

 כמה מהם:

כאמצעי להפצה מהירה של שירי העם בתקופת היישוב שימשה של שירים ישראליים, השירה בציבור 

. השירה בציבור רווחה בקהלים הומוגניים raditiontnvented i'120' -המקומיים שנכתבו כחלק מרעיון ה

וצים ותנועות נוער אולם היא התפשטה לקהלים גדולים והטרוגניים במרכזי הערים בישראל כקיב

מרכזי תרבות  וסבסדוהמתפתחות )עם גלי העלייה הרביעית והחמישית(. את אירועי השירה בציבור יזמו 

לקונצרטים רשמיים בכך שהם  דמופורמלי". ערבי השירה בציבור -ומועצות אזוריות והן קיבלו אופי 'חצי

שרו באולמות אירועים וקונצרטים והונחו ע"י "מנחי שירה בציבור", ולמרות זאת כל הקהל השתתף הו

והפצתם נתמכו בפרסומים מטעם מוסדות לאומיים כגון "הקרן  החדשים הופעת השירים .121בשירה

א הקיימת לישראל" או מטעם ארגונים ציבוריים כגון: "הסתדרות המורים", דבר שהעניק לו מעין גושפנק

, שימשו מפגשי השירה בציבור 0219. מאחר ושידורי הרדיו בישראל החלו רק בשנת 122ציבורית-לאומית

המלחינים בעצמם  .123כאמצעי להעברת הלחנים החדשים. השירים גובו גם בהוצאות ספרים מסחריות

ומר ניתן ל .כפי שארחיב להלן שימוש כמנחי שירה בציבור, עברו מקיבוץ לקיבוץ ולימדו את שיריהם

שהשירה בציבור התמסדה בישראל כסוג של חוויה תרבותית משמעותית. הצורך הראשוני של השירה 

מתוך הצורך של היחיד להסתופף באש החמה של ה"ביחד". העולים הצעירים האידיאליסטיים  נבע בציבור

חות ישראל  בגלי העלייה מהתפוצות השונות עברו תהליכים שונים של ניתוק מהמשפ-שהגיעו לארץ

הגרעיניות שלהם, מהתרבות, מהמסורת ומהשפה של ארצות מוצאם. בבואם לישראל הם עברו תהליך 

מורכב של קליטה בארץ קשה ולא נושבת, שהאנשים בה עלו ממקומות שונים ומתרבויות שונות. בנוסף 

ילוי לקשיים שחוו העולים עם קשיי הקליטה בארץ, הגעגועים והמחסור, הורגש הצורך של האנשים במ

מסגרות הפנאי בתוכן. במשך מאות שנים נוצרה תרבות עממית מסורתית בקרב הקהילות היהודיות 

בגלויות השונות. תרבות זו כללה מנהגים ופעילויות קהילתיות ומשפחתיות, וקודי התנהגות אישיים 

. במסגרת ליחיד. בקהילות המסורתיות נמצא תפקיד חשוב לדת, למנהגים ולדרך בה מבלים בשעות הפנאי

העלייה לישראל נטשו רבים את מסורת הדת ובהקשרים של "שלילת הגולה" והעליה והקליטה ב"ארץ 

חדשה", ניתקו רבים מהמסורות הקהילתיות ומתרבות הפנאי. השירה בציבור אפשרה לעולים זה מקרוב 

פקידם באו להסתופף בצל הקבוצה ולשאוב עידוד מחומה. השירים הישראליים עצמם שימשו הן בת

בליכוד וגיבוש הקבוצה והן בתפקיד פסיכולוגי מרגיע ומנחם. השירה בציבור, הייתה הדרך בה רבים 

מהשירים החדשים שנכתבו עבור "המפעל הציוני" נלמדו ועברו מפה לאוזן ובכך השירה בציבור קשורה 

צורות שונות, למסורת העממית של מסירה בעל פה והעברת החומר מדור לדור. השירה ביחד התקיימה ב

קבוצות עבודה כדוגמת הקבוצות של הבילויי"ם שרו שירים, אנשים שרו יחדיו בעבודות השדה ובעבודות 

חה והקיבוץ והכפר השונות, גננות ומורים שרו עם תלמידיהם, תופעת השירה ליד המדורות ב"קומזיץ" רו
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ם ובשבתות. במקביל לשירה ביותר והשירים הושרו בחגים ובטקסים בערים, בכפרים ובקיבוצים, בחגי

העממית, נמצא שירת רבים גם בבתי הכנסת בהקשרים הדתיים, ובמסגרות אמנותיות שונות בשירת 

 מקהלות. חשוב לציין בהקשר זה את תופעת "ריקודי העם" שרווחה לצד המסורת של "שירה בציבור".

ר, התקבצות של אנשים "שירת הרבים" העממית המשיכה לתופעת ה"שירה בציבור" המאורגנת, כלומ

בזמנים מסוימים ובמקומות מסוימים לצורך שירה. בראיון שערך עמי אפי נצר הוא מתאר כיצד בשנות 

ילדותו היה המוזיקאי צבי סופר מנחה שחריות של שבת בהדר הכרמל וכיצד דניאל סמבורסקי ניהל שירה 

 :124יהבציבור בתל אביב. סמבורסקי עצמו מתאר את פעילותו באוטוביוגרפ

אני ממשיך עד היום, אם גם לא באינטנסיביות כמו בגיל צעיר, בהדרכה של שירה בציבור. ...

שנים תמימות ניהלתי כל ליל  01, 0211עד  0211הייתי בארץ אחד הראשונים שעסק בזה. משנת 

את השירה בציבור בבית ברנר. לא החסרתי ערב,  –בלי מיזוג אויר!  –שישי, אפילו בקיץ הלוהט 

לחדשים אחדים לחוץ לארץ, היה לי קשה מאד להשיג ממלא מקום.  0214אשר נסעתי בשנת וכ

אביב, -אביב. וכל האינטיליגנציה של תל-בימים ההם זה היה הארוע היחיד בלילות שבת בעיר תל

גם מצפון העיר, באה לערבי שבתות בבית ברנר; שם שמעו הרצאות מעניינות ובנוסף שרו בכל 

דמי הכניסה הסמליים היו מחצית  –ארוכה ויותר. מכיוון שבא קהל רב  ליבם ומאודם שעה

 החתימו את פנקסי החבר, וכל אחד היה רשאי לבקר שם רק פעם בשבועיים! –הגרוש! 

הוא מתאר כיצד דוד זהבי היה עורך "שירה בציבור" בקיבוץ נען וכיצד  125בריאיון שערכתי עם גבי ברלין

בוצים ומלמד את שיריו בשנות השלושים והארבעים. יוסי לב מתאר את מרדכי זעירא היה עובר בין הקי

 פעילותו הענפה של עמנואל זמיר בהנחלת שיריו והשירים העבריים.

תופעת השירה בציבור המוקדמת ניתנת בחלקה להסברה על רקע זה ששידורי הרדיו בישוב החלו רק משנת 

בציבור. בערבים אלו שרו משיריהם של המלחינים והדרך להעברת השירים הייתה בשירונים ובשירה  0219

בני התקופה מרדכי זעירא, חנינא קרצ'בסקי, מתתיהו שלם, דוד זהבי ואחרים. בעבודת השדה באתי גם 

 לבחון האם יש המשך לתופעת ה"שירה בציבור" והאם עדיין מושרים השירים המוקדמים בערבים אלו.

בימי היישוב כתופעה חווייתית תרבותית משמעותית, מוסד השירה בציבור כהיבט חברתי  שהתחיל 

בבתים פרטיים, במועדוני זמר, במסעדות, בשווקים,  המשיך את דרכו עד לימינו. נמצא אותו כיום

. אירועים 126בתוכניות טלוויזיה, באולמות הקונצרטים, ובאירועים המוניים תרבות,  בטברנות, במרכזי

מסורת הנחיית ערבים אלו, מסורה גם כיום בידי מנחי השירה אלה יזומים בדרך פרטית או ממסדית, ו

 בציבור המקצועיים והחובבים כאחד.

השיר העממי והאמנותי נוטים לשרוד שנים רבות כל אחד מסיבותיו הוא. חלק מהסיבות שהשיר האמנותי 

זמן,  רלוונטי לאורך זמן הינו בגלל ערכו התרבותי, האיכות המיוחדת שלו, הביצוע המתמשך לאורך

העובדה שהוא כתוב בתווים ומבוצע באותה הדרך לאורך שנים, עצם זה שהוא מהווה חלק מהקאנון 

התרבותי הגבוה והעובדה שיש לו קהל מאזינים קבוע, כוונת האמן ביצירה והעובדה שהוא נכתב ע"י אמן 

ות, הוא מושר ייחודי בעל שיעור קומה. השיר העממי אף הוא ממשיך ומתקיים לאורך זמן מסיבות אחר

" העממי, הוא משמש כחלק 'אוצר התרבות'מסורות בעל פה, הוא נתפס כחלק מהבעם ועובר מדור לדור ב

מהגדרת סימני הזהות התרבותית של היחיד והקולקטיב והוא נותן להם יציבות ושיוך והוא נכתב ומשמש 

ירי המשפחה והילדים והשירה בפונקציות כגון: מילוי שעות הפנאי, שירי עבודה, שירי החג והטקסים, ש

                                                      
, קובץ תשיעי, תצליל למחקר המוסיקה ולביבליוגרפיה'אוטוביוגרפיה', בתוך: משה גורלי )עורך(, ד. סמבורסקי,  124

 .001-009, עמ' 0292כרך רביעי, חיפה 
 תמצית הראיונות ועיון הנתונים העולים ממנה. –עבודת השדה  .1ראה להלן פרק  125
126 , 63.Popular Music and National CultureRegev and Seroussi,  
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בציבור. בנוסף הוא שורד בזכות הנוסטלגיה המלווה אותו לאורך השנים בהם הוא מושמע. נוסטלגיה זו 

באה לידי ביטוי הן ברבדים האישיים, העממיים והמשפחתיים שלה בהם שיר מושמע ומעורר געגועים 

ת גל הנוסטלגיה שהתחיל בישראל בשנות כדוגמ 127נוסטלגיים לעבר והן בזכות שידורי רדיו והטלוויזיה

בהנחיית דן אלמגור ואליהו הכהן.  בבסיס  (0241) , עם שידור תוכנית הטלוויזיה 'שרתי לך ארצי'השבעים

התוכנית עמד הרעיון לשחזר את תולדות ההתיישבות בארץ באמצעות ביצוע שירים הקשורים לתקופות 

ציין את מצעד השירים ברדיו של רשת ג' 'ציוניוני הדרך' מסוימות וראיונות עם אנשי התקופה. כמו כן נ

ו'מצעד המרגנית' בגלי צה"ל. שידורים אלה עזרו לשמר חלק מהשירים הישנים והחזירו אותם לתודעת 

מוסיפים תופעות נוסטלגיה נוספות בהקשרים חברתיים: פתיחת מועדוני זמר  128הציבור. סרוסי ורגב

ל חבורות הזמר והתפקיד של שירה קבוצתית שהלך והתרחב בישראל. בערים הגדולות, הרחבת פעילותן ש

עבודת השדה מגלה שעצם זה שהשירים עדיין רלוונטיים לימינו,  משמעות הדבר היא שהם בהכרח 

התקבלו כחלק מקאנון שממשיך ומתקיים לאורך זמן. אם נמצא שמנחי השירה בציבור וקהל השרים 

ומצד שני הם עדיין מושרים במסגרת שירת הרבים כשירים רואים שירים מסוימים כ"אמנותיים" 

 אפורים. –"עממיים", אוכל לטעון בדבר היותם של השירים 

. השתייכותו של השיר לתחום האפורנוסף בדבר עיון בדרך בו השיר מופיע בשירת רבים יכול לתת לנו מבט 

מלודיה מורכבת ועוד( המושר לדוגמא, אם ניקח שיר מורכב בעל מאפיינים אומנותיים )כמנעד רחב, 

למרות מורכבותו בשירת רבים, אוכל לומר שהוא שומר עדיין על האיכויות העממיות שלו ומכאן נובעת 

הנחת אפרוריותו. דוגמא נוספת: ניקח שיר המושר בשירת רבים, אולם ללא עזרת המנחה  או המלווה 

 ם האפור.המשתתפים לא יכולים לשיר אותו. נוכל לומר שהוא מצוי בתחו

שבעידן התקשורת  ,מדיה הינןהסתפקתי בביצוע השירים ב הסיבות בגינן פניתי למנחי השירה בציבור ולא

ברדיו, באינטרנט, בטלוויזיה, בערוצי הכבלים,  –של ימינו השירים מושמעים ומופצים בדרכים שונות 

ר "זמרשת" שכל ייעודו הוא , ואפילו באתרי אינטרנט ייעודיים כגון האתDVD'sבתקליטים, תקליטורים, 

הקשרי הביצוע יצביעו על עצם הימצאותם של השירים ב'מרחב בשימור והפצת זמר עברי מוקדם. 

כגון פאבים מול  ויצביעו על הקשרי הביצוע במקומות השונים הפופולרי' של חרושת המדיה הבידורית

ל מקומו של השיר בשדה השירה אולם דבר זה כשלעצמו לא יספיק כדי לתת תמונה ש אולמות קונצרטים,

יש הבדל משמעותי בין האזנה "פאסיבית" לשירים שונים ובין השתתפות פעילה בביצועם. כן , ש'העממית

שירים מסוימים יכולים להיות אהודים בקרב המאזינים אולם לא בהכרח יוכלו המאזינים לשחזר את 

ם מתקבלים בציבור כפופולריים, עממיים או הביצוע שלהם בשירה, ואין לי שום דרך להעריך ולבחון אם ה

אמנותיים. שיר המושמע פעמים רבות ברדיו, אוכל לטעון לפופולריות שלו, אך לא אוכל ללמוד על 

איכויותיו אחרות; האם הוא מושר כשיר עם או האם הוא נושא בחובו סממנים אומנותיים. אך לעתים 

לבדוק את מידת הפופולריות שלו במידה שאולי המצב ההפוך אפשרי, כאשר שיר מושר בציבור ניתן 

. מנחי השירה בציבור, שימשו 'שירה בציבור'גורמות להחדרתו אל ערבי השירה בציבור. ולכן  פניתי למנחי 

בעבר כמתווכים בין המלחינים והקהל הרחב, וגם כיום הם משרישים את השירים הארץ ישראליים אצל 

חד. בנוסף לכך, בעבר הרחוק, מנחי השירה בציבור פעלו ביחד עם הקהל ונותנים לשירים את מקומם המיו

ף שימשו כ"זרוע המבצעת" של האידאולוגיה הציונית בהנחלת "תרבות עממית גבוהה". אהמלחינים ו

'שירה לעתים אף נמצא שהמלחינים כדוגמת מרדכי זעירא ודוד זהבי שימשו בתפקיד כפול והנחו בעצמם 

ם את קהל השרים במשך שנים רבות, מטבע הדברים שירים אלו נטועים עמוק . אנשים אלו מלוויבציבור'

בנפשם, והם רגישים מאד לרפרטואר המושר, שכן ללא בחירה נכונה של השירים הם "יאבדו" את קהל 

המשתתפים שלהם. מצאתי שאנשים אלו ראויים להעיד ולספר על התקבלות השירים בקרב השרים, 

רוב על השימוש שנעשה בשירים. נקודת המבט של מנחי השירה בציבור ומדבריהם יכולתי לעמוד מק

                                                      
 .11 ']אלירם: בוא שיר עברי[, עמ 127
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ם הרלוונטיים לקהל "השרים" של היום, מהו שיר מורכב, מהו שיר אומנותי, מספרת לנו, מה הם השירי

 אילו שירים מושרים באירועים אותם הם מנחים ומיהו קהל הצרכנים של השירים.

, צפייה פעילה 9100בישראל בשנת  מובילים שירה בציבורהשדה כללה סדרת ראיונות עם מנחי עבודת 

נוסף לראיונות העומק, מילאו המשתתפים ביחד וב (participant observation) בערבי שירה בהנחייתם 

. בנוסף לחומר הנבדק איתי שאלונים בהם הופיעו שמות השירים של מלחינים הרלוונטיים לנושא המחקר

 .מלחינים נוספיםמצומצם של מספר סימנו מנחי השירה בציבור בשאלונים את השירים המבוצעים של 

ועל שימוש , של  שירים ישראליים מוקדמים בכללללמוד על מידת הביצוע  יכולתי מתוצאות השאלונים

בשירים מורכבים בכלל בפי השרים אותם. המרואיינים ציינו את מידת השימוש בשיר שהוצג לפניהם, 

האם הוא משולב באופן תמידי במסגרת ערבי השירה שהם מנחים, האם השיר לא משתתף, האם הוא 

 מא הוא מושר רק באירועים מיוחדים כגון ימי זיכרון וחגים.מושר לעתים רחוקות או ש

כל הראיונות הוקלטו תומללו ונשמרו בקבצים דיגיטליים. מנחי השירה נבחרו על ידי על פי מידת 

הפופולאריות הרבה שלהם, הן בקהל הקרוב של אוהדיהם והן במגוון מסגרות ההופעה ברחבי הארץ 

ת השונות.  מנחי השירה בציבור מביאים לידי ביטוי גישות שונות ובתפוצת ההקלטות והשידורים במדיו

ביחס לשירה בציבור ולדרך ההנחיה של השירה. חלקם וותיקים יותר וחלקם חדשים יותר, חלקם עובדים 

עם קהל צעיר יותר וחלקם עם קהל מבוגר יותר, דבר זה משפיע כמובן על דרך בחירת השירים ע"י כל אחד 

ות שנבחנו במסגרת עבודת השדה קשורות באופן ישיר לבחינת התחום האפור. שאלות לא כל השאל  מהם.

הרקע תורמות לנו להענקת פרספקטיבה לשאלות הקונקרטיות יותר העוסקות בהתקבלות השירים 

 ובהגדרת ה'מורכבות' וה'אמנותיות' של השירים.

 עבודת השדה תהשאלות שבחנתי במסגר

 הופכים להיות "מנחה שירה בציבור"  מה תפקידו של מנחה השירה וכיצד

קיים תואם בין הדרך בה מנחה השירה בציבור רואה את תפקידו, לדרך בה הוא מתייחס לשירים. מנחה 

הרואה את עצמו כמנחיל "תרבות עממית גבוהה", יתייחס לשירים כשירים "גבוהים" או "אמנותיים" 

י התפקידים בחרושת הבידור הישראלי יותר ממנחה שירה בציבור שמתייחס לתפקידו כאחד מבעל

במשמעותו הבידורית פופולרית. בנוסף, מנחי שירה בציבור הרואים עצמם כממשיכי דרכם של המלחינים 

הגדולים בהעברת המסורת העממית בעל פה מדור לדור, מצביעים על כך שלדעתם לשירים יש איכויות 

אף רואים את תפקידם כחלק ממסורת העברה "תרבותיות" אותם עליהם לשמר ולטפח. מנחי שירה אלה 

בעל פה. דבר זה מדגיש את היותם של השירים קשורים למסורת העממית, אף אם מדובר ב"מסורת 

עממית גבוהה". מאידך גיסא, עצם הדרך שבה מנחי השירה בציבור רואים את השירים כאיכותיים, 

אן 'סתם' ב"שירי עם" או "שירים גבוהים וחשובים תרבותית יש לה לתרום למחקר שאין מדובר כ

פופולריים" היפים רק לשעתם, אלא מדובר בשירים "נצחיים" הקשורים למסורת ייחודית המשלבת 

 עממיות עם אמנותיות.

 מהו ההרכב המוסיקלי המלווה ערבים אלה, והיחס שבין המנחה והקהל 

מנותיות" של השירים: שירה על מידת ה"א ההרכב המוסיקלי המלווה את הערב, יכול להעיד במידת מה

בציבור המלווה בכלים עממיים כגון: גיטרה, דרבוקה, חלילית או אקורדיון משויכת בדרך כלל למסורת 

ייתכן ותהיה קשורה לתחום האפור או לתחום  –העממית, שירה המלווה בפסנתר או בהרכב מקצועי 

ם מסונטזת של ליווי השיר זה מושך גרסה מוקלטת ולעתי –האמנותי. כאשר השירים מלווים ב"פלייבק" 

 יותר לכוון הבידורי הפופולרי.
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ביחס שבין המנחה לקהל, אני בוחן האם הדגש הינו על כך שהזמר או הזמרת הינם המבצעים העיקריים 

דבר זה יכול להשפיע  של החומר והקהל רק מצטרף אליהם, או שמא התפקיד העיקרי שמור לקהל עצמו.

את השירים כעממיים או אמנותיים יותר. אם השירים דורשים זמר מקצועי על  על הדרך בה אנו רואים

מנת לשיר אותם, הרי שזה מצביע על המורכבות שלהם, אם הם פשוטים וקלים לשירה הם יותר קרובים 

 לזמר העממי. 

 שירונים, שקופיות...תורה שבעל פה... –הדרך בה הטקסט מועבר לקהל 

שיש חשיבות גדולה לטקסט. מלחיני הליד בחרו לרוב  ךעתי על כהצב בהגדרת האמנותי והעממי,

והתייחסו למילות השיר כבעלי חשיבות עצומה בדרך  בטקסטים של משוררים בעלי רמת כתיבה גבוהה

שפה גבוהה ורעיונות גבוהים. אם  בעליבחלק מהשירים הישראליים אנו מוצאים טקסטים  .ההלחנה

כך שהשיר הופקע מהרשות העממית על  ללמודעמד חשוב, אוכל מבציבור ניתן לטקסט אמצא שבשירה 

משתתפי השירה איננו סתמי,  לטקסטשל השרים ושל המנחים . שכן, היחס הגבוה יותר לתחוםוהתקרב 

עצם  ן יש להקפיד על שירה נכונה של המלים.ולכ 'עממית הגבוההתרבות 'בציבור רואים עצמם כחולקים 

, בשירונים לקהל את מילות השיריםם ל כך למנחי השירה, כך שהם מציגיזה שהעניין הטקסטואלי חשוב כ

דוגמא נוספת לחשיבות מעמדו  הטקסט ומעמדו של השיר. מצגות מעידה על המקום החשוב שלו שקופיות

מדגישה את חשיבות השירון ששרה'לה שרון של השיר נוכל למצוא בדברים הלקוחים מתוך הריאיון עם 

, כלומר בו...וכך המזמור עובר מדור לדור ית הספרים, הילד מתבונן בו, הנכד מתבונןבכך שהוא נכנס לכוננ

מעמד גבוה יותר, ולכן לעתים  נוניים מעצם הגדרתם יש ה נכס תרבותי. לנכסים תרבותיים קהוא מהוו –

 הם שייכים לתחום האפור.

 

 הקשרי הביצוע –היכן מופיעים מנחי השירה בציבור 

אנו רגילים לשמוע באולמות הקונצרטים, אולם האם תמיד היה הדבר כך? האם  מוסיקה קונצרטנטית,

? האם המקום בו אנשים "שוברטיאדות" –יו במסיבות קטנות שוברט לא השמיע את שיריו בפני חבר

? ומנותיות" והמקום שלהם בקרב הקהלמשתתפים בערבי שירה בציבור הינו משמעותי לקביעת מידת "הא

אחת מיני אלפי מופעים המועלים מזה יום ביומו בבמות השונות בארץ )תיאטראות, האם מדובר בהופעה 

אולמות קונצרטים, בתי תרבות....(. האם מדובר בפאבים ואווירת יין, או שמא מדובר רק באולמות 

 ?ת ציוני אמריקה, בית אריאלה..."מסודרים כגון אולמות קונצרטים, בתים ממוסדים כדוגמת "בי

קהל הארץ ישראלי, ויש לה מקום נכבד בתולדות ארץ בקרב ה בולטתהינה  שירה בציבור''עצם תופעת ה

! אולם מקומות לה רבים ! יש ונמצא שירה בציבור  129ישראל המתפתחת החל מהשלבים המוקדמים שלה

או ליד מדורת ל"ג בעומר. יש ונמצא בחדרי אוכל בקיבוצים, בפאבים בערים  130בקיבוץ על הדשא

, בבתי ספר, באירועים שונים כגון שמחות משפחתיות, כינוסים של וועדי 132ולמות מופעים, בא131הגדולות

עובדים, אירועי חג וימי זיכרון. יש מועדוני זמר קבועים ויש אירועים מזדמנים. כל אירוע והאופי האישי 

ויש  שלו. מכאן ניתן ללמוד, שלעתים האופי של השירה הינה עממי יותר במועדונים או בקומזיצים,

בשאלה זו אני בא לבחון את הקשר בין הקשרי הביצוע להקשרים שהמופע נושא אופי רציני ואומנותי יותר. 

 החברתיים בעניין שיוכו של השיר לתחום העממי, הפופולרי או האומנותי.

                                                      
מרדכי זעירא עבר  , צבי סופר העביר ערבי זמר בחיפה,אביב הקטנה-בימי ו' בתל ערבי זמר העבירסמבורסקי  129

 בקיבוצים ולימד משיריו.
 .10/0/00 -בתאריך ה עם שרה'לה שרוןשערכתי איון ירכפי שעלה מה 130
 .כדוגמת, "כלבא שבוע" בירושלים, "הסליק", "המשבעה", " הבקתה", "גנקי", "מיסטיק קפה" בת"א131
 .אביב, "הצוללת הצהובה" בירושלים-אביב, "תמונע" בתל-כגון "צוותא" בתל 132
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 מי קהל היעד ומה גילם של המשתתפים

ים רואים את מעמדו של השיר. אופיו של קהל היעד וגיל המשתתפים יכול להעיד על הדרך בה המשתתפ

אם נפגוש בערבי שירה, אנשים מעונבים בגילאים מבוגרים יותר כפי שנמצא באולמות הקונצרטים, נוכל 

לומר שהיחס לשירים הינו כיחס למוסיקה אמנותית. אם מדובר בקהל צעיר הלבוש בג'ינס, נוכל להירמז 

ויך יותר לקהל צעיר ובלייני. גילם של כי השירה בציבור קשורה יותר לעולם חרושת הבידור המש

המשתתפים יכול גם להעיד על עצם חיותו וקיומו של השיר כפעיל ומשמעותי לדורנו ולא רק כאנרכוניסטי 

 וישן.

 'שירה בציבור'מה החוויה המלווה את הקהל ב

בין חוויה שר אם נצא מנקודת ההנחה שהשירה בציבור הינה חוויה תרבותית, נוכל לטעון לכאורה כי יש ק

' אומנותי'כרח ליצור התאמה זו. ייתכן ששיר מבחינה אומנותית. אולם אין ה 'הגבוה'זו לחומר המוסיקלי 

צד קהל המשתתפים לא תהיה , יושר בערב שירה בציבור בשירת רבים כאשר החוויה מ'חצי אומנותיאו '

 חוויה שבטית/עממית. אלא אחרת כדוגמת חוויה מעוררת, חווית יחד, שמחה,  'תרבותית'בעיקרה 

 'שירה בציבור'האם יש מגמת ירידה או עליה במופעי/ערבי ה

יש ירידה בערבי השירה, נוכל ללמוד ששאלה זו מעבירה אותנו לקיום הנוכחי בהעברת השירים. אם נמצא 

 שהשירים נשארים רק בתחום המדיה, הרדיו, הטלוויזיה והאינטרנט, אך אין להם קיום כשיר עממי חי. 

 ם נלמדים שירים חדשים בערבי שירההא

 שאלה זו מספרת לנו אם עדיין מנחי השירה משמשים ככלי להעברת השיר החדש במסורת העברה בעל פה.

 ?  'שירה בציבור'מהו הרפרטואר המושר בערבי 

 )ים תיכוני, מזרחי, ישראלי מודרני, רוק ישראלי, שירים לועזיים, שירים מתורגמים...(

אם הם קשורים לזמר העממי, הפופולרי או לתחום האפור. נבחן אם השירים  מלמדת בחירת הרפרטואר

שנבחנו בניתוח האנליטי מוזיקלי אכן מושרים כשירי זמר עברי בשירה בציבור והוגדרו כשייכים לתחום 

האפור, מושרים בפועל בערבי השירה. אם נמצא ששירים אלה אינם מופיעים, נוכל ללמוד על כך שהם 

ייכים לתחום העממי והנטייה שלהם הינה לאומנותי יותר. בנוסף, נוכל ללמוד הן לגבי השיוך של אינם ש

השירים האלה בעיני מנחי השירה בציבור לקבוצות השירים האחרות והן לגבי הקיום העכשווי שלהם 

 בזמר העממי. 

 מהו "שיר מורכב" ומהו "שיר אמנותי"  בעיני מנחי השירה בציבור?

י בא לבחון את הדרך בה רואים מנחי השירה בציבור את השירים המורכבים, ואני בוחן אם  בשאלה זו אנ

יש קשר בין מידת מורכבות השיר למידת הביצוע שלו בשירה בציבור. לכאורה, אמנותיות כרוכה 

דית ובקושי טכני לביצוע )כגון: מנעד רחב, קפיצות גדולות, קליטות מי-ות; מורכבות כרוכה באיבמורכב

עברים טואנליים ועוד(; המסקנה המתבקשת הינה ששירים כאלה אינם מתאימים לשירה בציבור. אולם מ

תמונה זו פשטנית מדי, מאחר ויש שירים שהינם בעלי מורכבויות בפרמטרים שונים הקושרים אותם 

ע על ל'תחום האמנותי' אולם בו בזמן הם מושרים בדרך ביצוע עממית ברבים. עבודת השדה יכולה להצבי

שיר מורכב מבוצע פחות בשירה בציבור בגלל מורכבותו, דבר התומך  –שני כיוונים אפשריים: הראשון 

אכן מבוצע בשירה בציבור. וייתכן שדברים  –ששיר מורכב, למרות מורכבותו  –בהנחה הראשונית. והשני 

משמשית על -צורה חדלכן הם לא מעידים ב, ו שנראים כמורכבים לא מהווים בעיה בתחום הביצוע בפועל

לכאורה כסותר את ההנחה הבסיסית ומעמיד בספק את עצם שיוך בלעדי ל'תחום האמנותי'. דבר זה נראה 
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'מורכב/אמנותי'. אולם דווקא האפשרות של קיום מציאות זו מעידה ומחזקת  –עובדת היותו של השיר שיר

שלמרות מורכבותן הן מושרים בציבור יש בנמצא שירים  –'התחום האפור'   –את קיומו של אזור ביניים 

ולכן הם שייכים גם לכאן וגם לכאן. כלומר, שירים אלו לא ישויכו בצורה מלאה לאחד הקצוות של 

 'האמנותי', 'העממי' או 'הפופולרי', אלא ינוידו בתוך מרחב שבין התחומים.

 

 אמנותיים, פופולריים ועממיים.–הקשרי ביצוע 

ביצוע של זמר מקצועי, לשימשו למטרות שונות: להצגות תיאטרון,  השירים שבחרתי לצורך המחקר

, לשירת רבים, להופעות (כמו חגיגות בקיבוץ)להקלטות של תקליטים, לשידורי רדיו, לאירועים פנימיים 

והמשיך את דרכו לשירת מקצועיים חובבים ועוד. פעמים רבות נמצא שהשיר הושר ע"י זמר או זמרת 

ים מהשירים עברו טרנספורמציה והגיעו לאולמות הקונצרטים כשירי ליד ממש הרבים. עם השנים, רב

המלווים בפסנתר ואפילו בתזמורות סימפוניות ע"י מעבדים כמנחם ויזנברג, מיכאל וולפה, אילן מוכיח 

ועוד והושרו ע"י מיטב זמרי האופרה כמירה זכאי ואחרים. אף מבצעים מקצועיים כמו אחינועם ניני, 

שמבצעים ניתן להוסיף ולומר ים, שושנה דמארי ואחרים בצעו את השירים בצורה אמנותית. אסתר עופר

קשה לדעת מתי השיר הוא לעתים בתחום האפור. בעצמם המזוהים עם הזמר הקל, נמצאים למעשה  אלו

 .שמקנה נופך אמנותי לזמרת ומתי הזמרת ואיכויותיה מקנים אמנותיות לשיר

או  , פופולריש קשר בין הקשרי הביצוע  לעצם שיוך השיר לז'אנר אמנותיהשאלה שעולה כאן היא האם י

  עממי. כלומר, האם עצם הדבר ששיר מושר באולם קונצרטים או בשירת רבים מצביע על שיוכו.

נראה כשייך לתחום  ,שיר המושר באולם קונצרטים ע"י זמר או זמרת מקצועיים בליווי פסנתר/תזמורת

מוצאים היום קונצרטים רבים בכל רחבי העולם בהם מבוצעים שירים פופולריים האמנותי. מצד שני אנו 

ועוד בעיבודים סימפוניים. וגם את שירי המלחינים שנבחרו  Beatles, ABBA, Queenשל להקות כגון: 

לעבודה זו ניתן למצוא מושרים באולמות הקונצרטים ע"י מיטב התזמורות. דוגמא לכך נוכל למצוא 

י אילן מוכיח והוקלט בניצוחו עם "שעובד ע 133של הזמרת אחינועם ניני "ארץ, שיר" CDבהופעה וב 

 , המופע עלה כמה פעמים ברחבי הארץ. 9100 -התזמורת הסימפונית ירושלים ב

 

, עולה מכאן, שעצם זה שהשיר מושר בהקשר זה או אחר, לא בהכרח מעידה על מיקומו בין העממי

צביעה על שיוכו לתחום האפור. בנוסף, רק שילובם של כמה , אלא דווקא מאמנותיהפופולרי וה

הינו ייחודי משה וילנסקי קריטריונים יחדיו עשויים להיות משמעותיים לצורך הגדרת השיר. המקרה של 

כך שאני כתב את העיבוד לשירים בעצמו, , וילנסקי שכן. שאר המלחיניםבהקשר העיבוד של השיר ביחס ל

 ירה ולבחון אותה בכלים ניתוחיים. להתייחס למכלול היציכול 

 תקליטים של בהקלטות – השונים המדיה במרחבי חיפוש בדקתי ע"י השירים של הביצוע הקשרי את

וטלוויזיה, בקונצרטים,  רדיו , בשידוריYouTube -וב באינטרנט, DVD's -ו וידיאו סרטי, ותקליטורים

על שיוכם של השירים  מצביעהמדיה ההמונית, עצם קיומם ושידורם של השירים במרחב . בעיתונות ועוד

הינה מעבר לגבולות מחקר  לתחום ה'פופולרי', בחינה סטטיסטית נרחבת של שידור השירים שנבחנו במדיה

תחייה מחודשת בביצועים ועיבודים ב הופעת שירים אלומודרניסטית של היום, -בתקופה הפוסט זה.

יוכם של השירים גם לתחום ה'אמנותי'. ערבי השירה , הצביעו על שאמנותיים מעל במות הקונצרטים

 משלימים את התמונה בדבר השיוך של השירים בהווה ל'תחום העממי'.

 

  

                                                      
 .9100, ישראל More"אחינועם ניני, ארץ, שיר עם התזמורת הסימפונית ירושלים",  133
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, 'האמנותי', 'העממי' ו'הפופולרי'הישראלי בין  דיון שאלת המחקר בשאלת מיקומו של השירסיכום 

 והתיחום ביניהם.
 

 עממי-הכמו) העברי הזמר לתחום שיוכם בדבר פקס בשירים ישראליים שאין עוסקת זו מחקר עבודת

 שירים של רבים סממנים בהם שיש נמצא איכויותיהם את לנתח כשבאים אלא(, כאחד והבידורי

 המחקר לשיח קשור ל'עממי' ה'אמנותי' שבין התיחום שעצם הינה שלי המוצא נקודת. אמנותיים

 אני הזו המחקר עבודת במסגרת. החומר איכות לגבי אובייקטיבית אמירה מייצג בהכרח ולאו המוזיקולוגי

 ממקם אני עצמם השירים את. האמנותי ערכו ואת איכויותיו את, אלו שירים של אנר'הז את לאפיין בא

 את להגדיר מקובל כלל בדרך .ו'הפופולרי' 'העממי', 'האמנותי' – קדקודים שלושה בעל משלוש בתוך

אך כנקודת מוצא ראשונית לדיון  '.פופולרי שיר' או' מסורתי ירש' עם הנגדתו ידי-על'  אמנותי שיר' המושג

 השתמשתי בהגדרות להלן:

 

ידי מלחין )שבדרך כלל פעיל גם בכתיבת סוגות נוספות של מוזיקה -על הוא שיר שנכתב 'האמנותיהשיר '

שרה סימפונית, קאמרית, מקהלתית וכד'(, ומיועד לשירת זמר או זמרת מקצועיים בעלי הכ –אמנותית 

אורטורית, אופראית,  –ווקאלית מקצועית )הפעילים גם הם בסוגות נוספות של מוזיקה קולית אמנותית 

  ליטורגית וכו'(. המבצעים הינם בעלי יכולות קוליות והבעתיות.

 ועל תיאורטי ידע על נשענתו  בתווים רב בפירוט הכתובה' מלומדת מוזיקההאמנותית הינה ' המוזיקה

השיר האמנותי מלווה לרוב בפסנתר, כאשר לעתים תפקיד הפסנתר . ומבצעיה יוצריה של מקצועית הכשרה

 ללכבהקשריו ההיסטוריים והתרבותיים צמח כחלק מ" האמנותי השיר". שווה בחשיבותו לתפקיד הזמר

אליטות אלו  . כולו העם נחלת להיות ברייתו מטבע  נועד ולא משכילות אליטות לתוך הגבוהות האומנויות

 שהן ובתנאים בדפוסים, לצרכיהן שימשה. האמנות הגבוהה פנאי של ושפע כלכליים משאבים בעלותנן הי

 .כמסחריו, כהמוני, מדי כפונקציונלי, כיומיומי שנתפס מה מכל מכוון ניתוק ומתוך, והגדירו קבעו עצמן

 

לתית ומתוך כוונה הוא שיר בעל מבנה סטרופי שחובר על ידי מלחין  למטרות של שירה קהי 'השיר העממי'

מראש שיגיע אל הציבור הכללי ויושר בפונקציות המתאימות לתוכנו ולאופיו )כגון שירים השייכים 

לטקסים הקשורים למעגל החיים המסורתי ולמעגל השנה המסורתי(, השיר העממי מועבר בדרך כלל 

  במסירה שבעל פה מדור לדור.

 

ושת הבידור המסחרי ולאמצעי השידור האלקטרוניים קשור לתרבות האורבנית, לחר 'השיר הפופולרי'

 למושג גם קשורה 'פופולרית מוזיקה'ויזיה, בבתי הקולנוע ובאינטרנט. וההפצה ההמוניים: ברדיו, בטלו

 וברחבת הקפה בבתי, הסאטירי בתיאטרוןבשעתו  נמצא" בידורית מוזיקה"ה את". בידורית מוזיקה"

, בפאבים, בבתי הקפה, באולמות מופעים, באצטדיונים, בהצגות, וכיום נמצא אותה במועדונים הריקודים

בבתי הקולנוע, ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט  –ב'מחזמר', במוסיקה לריקודים ולמייצגים ובמדיות השונות 

 ויורדת, כתיבתה לשעת שיפה מוזיקה, זוהי כלומר ."לשעתה מוזיקה"כלמוזיקה זו  להתייחס ניתן. 

 .ומתפקדת" חיה" היא בה מסוימת תקופה לאחר מהבמה

 

הרעיון העומד בבסיס המחקר הוא שהשיר הישראלי מפאת נסיבותיו המיוחדות נמצא בשטח אפור 

המשתרע בין ה'שיר האמנותי' המובהק וה'שיר העממי' המובהק. השיר הישראלי 'איננו נענה' להגדרות 

ן כתיבת השירים ידוע ברובו, ובזה שהוא הראשוניות של מושגי היסוד בכך שמחבריו אינם אנונימיים, שזמ

תוצר ההיסטוריה בת זמננו ולא תוצר של קנון שעבר מדור לדור. ולמרות כל זאת עם השנים השיר 

 ,השירים העבריים שימשו בפונקציות קהילתיות, משפחתיותש הישראלי קיבל מעמד קנוני כשיר עם משום

חלק . ירה שבעל פה דרך ערבי הזמר והשירה בציבורמסיבות ונפוצו במרחב הישראלי במסבחגים והושרו ב
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מהמלחינים שהלחינו את השירים באו מתוך הקהילה ההתיישבותית עצמה, מהקיבוץ ומהעיר. בנוסף 

לאהבת הארץ, לנופים שבה, לעבודת  לרגשות הכלל הקשורים בשירי ארץ ישראל נמצא ביטוילזאת, 

 האדמה לפיתוחה ולהגנה עליה.

סוגה המאה התשע עשרה, שימש כנקודת המוצא עבורי בהגדרת השיר האומנותי. אולם ליד כפי שנתפס כה

במאה העשרים מדברים וכותבים בשפה מוזיקלית אחרת השונה בתכלית מסגנון הכתיבה של המאה 

עשרה, וכך גם הליד עצמו עבר התפתחויות וגלגולים רבים במאה העשרים. המלחינים הישראליים -התשע

חיים, אוריה בוסקוביץ', שטפן וולפה, אריך וולטר שטרנברג, מרק לברי ואחרים -ל בןבני התקופה כפאו

בשפת המודרנה של המאה העשרים. לא נמצא  כל דמיון בין שירי מלחינים אלו לשיריהם של  כתבו שירים

הזמר העברי אכן  גדולידוד זהבי, מרדכי זעירא, משה וילנסקי וסשה ארגוב. השירים המתוחכמים של 

מים במתכונתן )למרות המודאליות והאוריינטליזמים( ללידר, אך ללידר של המאה התשע עשרה. כדי דו

להיחשב ל"אמנותי" במאה העשרים צריך להיות יותר "מודרני". ולכן גם  שירים מורכבים נוסח וילנסקי 

רני, מתחילים מוד-רק לאחרונה בעידן הפוסט .למוזיקה אמנותית וב לא יכלו להיחשב בעידן המודרניוארג

זמרים של מוזיקה אמנותית לשלב שירים כאלה ברסיטלים שלהם. ולכן בין השירים שניתחתי מוצגים 

עשרה, ולכן -מאה התשעבשירים שניתן להגדירם כאמנותיים לכל דבר, אך לפי הקריטריונים המקובלים 

ג זה מתחיל להתכרסם שנים רבות שירים אלו סווגו במסגרת הזמר הקל העממי והפופולרי. כיום, סיוו

במובן זה שהם חוזרים ונכנסים לרפרטואר הקלאסי של המוזיקה האמנותית דרך ביצוע השירים באולמות 

הקונצרטים ודרך עיבודים אמנותיים לפסנתר, למקהלות ולתזמורת המציגים את השירים במלוא 

הטונאלית המערבית של תפארתם. לזכותם של שירים אלה, שהיותם שירים בעלי צביון שונה מהמוזיקה 

, בשל הניסיון המתמיד לבדל אותם מהמורשת המוזיקלית האירופית, לאור עשרה-תשעהמאה ה

האידיאולוגיה של שלילת הגולה, הרי שעל אף שאינם מודרניסטיים הם אינם אנכרוניסטיים ולפיכך הם 

 .עשרה-בכל זאת אינם משחזרים את עולם הלידר של המאה התשע

ל, ההבחנה בין 'אמנותי' ל'עממי' מפשטת את התמונה מכיוון שהיא מתעלמת מההבחנה למרות האמור לעי

 מעבר שורד הוא אם עממיל הופך רישהפופול טענהב הבעיה את לפתור פשר. א134בין ה'עממי' ל'פופולרי'

 נוטה הראשון. נוספות תרבו מהבחנות מתעלם זה שפתרון אלא, אופנתי להיט של המוגבלים לחיים

 שורשים אחרי מגשש הראשון; אניתבאור לסביבה נוטה השני פסטורלי-חקלאי-כפרי ולםלע להתקשר

 מעצמו כאילו מתפשט הראשון; זר ביבוא בוחל איננו האחרון, מסורתיים וא" ארכאיים, "מייםמקו

בשנים הראשונות בהם . במהותו טכנולוגיה תלוי הוא, אלקטרוניים הפצה באמצעי להיעזר המרב והאחרון

והופצו בעיקר ע"י מנחי שירה בציבור  Sheet Music)וסק, השירים נכתבו בשירונים )ולא בדפי המחקר ע

השירים אינם קשורים לחרושת בידור  ;ומדריכי ריקודי עם; השירים לא היו קשורים בהכרח למבצע יחיד

החל   ההמונים שכן בשנים הראשונות של היישוב הרדיו והטלוויזיה בארץ ישראל לא היו קיימים, רק

אנו מדברים על "מוסיקה פופולרית"  מאמצע שנות הששים והלאההתחילו שידורי הרדיו ורק  0219משנת 

בנוסף, השיר הישראלי הוקלט עם הרכבים מוזיקליים השונים באופיים  במשמעותה המלאה.בישראל 

ופץ בדפי תווים מהרכבי ה'מוזיקה הפופולרית'/'הקלה', הוא לא מזוהה בהכרח עם מבצע מסוים, הוא לא מ

 המאפיינים הנגינה מכלי לחלוטין השונים , הוא הוקלט עם כליםlead Sheet)המקובלים במוזיקה הקלה )

של  Rhythm Sectionכאקורדיון, חליל ודרבוקה בניגוד להרכבים המבוססים על  הפופולרית המוזיקה את

תי, ובעיבודים תזמורתיים )כגון גיטרה, בס ותופים. הוא הוקלט בביצועים של זמר ופסנתר כשיר אמנו

שיריו של וילנסקי(. בהמשך הדרך הוא הצטרף למשפחת המוזיקה הקלה בצורת התזמור המקובלת 

                                                      
 .41-90עמ'  ,אסף: המוזיקה לפני הכל[] 134

 שניהם מתורגמים, People האנגלית המילה גם נגזרת ממנו –" פופולרי" התואר של הלטיני והשורש Folk המילה
 עירוניות-טרום או תעשייתיות טרום בתרבויות הינו העם שירי השראת שמקור מסביר הוא". עם" למילה בעברית
 הרגילה שכבר אורבנית תרבות של תוצר, יותר אוחרתמ תופעה שהינה, Pop Music –" פופולרית מוזיקה" לעומת

 .מסחרית והפצה שיווק ושל המוני ייצור של לטעם עצמה את
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נובה ועוד(; לכל זאת -במוזיקה זו ובסוגים המוזיקליים בהם הוא השתמש )טנגו, פוקסטרוט, סווינג, בוסה

ותר מחדש בעיבודים ובתזמורים חדשים אוסיף את זה שהשירים המוקדמים הוקלטו בתקופה מאוחרת י

 המוזיקליים הביטויים ששניוהם מושמעים גם היום ומופצים באמצעי המדיה השונים. עולה מכך 

 תחום כאןומתהווה , בזה זה להתערבב נוטים והם טהרתם על להופיע מרבים אינם לכאורה המנוגדים

 ניצב ישראל ארץ שירי של אנר'הז כיסי הטוען ואכן תפיסה זו רווחת אצל חוקרים כאדווין סרו .נוסף אפור

 .הפופולרי לשיר העממי השיר שבין התפר קו על

 ומם והצגת ההתרשמויות העולות מהםאיסוף הנתונים, סיכ

, אני משתמש במרחב האמנותי, העממי והפופולריהשירים  מיקומם של על כדי לקבל תמונה שלמה 

דה והקשרי הביצוע. ניתוח השירים יחשוף את האלמנטים בשלושת הכלים: הבחינה האנליטית, עבודת הש

תבחן את עבודת השדה האמנותיים של השירים ויצביע על מיקומם של השירים בין האמנותי לעממי, 

הרלוונטיות של השירים לימינו ואת שיוכם בהווה למרחב השיר העממי. עבודת השדה בצירוף לשאלונים 

מידת השימוש בשירים שנבחנו במסגרת השירה בציבור, ותבדוק  שמלאו מנחי השירה בציבור, תצביע על

אם שירים שנראו בעינינו כאמנותיים בעקבות הניתוח עדיין מושרים כשירי עם, דבר זה יחזק את הנחתי 

בחינת הקשרי הביצוע )באולמות הקונצרטים, בפאבים, בערבי  בדבר מיקומם של השירים בתחום האפור.

עוד( יצביעו על היבטים נוספים בדבר מיקומם של השירים בין התחומים שירה בציבור, בהופעות ו

 האמנותי, העממי והפופולרי. 

 

 שקדקודיו משולש להתוויתי מוד, אלו ןכגו מובהקים בלתי אפיונים עם הסבוכ מציאות עם להתמודד יכד

 הן העיקריות המנוגדות הסקאלות שתי. סימטרי איננו לשהמוד אלא. יוהפופולר העממי, האמנותי הם

 האחרונים כשהשניים, יהפופולר ולקדקוד העממילקדקוד  האמנותי הקדקוד בין הנמתחות הצלעות

קודים דהק מיקומו ביחס לשניככל שהשיר קרוב יותר לקוטב האמנותי כך . המשולש בסיס את יםמהוו

הראש שלו הגיאומטרי של משולש שווה שוקיים שזווית  המבנההתחתונים פחות חשוב וזה תואם את 

דקוד האמנותי, כך נעשה מיקומו בין הפופולארי לעממי משמעותי ולהפך, ככל שהשיר מתרחק מהק חדה.

כאשר קשה להכריע על איזו צלע למקם שיר נתון הרי שהוא מוצא עצמו ממוקם לאורך האנך היורד  .יותר

את  בר אחת הצלעות.מהקדקוד האמנותי לעבר בסיס המשולש, שם הוא יוטה לכאן או לכאן; כלומר, לע

 מסקנותיי בדבר מיקום השירים במרחב האמנותי, העממי והפופולרי הבאתי לידי ביטוי בעזרת ציור של

שווה שוקיים, ששוקיו ארוכות מבסיסו. בקדקוד העליון  מיקמתי את השיר האמנותי, ובבסיס  משולש

דה שבבסיס העבודה עומדת מיקמתי את השיר העממי והפופולרי. תיאור זה ממחיש את העוב–המשולש 

ההנגדה של הביטוי האמנותי עם שני הביטויים האחרים העממי והפופולרי. בתוך משולש זה אני ממפה את 

השירים לאורך האנך מהקדקוד העליון לבסיס עם הטיה מסוימת לימין או לשמאל, כלפי שני הקדקודים 

קודים התחתונים פחות דהק ביחס לשנימיקומו ככל שהשיר קרוב יותר לקוטב האמנותי כך  התחתונים.

ולהפך, ככל  הגיאומטרי של משולש שווה שוקיים שזווית הראש שלו חדה. המבנהחשוב וזה תואם את 

כאשר קשה  .רי לעממי משמעותי יותרנותי, כך נעשה מיקומו בין הפופולדקוד האמשהשיר מתרחק מהק

ממוקם לאורך האנך היורד מהקדקוד  להכריע על איזו צלע למקם שיר נתון הרי שהוא מוצא עצמו

  האמנותי לעבר בסיס המשולש, שם הוא יוטה לכאן או לכאן; כלומר, לעבר אחת הצלעות.

 

את הנטייה לאחד צדדים ה'פופולרי' או ה'עממי' הגדרתי בעזרת מאפיינים שונים. ביחס לאפיון ה'עממי', 

וע העממיים בפונקציות קהילתיות התחשבתי בתפוצת השירים בערבי השירה בציבור ובהקשרי הביצ

ומשפחתיות. ביחס לאפיון ה'פופולרי', התחשבתי בשיוכם הז'אנרי של השירים לסוגי המוסיקה הקלה 

)כסווינג, טנגו וכו'(, במבנה השיר, בצורת העיבוד והתזמור שלו, בהקשרי הביצוע שלו כמוזיקה בידורית 

רי הביצוע של השיר )בהקלטות מסחריות ובתפוצתם )לתיאטרון הסטירה, לריקודים ולבתי הקפה(, ובהקש

 באמצעי המדיה וההפצה ההמוניים(.
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 מאד סמוך, האמצעי האנך על 'וים מעיין על בלדההשיר ' אתנמצא  וילנסקי של 'לש'משובלדוגמא: 

הפופולרי וזאת  לקדקוד יותר ךסמו, ולריפפו-תיהאמנ הצלע על וצלחת לימוןהשיר ' את; האמנותי לקדקוד

עיקר בגלל השיוך ה'סווינגי' שלו המתקשר לעולם המוזיקה הקלה האמריקנית; ואת השיר 'כלניות' ב

במרכז המשולש, בהיותו ניחן בכל המרכיבים במידה שווה פחות או יותר לעבר שלושת הקדקודים. בסופו 

ר זה כשלעצמו של דבר, הניסיון למפות את השירים איננו חותר לדיוק 'גאומטרי' והוא פרשני באופיו. דב

 מצביע על קיומו של ה'אזור אפור' בו ניתן למקם את השיר.

 

 

 

 

 

 שיר אומנותי

 שיר פופולרי עממישיר 
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 . הניתוח המוזיקלי 2

 

  מרדכי זעיראא. 

 

 

 השירים שנבחרו לבחינה:

 היו לילות .1

 לילה לילה .2

 מה אומרות עינייך .3

 שני שושנים .4

 ליל גליל .5

 ככה כך ולא אחרת .6

 השיר אלייך .7

 נגן עוגב .8

 חולצה כחולה .9

 על גבעות שיך אבריק .11

 

 

, אלדמע גיל בעריכת, 1"זעירא מרדכי המלחין משירי – לילה לילה" הספר מתוך לקוחים התווים

, כשלושים שנה לאחר מותו של זעירא 1998הספר יצא בשנת . אחרת במפורש יןצו כן אם אלא

 .נכתבו ע"י גיל אלדמע  זעיראשל  הפונקציות ההרמוניות ללחנים. (11811968)

 

 

 

 

  

                                                           
 .1998וחינוך בע"מ, ת"א, , עורך: גיל אלדמע, מפעלי תרבות לילה לילה: משירי המלחין מרדכי זעיראמ. זעירא,  1
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 "היו לילות"

 מלים: יעקב אורלנד

 

 1.1.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

, כנראה סמוך לזמן 1939 -י זעירא ב"ע ע"י יעקב אורלנד, והולחנו והמלים של השיר "היו לילות" נכתב

לנד" נמצא בשירים רבים כמו גם הצמד שאציג בשיר הבא ראו-השילוב של הצמד "זעירא כתיבתו. 

אלתרמן". במשמעות "הצמד" כוונתי לכך שאנו מכירים את  רוב השירים האלה כמקשה אחת -"זעירא

מעמד מיוחד של שילוב אומנותי, המעוצבת הן מהלחן והן מהטקסט. והם מציבים את השירים האלה ב

 אותו אבחן בשירים הנ"ל.

שכבות העם והושר הן במסגרות משותפות של שירת רבים, והן ע"י טובי המבצעים כגון:  בכלהשיר התקבל 

דבר  אסתר עופרים, שושנה דמארי, ריטה, גיתית שובל, כוורת, רוחמה רז, רונית אופיר, לאה דגנית ועוד

הרבים וגם  ליבם ואוזנם של  על איכות השובה גם את מסוימתיות שלו, ובמידה המעיד הן על הפופולאר

 מבצעים מעולים.של 

, השירים בעיבודם 2של הזמרת אחינועם ניני עם התזמורת הסימפונית ירושלים  תקליטורלאחרונה יצא 

שעטנז בין השיר של אילן מוכיח עם נגיעות של גיל דור, בניצוחו של אילן מוכיח. בתקליט המעבד1ים עשו 

 שתו" של המשוררת רחל אותם הלחינו אחינועם ניני וגיל דור.ות" בלחן של זעירא, לבין השיר "א"היו ליל

 3עיבוד השיר והביצוע הינם מבריקים ויפים, אולם עצם השילוב בין שני שירים הינו נושא לדיון בפני עצמו

השיר מנהל "דיאלוג" חי עם היצירה שאין המקום כאן להרחיב עליו. עם זאת, אני רואה מכאן ש

                                                           
 .(2111 אפריל,  הליקון) שיר, ארץ, ירושלים הסימפונית התזמורת עם ניני אחינועם 2

, באתר האינטרנט "הבמה", בו הוא 2111וראה לדוגמה את  דבריו של עמוס אורן במאמרו על פסטיבל ישראל  3

 http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=8&Area=0&ArticleID=15029אומר: 

 אין בהזדהות, שלה הקולי המצלול יפי בכל ביצעה אותו", אורי" הרווח בשמו המוכר, רחל של" עקרה" אחרי "דווקא

 ביותר הגדולים הלהיטים אחד הוא ומדוע נפסק הבלתי קסמו סוד את להסביר כדי רק, פניה על שפוכה וכשנהרה קץ

 הישראליות הקלאסיקות אחת את איתגרה היא...(, המלים את להבין מבלי גם לה מאמינים ושם) ל"בחו שלה

 אולי, עופרים אסתר של המסחריים וסימניה הכותרת מגולות ואחת, זעירא ומרדכי אורלנד יעקב של מכולן הגדולות

 . לעולם ישראל שייצאה ביותר הגדולות הזמרות אחת

 למרות) עוינת השוואה מפני חששה אולי - המוכרת במתכונתו השיר עם התעמתה לא, קץ אין ובתבונה בחוכמה, ניני

 המשוררת של פחות מוכר אהבה שיר", אישתו" של מבריק בשילוב אותו לעבות בחרה אלא(, סיבה שום לה היה שלא

". לילות היו" בתי בין, דור גיל עם במשותף הלחינה אותו( דלעיל" עקרה" עם ההמשכיות את השיגה ובכך) רחל

 ! מופלאה? התוצאה

 את העצים, כזמר וגבוה בהיר, נשוי לאהוב כנראה ממומשת בלתי בכמיהה עוסקים שניהם, השירים שני בין הדיאלוג  

 בל ובעיקר, ורלוונטי לגיטימי, אישי חותם והטביעה, המוכרת היצירה עם ניני של האמיצה ההתמודדות את, השיר

 העיד רק הקהל של והממושך החם החיבוק. לגמרי שלה יצירה, חדש לשיר" לילות היו" את הפכה היא. משלה יימחה

 נצרבים כאלה מרגשים רגעים. העברי הזמר של העצר כיורשת הכתרתה על וגם, האמנותית ההעזה הצלחת על

 ! בראבו. קריירה עושים וגם בתודעה

 מוסתרת בלתי בהנאה ביצעה שניני ומרתקים מפתיעים ים'קולאז מכמה לאחד מצוינת דוגמה גם היה" לילות היו"  

 היריעה רחבי כשהתזמורים, גדולה סימפונית תזמורת בעזרת רק לבצע ניתן הסתם שמן תצריפים. הקהל של לחדוותו

 ונישנה חוזר נושא, ליד עם במשחק המוזיקלי המצע את להעשיר מאפשרים אלא והביצוע השיר את מאדירים רק לא

 ריתם עם לעשותם ניתן לא, ודור ניני של למוזיקליות הכבוד כל עם. לבוא ההמשך על ומבשר צץ, וגלוי חבוי, במהלכו

 . בלבד סקשן
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פופולארית המאד עכשווית של ימים אלה. ועצם העיבוד הסימפוני והביצוע של זמרת בעלת -האומנותית

 יכולות קוליות מרשימות מציעים הצצה נוספת לפן ה"אומנותי" של השיר.

 

 הטקסט:

רגיל( כפי שמקובל בשירי זמר,  "ריפריין"הטקסט בנוי מששה בתים וקודה, כאשר אין לו פזמון חוזר )

להלן נראה את הסיבות לצורת  וקודה.  2*  (+ פזמון 1א + א)אולם הוא הולחן ע"י זעירא בצורה של 

 הלחנה זו.

לכאורה מדובר בטקסט קונקרטי הקשור לתקופתו, אולם מעיון בשיר נראה כי המשורר הצליח להתרומם 

 עכשווית. מעל לזמן, והנחיל לנו שיר נוסטלגי עם אמירה

 

 עבר, הווה עתיד

נית של המספרת החווה אותם בהווה "אני אותם עבר "היו לילות" אולם הוא מקבל תפהשיר פותח ב

 זוכרת" )היום( אולם התיאור מתרחב לתחושות של המספרת דאז "עמדה )אז( עגלת חיי העמוסה(.

החטיבה השלישית( המספרת "והוא נגש" מספר על העבר בצורת פנייה ישירה למספרת. אולם בפזמון )

 ."הוא היה אז בהיר" –עוברת לתיאור בגוף שלישי 

דבר היוצר לנו מעין  –בחטיבה הרביעית, יש חזרה על שורות הפתיחה "היו לילות, אני אותם זוכרת" 

מעניין שגם "הפזמון החוזר" איננו פזמון מובהק, שהרי רק  !ל הבתים דווקא ע שורה" המבוסס ןופזמ"

רונה שלו חוזרת במדויק. אגב החזרות בפזמון מעניינות: השורה הראשונה נבדלת לחלוטין, השורה האח

בשורה השנייה קיימת אסוציאציה בין "השדה הרחב" לבין "שדות רחוקים", בשורה השלישית ההקבלה 

  מתחזקת סביב עניין הכותונת הנרקמת והכותונת המרוקמת, ולבסוף, השורה הרביעית חוזרת במדויק!

 מתמשך:-רעב

בשיר נמצא צורת עבר מיוחדת שאינה נהוגה בעברית "עבר מתמשך". לראשונה אנו נתקלים בה בבית 

בזמן מרחיב את השימוש המשורר  בחטיבה החמישיתרוקמת" ו הייתיהשלישי במילים "ואני לו כותונת 

המספרת חוזרת להווה ושואלת אותנו "אי אנה וה "היה הולך", "היה נושא דמותי". בבית החמישי הו-עבר

זה הלך ולא שב". בחטיבה השישית, המספרת ממשיכה בצורת זמן שאיננה רגילה בעברית מעין "עבר 

אובדן המתמשך. "אז הייתי בוכה, אז הייתי נדהמת" דבר המעצים אצלנו את התחושה של ה –מתמשך" 

 נכי עוד נושאת כתנתו המרקמת".ואכן המספרת מעצימה את זה בשתי השורות הבאות "א

 

 יציאה מגבולות הזמן הקונקרטי

המשורר מעלה את השיר מרמה קונקרטית לרמה גבוהה יותר, ע"י כך שהוא מעלה את הסיפור למימד 

מצאת במקום אוניברסאלי. אותה אישה1בחורה1נערה החווה את מימד הבדידות והקושי של הקיום הנ

שיותר משהוא מתאר מצב ביניים גיאוגראפי הרי שהוא  -אולם המקום גיאוגרפי "בין דגניה לכינרת",  

 . "עמדה עגלת חיי העמוסה"כלל אנושי'  -מתאר מצב ביניים "קיומי 

ייתכן ואכן עגלתה אמנם עמוסה במטען חייה, אבל אולי דווקא בגלל זה היא תקועה  באמצע הדרך ודרוש 

נושא הסיפור במקום מצב הביניים שהיא שרויה בו.  מי שיבוא ויחלץ אותה, דהיינו יעניק לה מצב קבע

"שמעי אלי  –במימד הבדידות  הן"אני בניתי בית לשבתך",  –הן במובן הקיומי  הבעיהעונה לנשוא 

"אני אנהג ביום את עגלתך" הן במובן הצר, והן במובן  –קטנטנת" )נימה אישית זוגית(, והן במימד הקיומי 

                                                                                                                                                                      
 כפרשנית ניני של והאיכויות היכולות להפגנת כר גם אלא, התזמורת של והמספרי הכמותי היתרון רק לא וזה

-א עם - דרמטית-תיאטרלית וכמגישה וירטואוזית כווקליסטית, מחוננת כמלחינה, מלידה כמאלתרת, טקסטים

, השופע החן, המוזיקלית השליטה עם, מדריכות-המסבירות הידיים תנועות עם, הקוליים ומעברים קאפלות

 .המהפנטת" והקלילות
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והטרגדיה האישית שלה היא בכך  באופן המלא ביותר. "עמדה עגלת חיי", כלומר, הוא נושא בנטל –הרחב 

 שמי ששם עצמו כמועמד הכזיב ונגוז. 

 

 ענייני מיגדר

היינו מצפים שדברים מסוג זה תכתוב המשוררת רחל,  מוזר שאורלנד מדבר בשיר זה בלשון נקבה. 

גם כאן העגלה ממוקמת  .אלומות לא נתתי קולי בשיר" שאומרת באחד משיריה: "ממרומי עגלה עמוסת

כנרת שלי"(. באסוציאציה פרועה זה מזכיר לי גם את דברי "החזון איש" לבן  יכמדומני בסמוך לכנרת )"הו

ז"א שהעגלה העמוסה כמטפורה  גוריון בדבר העגלה הריקה שצריכה לפנות את הדרך בפני העגלה העמוסה.

 .זה אכן השיר איננו סתם תמליל לשיר זמרי אכן מושרשת במורשת. ובמובן של אישיות מלאה מטען רוחנ

  עם זאת המוטיב "אי אנה זה הלך לו ולא שב" מקנה לשיר אופי של שיר עם.

 

 שימוש בפאראפרזות על התנ"ך:

חּור" - 4הגבוה מכולם –דימוי האהוב מזכיר את שאול המלך  טֹוב בָּ ֵאל ִמְבֵני ִאיׁש ְוֵאין וָּ ּנּו טֹוב ִיְשרָּ  ִממֶּ

ה ִמִשְכמֹו ַמְעלָּ ֹבהַ  וָּ ל גָּ ם-ִמכָּ עָּ אּול ַוַיַען" - 5על שמואל נאמר –, העניו "הָּ ר ׁשָּ ן ֲהלֹוא ַויֹאמֶּ ֹנִכי ְיִמיִני-בֶּ  ִמַקַטֵּני אָּ

ֵאל ִׁשְבֵטי ה ּוִמְׁשַפְחִתי ִיְשרָּ ל ַהְצִערָּ הְולָּ  ִבְניִָּמן ִׁשְבֵטי ִמְׁשְפחֹות-ִמכָּ ר ֵאַלי ִדַבְרתָּ  מָּ בָּ ה ַכדָּ אותו שאול ". זהו ַהזֶּ

ֵאל" - 6והרי יוסף הוא אשר נתפרה לו כתונת הפסים –שיוצא "מבית יוסף" ולא "מבית יהודה"  ַהב, ְוִיְשרָּ  אָּ

ת ל יֹוֵסף-אֶּ יו-ִמכָּ נָּ ן-ִכי--בָּ ה; לֹו, הּוא ְזֻקִנים-בֶּ שָּ ת, לֹו ְועָּ גם המילה "תכלת" יש לה משמעות .   ".ַפִסים ְכֹתנֶּ

במשמעות של נקיות, וגובה רוחני כפי שמסבירים חז"ל בעניין פרשת  לית שכולה תכלת","ט –מסורתית 

  7שהתכלת של הציצית מזכירה את השמים, והשמים מזכירים את הקב"ה. –ציצית 

ניתן לפרש את "הליכתו" של אותו אהוב, כנטישה או כמוות. אם נלך בכיוון בו האהוב נהרג או מת, הרי 

המלים "כותונת של תכלת עם  ש"חיה רעה אכלתהו".  -  8הכתונת מזכירה את כתונתו המרוקמת של יוסף

 .9פרח זהב", מזכירה לנו גם את בגדי הכהן הגדול

מכיוון שהוא מעולם לא לבש את הכותונת. היא נשארה אצלה מכיוון  אמנם זוהי אסוציאציה לא מדויקת,

אבל הכותונת כשריד שלו מזכירה את יעקוב עם כותנתו של  שהוא נטש לפני שסיימה את מלאכת הרקמה.

 יוסף.

שיר הפניה מ הגידו נא, היש בכם יודע"  המזכירה את" –לקהל  פנייהיש שיר של הבחטיבה החמישית 

הַהִגי"10השירים  ה, ִלי דָּ ֲהבָּ אָּ ה, ַנְפִׁשי ׁשֶּ ה ֵאיכָּ ה, ִתְרעֶּ ִים ַתְרִביץ ֵאיכָּ ֳהרָּ ה; ַבצָּ מָּ ְהיֶּה ַׁשלָּ ְדֵרי ַעל, ְכֹעְטיָּה אֶּ  עֶּ

יָך  " . ֲחֵברֶּ

 

  

                                                           
 שמואל א', פרק ט', פסוק ב'. 4

 שם, כא'. 5

 בראשית, לז', ג' 6

, לים דומה שתכלת מפני? הצבעונים מכל תכלת נשתנה מה: מאיר' ר "אמר: ב"ע ג"מ התלמוד הבבלי, מסכת מנחות 7

  .הכבוד" לכסא ורקיע, לרקיע וים

ה" –בראשית לז' לג'  8 ר ַוַיִכירָּ ת ַויֹאמֶּ ה, ְבִני ְכֹתנֶּ ה ַחיָּ עָּ ְתהּו רָּ לָּ ֹרף; ֲאכָּ  ".יֹוֵסף, ֹטַרף טָּ

שּושמות כח' ו' בעניין בגדי הכהן הגדול: " 9 ת, ְועָּ ֵאֹפד-אֶּ ב:  הָּ הָּ ת זָּ ן ְתֵכלֶּ מָּ  " ומעיל הכהן הגדול ְוַאְרגָּ

 שיר השירים, א', ז'. 10
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 ניתוח פרוזודי

 מבי.אמעיון ראשוני בחטיבה הראשונה הרי שמדובר על פנטמטר י

-    -          -        -         - 
 ,כרת-זו תם-או ני-א, לות-לי יו-ה

-     -          -       -        - 
 ,שא-א מי-י סוף עד תם-או ני -א

-      -          -        -        - 
 ,נרת-לכי יה-דגנ בין לים-עו-מש-ב

-      -        -       -         - 
 .סה-מו-ע-ה יי-ח לת-עג דה-עמ

 

 
 
. אולם ההתחלה עמוסה"( –כנרת", "אשא  –המתחלף לסירוגין )"זוכרת סדרה זו תומכת בהדגשת החרוזה

 אלא את "היו". ננסה להסדיר את הטקסט בשלושה רבעים. "לילותמילה "ה את השאיננה מדגי
 

 משקל משולשב הטקסט  ניסיון להסדרת 

 
2          .3      |     .1          .2          .3       |     .1          .2          .3     |     . 
-            -                       =-             -                        =-           - 

 -ני    או  -רת___ א   -כ  -זו  תם  -ני    או -לות  א    -יו  לי   -ה       
        |     .          .1          .2          .3       |     .1          .2          .3     |     . 

  -עו -מש   -שא______ ב     -מי  א   -תם  עד  סוף י            

        |     .          .1          .2          .3       |     .1          .2          .3     |     . 

 -דה  עג -מרת____ע  -נ   -כי    -יה   ל-לים בין דגנ            
        |     .          .1          .2          .3       |     .1          .2          .3     |     . 

 סה ________   -מו    -ע   -ה  יי     -לת  ח                         
 
 

בהפוגות, והיא תומכת בהבנת הטקסט כאשר ההדגשות  ת, שכן היא ממעטכאופיטמליתהסדרה זו נראית 

ם החשובים כגון: לילות, המשעולים )אם כי בלית הינן על ההטעמות הנכונות ברוב המקרים, וכן על הדברי

עם זאת הסדרה זו הינה קומפקטית מדיי, ואפשר לרווח  "(.ייברירה היא מחלישה את הצירוף "עגלת ח

"יצאנו אט____חיוור היה  – 11דגם הידוע של השיר "יצאנו אט"אותה במסגרת ארבעה רבעים לפי ה

זוגיות הוא בהתאם -להלן הסדרה גמישה במשקל מרובע, בה הריווח של הטקסט בשורות האי הלילה".

 לטקסט. 

 

3          .4        |     .1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
 -ני   או    -________  ארת    -כ   -תם  זו  -ני   או   -_____  אלות    -יו     לי  -ה       

              |1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
 -עו -מש    -___________  בשא      -__אמי____    -תם  עד סוף י  

              |1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
 -דה  עג -רת__________עמ -נ    -כי   -יה   ל -_____בין   דגנלים  

              |1          .2       .   3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
 ______________סה    -מו   -ע    -יי_______ה   -לת ח  

 

מהתרשים לעיל עולה שאין כאן דפוס אחד המסדיר את כל השורות ובמובן זה זו איננה "הסדרה" קפדנית, 

רה הקודמת המשולשת והקומפקטית.  הסדירות מתגלה בסופי גמישה של ההסד אלא יש כאן הרחבה

ביט )הביט החזק( של התיבה הזוגית )ההברה המודגשת -השורות, כשהחרוז נופל תמיד על הדאון

                                                           
שירם של חיים חפר ודוד זהבי "יצאנו אט" אף הוא בנוי בפנטמר היאמבי, וראה התייחסות לשיר בפרק ניתוח  11

 השירים של דוד זהבי.
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", על חיי-בהסדרה(. בשורה הרביעית הארכת המילה "חיי" מהווה פיצוי לנפילת המילה המוטעמת "עגלת

 הפעמה החלשה יחסית. 

הברות שאינן מתחלקות לשניים. ההסדרה  5 -איננו סימטרי מטבעו, שכן הוא בנוי מ הפנטמטר היאמבי

המרובעת שהוצעה לעיל, מממשת את סימני הפיסוק באופן יפה ומחלקת את הפנטמטר לחלוקה טבעית 

 שאיננה סימטרית.

 ! כפי שנראה להלן, זעירא כופה על הטקסט חלוקה סימטרית 

 
 

 המלחין גרסת
 
 
4     |     . 1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 

            =-                     =-                         =-                      =- 
 -רת____  א  -כ   -תם  זו   -ני  או     -לות,_____  א  -יו_____   לי     -ה      

             |1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
 -שא_________________ ב    -מי   א    -תם עד  סוף י  -ני  או 

             |1          .2          .3          .4      |     . 1          .2          .3          .4     |     . 
 רת___ עמ  -נ     -כ -יה  ל -לים_____ בין      דגנ   -____ עו-מש 

             |1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
  סה________________   -מו   -ע    -יי   ה  -לת  ח  -דה עג 

 
 
 

 נראה שזעירא לא בחר בדרך הסלולה שהוצעה לעיל. ידור שהצענו לבין סידור המלחין, ההשוואה בין הסמ

 "היו לילות, אני אותם זוכרת". –הטקסט הפותח מופרד בפסיק 

המלחין מחלק את המשפט לשניים בעקבות הפיסוק של המשורר, ומאריך את החלק הראשון ליצירת שני 

. דבר זה איננו מתנגש עם משמעות השיר ואף בתנועת המטוטלת המלודית שלהםחלקים השווים במשכם ו

-לילות, ויקליות נופלות במקום הנכון. היו מעניק למלים נופך נוסטלגי ומהורהר. בנוסף ההטעמות הלקס

 אותם זוכרת. אני

צורה זאת נוחה לשורה הראשונה, אולם בשורה השלישית ההולכת בעקבותיה, נוצרת בעיה בחיתוך 

לים ", אולם ההדגשה על ההברה "לים" עדיין נשמרת, ודבר זה מותר  –עו -מש **-"ב –"המשעולים" ל 

 חריהן.במסגרת פזמון בו הנוהג כי השורות הראשונות מכתיבות את הבאות א

בשורה השנייה והרביעית, הסידור של המלחין תומך בחריזה בסוף המשפט, וכן בפרשנות של המלים 

 "אשא" ו"העמוסה" כמלים חשובות המשאירות מקום להרהור.

 . בכל שתי שורות אנו מקבלים אנו הולכים מהמפורק אל הרציףמבחינה מטרית  בנוסף: 

 [(1/2 + 1/2) + 1] + 2 

שתי התיבות של השורה הראשונה מפורקות והשתיים של השורה השנייה רציפות. ובתוך השורה  

 הראשונה עצמה: ההמסטיך הראשון מפורק והשני רציף. 

 

חלוקה  שלו. סימטרית שלא ללכת בדרך הסלולה של הסדרת הטקסט, אלא בחלוקה זעירא בחר  ,לסיכום

שכן היא מבטאת את הרוח של זוהי הסדרה גאונית ממש, יצרה התפתחות טבעית מהמפורק אל הרציף. זו 

מקצים  –הטקסט המהורהר "היו לילות" בדומה לדרך בה מספרים סיפורים נוסטלגיים של "היה היה" 

 זמן למעבר אל העבר או אל הגעגוע. 
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 הפזמון:

 ___ UUבארבע תבניות אנפסטיות   ניתן להצגההפזמון 

 

U     U     __U   U   __U  U   __UU __ U 
 ,מר-ז-כ ה    -בו-ג -ו   היר-ב אז     יה-ה הוא

 
U     U     __U   U     __U U   __U  U  __ 

 ,חב -ר-ה  דה-ש -ל   לות-ג   -ע    הג   -נ   )הוא(           
 

U     U     __U U     __U U   __U  U  __ 
 ,-ק -רו תי -יי-ה נת  -תו  -כו לו    ני -א     -ו
 
U     U       __U   U   __U   U   __U  U __ 

 .הב-ז  רח -פ עם לת -תכ של נת -תו -מת     כו
 

 המלה "הוא" בשורה השנייה מהווה חריגה ואפשר להסדירה ע"י חטיפתה במהירות )"צימרמן"(.

 מלבד זאת הפזמון מצביע בבירור על תבניות אנפסט.

 להגיע להסדרה אופטימלית:בצורות שונות כדי ננסה להסדיר את הטקסט 

 
 :618הסדרה ב 

 
       2    3   4    5   6         |1    2    3    4    5    6        |1    2     

 מר  -|    ז-ה  כ  –בו   -ג   -|    היר ו     -יה  אז ב-הוא ה     
 

             3   4     5    6       |1     2    3    4    5    6       |1    2     
                  -                                    =-                     = 

 ר   |   חב  -דה   ה  -ש  -|    לות  ל-ג  –הג   ע   -)הוא( נ   
 
 

"בהיר" מקבל את חשיבותו, תוך שמירה על ההטעמה הלקסיקלית הסדרה זו תומכת בטקסט, כאשר ה
  אך אין היא פותרת את ההברה העודפת.  והרטורית.

 
 

 בתוספת הפוגות: למשקל מרובעכדי לפתור את בעיית ההברה העודפת אפשר לעבור 

 2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
 -___ה    כ-בו    -ג    -היר__  ו      -יה  __  אז   ב  -הוא  ה 

   1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4          .| 1        . 
 חב__ |   -ר   -דה____ה   -ש    -לות__ל       -ג   -הג___  ע   -מר  הוא נ   -ז   
 

)בת שלוש  זה מניח את הדעת מבחינת ההטעמות אך הוא מסורבל מידיי: הקדמה ארוכה מידיי פתרון

 פעמות(;  מתהוות בעיות בתפר בין הבית השני לפזמון. 

 
 ן:הפזמון ע" המלחי להלן הצגת

 
 )כל שתי שורות שוות לשורה אצל המשורר( :414 –המלחין מסדיר את הפזמון ב 

 
 1שורה מס 

1     .    2    .     3     .    4     .         |1     .    2         .3     .    4    .      | 
         =-                   =-                          =-              =      - 

 ___________________|      היר   -אז  ב___יה  __ -הוא__ה 
 
1         .2         .3         .4          |    .1         .2         .3         .4    |      . 
 מר_________________  -ז   |        -ה   כ__--__  בו -ג __   -ו 
 

 2שורה מס 
1         .2     .    3         .4          |    .1         .2         .3         .4    |      . 

 __________________|     לות     -ג   -ע__   הג __  -נ __הוא 
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1         .2         .3         .4          |    .1         .2         .3         .4    |      . 
 ר   |    חב____________________ –ה   __  דה___ -ש__  -ל
 

 3שורה מס 
1         .2         .3         .4          |    .1         .2         .3         .4    |      . 
 ________ נת _________-לו  כו    |    תו __ ני ___ -א  __   -ו
 
1         .2         .3         .4       |    .   1         .2         .3         .4    |      . 
 -כו ____________מת__-|     ק -רו   תי__ -_________ יי ה
 

 4שורה מס 
1         .2         .3         .4          |    .1         .2         .3         .4    |      . 

 ___לת ____עם________-|     תכ      של ______  נת ___  -תו 
 
1         .2         .3         .4          |    .1         .2         .3         .4    |      . 

         =-                   =-                          =-                    =- 
 ___________________|    הב  ___   -ז___  רח______   -פ 
 
 

תרון אחר, " כקדמה, הוא מצא פ-הוא היה אז באת המלים " המלחין איננה שגרתית. במקום לסדר הסדרת

ע"י זה הוא מייצב את הרישא של הוא לוקח הברות ומאריך אותן, ובעצם מכפיל את המשקל המוסיקלי. 

 רחבי היקף(.המשפט, ובנוסף לכך הוא מצמצם את המנעד המלודי )בניגוד לבית של השיר הפותח במנעדים 

 . כובדבנוסף, רוב ההברות נופלות על הפעמות, וזה מה שאינו שגרתי. זה מקנה לא רק איטיות כי אם 

ית לדוגמה במוסיקה הקלסכפי שנמצא   (Funeral March) "מארש אבל"ע"י כך אנו מקבלים תחושה של 

"חופשה באדום", שם  - גרועמוס אטינ הישראלי של סשה ארגוב , או כפי שנמצא בשיר12שופןרדריק פאצל 

, מרמז "אדוםסה -רור אין כני-"רק תמ  -ע"י הצבת הברה על גבי פעמה מוסיקלית הפזמון פועל בדרך דומה

 שאמנם החייל בחופשה, אך מי יודע אם ישוב לחופשה נוספת...

האטת הפזמון עולה בקנה אחד עם האטת הבית. אלא שהאטת הפזמון מקנה לו צביון של מארש אבל 

 והאטת הבית מקנה לו צביון יש היזכרות נוסטלגית.

  כדוגמת:  יש לציין כי בחצי השני של השורה השלישית, ובשורה הרביעית יש האטה נוספת של קצב הטקסט

 ."______מת________-ק-רו   תי-____ -יי-____ -" ה

 

 לסיכום:

עולים בין דגניה לכנרת" המילה -)דוגמת "במש טקסטביחס להלחנת ה מוחלט איננו נוהג בחופשזעירא 

 שיר כפזמון, תוך כדי שהוא מכילה את  , אלא הוא מלחיןהראשונה נחתכת לשניים בגלל המלודיה(

גם כשאין לכך הצדקה פרוזודית(.  אולם הדרך בה הוא פועל )החלטות מלודיות על השורות הבאות 

  להגדרת השיר בתחום האפור שבין עממי לאומנותי. בהלחנת הטקסט ובעיצובו המלודי וההרמוני תורמים

 

 נה והאחרונה זהות וכל השאר לא.שבכל מחצית שיר )שלושה בתים( השורה הראשומעניינת העובדה 

 

  

                                                           
 2' מס לפסנתר הסונטה של השלישי רקהינו הפ, 1837 נתנכתב בש  לפסנתר האבל מארש, 35פרדריק שופן, אופוס  12

 .מינור במול בסי
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 ניתוח מלודי הרמוני

 1.1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 
 –הבית 

כאשר זעירא פותח "רמות מלודיות"  גדולים.מרווחים בקפיצה –המלודיה פותחת ב"מחווה רומנטית" 

 יאוש.יהאחת בטסיטורה הגבוהה והשנייה במנעד הנמוך. יש לנו מעברים רגשיים בין תקווה ל

 , והמשפט המסיים חוזר לטוניקה.III -המשפט הפותח מתחיל בטוניקה ומסיים על הדרגה ה

 מוסה" ."עמדה עגלת חיי הע - את המצב ה"תקוע" של המספרת דבר זה מדגיש

 דרך "ההגשה" של הצלילים הינה בעזרת צליל "שכן תחתון". 

נשאר כ"צליל חסוך" בו משתמש זעירא  Eוהצליל  D-F-G-A-Bbאנו מקבלים את הצלילים  3-4בתיבות 

 יוצרת ציפייה ומתח. 7בקר, בסולם המינור המלודי העולה. תיבה  Eכ  7בתיבה 

  –בפזמון 

, הנשאר לאורך כמה תיבות כמעין Dנקודת המוצא ההרמונית הינה על הטוניקה, אולם הצליל בסופרן הוא 

מנסות להעפיל למעלה,  9-11תיבות  "נקודת עוגב" מלודית, וגם בבס יש תמיכה בנקודת עוגב בהרמוניה.

 .Dונופלות חזרה לצליל 

כרומטית, המבטאת את -, בתנועה חצי Bb-D -אנו מוצאים ירידה של סקסטה קטנה מ 17-21תיבות 

 הציפייה העולה של האשה הרוקמת "ואני לו כותנת הייתי רוקמת" אשר נשברת לקרקע המציאות.

ואקורד "כוראלי" על כל צליל נותן לנו מנעד מצומצם, השילוב בין מקצב הכבד הנע ברבעים, נקודת עוגב, 

 תחושה של "מארש אבל".

 .'מינורית'חמישית דומיננטי, ואף הדרגה החמישית מוצגת כ-ובזור הסבפזמון אנו נמצאים בא

די מעניין, מכיוון שקוו  III-הסיום על ה .III -הפזמון לא מסתיים על הטוניקה אלא על האקורד ה

המתאר המלודי מעודד סיום הפראזה על אתנח דומיננטי )או אתנח פריגי(. המלודיה עולה 

יל הדומיננטה ויורדת פנטקורד מינור טבעי )מלודי פנטקורד של מינור מלודי שראשיתו בצל

הוא   VI-בירידה( אל צליל הדומיננטה כשעל קו פרשת המים מצוי צליל שכן עליון.  אבל את ה

יותר נשמע הסיום למרות זאת, מסיים כביכול על המקביל.  הוא של המקביל ו IV -מגדיר לרגע כ

כנראה המילים "כותונת של תכלת עם פרח  .'ורבמול מז-בסול מינור מאשר כטוניקה של סי III-כ

 למעין התבהרות רגעית. ת זעיראאו זהב" מושכ

 .הטוניקהעולה המסתיים על ו מקבלים סיום דרמטי רק בקודה אנ

 

 סיכום

 :13באתר "זמרשת" שלף על כתיבת השיר מעיד מוטקה

 אברהם הציע השם את". הרוחות כל" בשם קטן סטירי תיאטרון אביב בתל הוקם 41-ה "בשנות

 !"הרוחות לכל: "אגיד, הערב הולך אני לאן אותי כשישאלו: ונימק שלונסקי

! בשכר – התיאטרון לתכניות רומנסות לכתוב זעירא ולמרדכי אורלנד ליעקב פנו הזה מהתיאטרון

 מועדון"ב וזעירא אורלנד נפגשו השיר למסירת שנקבע המועד לפני ויום, ונסחב התעכב העסק

 השעה .התקדם לא דבר ושום לשתות כמובן התחילו הם. כסית איש חצקל ניהל אותו" המלצרים

                                                           
13 http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=912&artist=22 
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 דחף כן פי על אף". יבשים" מלהיות רחוקים היו כבר ושניהם שיר אין, חצות אחרי שתיים כבר

, קוניאק ובקבוק ברווז חצי לשולחן להם הביא, במועדון מבודד לחדר כסית איש חצקל אותם

 ושרו שלמדו והראשונים מוכן השיר היה בוקר לפנות" !לעבודה, נו: "ישן חצי כשהוא להם ואמר

 .לישון הביתה אחד כל ומיהרו ששרו, המועדון של העייפים המלצרים היו אותו

ִלי בשם זמרת שרה" הרוחות כל"ב השיר את ה ׁשֶּ רֹונָּ  רבות זמרות כאשר במהרה נפוץ והשיר, ׁשָּ

 שושנה, שוקן יוספה, דגנית לאה, רובינא חנה, קיפניס חנה: בהן, שלהן לרפרטואר אותו צירפו

ה שזו אמר אורלנד יעקב. ואילנית אלברשטיין חוה, דמארי  אסתר הייתה בביצוע מכולן שִהְפִליאָּ

 ".לילות היו" בשם הראשון לתקליטה קראה שגם עופרים

 מנהל שהיה חסון חנוך. כסולנית לבד שרה שהיא הראשון השיר היה עופרים אסתר של הביצוע

 והתלהב הצמד את שמע, שנשכחו שירים לחידוש לפעול וִהרבה ברדיו עממית למוסיקה המחלקה

. רופא בבית הקלטה ונקבעה, לבד אותו תשיר שהיא החליט הוא. עופרים אסתר של משירתה מאד

 וכשהתחילו, גדולה די שהייתה לתזמורת השיר את עיבד כהן שמעון, הנגנים הגיעו ההקלטה ביום

 אורלנד של הנפלאות מהמילים התרגשה כך כל היא. לבכות עופרים אסתר התחילה להקליט

 .הבכי את לעצור יכלה שלא עד, זעירא של פחות לא הנפלא ומהלחן

 ביותר והטוב היפה לביצוע נחשבת זו והקלטה בהצלחה השיר הוקלט ותמיכה עידוד קצת אחרי

 ".ענקית כזמרת עופרים אסתר של כוכבה דרך מכאן. הזה לשיר שיש

מדבריו של מ. שלף עולה שהשיר נכתב עבור התיאטרון, וייתכן שבזאת נעוצה הסיבה שאורלנד כתב את 

אנו למדים שהשיר נכתב מדבריו  השיר בלשון נקבה. מדבריו נראה שאכן השיר נכתב מלכתחילה להלחנה.

 ז'אנר. מראש כשיר זמר, והרי שהדבר מעיד על ייחסם של העושים במלאכה ל

 

אין ספק שמבחינת טקסטואלית השיר הנ"ל נמצא "בתחום האפור" וזאת עוד לפני שהצגנו את הניתוח 

  –הטקסטואלי פרוזודי.  דבר זה תומך בדברי יעקב שביט, המדבר על "תרבות עממית גבוהה". כלומר 

למרות שמדובר בשיר עם, ובפזמון המושר בשירת רבים, הרי שהמלחין  והמשורר העלו את הטקסט 

והמוסיקה לרמה אומנותית גבוהה יותר. דבר  זה מצביע על קיום והנחלת תרבות עממית גבוהה בסוגים 

 שונים של יצירה תרבותית.

 מלאות הטקסט. ביטוי את הטקסט לידי י" שמביאד"לי ה אופיהבעלת המורכבת לודיה מדבר זה נתמך ב

, ולא נוהג )כפי שמקובל בשירי פזמון( אולם עם זאת, המלחין מכיל את מנגינת הבית הראשון על השני

 במידת חופש מלאה בה היה נוהג אולי "מלחין אומנותי" ביחס לטקסט.

מוטיבים, -תהשימוש במנעד ובקצב, בנקודות סטרוקטוראליות של הקו המלודי, בבניית המוטיבים והת

וההרמוניה, יוצרים תחושה כי אכן מדובר בפזמון, אולם השיר הינו בעל איכויות המשייכות אותו ל"תחום 

האפור". דבר זה מקבל את החיזוק ביחס שבין הטקסט למוסיקה, ובדרך בה המלחין הסדיר את השיר, 

 וגם בהתבוננות במילות השיר.

ה אומנותית רמת הפזמון הרגיל, והנחילו לנו שיר ברמ נראה כי הן המלחין והן המשורר, התעלו מעל

זה מצביע  ברגבוהה. הטקסט והמנגינה משלימים זה את זה, ויוצרים ביחד את השילוב של "גוף ונפש". ד

, בה השיר הנוסטלגי לכאורה נטען במשמעותיות אומנותיות "תרבות עממית גבוהה" בפועל של  םעל קיו

, כמובן .גם כשיר לשירת יחד ובביצועים שאינן בהכרח "אומנותיים" גבוהות, ולמרות זאת הוא משמש

לביצועים חוזרים בפי זמרים בעלי איכויות אומנותיות גבוהות, הן קוליות והן גם  זה זוכההיר השש

 הבעתיות.
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 "לילה לילה", 

 1946מילים: נתן אלתרמן, נכתב בשנת 

 

 2.1.א.5ח ראה נספ -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

 זכה לביצועים רבים מספור ובהמשך  לו", -לה-נכתב ע"י אלתרמן וזעירא לתיאטרון ה"לי השיר הנ"ל

, חנן יובל, )בעיבוד של משה וילנסקי( : שושנה דמארי, אסתר עופרים, אריק איינשטיין, יהורם גאוןוביניהם

ד מנטה מסטיק, שלישיית המעפיל, עופרה חזה,  גיתית שובל, הפרברים, זהבה בן, רונית אופיר, שוקול

 השיר מושר הושר ע"י עופר כלף.אומנותי ע"י מיכאל וולפה, ו-השיר זכה לעיבוד תזמורתי . שמעון ישראלי

 רות של שירת רבים, והתקבל על כלל הציבור הישראלי. מהו סודו ?ם במסגג

 

 על השיר והמבנה:

השורה הרביעית חוזרת בחמישית + שתי שורות שורות כאשר  5בתים בעלי  4השיר הולחן במבנה של 

נראה שאלתרמן כתב את השיר כולו , 14"הניגון והשיח". מעיון במאמרו של הרי גולומב פזמון שאחרי

( וזעירא הוא שחימש אותן  וגזר מהן את "הפזמון 286בבתים בעלי ארבע שורות )ראה גולומב, עמוד 

. אלתרמן אולי חשב שאין צורך ב"רפריין" לאור החוזר" שבעצם משתנה בכל פעם לפי סיומת הבית

 החזרות הרבות על מילים בתוככי הבתים. 

 

"לילה לילה" חוזרות בשלושת השורות הראשונות ובפזמון הנוסף,  בעלות התבנית הקבועה המילים

 , ובחצי השני של הפזמון הנוסף.5 -ו 4והמלים  "נומי נומי"  חוזרות בשורות 

 

כפי שעולה מעיון  לנו על כך שמדובר בשיר ערש. אךלכאורה מצביעות " ו"נומי נומי" המלים "לילה לילה

בלדה מקברית( המבליע בתוכו שיר ערש  –מעמיק בשיר, מדובר במקרה הנוכחי בשיר עלילה דחוס )למעשה 

או להפך. שירי ערש רבים היו למעשה שירי בלהות ופחדים. התינוק איננו אמור להבין את המילים, כך 

שהשיר יכול למלא את הפונקציה המרדימה שלו גם אם הטקסט מהלך אימה. לעתים המילים אמורות 

 להוות שסתום לחרדות הקיומיות של האם . 

התיאור של הלילה הינו סוריאליסטי, הביטויים "הרוח עוברת", "הומה הצמרת", המקשרים גם בין הבית 

פחד, בין תקווה ליאוש, בין "כוכב מזמר", ל"דרך הראשון לאחרון, מעבירים במאזין תחושת צמרמורת ו

 "למה את מחכה". –ריקה"

השיר צופן בחובו הפתעה בבית השלישי, זה שנותר, בסופו של דבר "את שמך לא זכר". וכך בבית הרביעי 

 היא מוצאת את עצמה לבד "רק את מחכה", ואין יותר למה לחכות...

ן השיר "לילה לילה" שאלתרמן הועיד להלחנה לבין השיר , עורך השוואה בי15הרי גולומב שהוזכר לעיל

עמדתו של המחבר היא ששירים שלא נועדו  אותו הועיד המשורר לקריאה בכתב עת ספרותי. 16"העלמה"

להלחנה הלחן אינו מיטיב עמם. בשירים שנועדו להלחנה הותיר אלתרמן, לדעת גולומב, מקום פנוי ללחן 

 תגדר בו ולהעניק לשיר ערך מוסף. לה

                                                           
 , 291-264' עמ', המושר ובפזמון הספרותי בשיר אלתרמן של דרכו, והשיח הניגון'הרי גולומב, ' 14

 .1989, אביב-תל, המאוחד הקיבוץ הוצאת, פורת-בן זיוה בעריכת, ולהיט ליריקה

 291-275שם, עמודים  15

אלתרמן . ישנם שלושה שירים של 232-231אביב, תשי"ז, -נתן אלתרמן, עיר היונה, "מחברות לספרות", תל 16

 -, והשני ב1941-הקרויים "העלמה", שניים מהם פרסם אלתרמן קודם לכן בכתב העת "מחברות לספרות", האחד ב

 "דום טוותה העלמה בפלך". -.  כאן אנו מדברים על השיר "העלמה" 1944
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כדי "לעמוד על רגליו". לשיר טוען שהטקסט כשלעצמו בנוי ומתוכנן כך שמנגינה ממש "דרושה לו" גולומב 

למרות המסגרת ההדוקה של הבתים הקיצוניים )אשר שתי השורות הראשונות שלהן כמעט זהות 

עצמו כתב סוגה אשר אלתרמן בעצם בלדה,  לחלוטין(, מידת הספרותיות שלו אינה גבוהה במיוחד. זוהי

(: "המניעים וההתרחשויות הם קיצוניים בתכלית, ודחיסותם כמו אינה מניחה 11)אלתרמן, תשי"ט  17עליה

מקום לשום ]... תהיות וחקירה במופלא ]...[ המסך יורד על סיפור המעשה ירידה חדש ומהירה בלי לתת 

 סיפק לנפשות הפועלות להתמודד עם הגזר".

לאו דווקא מורכבות, החזרות "לילה לילה" ו"נומי נומי" הינן ך יש כאן עוצמה ואינטנסיביות של טקסט, א

השבעתיות, ועל פי רוב מנותקות, תחבירית וסמאנטית מסביבתן המיידית בטקסט )כדוגמת: "לילה לילה 

 רכבו חמושים", "נומי נומי שלושה פרשים"(. 

ן,  כמאמרים מוסגרים, ואת השיר לעצמו, יתקבל רצף עלילתי אם נקרא את החטיבות החוזרות לעצמ

 .18הגיוני, כדוגמת "בדרך אליך רכבו חמושים, שלושה פרשים"

ק החוזר לא פעם כמטרד, ובכל ניסיון של הטקסט כטקסט ספרותי נראה החל בקריאהגולומב מראה, כי 

ם מבחינת האינטונאציה. הם לקריאת השיר בקול רם מתעוררת בעיה קשה, מה לעשות ביסודות החוזרי

לים מבחינה סמאנטית דאינם מתפקדים כחזרה ספרותית צוברת משמעויות ותורמת משמעויות, הם 

ותכופים מאד בהופעתם, והחזרה העקשנית גם אוטמת אותם מלקלוט משמעויות חדשות. דווקא 

נטו, נקודות עוגב...(. חזרות עקשניות כאלה שכיחות ופוריות )באסו אוסטי –בעיקר בבארוק  –במוסיקה 

יתר על כן במוסיקה התבניות האמורות מופיעות יחד עם שינויים בשאר הקולות, מה שלא ניתן לעשות 

בספרות. החזרות אף פוגעות בטקסט השואף להתלכדות תחבירית , עלילתית וסמאנטית, ואינן נזקקים 

 קיטוע והמונוטוניות.לכל פסק זמן ביניהם. שכרה של ביסוס האווירה, יוצא בהפסדה של ה

והנה, כל החסרונות האלה נעלמים, ואף נוספו לשיר איכויות חדשות כשאנו מתבוננים בו כיצירה שלמה של 

הפרטים החשובים ביחסי הגומלין הסטרוקטוראליים בין שני  על גולומב בהמשך מאמרו עומד שיר ולחן. 

 לטקסט של אלתרמן.תרומת המוסיקה  סטרי:-בו המהלך הינו חדהיסודות, ובאופן 

 

 מבחינת הפרוזודיה

 על בסיס של שתי תבניות טרוכיי + שתי תבניות אמפיברכיות: ותבנוי שתי השורות הראשונות

     _U               _U           U          _U          U          _U     

 רת  -ב      -ח         גו   -רו   -לה         ה    -לה        לי   -לי

 רת -מ       -צ        -מה   ה  -לה         הו   -לי       לה    -לי

     _U               _U           U          _U          U          _U   

 *מר       -ז        -כב   מ  -לה          כו   -לי       לה    -לי

 *     נר   -בי    את     ה   -מי          כ     -ו  מי        נ  -נו 

 

בשתי השורות האחרונות ישנה השמטה של ההברה האחרונה, "אמפיברכי קטלקטי", בגלל החילוף מסיום 

 מלעילי לסיום מלרעי.

", "נומי נומי"( נבדלות במשקלן מזה של המלל המתפתח צמדי המילים החוזרות על עצמן )"לילה לילה

 באורח עלילתי. בדרך זו חלה הפרדה משקלית בין המרכיב של שיר הערש לבין המרכיב של שיר העלילה. 

                                                           
ת נתן נתן אלתרמן, "הקדמת המתרגם", בתוך: בלדות ישנות ושירי זמר של אנגליה וסקוטלנד, תרגם מאנגלי 17

 5-12אביב: הקיבוץ המאוחד, תשי"ט( -אלתרמן )תל

 כאן יש. הדדי באופן המשמעות את המעבים קישורים של רשת פה אין, טקסטואלית מורכבות על מעיד הדבר אין) 18

 .(הטקסט ברצף דינמית התפתחות כאן ואין, בשלמותם הפועלים מקבילים קווים שני של מובהקות

67



 

 הסדרת השיר

עירוב המשקלים הפואטיים יוצר בעיה של תרגומם למשקל מוזיקלי. לעתים, במקרים כאלה, אפשר לאחד 

ם תחת כנפי משקל אחד. למשל אפשר לראות את המשקל כולו כאמפיבראך עם את המשקלים המעורבי

תרון זה איננו מעשי בלילה הרוח עוברת", אלא שפ-בלילה"חורים ברשת".  כאילו היינו אמורים לשיר: "

, וכך אמנם תפס את השיר ( U U -)  לגבי המלחין.  דרך אחרת היא לאחד את השיר תחת כנפי הדקטיל

 ראה בהמשך.  זעירא, כפי שנ

 

 314 –הסדרת השיר ב ניסיון 

 

1     2     3         |1     2     3          |1     2     3          |1     2     3     | 
=                        =                        =                       = 

 |___רת    -|     ב  -ח    עו   - |    רו  -לה  ה   -|     לי ___ לה  -לי
1     2     3         |1     2     3          |1     2     3          |1     2     3     | 

 | ___רת    -|     מ    -|   מה   ה    צ -לה  הו   -לי |    לה ___  -לי
1     2     3         |1     2     3          |1     2     3          |1     2     3     | 

 |_______|     מר   -|   כב   מ    ז    -לה  כו   -|    לי  ___לה   -לי
1     2     3         |1     2     3         |1     2     3          |1     2     3     | 
 |_____נר |       -|    בי    את    ה    -מי  כ    -|     נו ___ מי    -נו
 

על פניו ההסדרה בשלוש נראית כעונה יותר על צרכי השיר, תוך שמירת ההטעמה, ואי הצורך בדחיסת 

ארוך )ערך ריתמי קצר -כל שורה נפתחת במעין סינקופה של קצרכן ש עם זאת היא איננה מושלמת הברות.

 ערש. מוטעם וערך ריתמי ארוך בלתי מוטעם(. גם סינקופטיות זו איננה הולמת שיר 

 הסדרת השיר ע" המלחין

1     2     3         |1     2     3          |1     2     3          |1     2     3     | 
=                        =                        =                       = 

 |  ר ת  ___ -|     ב  -ח    עו   -|    רו   -לה  ה   -לה   |     לי ___ -לי
1     2     3         |1     2     3           |1     2     3         |1     2     3      | 

 רת    | ___-|     מ     -|   מה   ה    צ  -לה  הו   -לה    |   לי ___ -לי
1     2     3          |1     2     3          |1     2     3    |     1     2     3      | 

 |______ |     מר     -|   כב   מ    ז    -לה  כו   -לה    |   לי ___ -לי
1     2     3          |1     2     3          |1     2     3         |1     2     3      | 
 |______ _|     נר  -ה     את   |   בי  -מי  כ    -|     נו   מי   ___ -נו
 

ולכן  ה הקודמת,רשל הסינקופטיות שהוצעה בהסד ידי המלחין" פותרת את הבעיה-"הסדרת השיר על

אפשר לראותה כהסדרה אופטימלית: הלילה הראשון והלילה השני אינם מוצבים באותה מתכונת. הראשון 

השני  "הלילה"הראשון, בעוד ש "לילה"קצר. בדרך זו מתבטלת הסינקופה ב-קצר –קצר והשני -הופך ארוך

איננו סינקופטי מלכתחילה בגלל התקשרותו להמשך הרצף המילולי. זאת ועוד, התוספת המליסמטית 

ל"לילה" נשמעת כתוספת של הברה, כך שזעירא למעשה פתר את בעיית עירוב המשקלים הפואטיים בכל 

 ם דקטיליים:שורה תוך האחדה דקטילית שלהם. השורות הופכות למעשה לטטרמטרי

_  U  U   _   U  U  _  U U _ U U 

 רת-*-ב-ח עו-רו-לה ה-לה לי-הי-ל
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 ניתוח מוסיקלי

 2.1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 
, כאשר המשפט הראשון מסיים על הטוניקה, כל שורה בטקסט השירי מקבלת ארבע תיבות מוסיקליות

המשמש כמדרגה השלישית של   Gהבתים השני והשלישי  נשארים "פתוחים" ומסיימים  על הצליל 

הנמוך ועד לשיא המלודי בגובה על הצליל   B( עולים בנונה מהצליל 13-16הסולם, השורה הרביעית )תיבות 

C נמצא שם גם סקונדה מוגדלת בין ,CD#דומיננטית . בשורה -מוניה אנו מוצאים דרגה סוב. ובהר

החמישית חוזר זעירא על הטקסט של השורה הרביעית, אלא שהפעם הוא מסיים בפינליס. שני המשפטים 

, Gהבאים הינם תוספת של מעין "פזמון חוזר" שהוסיף זעירא, כאשר הראשון מגיע למדרגה השלישית 

 .Eוהשיר נגמר על צליל הפינליס 

 

 לן כיצד הרי גולומב מציג את ההתפתחות המלודית של השיר ביחס לטקסט:נראה לה

המבנה של הלחן, משרת את סיפור הניסיונות הכושלים של שלושת הפרשים להגיע אל הנמענת: לא כחיקוי 

 מדויק, אלא כמקביל לו ברוח ובאווירה.

מוסיקלית של הטקסט בולטת שבירת הסימטריה המלודית בחלקים -דווקא על רקע החזרתיות הכמו

מסוימים של המנגינה. דוגמה לטיפול המלודי שובר המסגרות: במלים "נומי נומי" של השורה הרביעית 

(, במקום הופעה סטאטית )כמו במלים "לילה לילה"( אנו מוצאים אותו בנחשול 11-16בטקסט )תיבות 

ום נוסף ע"י הכפלת שני השורות האחרונות ומציב אותו בהופעה שנייה העולה, אולם זעירא יוצר סי

. המנגינה מעניקה לכל בית בטקסט כחלק מפראזה שוקעת של סיום – 25-26, ובתיבות 17-18בתיבות 

 עולה ומתוח מול יורד ורפוי יותר. –השירי שני סיומים 

 

(. מנגינת המלים "לילה לילה", חוזרת רק 21, 16, 12, 8, 4המלים החורזות מולחנות בדרך שונה )תיבות: 

, השורה השלישית עם המלים "לילה לילה" מקבלת מנגינה ברגיסטר גבוה בהרבה 1-5פעמיים בתיבות 

( מכל היסודות 13(. והשורה הרביעית והאחרונה בטקסט, זוכה לשינוי קיצוני בלחן )תיבה 9)תיבה 

, והיא עומדת בסימן המשכיים חזקים-יסודות עלילתייםהמוסיקה היא בעלת  דווקא החוזרים הקודמים.

 של נסיונות חוזרים ונשנים להעפיל אל שיא.

( שאיננה בתמליל, מבטאת ניסיון 22-29החזרה הנוספת של זעירא על שתי השורות האחרונות )תיבות 

 (.26המראה נוסף, רב עצמה וכושל, המסתיים בחזרה שמוטת כנף לנקודת הסיום. )תיבה 

 קה יוצרת הירארכייה סטרוקטוראלית בין חלקי הטקסט, בעיקר סביב המילה החורזת:המוסי

( מנוגדת לצליל החורז EEהצליל  – 4צליל ההברה האחרונה של השורה הראשונה בכל בית )תיבה 

 הגבוה( המושך בעוצמה למעלה. GAהצליל  – 8את סופי השורות השניות )תיבה 

שני, כאשר המילים "עצמי את עינייך" של ההתחלה הינם במצב הבדל זה משמש ממש בתפקיד בבית ה

, והמלים "בדרך אליך" נמצאים בדינאמיות של המעבר מהדרגה השלישית לרביעית Aסטאטי על הצליל 

 . CDבצלילים 

: למשל בבית השלישי, המלים סטנמצא גם מקרים בהם המנגינה תומכת בפרשנות שאיננה הכרחית בטק

נטנסיביות יותר מהמלים "היה טרף". למרות החוקיות המוזיקלית הזו היא איננה "מת בחרב" הינם אי

 .נה תומכת בומתנגדת לטקסט גם אם אינ

,  )על השורה הרביעית בטקסט "נומי נומי כבי את הנר"(, מגיעה 13-16המנגינה המעפילה בתיבות 

עית הסוב דומיננטית( , המפתיעה מבחינה הרמונית )ההישארות על הדרגה הרבי#Fלשיא מלודי על 

 ומבחינה מלודית )המשפט נשאר פתוח ודורש פתרון(.

מתח מיוחד רווי אימה, נוצר בין המנגינה לבין הטקסט הלשוני עם הופעתם המשותפת בסוף הבית הראשון 
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בטקסט כשלעצמו "כבי את הנר", הוא נקודת שפל, סממן אלתרמני מובהק של "כיבוי אורות"  –שכן 

לראשיתה של הדרמה הטקסית: הכוכב המזמר שקט מן הצמרת ההומה, וכיבוי הנר אף  כהכנה תיאטרלית

שקט ממנו, והשקט והחושך, הם המכשירים את הקרקע ליציאת שלושת הפרשים לדרך. והנה, דווקא כאן 

. קו זה הינו מנוגד 15-16מופיע הנחשול המלודי המתנשא ברצף גורף והדרגתי המגיע לשיא עוצמתו בתיבות 

 פי היורד והשוקע של פעולת כיבוי הנר שבשיר.לאו

 

לדעת גולומב, "ההפסד" שבאי מסירת רעיון הירידה וההחשכה של הטקסט יוצא נשכר באיכות חדשה: 

אינטנסיבית -בגלל המנגינה, "כיבוי הנר" כשלעצמו, כבר בשלב הופעתו, הופך לפעולה אמוציונאלית

 משך השיר.ומאיימת ביותר, המכשירה את הקרקע לֵאיֵמי ה

 מנגינה אקספרסיבית זו מעניקה לכל אורכו של השיר חשיבות מיוחדת לשורה הרביעית בכל בית.

לדוגמה: בבית השלישי, "הטרגדיה האמתית" היא בכך שהנותר לא זכר את שמה, והדרך אליה ריקה, 

 הרבה יותר בכך ששני הפרשים הראשונים מצאו את מותם המר והנמהר באותה הדרך.

 זוגיות.-דינאמיות של השורות הזוגיות בולטת הרגיעה היחסית בשורות הבלתילעומת ה

 

 לסיכום:

 

הינו רלוונטי לגבי שאלת היותו של השיר "אמנותי" או "פופולארי1עממי". גולומב הרי גולומב המאמר של 

מבחין בין שירים שאלתרמן הועיד לקריאה ספרותית, לבין שירים שאלתרמן הותיר מקום פנוי ללחן 

להתגדר בו ולהעניק לשיר ערך מוסף. יתכן אפוא שמבחינת הטקסט ייכתב השיר בטעינות פואטית נמוכה 

 . אך הלחן ירומם אותו אל עבר הקוטב האמנותי, ובמקרה הנוכחי, יכניס אותו, ל'תחום האפור'

 

התכונות שנמנו לעיל מושך את השיר המופיע לנו כאן במצבו המולחן והמולחם, כשיר המושך לכיוון 

האומנותי. או במילותיו של גולומב "בהקשר זה ניתן לקבוע,  כי מבחינת היכולת ליצור אפקטים 

אפוא  אלתרמניים מובהקים עולה לעתים לחנו של זעירא על הטקסט השירי של אלתרמן עצמו. לפנינו

 "דוגמה נדירה להתמזגות מושלמת של טקסט שירי עם הלחנתו ביצירת אובייקט אומנותי חדש ואינטגרלי.

 

אמנם הוא מתחפש למעין שיר עם, אך  בכל זאת איננו נעדר תחכום פואטי: כפי שאמרנו  –לגבי הטקסט 

הוא משלב מעין בלדה עם מעין שיר ערש; קיים תהליך של התנתקות המילים החוזרות מההתפתחות 

הנראטיבית; קיימת בו האצה של ההתפתחות הנראטיבית מהבית השני המצייר תמונה של הפרשים 

ית השלישי שבו ההתרחשות דחוסה ביותר, בעוד הבתים החיצוניים משמשים מעין היוצאים לדרך לב

לילה" מקשר בין האלמנטים האמורים בזכות האליטרציה -מסגרת לבתים העלילתיים. משמשים ה"לילה

יש בו מן היללה של הרוח. אגב, זכור לי שהיינו נוהגים לשיר "הרוח נושבת" במקום "הרוח  –)המצלוליות( 

צירוף שיש בו מן ההאנשה של הרוח. גם הצירוף "כוכב מזמר" מפתיע למדי. כל אלה ושפת השיר  עוברת",

 בכללותה מרוממים את השיר למדרג לשוני ופואטי גבוה יחסית לשיר בעל אופי עממי.   

 

מטרום מרובע )כל -הלחן תואם את הפשטות המתוחכמת של הטקסט: הוא אמנם שומר בעקביות על היפר

ארבע תיבות(, אך הוא הופך את הבתים המרובעים לבתים מחומשים ומרחיב אותם למחזורים  שורה מונה

 עשרה -בני שבע שורות. בסך הכול מתקבלות עשרים ושמונה שורות במקום שש

 

ממש מונעת מהנר להיכבות בשורה זו ודוחה את  ,דומיננטית-פתיחת השורה הרביעית על הרמוניה סוב

 וך כדי כך מושג צליל השיא של השיר )דו( המרחיב את המנעד הכולל לכדי נונה. כיבויו לשורה החמישית. ת
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-(! מסתבר שדווקא היחידה16עד  13גם את היחידה המלודית המיידית )תיבות והיא גם זו התוחמת 

התיבות השגרתיות, תוך  16-שהייתה אמורה להשלים את השיר לשל השורה הרביעית בטקסט, המלודית 

 :25-28כדוגמת הסיום שאנו מוצאים תיבות פינאליס, ירידה רגועה ל

 

 

 

 

 

 

 

השובר את הירידה הזאת ונותן  פעמי -היא היחידה ההרפתקנית ביותר, המציגה מהלך מלודי נועז וחד

 תפנית לכל השיר.

 
פעמי  ובלתי סטריאוטיפי בסקונדה -לאורך מלוא המנעד של השיר כולו. במהלך העלייה נעשה שימוש חד

 .מוגדלת

 

-זאת ועוד, באמצעות הצליל המליסמטי מגביר זעירא  את האפקט המיילל של המילה "לילה" ההופכת ל

LA-HAY-LA לעומת זאת, הצליל המליסמטי של "נומי" איננו מושג בקפיצה ומשרת את המשמעות( .

המופיע בקאר, -המרגיעה של המילה(. בנוסף, השיר מתפתח ממודאליות לטונאליות: הצליל המודאלי רה

הוא  13מינורית, הופך בסופו של דבר לצליל מוביל  שגרתי )רה#(. בתיבה  V-כבר בתיבה הראשונה, מלווה ב

מביא אמנם להיווצרות סקונדה מוגדלת, אך לבסוף הוא מתביית כליל במסגרת המינור המלודי המערבי 

 מי(.-רה#-המקובל )דו#

 

בידי המלחין ליישב את הסתירה בין שיר ערש רגוע אולם ההישג האמיתי של השיר הוא בדרך שבו עולה 

לשיר זוועות.  השיר מתנהל בעצלתיים ובכבדות, באופן רגוע וקודר כאחד, ומרשה לעצמו התפרצות אחת 

פעמי באופן מזעזע למדיי, אך מייד לאחר מכן חל שיכוך והרגעה. -בלבד, הדוהרת לעבר צליל הפסגה החד

הצפונות בו.  לפיכך, אינני מתקשה להכריע ולמקם את השיר בשטח  השיר כאילו כובש את מחוות האיום

 אפור למדיי. 
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 מה אומרות עינייך

  1955מלים יצחק שנהר, נכתב בשנת 

 3.1.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

ביותר משיריו של זעירא, אהוד במיוחד על הקהל האמון ב"שירת רבים"  וזכה  מהמקובליםשיר זה הינו 

אף הוא לביצועי אין ספור של אומנים "אומנותיים" כדוגמת אסתר עופרים, אומנים פופולאריים 

יפה ירקוני, ואומני זמר "מזרחי1ים תיכוני" כגון יהורים גאון, שושנה דמארי, עופרה חזה,  –ומקובלים כ 

גוב, זהבה בן, טיפקס ועוד. כך נמצא שהשיר חוצה את גבולות הזמר העברי, נוגע בזמר החסידי זוהר אר

 ואף בזמר הים תיכוני.

 19אומנותי  המושר בפי יהורם גאון. -מן הראוי לציין כי משה וילנסקי כתב עיבוד תזמורתי

 

עולה כי  שכתב אליהו הכהן", מההקדמה לספר 20משירי המלחין מרדכי זעירא -בספר השירים "לילה לילה 

 זמן רב לקחה הלחנתו ודגירתו של שיר זה:

. שנה תמימה היה מונח על הפסנתר בביתו שירו של 21"כל מנגינה שהלחין עברה תקופת דגירה

יצחק שנהר "מה אומרות עינייך". מדי פעם היה נוטל את כתב היד, מעיף בו מבט ומחזירו 

 ין את השיר...".למקומו. כעבור שנה בהינף יד אחד, הלח

 המכשולים שעמדו בדרכו של זעירא להלחנת השיר.ננסה להבין מה 

 

אהבה בעל אופי עממי, אולם המשורר יצחק שנהר משתמש בשיר בשפה גבוהה. כגון:   על פניו מדובר בשיר

 "רוח קל יהום", "עץ בודד ינום".

 

 יהום, עירום, פתאום, תום. –נייה נשמרת לאורך הבית והפזמון, בסוף כל שורה ש -*ום" -החריזה של "

 השיר )בית ופזמון( כתוב בטרימטר טרוכאי:

 _ U    _U      _U   

 ים *, –מש רד  ל -ש

רק שכן אפשר היה לחשוב שכל צמד שורות גראפיות הן בגדר טור שירי אחד )מעיון מעמיק יותר בחריזה, 

בטרימטר(. אולם מסתבר שהשורה השורות הזוגיות מתחרזות, כך שמדובר בהקסמטר טרוכאי ולא 

השלישית, למרות שאיננה נחרזת בתוככי הבית בו היא נתונה, היא נחרזת בין שני הבתים הראשונים  

)עליך1אליך(. יתר על כן, שורות אלו נחרזות גם עם השורה השלישית בפזמון! השורה השלישית בולטת בכל 

קטלקטי(. חריגה מבליטה זו היא -ן בלתיהבתים מכיוון שהיא היחידה המסתיימת מלעילית )באופ

שמאפשרת את החריזה ארוכת הטווח.  בדרך זו אפילו המילה "עדיין" החותמת את השורה השלישית 

בבית השלישי נשמעת כמתחרזת עם השורות התואמות בבתים הקודמים. יוצא אפוא שרק השורות 

גם שורות אלו קשורות זו לזו בקשר הראשונות של הבתים נותרות מיותמות מבחינת החריזה. אך אולי 

אליטראטיבי )מצלולי(: בעיקר "הר" ו"יאור" )בתים שני ושלישי( כש"יאור" מתקשר גם ל"אורות" )קשר 

 מצלולי ותוכני( מתוך השורה הראשונה בפזמון. 

 

 

                                                           
 שירי האהבה הגדולים", מושר ע"י יהורם גאון. –"איתך בלעדייך  NMCשהפך לדיסק בהפצת  CBSמופיע בתקליט  19

משירי המלחין מרדכי זעירא", עורך גיל אלדמע, מבוא ופרטי מידע אליהו הכהן, מפעלי חינוך  –"לילה לילה  20

 .1998, ת"א, 2111ותרבות 

 בו לאחר זמן כה רב.לפי כמות השירים שכתב זעירא, נראה כי לא כל השירים נכת 21
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 ניתן להסדיר את השיר בצורה פשוטה בשלושה רבעים: על פניו

 

1 2 3 

            =-            - 

 | __ ים  -רד    ל מש -| ש  1שורה 

 |  _הום -קל   י ח-| רו  2שורה 

 ייך  |-ל -לם   ע -| מי   חו  3שורה 

 | _רום  -לט   עי -מש -| ב   4שורה 

 

 פזמון

 

 יל | -ל   -רות  ב -| שני או  5שורה 

 | _אום  -זים  פת -| לי  רומ   6שורה 

 ייך |  -נ -רות עי-| מה אומ  7שורה 

 | _תום  מר  עד -| בלי לו  8 שורה

 

"במשלט   4למרות חריגות קטנות בהטעמה לדוגמת בשורה מבחינה פרוזודית,  מצוינתהסדרה זו נראית 

ההסדרה המשולשת קומפקטית מידיי. אין היא מאפשרת מרחב מחיה סביר לשיר. ארבע אולם,  עירום"

סדום מטרית.  יש אפוא להרחיב את -מיטת תיבות משולשות לבית וארבע תיבות משולשות לפזמון הן בגדר

 השורות.

גם הרחבה לארבע תיבות איננה  משביעה רצון: כל שורה מתכנסת עדין בתיבה בודדת המסתיימת בהפוגה 

 )כדוגמת: "שמש | רד | לים| ______ |"( ארוכה מידיי, בעיקר בשורות הקטלקטיות. 

 : נראה כיצד זעירא הסדיר את השירהצגת הבעיה, מתוך 

אך נטל לעצמו חירות  זעירא בחר להלחין את הבית של שיר בשלושה רבעים ואת הפזמון בארבעה רבעים,

 ביחס לטקסט:

 בית

 .)כפי שנראה להלן בשיר מוקדם יותר "ליל גליל"( תיבות מוסיקליות 4פורס כל שורה על פני זעירא 

 ים", -"לללא הפרדה בין האותיות, כדוגמת: הערת רישום: בדרך כלל הברות סגורות נהוג לרשום 

 בחרתי לרשום את האות הסוגרת בסוף כדי להקל על הקורא.להלן במסגרת התרשים 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
            =-            - = - - = - - = - - 

 ם__________-י~ |   -ל _____ד   -ר __________מש   |-ש מש  |__________-| ש 1שורה 
 ם__________-הו |    -י ל_____-ק ח     |__________-רו ח     |  __________-| רו 2שורה 

 יך__________-ל  |   -ע ם_____-ל חו    | ם_____-ל  |    -חו__________-| כי 3שורה 

 ם__________-רו |  -עי ט_____-ל מש  | ט_____- ל מש     |  __________-| ב 4שורה 

 

 לושה רבעים, על מנת שהפזמון יתחבר חזרה לבית.)בשורה הרביעית יש סיום על שתי תיבות של ש פזמון

  1      . 2     . 3     . 4     . 1     . 2     . 3      . 4 

 | יל____ -~ל -יל     ב___ -~ל | -יל  ב____-~ל -רות   ב -| שני  או 1שורה 

 |             ם__________-או | -ם פת__-~זי –זים רומ  -| לי  רומ 2שורה 

 | יך ____-~נ -_____יך   עי-נ |  -יך עי____-נ~ -רות עי-| מה אומ 3שורה 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

 |  |  ם________________-ם עד |   תו~___-תו מר  עד -| בלי לו 4שורה 
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 לגבי הבית:

על מילים. יש בכך כדי להמריץ  את התיבות  ע"י חזרההמשמימה ולהחיות את ההסדרה המרובעת  זעירא בחר

המרובעות אך עדין כל שורה מסתכמת בתיבה בודדת. אפשר להדגים זאת ע"י הסדרה מרובעת של הטקסט כפי 

 שהולחן: 

1        2          3       4         1      2       3        4   

 .|___ הום-ח קל  י-ח רו-רו |  __ים-מש רד ל-מש ש-ש

 .|_______הום -ח קל  י-רו | _____    ים-ל רד מש -ש         במקום: 

 

השלב הבא של ההרחבה הוא תוספת הפוגה )הברה מדומה( בין כל שתי הברות ממשיות, כך שכל פעמה כוללת 

 טריולה.

1               2                 3              4             
1   2   3     1     2    3... 
 |  __ם י  -ל ד_-ר   מש __-ש     מש__-ש
 

 השלב הבא הוא למעשה שלב נוטאטיבי: כל טריולה נרשמת כתיבה עצמאית בת שלוש פעמות:

 |  ם __י|  -ל ד_-ר|   מש __-ש |    מש__-ש
 

. מתיחת ההברות הראשונות בכל יחידה אולם לשינוי הגראפי יש גם משמעות מוזיקלית: הוא תואם טמפו איטי

  משולשת מאפשר, ואפילו מזמין, את ההעשרה המליסמטית.

לפחות באופן תיאורטי, אפשר היה להגיע עד לשלב הנוכחי בדרך של הסדרה. בינתיים הכול רגולרי לחלוטין ונתון 

 מטרום מרובע. -בהיפר

 ם מרובע.בהיפרמטרו 314ואכן זו הדרך בה הלך המלחין, שבחר במשקל 

 1 2 3     | 1 2 3     | 1 2 3     | 1 2 3 
            =-            - = - - = - - = - - 

 __________םי~_ |   -ל ר~_____ד    ש~__________מש   | ~__________מש  || ש 1שורה 
 

 

לילה" שהולחן כתשע שנים קודם לכן, השפיע על -יתכן ש"לילה לילה"!-דמיון לשיר "לילהניתן לראות את ה

לילה החזרה על המילים כבר הייתה נוכחת -בעוד שבלילה מוזיקליים בלחן של השיר הנוכחי.-הפתרונות הפרוזודיים

מבית היוצר של המלחין. אמנם המילים הפותחות הן כאילו  פיתרון מוזיקליבתמליל המקורי, הרי שכאן היא בגדר 

. גם הרוח "(שני אורות בליל)" בליל"-בליל-לילה(, אך בפזמון חוזרת המילה "בליל-שמש במקום לילה-כות )שמשהפו

 ! )"רוח קל יהום", מול " לילה לילה הרוח עוברת"( נושבת בשני השירים

 

 הפזמון:

 ה מרובעת:לגבי הפזמון, הרי שהמהלך מהטקסט המקורי ללחן שונה במקצת. יש לחזור לשלב הראשוני של הסדר

1      . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3      . 4     |     . 

 |   _______אום   -זים פת  -רומ  | לי   ~____יל ___ל     -רות ב  -שני או

 

מטרית המביאה להכפלת מרחב הפעולה,  משלב זה אפשר לעבור ישירות לחילוץ, המושג באמצעות אוגמנטאציה

 ומילוי החלל שנוצר ע"י חזרה על מילים: 

 

  1      . 2     . 3     . 4     .    | 1     . 2     . 3      . 4     |     . 

 |           __ילל~__ -ל~____יל     ב |    -ל~____יל  ב -רות   ב -| שני  או 1שורה 
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פזמון איננו משקל מרובע לעומת משקל משולש, אלא חלוקה זוגית של הפעמה במקום השינוי המטרי המהותי ל

 אותה חלוקה משולשת שהפכה, לנוכח הטמפו האיטי, למשקל משולש. 

תיבות משולשות( שקולה  4תיבה בבית )-שהיפרמבחינת הקונספציה המטרית )לא מבחינת המשך(  חשוב להבין 

ל הפעמות מתאים לטמפו המשקל המרובע עם החלוקה הזוגית ש",  פיץבפזמון "המק . לתיבה אחת)!( בפזמון

 .המזורז

 

מעניינת המעידה על חוש הפרופורציה הנפלא של מרדכי זעירא: הבית והפזמון מאוזנים אעמוד כאן על  נקודה 

המטרית בפזמון מפצה אותו על הטמפו המהיר שלו,  במשכם בגלל ההכפלה במספר התיבות בפזמון! האוגמנטאציה

תיבה מרובעת אחת( שווה פחות או יותר למשך של -כך שהמשך של ארבע תיבות משולשות בבית )שהן כזכור היפר

 שתי תיבות מרובעות בפזמון!!! 

הרמיזות,  . האורות המטפוריים בליל, המבטים,של הפזמון הטקסט איננו מעודד באופן בולט את ההאצה וההקפצה

כל אלה יכלו להתפרש גם בטמפו איטי. זוהי אינטרפרטאציה של המלחין שרק בדיעבד נראית הולמת את הטקסט.  

הדרך היחידה שבה רמז המשורר למלחין על האפשרות הזאת היא בעצם הגדרתן של שורות אלו כפזמון חוזר, שהרי 

ת הוא קצבי לעומת הבית. זעירא הקצין כאן את הניגוד פזמון חוזר אמור להיות מובחן, תופס ותפיס, ולעתים קרובו

 המקובל אך דבק בו. 

 

, ומצליח להפיח בו חיים. אולם הוא מאפשר לעצמו חירות הממושקל והקצר עם הטקסטבהצלחה מתמודד  זעירא

 ביחס להכפלת מלים בטקסט.

 

 

 ניתוח מלודי הרמוני

 3.1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 

 ניתוח מלודי

 תיבות כל אחד  שכל אחד מהם נחלק לשניים. 8הבית כולל משפט פותח ומשפט מסיים בני 

 כל ארבע תיבות מקבילות לשורה בבית.  –נזכור שמבחינת ה"היפר מטרום" 

כנגד הצלילים הנמוכים העולים במהלך  #EFויוצר "רמה פוליפונית" המשפט פותח בקוורטה, 

עם הסקונדה המוגדלת, מוכר לנו אף הוא מהניתוח של  BCD#  E,  1-2הסטרוקטוראלי בתיבות 

 .13-14השיר הקודם "לילה לילה" תיבות 

בתיבה השלישית ויורדת כגל לצליל  G, מגיעה לשיא  Eהנמצא מתחת לפינליס לצליל   Bהקפיצה מהצליל 

Cליל . ההגעה לצC  נעשית ע"י הצלילB  ."המשמש כ"שכן תחתון 

בעוד , F#  E , הרמה הפוליפונית הנמוכה עושה את הצעד היורד, בחצי השני של המשפט5-8בתיבות 

 , AGF#  Eיורדת  בצלילים הפוליפונית הגבוהה,  רמה ה

 סולם מוגבהות( בצליליםשל ה  VII –ו  VIIקישוט בתנועה הרמונית מלודית )דרגה סיום המשפט מלווה  את

 C#  D#  E ,(כאשר ה- E .)הוא צליל הפינאליס 

 על החלק הראשון של המשפט הראשון במדוייק, אולם בחציו השני ות חוזר( 9-12)תיבותהמשפט השני 

אותנו לפזמון במשקל  עם פרמטה, המכינה , המשמש גם כצליל הדומיננטהB -הוא מגיע ל (13-16)תיבות 

414. 

 מוביל עליון ותחתון לכל סופי הפראזות והמשפטים.בהגשה של צליל נשים לב: נמצא שימוש רב 
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 הפזמון

 גבוהה. ה, בטסיטורה Gהפזמון פותח בצליל הטרצה 

 הגבוה. Bהוא מגיע לצליל  19-21הנמוך, ובתיבות   Bהוא יורד לצליל  17-18בתיבות 

 יורדים למטה, "לי רומזים פתאום" נוסקים לאוקטבה. –"שתי אורות בליל" 

 .GABנראה את העלייה  17,18,19הסטרוקטוראלי העליון בתיבות  אם נתבונן בקו

 

עלייה "מה בקו מלודי מעוטר, ב"בתחינה" במעין  #C -החצי השני של הפזמון מגיע לשיאו בעלייה ל

-Gמקבל את ביסוסו לאחר ירידה סולמית  Eהפינאליס . Eאומרות עינייך", ונופל חזרה לצליל הפינאליס 

F#-E .וסיום "מזרחי" על ידי שכן תחתון ושימוש במוטיב "חיג'אזי" של טרצה מוקטנת 

 

  23-24 תיבות

 

 

בעצם את "אתנח הביניים"   מסיימות

של תיבות  11 -ו 3הבית 

 
 בין הבית לפזמון:

נח הנמוך אליו מגיעים דרך צליל ה"שכן התחתון" , המשמש כצליל האתCהבית מטפח ומרחיב את הצליל  

 בסוף הבית. Bבמשפטי האמצע של הבית, ומשמש כצליל "שכן עליון" לצליל 

 #Cכצליל שיא, משם השיר יורד לסוף בפינאליס. ההגעה לצליל  #Cזעירא מגיע לצליל  22בפזמון בתיבה 

 נעשית בבנייה מדוקדקת ומקושטת המביאה אותו אל שיאו.

 

 -במקצב מנוקד שימוש

 המלחין משתמש בערכים מנוקדים, כדי "לקדם" את המהלכים המלודיים של השיר.

 

 במוטיב "חיג'אז1אהבה רבה" ואורנמנטציה מזרחית בשיר השימוש

משתמש במוטיבים בעלי "ערבסקות" מעין קישוטים, הבאים לידי ביטוי בדרך בו מגיעים לתו  זעירא

וצר או באמצעות ערכים ריתמיים קצרים המקדימים את הצליל . דבר זה הוא י1סטרוקטוראליחשוב

החשוב, או בשילוב עם הגעה לצליל חשוב ע"י שכן עליון ותחתון תוך שימוש במרווח מלודי של טרצה 

קה מוקטנת" המוכר לנו מהמאקאם הערבי חיג'אז, או ממוטיבים יהודיים במוסיקה של חזנות ומוסי

 23בירידה ובעיקרבעלייה  22חש אהבה רבה". המאזיןשטייגער " כליזמרית מזרח אירופאית הקרויה 

                                                           
 הכליזמרית במוסיקה בהופעתו' רבה אהבה' השטייגער" ,איתן-ברועיין בעבודת המחקר שכתבתי בנושא זה. אבי  22

 .12עמ'  .2114(, העברית האוניברסיטה, גמר עבודת", ב"ובארה ישראל-בארץ העשרים המאה של הראשונה במחצית

"אהבה רבה" אנו מוצאים בעיקר את הופעת הסקונדה המוגדלת בירידה. אצל זעירא אנו  , בשטייגער161שם  23

 מוצאים שימוש גם בסקונדה גדולה בעליה.
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"מה אומרות  –לדוגמה בסוף הפזמון בסקונדה המוגדלת המאפיינת את המוטיב זה מעין תחינה, ובקשה. 

כאן אנו מוצאים את  .וכן בירידה הסולמית, #C -ל" שואפיםאנו רואים כיצד  הצלילים " - עינייך" 

 הסקונדה המוגדלת בין המדרגה הרביעית המוגבהת למדרגה השלישית.

 

 
 

 

 :במינור ההרמוני( 7 -ל 6-)בין המדרגה ה דוגמאות לשימוש במוטיב זה בפתיחת השיר

    
 בין המדרגה הרביעית המוגבהת למדרגה השלישית. בסוף הבית

 
  בפזמון הסולמית בירידה

 בירידה ובעלייה. ובהמשכו
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 לסיכום העניין המלודי,

כגון סולמות עולים עם צלילים בבניית המלודיה. וניים" מתוחכמים יתמש בכלים "קופוזיצשהמלחין מ

"חסוכים", יצירת מתח, שימוש באורנומנטציה מזרחית, שימוש במודוסים, ומשקל משתנה. תוך כדי 

 טיפול מסור במשמעות של הטקסט.

 

 

 בעניין ההרמוני, 

. אולם רוב הזמן הוא  V IVהמלחין משתמש במהלכים הרמוניים "חלשים" למשל הליכה מדרגה 

 תמש בדרגות יסוד ללא מודולציות לסולמות אחרים. שמ

המחזקת את  הוא עושה שימוש בתנועה מלודית עם "טרצה מוקטנת" V/V -כאשר הוא עושה שימוש ב

 המהלך, ומדגישה אותו.

 

 

 ום:לסיכ

מטרית המוחלטת, ללא כל חריגה. שינוי המשקל -בסדירות ההיפרבשיר מופיע ההיבט העממי1פופולארי 

בין הבית לפזמון, הנוהג להנגיד בפזמון איננו מהותי מבחינת קונצפטואלית )כפי שהוסבר לעיל( ותואם את 

כשהפזמון יותר קצבי מהבית. אולם, ההתפתחות המלודית סביב שני צלילי השיא )דו בבית ודו# בפזמון( 

 יש בה משום דחיפה לעבר הקוטב האמנותי.  

 

לילה  גם כאן המנעד הוא נונה וגם כאן הנונה היא בין סי לדו. גם כאן הדו# מופיע -מעניין שכמו בלילה

 הפעם ברגיסטר הגבוה, כך שמושג שיא גבוה יותר בחצי טון. לקראת הסוף, אך

 

ך שימוש באמצעים שונים כהרחבה, , תומרדכי זעירא מצליח להפיח חיים בשיר עם משקל פרוזודי פשוט

הכפלות מלים ושינויי משקל וקצב. הןא מצליח לייצר "פזמון" קליט המצליח לאזן בצורה פרופורציונאלית 

לודיה של השיר מעניינת ומלאת תחכום. המשפטים בנויים בבהירות בין חלקיו השונים. המ

טרוקטוראלית תוך יישום של רמות פוליפוניות. בנוסף לשימוש במודאליות עם סקונדה מוגדלת, ושמירה ס

 על מוטיבים קישוטיים הן לוקליים והן בהקשר הכללי של השיר.

 

של  האומנותי עממי לאומנותי, ועל פניו הפן  השיר משמש עבורי כמקרה מבחן, שכן הוא מקרה גבולי בין

, והיחס הרמה המלודית הגבוהה, ובגלל הטיפול בטקסט ובמשקל המשתנה בגלל השיר הינו חזק יותר 

 ולכן, למרות אופיו העממי של השיר, הוא עדיין נכנס ל"תחום האפור". ההדוק בין הטקסט למוסיקה.
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 שני שושנים

 

 1945-6בשנת מלים יעקב אורלנד, נכתב 

 4.1.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

 שונים  שבשיריו של זעירא. הוא מוכר בציבור, נכתבו לו עיבודים אומנותיים מהמקובליםגם שיר זה הינו 

  ועוד. 25קאמרי עבור שושנה דמארי, עיבוד 24כגון עיבוד תזמורתי של משה וילנסקי עבור יהורם גאון

גון: אסתר המוקדמים כאומני הזמר העברי החל מ –אומנים מכל טווח הקשת הושר ע"י "שני שושנים" 

במחרוזת המשלבת  - 26זוהר ארגובזהבה בן, וכגון:  אומני הזמר המזרחי גמליאלית וברכה צפירה, וכלה ב

 . נים"את השיר לעיל "מה אומרות עינייך" והשיר "שני שוש

ולהקת אבי טולדנו, אריק איינשטיין, עפרה חזה,  שלומית אהרון,מבצעים מהשורה הראשונה כגון: 

אף שיר זה כמקבילו "מה אומרות עינייך", נוגע באוריינטליזם ובשימוש ביצעו אף הם את השיר. סקסטה

 במוטיבים ה"חיג'אזיים", והינו אהוד בכל שכבות הציבור.

 

פרשנויות למילות השיר, באם מדובר בשיר נוסטלגי על מות לוחם, או שמא בבלדה עממית בחיפושיי אחר 

  :בדבריה את הליך כתיבת השיר שתיארה  27נתקלתי בדבריה של  הילה גלעדי

 אותו) אביב בתל" כסית" בקפה נייר מפית על(, 1943 בשנת כנראה) אורלנד יעקב י"ע נכתב השיר"

 זעירא ומרדכי אורלנד(. בו לשבת אהבו בארץ התרבות סדיממי רבים שבו מפורסם קפה בית

 קנו אותם, שושנים שני לה והגישו, זעירא של אישתו, שרה עם הקפה בבית יישבו( השיר מלחין)

 הפרחים את לה שהגישו לאחר. אדום והשני לבן היה אחד שושן. במקום שעברה פרחים ממוכרת

 הבלדה את" כסית" יושבי כל שרו כבר שעה חצי וכעבור, שיר כך על לכתוב שרה מהם ביקשה

 כעבור. אביבי התל הקפה בית של" הימים דברי ספר"ב יום באותו שנרשמה והעצובה החדשה

 ."הארץ כל אותו שרה כבר שבוע

מה שמעניין ביותר  .28"תל אביב תל אביב"וליל סגל של מרדכי נאור  סיפור זה מופיע בקצרה בספרם

 –אירוע מיידי אבל אורלנד 'הרחיק עדותו' והפך אותו ל"עתיק נושן" וכתב  שהשיר נסוב על הואבסיפור, 

 "היה היו לפני שנים", ו"היה זה כבר רחוק היום". באותו בית שלוש הרחקות!!!

 ואסכם במלים:  "ואין יודע עד היום... אם זו אמת או רק חלום." 

 

 חריזה:המבנה השיר ו

השיר מורכב מארבעה בתים, כל בית מורכב משש שורות הבנויות מצמדים הנחרזים בסופי השורות. 

מה שמרמז על סוף טראגי, וכל שורה לפני אחרונה  – האחרונה תמיד מסתיימת ב"אדום" השורה

שתי השורות האחרונות של הבית הראשון והאחרון מקבילות: "היה זה כבר, רחוק  . מסתיימת ב"היום"

 . ם, אחד לבן, שני אדום"היו

                                                           
. וראה בקישור CBS 26830 ,1986-2שירי האהבה הגדולים יהורם גאון",  –ראה בתקליטור "איתך בלעדייך  24

http://www.youtube.com/watch?v=PZAenvYBnjk&feature=related  

 http://www.youtube.com/watch?v=PZAenvYBnjk&feature=relatedראה  25

. ובקישור: 1987זוהר ארגוב"  –ראה תקליטור "הדרך הברוכה  26

SVw4&feature=related-http://www.youtube.com/watch?v=roPBWD 

  http://www.mima.co.il/fact_page.php?song_id=446באתר האינטרנט  27

 ,"הפסקה ללא עיר"ל ועד העתיקה יפו ימי מאז והצילומים הסיפורים: תל אביב, תל אביבמ. נאור וסגל ל,  28

 .218. עמ' 2119הוצאת הקיבוץ המאוחד 
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השיר לא בנוי כבית + פזמון. במקומו נמצא סיום אחיד של כל הבתים המחליף לעתים קרובות את 

המתכונת של בית ופזמון, אולם נראה זעירא לא הסתפק ב"רפריין" המובנה בבית והרגיש צורך להוסיף 

 פזמון בווקאליזה.

 

 זמני השיר:

תמש בזמנים שונים שו לילות" )שאף הוא בנוי מששה בתים(, המשורר מכפי שראינו בשירו של אורלנד "הי

 בשפה העברית.

 צורת עברית לא רגילה. –עבר, "היה זה כבר, רחוק היום"  –עתיד, "היה היו לפני שנים"  –"אשיר לך שיר" 

, אולם כאן היא מצביעה על עבר רחוק. "ורק יודעים כי לכאורה המילה "כבר" מציינת עתיד קרוב ומיידי

 אנו הנוכחים וההווים יודעים היום שלבו של השושן נשבר. –הנותר" 

 

 פרוזודיה:

 U_U_U_U_מבי:  אמטר יטטרהשיר בנוי 

   -           -         -       - 

 אשיר לך שיר עתיק נושן

 

 , מראה כי השיר ניתן להסדרה פשוטה.עם קדמה 414 -ב השירה ראשונית של ניסיון להסדר

 

 4               1          2            3           4 

                            =-                       =- 

 |  -א      שן   -תיק נו –|  שיר לך שיר ע  –א *      

 |  -שן      ה  -מר    על  שו  -|  שיר לך  ז               

 נים  שני   | –ני   ש    -יו   לפ   -|  יה   ה               

 |   -נים  ה -ש  -נים  שני  שו –ש   -|  שו               

 |  -יום  א  -חוק   ה -|  יה   זה    כבר  ר               

 דום   *  |  -ני      א  -בן      ש    -| חד   ל 

 

לים "שיר" הברתית ולהטעים את המי-דיר את השיר באופן פדנטי יש לנקוט קדמה תלתלהסאולם בכדי 

 ישפר לעין ערוך את דירוג ההטעמות.  ש דברו"נושן" הטעמת יתר.  

 גם בהסדרה המשופרת, עדיין השיר אינו "נושם" ואין הפוגה בין מילותיו.

 

 קדמה משולשת. כדי לאפשר לשיר לנשום" אפשר לעבור להסדרה משולשת אף היא עם

 

2          .3         |     .1          .2          .3          |     .1          .2          .3     |     . 

 שיר  לך   -שן______ א        -תיק נו   -שיר  לך     שיר______ע -א       

                              |1          .2          .3          |     .1          .2          .3     |     . 

  שן ______       -_______ מר  על   שו-ז  

 

שניים.  )למרות שמו -הוא הרחיב את הזירה המטרית פי –זעירא פתר באופן אחר את  קוצר הנשימה 

 שהוצעהת הדימינוטטיבי הוא נוטה לאוגמנטאציות(. למעשה הוא חזר להסדרה המרובעת האלמנטארי

בהתחלה, תוך הכפלתה. הוא אמנם לא נקט קדמה משולשת, אך בתוך המרחב המטרי שלו הוא מיטיב 

לפצות את ההברות המקופחות. ההברות המופיעות אחרי הסינקופות )כמו "שיר"( זוכות להבלטה בגלל 

 סינקופה. העצירה עליהן, וסופי השורות זוכות לערך ריתמי ארוך, בזכות ביטול הקדמה והכנסתה ל
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 חילוץ מתוך השיר המולחן :

 

 ( = סינקופ__)* המלחין את השיר: גרסת

 

 1          .2          .3          .4       |     . 1          .2          .3          .4     |     . 
 ___         תיק~__ נוש__שן__________-לך   שיר__  ע__* שיר  -א 
 1          .2          .3          .4       |     . 1          .2          .3          .4     |     . 
 ___   מר__           על~__ שו~___שן_________-לך   ז__* שיר  -א 
 1          .2          .3          .4       |     . 1          .2          .3          .4     |     . 
 ___נים_________-ני~___ ש יו___ לפ__     -__  ה* יה   -ה 
 1          .2          .3          .4       |     . 1          .2          .3          .4     |     . 
 ____נים________-___ש~שו נים __ שני__   -ש__* -שני שו 
 1          .2          .3          .4       |     . 1          .2          .3          .4     |     . 
 ___ יום________-__ה~__           חוק-זה  כבר__   ר  __* יה   -ה 
 1          .2          .3          .4       |     . 1          .2          .3          .4     |     . 
 ___ דום________-___ א~___          ני-בן____ש   -ל__ * חד  -א 

 

 

 אותה כמעט במדויק על כל השורות!ומחיל  קבועה תבנית ריתמיתשנראה המלחין בוחר בכפי 

 הרי"(, בואי" כמו) מלעילית במילה מדובר אם: כאחד ומלרע מלעיל בהצלחה להטעים יכולה הסינקופה

 מדובר אם. כראוי המוטעמת הפעמה ראשית על נופלת הראשונה שההברה מכיוון טוב נשמעת שהיא

 מוטעמת להיות האמורה שההברה מכיוון, בסדר נשמעת היא שגם הרי", אשיר" כמו, מלעילית במילה

 ".הסינקופי הפלא" לזה קורא הייתי. הסינקופטי הצליל באמצעות מובלטת

 

 

 פתיחה בסינקופ, ובתיבה השניה מליסמה על ההברה הפותחת

 

 

 

 

 

בעזרת ההרחבה  .אפשרי ואיננו פוגע בהטעמה של המילההשימוש בסינקופ 

המטרית נוצרת הסדרה פשוטה, ובמקרה הזה המלחין "חוסך" לנו את 

 הקדמה, שכן ההתחלה הינה על פעמה חזקה.

 

 

 תיק" ,-המלחין עושה גם שימוש במליסמתיות קישוטית על הברות כגון: "ע

 שן"  -"על שו 
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בווקאליזה מלא אותו מוהוא  לא מסתפק בריפריין של שתי השורות האחרונות של הבית, המלחין 

 :29המושרת לצלילי "א"

 
 ניתוח מלודי הרמוני

 4.1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 

בולט הדמיון לשירים קודמים: לא רק במוטיבים החיג'אזיים אלא גם בטסיטורה הפלגאלית עם הצליל 

במקרה זה( בפסגת מנעד השיר. ובכלל ההתפתחות המלודית בשורות הראשונות דומה מאוד  #C) השישי

שתי השורות הראשונות כוללות טטרקורד מתחת לפינאליס +   :ל"שני אורות בליל" מבחינת צבירת המנעד

 . ספטימהטטרקורד מעל לפינאליס,  ובשתי השורות האחרונות של הבית נמתח המנעד  לכדי 

לילה, אלא ששם היא המצאה של זעירא ואילו כאן -המתכונת של שורה רביעית פתוחה קיימת גם בלילה 

 היא מתבקשת מהתמליל הנתון שהוא בן שש שורות. 

 

 יחסי מיקרו/מאקרו

 לבין המוטיבים הקישוטיים, לדוגמה: שלושת צלילי האתנח הראשונים נוכל לראות יחס בין 

 

 
 

 
 

  

                                                           
ת האחרונות של הבית, ללא עיין לעיל בשיר "לילה לילה", בחר זעירא גם להוסיף מעין פזמון המבוסס על השורו 29

 ווקאליזה מלאה. 
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 רומטיקה:ריינטליזם וכאו

 כפי שראינו בשיר "מה אומרות עינייך" גם כאן אנו מוצאים מוטיבים חיג'אזיים עם סקונדה מוגדלת כגון:

  , 

 שימוש בכרומטיות: נמצא 

 , בסקונדה קטנה

  

 בטריטון: 

 
 בקישוטיות אוריינטלית:ו

  

 הכרומטיקה.כדי להתמודד עם   V7/VI, הפזמון דורש שימוש בשניונית מבחינה הרמונית

 היא אכן ייחודית לשיר זה לעומת שני האחרים .   A#-Aהכרומטיקה של 

 

וזאת כדי  E -לולא  16בתיבה   #F -לתפקידה המלודי הוא להאיט את הירידה הסקוונציאלית כך שתגיע 

התיבות  להקנות מבנה פריודי לפזמון. יש לציין שהבעיה הולידה פיתרון מקורי ביותר המקרין גם על ארבע

 המסיימות.  

 אם הפזמון היה נראה כמו בדוגמא שלהלן הוא היה נשאר בסתמיותו.
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 סיכום

לילה( עם פזמון חוזר ללא -לכאורה מדובר בשיר פשוט: השיר הינו בעל אופי של בלדה עממית )כמו לילה

 מילים. המנגינה חוזרת בכל בתי השיר ללא שינוי או התפתחות. 

בסינקופות, בקישוטיות מזרחית, בשימוש מודלי, ובתכנון מלודי מדוקדק. מעלה  מוש החכםישעם זאת ה

 את השיר לרמה אומנותית גבוהה יותר משיר עממי, למרות שהוא בנוי בצורה סטרופית חוזרת.

 

נמצאים במקום דומה   –אורות ושני שושנים -לילה, שני-לילה -שלושת השירים האחרונים שעסקנו בהם 

לילה איננו -ירים מקיימים דמיון משפחתי חזק. שניים מהם אוריינטליסטיים, לילהבשטח האפור. הש

אוריינטליסטי, אך הוא חולק עם האחרים תכונות אחרות של  התפתחות מלודית. כל השירים נשמעים טוב 

גם כאשר הם מושרים ללא ליווי, אך אין בזאת לשנות את העובדה שהם מעוגנים היטב בהרמוניה 

היא חלק בלתי נפרד מהחשיבה הקומפוזיטורית של זעירא. עניין זה עלול למשוך אותם לכיוון  ושההרמוניה

של השיר הפופולארי )ואכן הם התקבלו והצליחו כשירים פופולאריים שבסופו של דבר הפכו לשירי עם ואין 

ת הקודקודים איש יודע עד היום )זולת אלה שעניינם בכך( מי כתב אותם. אכן זוהי דוגמה לשירים ששלוש

 באים בהם לידי ביטוי.  –הפופולרי, העממי והאמנותי  –
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 ליל גליל

 מלים: נתן אלתרמן, נכתב בסוף שנות השלושים.

 5.1.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

 

"המטאטא". א הושר על בימת תיאטרון השיר נכתב במיוחד ע"י אלתרמן וזעירא לאסתר גמליאלית, הו

הייתה לבושה כרועת צאן. השיר הוקלט באולפני  הזמרת .במסגרת הצגת השיר בתיאטרון "המטאטא"

 .30שירות השידור המנדטורי, והושמע שוב ושוב במסגרת השעות המעטות שהוקצו לשידורים עבריים

ר משולב השיהשיר "ליל גליל" מספר על נערה בשם אביגיל, היוצאת לחפש את אהובה בהרי הגליל.  

 "ִׁשירבניחוחות הגליל, הירדן והדן, ובריח הכפר ועדרי הצאן. השיר רומז לפסוקים מקראיים כגון: 

א ַלַמֲעלֹות שָּ ל ֵעיַני אֶּ ִרים אֶּ הָּ ְזִרי"  יָּבֹא ֵמַאִין הֶּ  32משיר השיריםהדוד הרועה  ו, ואזכורי 31תהליםספר מ עֶּ

הכדוגמת " נָּ ַלְך אָּ ה דֹוֵדְך הָּ ִׁשים ַהיָּפָּ ה ַבּנָּ נָּ ה אָּ נָּ ּנּו דֹוֵדְך פָּ ְך ּוְנַבְקׁשֶּ ם ַלֲערּוגֹות ְלַגּנֹו יַָּרד דֹוִדי ב. ִעמָּ  ִלְרעֹות ַהֹבשֶּ

ה ִלי ְודֹוִדי ְלדֹוִדי ֲאִני ג. ׁשֹוַׁשִּנים ְוִלְלֹקט ַבַגִּנים ֹרעֶּ  ".ַבשֹוַׁשִּנים הָּ

ומודרניים יותר כגון:  להקת אתניקס, רונית אופיר, השיר מוכר בביצוע של יהורם גאון, וביצועים נוספים  

ואורה זיטנר. שיר זה מושר רבות בערבי שירה בציבור,  כאשר לעתים הוא משולב במחרוזות של "שירי 

"ידע שור , ו"דבקה החמור" )33רועים" במסגרות של "שירה בציבור" כגון: "אל המעין בא גדי קטן"

  .34(קונהו..."

 

 

 מבנה השיר:

 לפי החריזה(, פזמון חוזר 2+2+2שורות ) 6 –שורות, בית ב'  4 –(, פזמון חוזר 4+4שורות ) 8 –בית  א' 

 .כאשר הפזמונים ובית ב' חוזרים במדויק, ורק בית א' משתנה כל המבנה חוזר פעם נוספת

 חריזה:

 אחרי. -גיאאביגיל , -ההרים, ליל-אצאה, עדרים-: רוגע, כדוגמתשורות בית א' נחרזות לסירוגין

 רוח ליל... –קליל, לילה ליל -גליל השורות:  צמדיב הינה חריזת הפזמון

 ירדן.-דן, שוכן-מי מרום, ענן –כדוגמת : שמי מרום  ,שורות בית ב' נחרזות בצמדי השורות

 גליל, קליל, אביגיל, ליל, גיא, גדי... –ל' -האותיות הבולטות בשיר הינן ג', ו

 

 : הסדרה מוצעת לשיר

 .הרמות 4למשפט הראשון השיר מסודר בטטרמטר טרוכאי: 

כדי  )"שבו שבו עדרים...בואי בואי אחרי"( המלים הכפלת של בטכניקה זעירא משתמש גם בשיר זה

  ."עינייך אומרות מה" בשיר בהרחבה כפי שהראיתי , להחיות את הסדרת הטקסט

_      _        _        _ 

 כל הכפר שוקט רוגע

 ית על הברה.ת" מסמל קישוטיות מליסמהסימן "~

 .414 -, כאשר בסוף כל שורה שניה יש הפוגה להשלמה ל414 -בהשיר כל ה פשוטה של רדבר זה מאפשר הסד

                                                           
משירי המלחין מרדכי זעירא", עורך גיל אלדמע, מבוא ופרטי מידע אליהו הכהן, מפעלי חינוך  –"לילה לילה  30

 של המבוא. 9, בעמ' 1998, ת"א, 2111ותרבות 

 תהלים קכ"א, א'.  31

 ג'.-שיר השירים ו', א' 32

 (וב'פוגצ) עמירן עמנואל: לחן, קמזון דוד יעקב: מלים 33

 זמיר. עמנואלמלים ולחן:  34
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 בית א'

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-           =         -               =-                    =- 

 רים __  -ד -בו    ע  -בו  ש  -ש  ע   - ג-קט  רו-פר  שו -הכ כל

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-           =    -                    =- 

 רים__ -ה  -ני   אל  ה  -עי   -ו אה -צ   -א לי ח     -רו -עם  ה

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-               =     - 

 ___גיא -הלא    -מפל    -ר   -ע יל   -ל -ה כן  -שורים  -ה על 

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

 רי____ -ח  -א  אי -אי   בו -בו יל  -ג  -בי -א    ח -ור  -שר ה

 

עם תוספת הפוגות בסוף  המסטיכים שוויםניתן להסדיר את הפזמון בדרך דומה, בחלוקה לשני   פזמון

 כל המסטיך, כאשר כל חלק נחלק אף הוא לשניים:

 

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

 ליל___  -ק ח   בא___ קל -רו __ליל_  -ג  __ לילליל   -ליל  ג

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
  =        -                    =-               =-                    =- 

   ח   ליל___ -רוח     -רו   ח  -רו ליל___ -לה -ליל __ לי  -ליל  ג

 ניתן להסדרה באותה הצורה: 'בבית 

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

 רום__  -לי___מי   מ  -רג  -ל הום__ -לי___שמי ת   -ע  -מ

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

 דן___  -ליך  ל-הר  מו  -_         שביל ב נן__   -כן  ע -הר שו  -על  ה

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-              =      -               =-                    =- 

 דן___  -יר -ליך  אל  ה -כן __         שביל מו -גיא שו  -פל  ב  -ר   -ע

 

כפי שהוצגה, הינה משעממת, ואף כי יש מקום לנשימה, היא מדקלמת את השיר ולא  414 -ההסדרה ב

 יוצרת עניין ודיאלקט פרשני עם מילות השיר.

 

 על ידי המלחין: רת השירדהס

 :'הסדרת בית א

כל הרמה . 618בוחר לממש את הטטרמטר הטרוכאי, בפרישה של שתי תיבות לשורה ובמשקל של המלחין 

 מקבלת ערך ריתמי ארוך:

 

1 2 3 4 5 6            |1 2 3 4 5 6 
=   -   =   - 

 ע_________-גע~ -רו__________קט |     -שו__________פר -הכ__________כל 
 

המתאימים נותן תחושה פסטוראלית וזורמת,  618-המעבר ל

  ו העדרים והרוח שוקטים ורוגעים.לסיפור ב
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הסדרה זו מזכירה לנו תיבות מוסיקליות . 2זעירא פורס כל שורה על פני . בסוף השורה אנו מוצאים מליסמטיות

. לזמן כתיבת השיר "ליל גליל" כתיבתו מאוחר, שזמן בשיר "מה אומרות עינייך" עליה כבר הצבעתישהסדרה 

 שומר על ההטעמות. ךבהסדרה זו זעירא מרווח את המלים א

 

בסוף הבית המלחין מצמצם את פריסת השורות לתיבה אחת, וזאת במטרה להדגיש את המילים המשדלות 

 "בואי, בואי אחרי" 

1 2 3 4 5 6  
=   -    

 ____ -ח -א אי -בו~ אי -בו~

 :6/8בית א' 

1 2 3 4 5 6            |1 2 3 4 5 6 
=   -   =   - 

 _________ע-גע~ -קט__________רו |     -פר__________שו -כל __________הכ
1 2 3 4 5 6            |1 2 3 4 5 6 
=   -   =   - 
 ___________רים ד _____~_____-ע   בו      |   _____~ ____-ש בו__________-ש

1 2 3 4 5 6            |1 2 3 4 5 6 
=   -   =   - 

 אה *~ ~-צ א___________לי רך    |___ ~_____-~ד -__________ה-אל

1 2 3 4 5 6            |1 2 3 4 5 6 
=   -   =   - 
 ___________רים -~___________-ה אל    |___________ני -עי__________ --ו

1 2 3 4 5 6            |1 2 3 4 5 6 
=   -   =   - 

 יל___________-ל -ה~____ ~____-כן |     -שו___________רים -ה____ ~____ -על

1 2 3 4 5 6            |1 2 3 4 5 6 
=   -   =   - 
 ___________גיא ה~____ ~____-לא  מ     | ___________פל -ר____ ~_____--ע

1 2 3 4 5 6            |1 2 3 4 5 6 
=   -   =   - 

 יל~____ ~____ -ג -בי___________-א ח     |~____ ~____-רו -ה__________-שר

1 2 3 4 5 6                | 
=   -    

 רי    _ -ח -א אי___-בו~ אי___-בו~

 

 הפזמון:

 .414למעין הורה סוערת במשקל של  בפזמון משתנה לגרמי האופי הפסטוראלי של תחילת השיר, והוא הופך

שהראיתי בשיר הקודם "שני שושנים", גם כאן לוקח זעירא תבנית ריתמית ומחיל אותה על כל השיר עם כפי 

 שינויים קטנים:

 צורה ב:        צורה א:

    

 

 

 

 

 

חלוקה זו נראית הגיונית בגלל הטקסט  ,זעירא מחלק כל שורה לשני המסטיכים שוויםכפי שהוצע בהסדרה, 

 ל גליל"., ולאחר כל המסטיך נוספת הפוגה.המופרד בפסיק "ליל גליל, לי

87



 

, "המרקדת"ההורה מקצב כל שורה מקבלת שתי תיבות, )במקום תיבה בהסדרה המוצעת( כדי לאפשר את קיום 

 לתת נשימה למילים.כדי ן

 

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
   =       -                    =-               =-                    =- 

 ליל_________  -__ליל___ ג _______  | ליל   -__ליל___ג

 

השוני והייחוד אצל זעירא לעומת ההסדרה הרגולרית שהצעתי, היא שהוא מזיז את שתי ההברות הראשונות של 

 .האקסטטיתת התחושה הריתמית כל תיבה ע"י סינקופ, ובכך אנו מקבלים א

 צורך.לאחר ההמסטיך הראשון, שכן אין בה  איננו מוצאים הפוגה –רק בשורה האחרונה, "רוח, רוח, רוח ליל" 

 

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

 ליל_________  -ג ___ליל__ | _______  ליל   -ג__ליל___

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-           =         - 

 ליל_________    -ק~קל         _______  | -בא    ח __-רו __

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

 ליל______ לה     ____-לי__ |_______   ליל   -__ליל___ג

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

 ________ליל         ח___ -רו ח     |___ -רו     ח___-רו__

 

 

 

 בית ב',

 

בפזמון, ומניע את ההברות ע"י סינקופ, ומרחיב כל שורה לשתי  הלךבדרך בה  414במשקל זעירא ממשיך 

כל שורה נחלקת לשני המסטיכים שווים, בסוף כל המסטיך יש  תיבות כדי לאפשר מליסמתיות וקישוטיות.

 .הפוגה

 

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

  ________    רום -מ__שמי___ |   _______ לי~  -ע____-__מ

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

  ________    רום -מ____מי__ |     ______ לי~  -רג___-ל __

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

 _______ נן~____ע____כן |  __-שו ___הר   -ה___על__ 

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

 ____ דן________-ל__ ליך |    __-מו___הר  -ב__שביל__ 

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-         =      -                    =- 

 _______ ___כן~-שו__גיא |    _____-ב פל  -ר____-ע__ 

1         .2         .3         .4          |    . 1         .2         .3         .4    |      . 
          =-                    =-               =-                    =- 

 _______ ___דן~-יר___-ה |       אל __ליך-מו__ שביל __
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 ניתוח מלודי הרמוני:

 

הוא עושה שימושים שונים בדרגה השנייה המונמכת  . 35זעירא בונה את חלקו הראשון של השיר במודוס הפריגי

בתוך המלודיה עצמה, הוא משתמש לעתים  .C-Bb-A, ובמעברים A-Bb-Aכדוגמת יצירת שכן עליון על הצלילים 

 בצורתו הרגילה במינור הטבעי במיוחד בשימושו כצליל עובר.   Bבצליל 

עצם השימוש במודוס הכולל בתוכו דרגה מונמכת, קורא לנו לשים לב לצד המודאלי והמזרחי של השיר. דבר זה 

 בקישוטיות ומלסימתיות מזרחית. ם, תוך שימוש בעיטוריאת המלודיה שהוא הלחין מועצם ע"י זעירא, בזה 

, דבר זה קטנות סקוונציאלות ביחידות  מתפתחת ביחידות קטנות ופעמים רבותשל השיר בנוסף, המלודיה 

מדגיש את המעבר בין צלילי המודוס, או המקאם )כפי שהוא קרוי בערבית( תוך מימוש צלילים מקומיים כפי 

היא, שלמרות התחושה ה"מזרחית" המודאלית. הוא משתמש  שמקובל במוסיקה הערבית. גדולתו של זעירא

בכלים קומפוזיציוניים מערביים ליצירת נקודות סטרוקטוראליות ברורות, ושימוש בטכניקות הלחנה מערביות 

 כדוגמת: אוגמנטציה, סקוונצה, מודולציה ועוד כפי שאראה להלן.

 

 :הקדנצות –על סיומי המשפטים 

 ADCBb  Aזעירא מסיים את המשפטים העיקריים במימוש הצלילים בצורה עקבית אנו מוצאים ש

 בצורה מלאה או חלקית:

 CBb Aאנו מוצאים את הירידה:  15 -ו 12, 2-3בתיבות 

 ADCBb  Aאנו מוצאים את האידיום המלא:  3-4בתיבות 

 A :GABb Aבצורת "שכן עליון ותחתון" לצליל  18-19בתיבות 

 BbCA -בסיום השיר תוך קפיצה לצליל הפינאליס:  31בתיבה 

 

  

                                                           
גם בחזנות  .מונמכת שנייה דרגהמ עם , וניתן לראותו כסולם מינור טבעיהמינורי סולםהמודוס הפריגי דומה ל 35

אשכנזית במזרח אירופה אנו מוצאים 'שטייגער' בשם 'פרייגיש" הדומה למודוס ה"פריגי" בזה שהמדרגה השנייה 

 ב לציין כי הוא שונה מהמודוס הפריגי בכך שבין המדרגה השנייה לשלישית נמצא סקונדה מוגדלת.מונמכת. חשו
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 ניתוח מלודי הרמוני:תרשים 

 5.1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 

 בית א':

 תיבות מוסיקליות. 2כל שורה בטקסט מקבלת 

תוך שימוש , 36מזרחיתאנו מוצאים קישוטיות  2-1.  בתיבות 618השיר נפתח במנגינה פסטוראלית רוגעת במשקל 

, כפי B. בשלב זה זעירא איננו מנמיך את הצליל Aבדרגה החמישית המינורית לפני ההגעה לצליל הפינאליס 

 שהוא עושה בהמשך.

  

מלווה  DC, CBb, ובכך ממשיכות את סיום המשפט הקודם. הירידה בצלילים Aפותחות בצליל  3-4תיבות 

 יל היעד:בקישוטיות של "שכן תחתון" על צל

 
 ההגעה לפינאליס מתבצעת בעזרת צליל "שכן עליון".

 

זעירא עושה שימוש בהרמוניה מודאלית תוך שימוש בדרגה החמישית המינורית, ובמיקסטורות תוך שימוש 

 בדרגה הרביעית המאז'ורית.

 

  , עושה זעירא שימוש בתבנית הריתמית:5-6בתיבות 

. AD, EBבצלילים הסטרוקטוראליים במרווח הקוורטה בירידה:  התיבות העוקבות נעות בסקוונץ לא מלא

בחזרה מדוייקת על הסיום ) 6, ובקישוט "שכן עליון" בתיבה 5זעירא עושה שימוש במפל צלילים סולמי בתיבה 

 (.2תיבה של 

 

                                                           
 הקישוט של הצליל הסטרוקטוראלי בשכן העליון, ובירידה מקובל מאד במוסיקה במרוקו. 36
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כשכן עליון ותחתון כמעט  AGBb Aאנו מוצאים את הצלילים הסטרוקטוראליים  7-8בתיבות 

 מדוייקים. כאשר הצלילים החשובים מקבלים קישוטיות. 

 .Aומסתיים בצליל  G, אף הן בנויות כצמד חצי סקוונציאלי אשר מתחיל בצליל 11-12, 9-12תיבות 

 .Aהמלודיה מנסה להעפיל מעלה, אך חוזרת לנקודה הסטאטית של הצליל 

 התבנית הריתמית הפותחת כל אחד מהמשפטים הינה: 

 

. ניתן לראות את המודולציה כמתחילה כבר  VI -הדרגה ה – Fעירא מגיע בסוף התיבה לאתנח על , ז12בתיבה 

 .Dm –של הסולם החדש  VI=IIIכאן כאשר 

הנמוך, תוך שימוש בסקוונצה שאורכה כאורך  A, המנגינה יורדת באוקטבה כלפי מטה לצליל 13-14בתיבות 

 . FG, CD   התיבה:

 

של סולם  II7V, תוך שימוש בדרגות AmDm, מעבירה אותנו לפזמון, ועושה מודולציה מסולם 15תיבה 

 מתבצעת בעזרת קישוטיות של "שכן עליון": CBb  Aהיעד. הירידה 
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 פזמון:

הריתמית של ה"הורה" על  . הדגש בפזמון הינו בסינקופטיות414  ומשקל, וDm -הטונליות של הפזמון הינה ב

 הפסקה בהתחלה.  המקצב חוזר בשלושה מתוך ארבעת תיבות הפזמון.

 
 בית ב':

ך את המקצב הסינקופטי של הפזמון, ואנו מוצאים את המקצב לאורך כל הבית כפותח את הבית ממשי

 המשפטים.

 
 כל שתי תיבות מהוות שורה בשיר וחטיבה מלודית.

אנו מוצאים את  26, ובתיבה Bb  AGFED -וצאים ירידה סטרוקטוראלית מאנו מ 21-25מתיבה 

 כפתיחה.  Cהצליל 

 .EA 31-31, ובתיבות ADבולטים הצלילים התוחמים את הקווינטה הדומיננטית  28-29בתיבות 

 בעליה מלודית. 31-31נמצאים בירידה מלודית, ותיבות  28-29כאשר תיבה 
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, בו בזמן Dכמדרגה החמישית הדומיננטית של , המשמש Aהבית חוזר שוב הפזמון ומסיים על הצליל לאחר 

 .Amשהוא משמש כצליל הפינאליס של השיר שפתח בסולם 

 

 

 

 לסיכום:

בשיר זה אנו מוצאים את זעירא כאומן המלודיה. אין ספק ששיריו התקבלו ברבים, ונשארו לדורות בגלל היופי 

ל שיריו. שיר זה מהווה דוגמא לכך. המלודיה נשמעת לכאורה פשוטה ופסטוראלית. אולם היא המלודי העצום ש

מלאה בתחכום, בקישוטיות, בזרימה קולחת ובהפתעה. מבחינה מטרית אנו מקבלים תיבה מוסיקלית לשורת 

לכאורה במלודיה נינוחה ומליסמטית, במודוס הפריגי תוך שימוש בטכניקות  618 -טקסט. בית א' מולחן ב

"מזרחיות" של מקאם ומדרגות מלודיות. אולם מבחינה קומפוזיציונית, החשיבה הינה מערביות ! אנו מוצאים: 

פיתוח מוטיב, נקודות סטרוקטוראליות, סקוונצות, אוגמנטציה ועוד. המלודיה מפרשת ומלווה את הטקסט, 

ה כוללת מודולציה, ושימוש בהרמוניה מעניקה לנו מניחוח הכפר, לריקוד ה"הורה" הגלילי המרנין. ההרמוני

, ודרגות הנראות מקומית כדרגות מונמכות )כדוגמת מינור -רמודאלית ובמיקסטורות במעברים בין מז'ו

 .(Aהאקורד כשכן עליון של  Bbד רהאקו

 

הנותן תחושה  618 בחר לסדר את הבית במשקלמבחינה פרוזודית, השיר מאפשר הסדרה פשוטה. אולם זעירא, 

הסדרה זו מאפשרת גם את פסטוראלית וזורמת, המתאימים לסיפור בו העדרים והרוח שוקטים ורוגעים. 

במעבר לפזמון, משתנה האופי של  זעירא מרווח את המלים אך שומר על ההטעמות.המלימסטיות והקישוטיות, 

 את.בליווי מקצב רתמי של הורה מאפשר ז  414השיר משקט לסערה, משקל 

 .אומנותיהכיוון כל הפרמטרים הנ"ל ובעיקר הדגש על המלודיה וההרמוניה, מושכים בצורה חד משמעית ל
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 כך ולא אחרת

 , נכתב בסוף שנות השלושים.אהרון אשמןמלים: 

 6.1.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

כנראה לראשונה ע"י אפרים בירן ולהקת רון עמי , והוקלט השיר מוכר בביצועה המפורסם של רבקה זוהר

 .1957 -ב בעיבודו של מנחם אבידום

הטקסט עצמו הינו בעל אמירה פוליטית וקשור "בהרחבת הגבולות" של ישראל, ונראה שיש קשר לשיר שהלחין 

ויים ומלא באהבה לארץ עם דימ למילים של זאב ז'בוטינסקי "שמאל הירדן" )שתי גדות לירדן(. 1932בשנת 

"בי הדלקת תשוקה  – כדוגמת: הקושרות אהבת גבר לאישה לאהבת אדם לאדמתו ומטאפורות אירוטיות

האבן עליה  –, "העמיקי מחרשה", המילה "משברים" הקשורה ל"משבר" סוערת...לא שבעתיך עוד אדמה"

המדיני, ברצון השיר בהחלט מבטא הרגשה ותחושת שליחות לאומית בשנים שלפני קום  . יושבת היולדת

 להגדלת שטחי ארץ ישראל ויישובה.

 

 מבנה

ט חוזר "ככה כך ולא אחרת", מלבד בתים + פזמון, כאשר כל בית נפתח במשפ 5השיר בנוי במבנה סטרופי של 

 ולא אחרת" את"ככה  בו אנו מוצאים שינוי קל: בית האחרוןה

 

 חריזה

 ובפזמון נמצא חריזה של צמדי השורות בסופם: בבית 

 ("עדי עד", "גלעד""עד" ) – 3+4(, שורה "כינרת","אחרת""רת" ) – 2+  1שורה גמה בבית: לדו

 ("בדמעות""עוד ועוד,  – 3+4(,  שורה "גיא לה", "לילה""לה" ) – 1+2בפזמון כנ"ל, שורה 

 

 

 הסדרה

 

 השיר פותח בארבע הרמות, 

_      _    _       _ 

 ככה כך ולא אחרת

 

 טרוכאי  בטטרמטר 414במשקל ניתן להסדיר את השיר בצורה פשוטה, 

 

 בית:

 

1         .2         .3         .4          |    . 
          =-                    =-      

 רת  -ח  -א לא    -כה   כך ו–כ 
1         .2         .3         .4          |    . 

          =-                    =-      
 רת   -נ  -כי ים   -וכון   -ים תי

1         .2         .3         .4          |    . 
          =-                    =-      

 ___עד  -גל םג   -שן   ו  -ב גם 
1         .2         .3         .4          |    . 

          =-                    =-      
 ___עד   די -ע    -ני   אז  ו -מי
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 רה הפשוטה לא מאפשרת נשימה בין השורות. דעל פניו ההס

 ומסדיר את הבית  במשקלים משתנים: מהמיליםזעירא, מכפיל חלק 

 

 בית:

2/4    3/4 

1         .2         .|   1         .2         .| 1         .2         .3         . 

         =-                        =-                   =      -          - 
 כה___________ ~__-כ כה ______ -ככה_____        -כ

2/4 

1         .2       |     .1         .2         .|  1         .2       |     .1         .2         .| 
         =-                      =-                         =-                        =- 

 רת  -נ -~כי ים      -כון  ו -ים תי רת  -ח -~א  לא     -כה כך   ו  -כ

3/4 

1         .2         .3         .I 1         .2    |        .  
          =-           -                         =-            

 עד_______   -גל             גם     -ו שן   -גם  ב

1         .2         .3         .I 1         .2         .3     |    .  
          =-           -                         =-           - 

 ______________עד_ די   -ע   -אז  וני     -מ

 

שפט, ונותן לא את המשמעות המבסס את הרישא של המזעירא, לקח את המילה "ככה", ויצר פתיח מוסיקלי 

. בדרך כלל אנו רגילים למספר תיבות 314-הפתיח בנוי משלושה תיבות, כאשר האחרונה היא בה"דווקאית". 

תיבות  4ה כאילו מדובר בפתיח סטנדרטי של מרובע, עם זאת הארכת התיבה השלישית גורמת לנו לתחוש

של שני המשפטים  לדחוס את המילים ת לזעירא, מאפשרכמקובל. הרחבת הרישא בהכפלת המילה "ככה"

 . 214במשקל מרובע של  הבאים

 

 .214תיבות של  4תיבות, ובסה"כ  2, מקבלים כל אחת 1-2שורות 

סופי המשפטים. על יד כך  הוא נותן למילים "לנשום", , ומאריך את 314עובר זעירא למשקל של   3-4בשורות 

 בניגוד ל"הרצת המלים" של התיבות הראשונות.

, דבר השובר את הרצף של 314 -וממשיך לאחר מכן ב 214הוא חוזר מקומית למשקל של  9יש לשים לב שבתיבה 

 משמעית.-המשקל. לשאלה מדוע זעירא שובר את הסימטריה , אין לי תשובה חד

 

ייתכן וניתן להסתכל על זה כשני המיסטיכים שווים, כאשר בסוף השני נדרשת עוד הפוגה לפני הכניסה לפזמון 

יתכן שהוא רומז להמשך שכולו מורכב ממשקלים משתנים, וייתכן שכך הפראזה יוצאת , י314 -שנמצא אף הוא ב

 ות.יותר מאוזנת. שלמרות שהיא איננה סימטרית,  השינוי במשקל יוצר המשכי

 

95



 

 .9בתיבה  214 -, מצאתי שלא כולם מקפידים על המעבר ל37בשמיעה של ביצועים שונים

 לסיכום עניין ההסדרה המוסיקלית פרוזודית של הבית לפי זהבי:

 )נקרא משמאל לימין( 214+214+314תיבות במשקל  3פתיח 

 214תיבות במשקל  4 – 1-2שורות 

 314+314+214+314תיבות במשקל  4  – 3-4שורות 

מייצב את הרישא, בשתי השורות הראשונות "מריץ" את ההברות, ובשתי האחרונות, הוא ניתן לומר שזעירא 

 מחלק אותם לשתיים ומאריך את סופי המשפטים.

 

 הסדרת הפזמון:

 כנראה שהטקסט המקורי שעמד לפני זעירא היה כדלהלן, ואף הוא מושקל בטטרמטר טרוכאי:

       _    _            _       _ 
 לילה לי- שירי, יום לי-שירי

     _       _      _    _ 
  לה וגיא הרים ארצי

_     _   _       _ 
  ועוד עוד לי שירי

     _       _        _  _ 
 . בדמעות ארשתיך לי  

 

 

 כנראה שזעירא הוסיף את המלים המודגשות להלן:

  לילה לי שירי, יום לי שירי איי

  לה וגיא הרים הרים ארצי

  ועוד עוד לי שירי, לי שירי

 . בדמעות תכלי ארץ

 

הבעיה שעמדה בפני זעירא הייתה כיצד לשמור על זרימת טקסט נכונה ו"נושמת", תוך טיפול במלים הדחוסות 

 לי לילה".-לי יום, שירי-"שיר

 המלחין: גרסת

 

 פזמון:

3/4 
1         .2         .3         .I 1         .2         .3     |    . 1         .2         .3      |    . 

          =-           -                         =-           -           =-           - 
          .    .    .           .   .    . 

 לה_________ -יום_____      שירי לי         לי~ איי_______  שירי לי
 

2/4    3/4 
1         .2            .I 1         .2    |      . 1         .2         .3      |    . 

          =-                         =-                          =-           - 
 לה________~    גיא -רים  ו -רים  ה     -ה  צי  -__אר

 
2/4   3/4 

1         .2           .I 1         .2         .3     |    . 1         .2         .3     |    . 

                                                           
של הטלוויזיה הישראלית ונמצא באתר האינטרנט:  1לדוגמא, בביצוע שצולם בערוץ  37

yyyy_music-so-so-zeira-mordechai-http://www.dailymotion.com/video/x9onpw_composer 
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          =-  =          -           -                         =-           - 
 לה ______________ גיא -רים ו -רים  ה -צי ה -אר__

 
3/4 

1         .2         .3         .I 1         .2         .3     |    . 1         .2         .3      |    . 
          =-           -                         =-           -           =-           - 

          .    .    .           .   .    . 
 לה_________ -לי~    יום_____      שירי לי      איי_______  שירי לי

 
2/4     

1         .2       |     .1         .2     |     . 1         .2       |     .1         .2    |     . 
         =-                      =-                         =-                        =- 

 לה________גיא           -רים  ו               -ה   רים        -צי   ה-אר__
 

2/4     
1            .2       |     .1         .2     |     .  

             =-                      =-                 
    .    . .   . 

 עוד -עוד   ו שירי  לי שירי  לי
 

3/4 
1         .2         .3         .I 1         .2         .3      |    . 

          =-           -                         =-           -   
 עות__________________ מ  -בד תיך   לי -רש   -א
 

 

 לפי זעירא, דורשת טיפול מורכב יותר:פזמון ה

ל התיבה מהווה קדמה לשתי , כך שהסיפא שגם כאן זעירא מייצב את הרישא ע"י הוספת הקריאה "איי"

על ידי זה זעירא יוצר שני חצאים המורכבים   38אחת פעמה"שירי לי" "נדחסות לכדי  התיבות הבאות. המילים

 "שירי לי יום" כנגד "שירי ליל לילה". –מתיבה + קדמה,

 זעירא, לא רק שמוסיף את הרישא "איי", אלא מרחיב את שורות הפזמון מארבע לשבע !

  לילה לי שירי, יום לי שירי איי 1

  לה וגיא הרים הרים ארצי 2

  ועוד עוד לי שירי, לי שירי 3

 . בדמעות תכלי ארץ 4

 

 -הופכים ל

 תיבות     )מקורי( מס שורה

 

 3    לילה לי שירי, יום לי שירי איי 1

 תיבות 9  3    לה וגיא הרים הרים ארצי 2

 3    לה וגיא הרים הרים ארצי 2

 

 3    לילה לי שירי, יום לי שירי איי 1

 תיבות 11  2+2    לה וגיא הרים הרים ארצי 2

 2    ועוד עוד לי שירי, לי שירי 3

 2    . בדמעות ארשתיך לי 4

 

                                                           
 "צימרמנים", או כחלוקת הפעמה לשלוש. –ניתן לראות את זה כ"הברות דחוסות"  38
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ומאריך בסופי  39את היום והלילה, ו"מקפיץ" בסינקופ את ההרים 314 -זעירא הולך עם מילות השיר, "מרקיד" ב

 המשפטים כפי שעשה בבית.

רות האחרונות, ממשיך זעירא ודוחס את המלים "שירי לי" ואפילו מכפיל אותם פעמיים. אלא בשתי השו

 שהפעם זה לא בא כקדמה )כפי שראינו בתחילת הפזמון( אלא על הפעמה החזקה.

מקום , ולא בכל שהסדרת השיר והמלודיה מסורבלים התחושה שלימתוך התבוננות במבנה הכולל של השיר, 

בצורה מקומית אלא כפרשנות של רוח הטקסט כפי שהבין אותה זעירא, וכפי  ויי המשקלניתן להבין את שינ

 שמקובל בשירי עם שאינם ממושקלים בצורה קבועה.

 

 :ת את הטקסטובמטרה ללו שינויי המשקל משני רבעים לשלושה רבעים באיםייתכן ו

 314 -פט הבא הפותח בשאו כמטרה להרחבת המשפט ויצירת הפוגה לפני המפשט הבא, או כמקשרים למ

 .314 -גם התיבה הקודמת מסיימת ב 314 -)לדוגמה בפזמון לפני החזרה לחלק השני של "היי שירי לי יום" הבא ב

עם זאת בביצועים להם הקשבתי עולה כי אף המבצעים ה"מקצועיים" ואף השרים ב"שירת רבים" טועים 

 במשקלים השונים.

 תהשומר לות הפרוזודית והמלודית,  השיר ניחן בחינניות בלתי רגילההסוד של זעירא הוא שלמרות כל המסורב

 על "עירנות" השומע והמבצע גם יחד.

 

 

 ניתוח מלודי והרמוני

 6.1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 

 וזוגיות. כבר מהסתכלות ראשונית בגרף, אנו רואים שהשיר איננו מסודר במצורה הרגילה של תיבות סמטריות

 על המבנה,

 

 תיבות של קריאה תוך שימוש בירידה של טרצה קטנה. 3אנו מוצאים  –מבוא לבית ב

 תיבות, כאשר כל זוג תיבות מהוות מעין מיני חטיבה. משמונההמורכב    –הבית 

 משפטים 2+ קריאה  -( 3*3משפטים בני שלוש תיבות כ"א )שבחלקו הראשון מורכב משלושה   –הפזמון 

 תיבות( +  4תיבות( + המשך ) 3) מקריאהבחלקו השני מורכב   

 .(2תיבות( + סיום ) 2גשר לסיום )  

 

 ,על המלודיה

 לבית יש הקדמה של שלוש תיבות של קריאה המבוססות על ירידה של טרצה קטנה, 

, דרך D -, ופתרון חוזר לG, לאחר מכן אתנח על  BbDבירידה של סקסטות קטנות  תופותח -6-7, 4-5יבות ת

 (.Cירידה של סקסטה, אלא שהפעם היא מקושטת ב"שכן תחתון" )הצליל 

 . BbAGFED –( 11-11, 6-7, 4-5הצלילים הבולטים בירידה )תיבות 

 . וחוזר פעמיים.D –מדגיש את הקריאה "היי" ע"י צליל הנמצא בגובה השיא של המלודיה  –הפזמון 

 .D, ופיתרון בפינאליס על Fלאחר מכן יש אתנח על ה על הצליל רה הגבוה, הקריא  - 12-21תיבות 

 .Dופיתרון בפינאליס על  A, על Fהקריאה על הצליל רה הגבוה, לאחר מכן יש אתנח על   -  21-31תיבות 

"שירי לי  –גשר מלודי הבנוי על מוטיב ריתמי של צמצום הברות )"צימרמנים" אנו מוצאים  :  28-29בתיבות 

 .Dבקר לפינאליס  B -, וירידה הפעם מ#Gסיום אנו מוצאים הוספת צליל  שירי לי עוד ועוד"(, וב

                                                           
ִריםאנו מוצאים "בספר תהלים קיד' ד'  39 הָּ ְקדּו הֶּ עֹות ְכֵאיִלים רָּ  ", כאן זעירא "מקפיץ" את ההרים.צֹאן ִכְבֵני ְגבָּ
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 .V/VV7Iבהרמוניה אנו מוצאים שימוש בחמישית מינורית, ורק בסוף אנו מקבלים את הסיום המקובל 

 

 מודאליות וקישוטיות:

כפי שמצאנו גם בשירים אחרים של זהבי כמו "שני שושנים", "ליל גליל", גם כאן עושה זעירא שימוש 

 –, או כפי שהוא נקרא ע"י החזנים האשכנזיים המזרח אירופאיים "אוקראיני דורי"במודאליות, והפעם במודוס 

ית מוגבהת, כך שיש סקונדה את המדרגה הרביע ומה למודוס הדורי, אך כולל בתוכומודוס זה ד –" מגן אבות"

 :מוגדלת בין המדרגה השלישית לרביעית

 
אנו מוצאים קישוט ב"צליל  28עשרה בצליל "שכן תחתון", בתיבה -אנו מוצאים קישוט בחלקי שש 5בתיבה 

 עובר".

 

 שימוש בעניינים ריתמיים:

 

 24, 18, 15בתיבות  – , התחלת משפט על פעמה חלשהסינקופמעין 

 
 .31, 28 –מקצב 
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  לסיכום:

 פוליטית הקורא לחיזוק גבולות הארץ והרחבתם, לעבודת אדמה, ולעידוד העם.בפנינו ניצב שיר עם אמירה 

 "מוזמן" בעל אידאולוגיה מכוונת.ייתכן אפילו לומר שיש כאן שיר 

ליצירת מבנים שלמות כה !!( ואף מכפיל שורות -המלחין מתייחס לטקסט, מדגיש ומכפיל מילים "ככה, ככה, כ

לוקח הכרעות פרוזודיות כדוגמת צמצום המילים "שירי לי", יצירת סינקופ וצורניים. זעירא גם  מלודיים

את הטקסט בפשטות  סדירמלשמירה על הטעמה כדוגמת "ארצי הרים וגיא לה", מאריך סופי משפטים, ולא 

יאמבי. מבחינה מלודית המלחין מקפיד על נקודות הירארכיות מלודיות, ומשנה משקלים לשמירה  –בטטרמטר

 על רצפי הבנה. 

אותו. יתר על התוצאה המתקבלת איננה פשוטה, ונראה אף שרוב השרים שיר זה טועים בבואם לשיר  –עם זאת 

האם הדבר מעיד על מורכבות אומנותית ? לא דווקא !  המורכבת בפזמון יוצרת תחושת סרבול. החזרתיות כן

בהרבה משירי העם נמצא משקלים מורכבים הנובעים מכך, שהלחן מלווה את הטקסט כפי שהוא. אולם במקרה 

 זה, המסנה של השיר איננו עממי דווקא, ונראה שזעירא השקיע מחשבה רבה בתכנון המסגרת. 

 בגלל מורכבותו.הינה נו מושר בתדירות גבוהה בערבי זמר נאיתכן שהסיבה לכך שהשיר יי

 

יחס עם זאת, הב"תחום האפור" שבין אומנותי לעממי. משמעית -במקרה של השיר הנ"ל, קשה למקם אותו חד

 המלחין למלודיה והטקסט, בנוסף לסרבול של השיר, מוציא אותו מכלל "שיר עם" פשוט. הרציני של 

 זה איננו מהווה את שיא היצירה של זעירא, עדיין חיוניותו של השיר עומדת לזכותו. שירגם אם 
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 השיר אלייך

 מילים: יעקב אורלנד

 נכתב בתחילת שנות הארבעים

 7.1.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

 

 על השיר:

 ו של יהורם גאון, ובעיבודו האמנותי של משה וילנסקי.השיר נכתב בתחילת שנות הארבעים, והוא מוכר בביצוע

. זעירא ראה את השיר עוד קודם לגיבורת השיר. שתואל, לימים א-נד הצעיר לאהובתו בתאורלהשיר נכתב ע"י 

הפזמון לוקח אותנו לאווירה של נופי ירושלים מלא ברמיזות.  מדובר בשיר אהבה, הכתוב בשפה גבוהה ורגישה,

 ירושלים עצמה, ים המלח והר הצופים. –

 

 חריזה:

 ."שהשלך" – "שייכת לך", "ימימה" – "פנימה"כל שורה שנייה, כגון: בסופי המשפטים הבית נחרז לסירוגין 

 . וסופי השורות האחרים אינם נחרזים."ירושלים", "שמים"=  "ים-"שורות ראשונות מסיימות  2בפזמון: 

 

 הסדרה

 , השיר פותח בשש הרמות

        _      _    _       _ _      _ 

 סתיו בחלונות ואור בבית פנימה

 (314ל )ניתן להסדרה גם במשקטרוכאי    בהקסמטר 614ולכן ננסה להסדיר את מילות במשקל 

 זו הינה סבירה, אך אינה נותנת מקום מספיק להפוגות.הסדרה 

 בית:

1           .2            .3            .4           . 5           . 6      |      . 
= - = = - = 

 מה  –פני  ית    -ב -אור  ב -נות  ו -לו -ח -סתיו  ב
1           .2            .3            .4           . 5           . 6      |      . 
= - = = - = 
 ____לך כת   -יי -לה  ש -כו   תי -י -פי -צי   -ו

1           .2            .3            .4           . 5           . 6      |      . 
= - = = - = 

 מה   -מי -י  מים -בוא   י -שה   ל -ש  -בו -את  ה

1           .2            .3            .4           . 5           . 6      |      . 
= - = = - = 

 ____לך -הש  -ש קט   -ש -רי  ב -בר תאמ -מה   ד

1           .2            .3            .4           . 5           . 6      |      . 
= - = = - = 

 ני   -א -לא  קר -בך   ש -גיד  ל -בר  י -מה  ד

1           .2            .3            .4           . 5           . 6      |      . 
= - = = - = 
  ____טה -הושלא  -ש  יד   -קש מ -ב  -א הו  -מ

1           .2            .3            .4           . 5           . 6      |      . 
= - = = - = 
 ני   -מ -לא   חלשר___  -אלום  -בוא  ח   -י   -ה

1           .2            .3            .4           . 5           . 6      |      . 
= - = = - = 
  ____דה -כו   -ל פש   -נ -לדות   -ביא  פ -י    -ו
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 טרוכאי    בטטרמטר 414להסדיר במשקל ת הפזמון ננסה להסדיר א

 אך אינה נותנת מקום מספיק להפוגות. זו הינה סבירה,הסדרה 

 בית:

1           .2            .3            .4           . | 
= - = -  
 ים   -מ -על   ש ח  -רו ח   -רו

1           .2            .3            .4           . | 
= - = -  
 ים   -ל  -ש  -רו -מה   י -ד  -נר

1           .2            .3            .4           . | 
= - = -  
 מה  לו -בר  הו -מד  -ב ח  -רו

1           .2            .3            .4           . | 
= - = -  
 לח   -מ -ים  ה מים  מי ד  -נר

1           .2            .3            .4           . | 
= - = -  
 ___פים -הר   צו ח   -רו ח   -רו

 

 המלחין גרסת

 

,  414תיבות( במשקל  16זעירא לוקח כל שורה של השיר, ומסדר אותה בשתי תיבות לשורה )סה"כ  – הבית

 י דגמים פרוזודיים לחלוקת המשפט:נזעירא יוצר ש

 ****________, ****_________   )שני המיסטיכים( שתי תיבות עם הפוגות בסוף תיבה     - דגם א

 והפוגות בסוף:   האטה )פעמה להברה( –רצף הברות, תיבה שנייה  -תיבה ראשונה  – דגם ב

 | ____*   *   *   *  |  ** ** ** ** 

 

 דגם | .     4 .      3 .     2 .      1 |    .    4     .      3     .      2   .       1
= - = - = - = - | 

 א |  _____ מה  -פני ית    -ב -אור   ב |   -ו______נות  -לו   -ח -סתו  ב

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - = - = - | 
  ב | ____לך______ כת    -י |-לה ש -תי   כו -י  -פי - צי    -ו

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - = - = - | 

 ב | _____ מה   -מי -י מים |-בוא י -שה   ל -ש   -בו -את  ה

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - = - = - | 

 א | לך_________ -הוש  -ש קט   -ש | -רי______  ל -בר תאמ -מה   ד

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - = - = - | 

 א | ני _______   -ג -לא    ה -בך   ש | –גיד______לי  -בר   י -מה    ד

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - = - = - | 

 ב | טה_________ -הוש לא |-יד  ש -קש   מ -ב   -א בו  -מה

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - = - = - | 
 א | ני________  -א -לא  ב שר עוד | -גיל______א -זה   ה את   -ה

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - = - = - | 
 א | טה_________ -כי   פש -על   דר |  -תו______ש -ג  -תו את   -ה
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   :ג' בדגם:  זעירא עושה שימוש פזמון

 תיבות מוסיקליות. 2כאשר כל שורת טקסט מקבלת הטרוכאי,  הטטרמטרית של תבנוממשיך ב

 

 

 דגם | .     4 .      3 .     2 .      1 .    |    4 .          3 .          2 .         1
= - = - - = - = | 
 ג | ________________ים -מ |-על  ש ח   -רו _______ח  -רו

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - - = - = | 
 ג | ________________ים -ל |-ש -רו מה   י -________ד-נר

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - - = - = | 
 | לו מה -בר________הו |   -_____מד-ב _______ח-רו

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - - = - = | 

 ג | _______________לח -מ |  -ים ה מים  מי -___ד -נר___

1         . 2          . 3          . 4    |    . 1      . 2     . 3      . 4     . |  
= - = - - = - = | 
 | פים________ -*   הר______צו ח       | ________________-רו

 

 הבית

תוך שהוא שומר על הטעמות השיר. הדגם הראשון  פעמות ליצירת אוקטמטר טרוכאי 8מסגרת של בחר בזעירא 

המפצל את השורה לשני הימסטיכים שווים נראה כמתאים לבחירה של זעירא לגביו, והוא בהחלט נותן פירוש 

נכון לשורה, כדוגמת "סתיו בחלונות, ואור בבית פנימה" הוספת ההפוגות הינה הכרחית והגיונית. בשורה השניה 

ימימה" הבחירה במודל של הברות רציף אכן -ימים לבוא הבוששה את, לך שייכת להכו והשלישית "וציפייתי

מקבל פעמה להברה, ואכן  –רצף של הברות, "ימים ימימה"  –"את הבוששה לבוא"  – סטמשרתת את הטק

מן הראוי לציין כי זעירא בחר שמשקל מנוקד על רוב  מסביר את משמעות הטקסט ומדגישה את הציפיה.

 ההברות הרציפות, הדבר מסתדר עם ההטעמה הלקסיקאלית של המילה.

 נראה לי ההסבר הנ"ל,

  כאשר המשפט פשוט, הבחירה המיידית הינה בדגם א המורכב משני המיסטיכים, כדוגמת:

  פנימה בבית ואור  בחלונות סתיו

 ? ךשהשל בשקט  תאמרי דבר-מה

 , קראני שלא לבך  יגיד דבר-מה

 בשורות הנרגשות יש בחירה ברצף הברות מהיר  ההולך ומאט, המתאר דיבור נרגש:

  - ימימה-ימים לבוא הבוששה את

 , לך שייכת כולה וציפייתי

 ? הושטה שלא מיד אבקש מהו

נראה כי הבחירה בדרך זו מצדיקה את עצמה גם בשאר הבתים. ומלבד הסיבה לבחירה זו כמפרשת את השיר, 

 , למבניות מורכבת ובלתי צפויה.2+2הסידור הלא סמטרי, נותן טעם ועניין לשיר, ושובר מבניות פשוטה של 
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 הפזמון:

מוסיקליות. השימוש ברבע מנוקד, מדגיש ומתאר את הרוח כל שורה, ונותן לה שתי תיבות כאמור, זעירא לוקח 

--המילה "רוח" מקבלת הרחבה פנימית בצליל ארוך "רו השורקת ועוברת, עולה מן המדבר ומכסה את ירושלים.

 ח", המזכירה לנו את שריקתה של הרוח.-

 

ל זעירא, כגון "לילה לנו משירים אחרים ש השימוש בהרחבת המילה באמצעה )כדוגמת המילה "רו___ח"( מוכר 

לילה", בו המילה "לילה" מקבלת הרחבה, וכן מהשיר "מה אומרות עינייך" שם המילה "ערב" לדוגמה מקבלת 

 הרחבה, וכן בשיר "ליל גליל", במילה "רוגע".

 

השימוש בסנקופות בשורות "רוח במדבר הומה לו, נרדמים מי ים המלח" מעניק תחושת הוד קדומים למדבר, 

מי המלח הכבדים והרדומים, בלחש רחש הרוחש מתחת לפני המים, כמו לבו של המשורר הכמהה אל  ומעיר את

חלת משפט תואחרים, שימוש בה , "שני שושנים"שימוש בסינקופ מצאנו בשירים כמו "ליל גליל" מושא אהבתו.

 הרים וגיא לה".על פעמה חלשנו מצאנו גם בשירים אחרים כדוגמת השיר "ככה כך ולא אחרת" במלים "ארצי 

 

 ניתוח מלודי הרמוני 

 

 7.1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 תיבות, בצורה סימטרית ומרובעת, כאשר כל שורת טקסט מקבלת שתי תיבות מוסיקליות. 16 -הבית מורכב מ

של המשפט המורכב משני  שתי התיבות הראשונות חוזרות כמעט במדוייק ממש לפי המבנה הפרוזודי

 המיסטיכים שווים:

 

הגבוה, דבר המסמל ציפייה וכמיהה.  Aהנמוך ונוסקת למעלה בתיבה הרביעית לצליל   Gהמנגינה פותחת בצליל 

 המנגינה הולכת יחד עם הטקסט : "וציפייתי כולה שייכת לך".
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 רמות מלודיות כפי שמודגם להלן.בכך שהמנגינה בנויה מ, הינן מורכבות מבחינה מלודית 5-6תיבות 

 

 הנמוך. Gהגבוה ויורדת לצליל  Bbגם מבחינת המנעד, המלודיה איננה פשוטה, היא פותחת בצליל 

 . 5וממשיכות את המשפט שנפתח בתיבה  .תק, חוזרות בצורה כמעט מדויי7-8תיבות 

 

, בעלי המצלול המקאמי החיג'אזי עם DEb  F#  G, אנו מקבלים את הצלילים העיקריים 9-11בתיבות 

, 11-12. תיבות Gמסיימת בצליל  11הסקונה המוגדלת )אותה מצאנו בשירים נוספים אצל זעירא(. תיבה 

 .Aממשיכות את המהלך ומגיעות לצליל 

 

את השימוש אצל זעירא, מצאנו בשירים שונים , הגבוה ובירידה כרומטית. Dמגיעות לשיא בצליל  13-14תיבות 

ומטית ר. היריה הכ, "נגן עוגב"שושנים" כגון: "היו לילות" , בשיריםובכרומטיקה בכללרידה כרומטית בי

, השיר מסתיים על 15-16". בתיבת  חלמני לא אשר חלום היבוא קשורה לטקסט הנרגש הבשורה השביעית: "

 הנמוך ! G, שקופצים אליו בטריטון מהצליל #Cצליל מתוח 
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 בפזמון:

 ע"י המלודיה המליסמתית, ה"נושבת" בגל יורד ועולה.את שריקת הרוח  " שומעים"אנו 

 
 "רוח הר צופים" ובסיום

 
 

חיג'אזי, כפי שגם ראינו -וים הלח" בא לידי ביטוי תוך שימוש בסינקופה, ובמוטיב אוריינטלי המדברמוטיב "

 בשירים אחרים שלו )כ"שני שושנים" ו"מה אורות עינייך"( 

 
 :ועניינים מבניים נקודות סטרוקטוראליות

 המנעד של המלודיה הינו רחב, ועל כן הוא מותאם יותר לשירת זמר מקצועי.

 .G -, וארבעת השורות הראשונות מסיימות בDמתבסס הצליל  3, החל מתיבה GA -הקטע פותח ב

 , ואח"כ בדחיסה D-G -, המציינת את החצי השני של הבית, המלודיה מתחילה לטפס בתחילה מ9מתיבה 

 . DA –מ 
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 , תוך שימוש הרמוני בדרגות שניוניות.DG -, יורדת ירידה כרומאטית )כמעט מלאה( מ13תיבה 

 

 .D, הנמצא במרחק של נונה מהצליל #Cוממשיכה עד לצליל 

 

 .Bb, ונמצא רק הפוגה אחת על הצליל מרכזי, כצליל סטרוקטוראלי Gבפזמון אנו מוצאים את הצליל 

 בהרמוניה אנו מוצאים שימוש בדרגות שניוניות, ובחמישית מינורית.

 21-22בתיבות  אנו מוצאים תשומת לב להובלת צלילי הבאס: כדוגמת הפזמון בו נמצא

GFEEbDC  : 

 
 

 

 לסיכום:

בסקאלה שבין עממי לאומנותי, ניתן לומר שהשיר אכן נמצא בתחום האפור הנוטה לאומנותי. וזאת בגלל: 

מעברים פיתוח מוטיבי, השיר רחב והוא מתאים לשירת זמר מקצועי, המלודיה מורכבת וכוללת  ו שלמנעד

ושינויי סימני היתק לצלילים. המלודיה הינה מליסמתית, והנקודות  , קפיצות של טריטון, מודאליותכרומטיים

 .הסטרוקטוראליות בולטות במבניותו של השיר. המלחין מפרש את מילות השיר

שהוא יוצר כך חינה פרוזודית הסדרת השיר פשוטה יחסית, אך זעירא מצליח לא לשעמם את השומע, ע"י מב

אף  מלא של השיר הטקסט מבנים שונים של חלוקה המבארים את המלים מחד, ומאידך גיסא גורמים לעניין.

ומהלכי הבאס  מטאפרות, כתוב בחריזה, במשקל. ומשתמש בשפה גבוהה עשירה וצבעונית. ההרמוניהב הוא

 הינם מורכבים ומעניינים. כל אלה יחד מטים את הכף לתחום ה"אומנותי" יותר של שיר זה.

 מן הראוי לציין את הביצוע הנפלא של יהורם גאון לשיר, בעיבודו הקאמרי של משה וילנסקי.
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 נגן עוגב

 מילים: יעקב אורלנד

 נכתב בסוף שנות הארבעים

 8.1.א.5ראה נספח  -ף הניתוחלעיון במילות השיר, התווים וגר

 

 

  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

  עורב - בת או יונה - בת אם

 . רודף מישהי את איש כל

 

  ודל הוא רוח רך איש אם

 , יחדל עד - ירדפנה הוא

 , גבר אם, הוא גבר אם אבל

 . קבר - פי עד ירדפנה הוא

 

 ... פורט איש כל, הי

 

  זהב מגדל בונה איש כל

 , ולילותיו יומו - משלל

 , יחרב או יקום ואם

 . לשוא אותו בונה איש כל

 

  במגדל הוא גלמוד איש אם

 . ונפל - שבר יכנו

 , גבר אם, הוא גבר אם אבל

 .ושבר שוד יפילוהו לא

 

 

השיר מוכר בביצועיהם של יפה אנו עדים לשיתוף הפעולה הפורה בין מרדכי זעירא ליעקב אורלנד.  בשירגם 

 ירקוני ויהורם גאון ובביצוע מחודש של רונית אופיר.

 

 מבנה וחריזה

 שורות כ"א, ופזמון. 4השיר בנוי משלושה מחזורים של שני בתים בני 

 במלים "אם איש...".בית א' נפתח במלים "כל איש...", בית ב' נפתח 

 בית א: נחרז בסוף כל שורותיו )דוגמת בית ראשון "עוגבו", "בלבבו", "מכאובו", "כוכבו"(

 שבר"(-שוד", "גבר-בית ב' : כל שתי שורות נחרזות )דוגמה: "מאד

הפזמון החוזר: פותח באנחה "הי", וחוזר על שתי השורות הראשונות של הבית הראשון: "כל איש פורט על 

פזמון נוסף מאוחר יותר, בתהליך ההלחנה, מן ייתכן וה ו, את הניגון שבלבבו", ומסיים במלים "על כן נגן".עוגב

 הסתם בעצה אחת עם אורלנד. 
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 השיר בעניין תוכנו של

 

סיטואציות של משבר בפניהם ניצב אדם; "מכאוב", "אהבה", "חורבן". אפשרויות על השיר מתאר מספר 

 אוש.יהתמודדות חזיתית או נפילה ליהבחירה הם שתיים 

עולם המתגלם ב הנגינה כלי –הקשר לעוגב הינו חידתי במידה. "כל איש פורט על עוגבו את הניגון שבלבבו" 

צד הפנימי של הלב. ע"י צורת ההתמודדות עם המשבר מתגלה הפנים של י משמש כמטאפורה של המציאותה

 שמא רך, ומתכופף בפני כל קושי ורוח.האדם, האם הוא איתן, יציב ויצוק כברזל או 

 

"אבל אם גבר  -ניתן לראות זה כשיר עידוד העוסק בעידוד הכלל הנמצא  במצב קשה כפי שאומרות המילים 

כלל, הוא, אם גבר, לא יפילוהו שוד ושבר", אולם ניתן לראות בו שיר העוסק בבעיה קיומית אישית ללא קשר ל

 לראות בשירת אורלנד וזעירא, כמתווכים בין שירת הכלל לשירת הפרט.או לעניין כללי. ייתכן ואף אפשר 

 

 הסדרה

 יאמביות: השיר פותח בארבע הרמות

      _      _         _         _ 
 בו-ג-כל איש פורט  על  עו

       _         _          _       _ 
 בו -ב -גון  ש   בל -נ -את  ה

 
, ששמה את ההטעמה במקום בארבע פעמות לתיבה קדמה בת שלוש הברותההסדרה המתבקשת ביותר הינה 

 :על הפועל  -הנכון 

 

                 4           1          2         3          4            1           2          3 
                 -           ≡          -                    =-           ≡          -            = 
 בו      וכו' -ב -בל  -| גון   ש-ני    -ה  בו   את-ג  -עו  | רט  על-איש פו כל      

 

מותירה זו הסדרה  -לכן אנסה להסדיר את הטקסט בשלושה רבעים הברות והסדרה זו יוצרת צפיפות יתר של 

  : מקום לנשימה

      .       3       |     .1          .2          .3       |     .1          .2          .3       |     .1           .2         .3     |    . 1        
               -                =        -           -                  =      -           -                  =         -           -           

 ____בו |  -ב -בל   -ש_______| גון    -ני   -את ה_______|בו    -ג   -עו  על ______| רט -איש פו כל      
 

  הראשון ביתה

 

  : בהסדרה מרובעתמסדיר את בית א'  זעירא

 

הברתיות, דבר המאפשר את הטעמתן בדרך ההלחנה של -נשים לב ששורות רבות בשיר פותחות במילים חד

הברתית! אילו -שורה פותחת במילה חד-זוגיות, כל חצי-זעירא.   יתר על כן, בבית הראשון, בשתי השורות האי

 היה זעירא מסתפק בנתון זה קרוב לוודאי שהיה מגיע לתוצאה הבאה: 

  |1      .    2          .3       |     .1          .2          .3     |     . 
             =-            -                     =   |-            - 

 ___בו     -ג  -עועל ___ רט      |   -___  איש  פוכל
  |1          .2          .3       |     .1          .2          .3     |     . 
             =-            -                     =   |-            - 

 ___בו    -ב -בל___ -ש גון      | -ני  -ה____את
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 :אבל זעירא לא הסתפק בכך והרחיב את המסגרת ע"י חזרה על מילים 

 

  |1          .2          .3          .4       |     .1      .    2          .3          .4     |     . 
             =-                      =-                         =-                     =- 
 בו_________  -ג   -עועל   רט      -רט_____  פו -איש  פו____כל  
  |1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
             =-                      =-                         =-                     =- 

 בו_________ -ב  -בל -גון  ש      -גון_____  ני -ני -האת____
  |1          .2          .3          .4       |     .1      .    2          .3          .4     |     . 
             =-                      =-                         =-                     =- 

 בו~ ________ -או -מכ את  שא     -שא_____ נו -נואיש  כל____
  |1          .2          .3          .4       |     .1         . 2          .3          .4     |     . 
             =-                      =-                         =-                     =- 
 בו_________   -כ  -כו    בד לו     -יא  בד_____ -עת   יא -ל___  
 

 

החזרה מהווה  מילות האמצע.מכפיל את השורה בת ההברה האחת ו מייצב את המילה הראשונה של  זעירא

. שימוש (פורט" מחזק את פעולת הנגינה המטפורית המתוארת-הצירוף "פורטשכן  פתרון מקורי למדיי

  ."שמש שמש רד לים" –בשיר "מה אומרות עינייך"  אצל זעירא מצאנו כבר בהכפלת מלים 

לה השלמה, והוא לא רצה להשאיר את בשורה הרביעית הוא משתמש בסינקופ, מאחר והאות "ל" קשורה למי

 ההברה בבדידותה.

 

מתקבל היה מכפיל את המילים שהכפיל אך לא היה מייצב את ההברה הפותחת. היה לו זעירא 

"כל איש פורט____פורט על  פנטמטר יאמבי שאפשר היה להלחינו לפי הדפוס של "יצאנו אט".

  עוגבו__"

 

 

  הבית השני

       _         _    _           _ 
 מאוד הוא רוח רך איש אם

   _     _       _   _  
 ,שד בו יך, שבר יכנו

_             _    _    _      _  
  גבר אם, הוא גבר אם אבל

_      _      _     _   _ 
 . ושבר שוד ישברוהו לא

 

הבית השני  איננו מאפשר את ההסדרה המרובעת בגלל ההברה העודפת בשתי השורות האחרונות, אבל אפשר 

 למסגר אותו בהסדרה המשולשת, תוך מתיחת המילים "רוח", "שבר", "גבר", "ישברוהו". 
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 המלחין גרסת

4/4 

  |1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
             =-                      =-                         =-                     =- 

 )קדמה תלת הברתית( נו    -כ   -י   אד___________    -הוא מח     -רואיש רך   ____אם
2/4    4/4 

  |1          .2       |     .1       .   2          .3          .4     |     . 
             =-                         =-                     =- 
 )קדמה תלת הברתית(   אם  בל   -א  שוד___________ יך   בו בר  -ש 

  |1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3     .     4     |     . 
             =-                      =-                         =-                     =- 
 )קדמה תלת הברתית( -ב   -יש    לא _____בר__ -_______בר   הוא _____אם      ג~-ג  
  |1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
             =-                      =-                         =-                     =- 

 ______________בר  ___-ש      -____שוד______ והו___-רו~
 

 

הברתיות )הקיימות בפתיחת השורה הראשונה -זעירא ממשיך  להסתמך על המילים החדבבית השני, גם 

ייצוב ההברה הפותחת, אלא שהוא יכול לעשות זאת רק בשורה הראשונה.  זעירא נוקט בדרך והאחרונה(.  

זעירא קשוב לדרישות השורות הבאות. לפתע מתהוות קדמות  השורה השנייה מחייבת אותו לשנות כיוון. 

  )ראה ניסיון ההסדרה בבית הראשון(. באה ההסדרה!ילשות, כפי שנמשו

, גם זאת כפי שצופה ההסדרה )ראה למעלה )"מאד", "שוד"( ביט-זעירא גם מגיע לנקודות החריזה על הדאון 

-במיוחד את ההסדרה המשולשת של הבית הראשון(.  המעבר משורה נטולת קדמה לשורה עם קדמה תלת

ביט גוררת את שינוי המשקל. הוא יכול -פילת ההברה המסיימת את השורה על הדאוןהברתית + שמירה על נ

)"שבר יך בו"( ברבעים במקום בשמיניות, אך הוא לא רצה לעצור את  11היה להימנע ממנו אילו הלחין את תיבה 

 יכה בחטף.  שברהשטף, גם כדי שה

נגררת אחרי הפרשנות המלודית, והיא שוברת לסיכום: בבית השני, זעירא ממש מפרש את הטקסט, והמנגינה 

 את המבנה המרובע של הבית הראשון.

 

 

 הפזמון:

 

 ההטעמה הפשוטה של הפזמון כמסודר בטטרמטר יאמבי: כאשר האנחה אינה נכללת בכלל השורה:

        U        _U     _U   _U _  

 בו-ג-)הי(, כל איש פורט על עו

 בו-ב -בל-גון ש-ני  -)הי(, את ה

 גן -גן  נ -גב,  נ-על כן,   עו        

 גן  * *-על כן,   על כן,  נ        

 

זעירא ממשיך בהסדרה של מרובעת תוך כדי ייצוב הרישא של המשפט. ייתכן וה"הי", בפתיחת צמד השורות 

 הראשונות בפזמון,  הוא התפתחות של ייצוב ההברות הפותחות בבתים. 

  

111



 

 

4/4    2/4  4/4 

  |1          .2          .3          .4       |     .1          .2     .       |1          .2     .     3          .4     |     . 
             =-                      =-                         =-                        =-                       =- 

 בו______________________      -ג  -עו רט  על      -איש פול   הי_____________כ

4/4    2/4  4/4 

  |1          .2          .3          .4       |     .1          .2     .       |1          .2     .     3          .4     |     . 
             =-                      =-                         =-                        =-                       =- 

 -כן   עו    על   בו___________     -ב  -בל  -גון  ש     -ני –ה הי_____________את   

  |1          .2          .3          .4       |     .1          .2          .3          .4     |     . 
             =-                      =-                         =-                     =- 
 כן  על    עלגן____________        -גן  נ   -גב_____________  נ 

  |1          .2          .3          .4     |     .  1          .2          .3          .4     |     . 
             =-                      =-                         =-                     =- 
 _____גן_____________________  -נכן_______________   

השימוש תוך שימוש בקדמות תלת הברתיות כפי שמצאנו בבית השני. , 414בפזמון ממשיך זעירא במשקל של 

במשקל המשתנה באמצע, יוצר גמישות לזרימת הטקסט וההפוגות לשירה נוחה מחד , ויצירת דרמה לירית 

 מאידך !

 ניתוח מלודי הרמוני

 8.1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 כבר ממבט ראשון אנו רואים את מורכבותו של השיר הן מבחינה מלודית והן מבחינה הרמונית. 

נראה ששתי התיבות הראשונות מושפעות מהטקסט באמצעות איזושהי אסוציאציה ברוקית רחוקה: קצב 

 הרמוני מהיר )כמעט כוראלי( + ג'סטה קדנציאלית. 

חתיו ומעליו, ורק בתיבה הרביעית אנו מוצאים פסגה בגובה מת Cהתיבות הראשונות סובבות סביב הציר של  4

 .G F#  Ebדרך מוטיב חיג'אזי  G -, היורדת לBbעל הספטימה 

 

  בירידה כרומטית , אנו מוצאים סקוונץ טונאלי4-8מתיבה 

   V  =G.40 -שסופו הוא ביסוס של הדרגה ה

 Bb -ל תאנו מוצאים פוליפוניה פנימית מתוחכמת היורד 9בתיבה 

וממשיך כרומטית בשינוי כיוון. מה שיפה כאן,  הוא המעבר למז'ור 

יוון הרלטיבי בתחילת הבית השני )אולי מפאת המילים "רך רוח"(, אלא שהמשך הטקסט דורש תפנית מהירה בכ

בהקשר של  Ab -אינו נפתר כפשוטו ל Db7-ה עושה את המלאכה. IV-החדה של ההקטסטרופאלי. הטוניקליזציה 

דומיננטי בהקשר של הטוניקליזציה הרגעית של הרביעית. -סוב זה הינו אקורד שלפניו, אקורד Db6-מינור וה פה

הסוגרות את הבית השני נמצא הליכה  13-16, ובתיבות EbFאנו מוצאים הליכה בצלילים  12 -ל 11מתיבה 

הנקודות הסטרוקטוראליות  , לסיום הבית השני על הפינאליס.EbC -חזרה מ

EbFEbC  מזכירות את מוטיב התיבה הראשונה  : 

, והבית השני מסיים על V  =G -הבית הראשון מסתיים על הדרגה ה

 .C –הפינאליס 

                                                           
 החמישית של החמישית) רצופים אקורדים-ספט-דומיננט שני בין טיפוסי actionrcont-מ נובעת הכרומטיות 40

  המונח ומכאן( לסול להיפתר אמור# פה) השניוני המוביל הצליל פתרון את מונע כזה צירוף(. והחמישית

contraction ,היפותטי צליל של השמטה י"ע" כיווץ" המציין. 
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 -ביסוס הדרגה ה –.  והתחכום ההרמוני Eb-E, ובין Bb-B, במשחק בין 9-12נשים לב לתחכום הכרומטי בתיבות 

III נפוליטאנית, המביאה בסופה לאתנח פלאגלי על , ובמילים "יכנו שבר" ההליכה לדרגהIV. 

 ומבסס אותו לכל האורך. C, מסיים על הפינאליס היציב 13-16"אבל אם גבר הוא אם גבר" בתיבות 

 ירידה מדו לסול . C Bb  A Ab  Gמתח דרמטי נוסף בתיבות אלה ע"י הירידה בבאס 

 

 ירידה מסול לדו.  .GF#  F  Eb  D Cבפזמון, אנו מוצאים ירידה כרומטית 

 
מלמטה"  בעזרת "שכן תחתון כיצד הצלילים המרכזיים מקבלים קישוט "מלמעלה ו 17-22נשים לב בתיבות 

 ושכן עליון"

 

 

        
 

 .וכרומטיקהתוך שימוש במוטיבים חיג'אזיים כפי שמצאנו גם בשירים נוספים של זעירא, ו
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 השיר., מסיימות את 22-26תיבות 

, כאשר בקישוט הפנימי מתבצע בעזרת השכן זעירא מקשט את הצלילי הסטרוקטוראליים בעזרת שכן תחתון

 "שכן תחתון". שימוש בצליל העליון )כפי שראינו לעיל, זו הרחבה של השימוש ב"שכן תחתון" ו"שכן עליון"(

 :מצאנו גם בשירים אחרים של זעירא

  

 

 .CFBbעצמם יוצרים יחסים קוורטאליים מעניינים  הצלילים הסטרוקטוראליים 

 .BbC  Eb  F  G ונוכל גם לראות גם סולם פנטאטוני המצוי בבסיס העליה לסיום :

 

 

 לסיכום:

 שיר זה נמצא ללא ספק בתחום האפור, עם נטייה חזקה מאד לצד האומנותי.

 החריזה והמשקל תומכים בעניין.הרמה הגבוהה של הטקסט והרעיונות המובעים בו. מבנה השיר,  

 המלחין מתייחס למבנים הפרוזודיים, מפרש אותם ומציע פתרונות מעניינים להתמודדות עם קשיים בהלחנה. 

ועם זאת ) ,ביותר עשירההמלודיה וההרמוניה, מפרשים את משמעות הטקסט. המלודיה וההרמוניה הינן 

וסיקלי מקצועי. המבנים הסטרוקטוראליים, המהלכים זורמות בדרך המאפשרת את שירת השיר גם ללא ידע מ

הכרומטיים, הקישוטיות האוריינטלית, שינויי המשקל, הפרופורציות ועוד, מעמידים את השיר ברמה אומנותית 

 גבוהה ביותר.

, שלו למרות הסטרופיותוזאת עם.  -שושנים, איננו מתחפש לשיר-אורות ושני-לילה, שני-שיר זה, בניגוד ללילה

מחזור )שני בתים + "פזמון"( כשהוא לעצמו, מולחן תוך השתנות מתמדת )ללא חזרות(. יתכן שהתכתיב כל 

הראשוני של הטקסט בכיוון זה הוא הנבדלות בין צמדי הבתים בחריזה ובתכונות פרוזודיות נוספות שעמדנו 

עורב", -נה או בתיו-אמנותיים". השורה "אם בת-גבוה יותר מאשר בשירים "הפחות אינו עליהן. הטקסט

זעירא הכביד את רישומן  . המבליעה חיוך מסוים, מעידה על כך שאורלנד לא כתב את השיר ברצינות תהומית

 של המילים בדרך הלחנתו וכאן אולי החטיא משהו, על אף שהלך לקראת הטקסט כברת דרך ארוכה. 

 

בית למידת ההתקבלות. עד כמה המיקום בסקאלה האפורה קורלאטי השאלה העולה במקרה זה הינה

, ואילו השיר הנוכחי מעולם למקובליםשירי זעירא הקודמים שעברנו עליהם )כולל "היו לילות"( הפכו מייד 

שזעירא כיוון אותו לקהל יותר  נראהלא המריא )אף כי ככל הנראה גם לא ירד לתהום הנשייה(. 

 ר, בגלל אילוצים טקסטואליים. אקסקלוסיבי, אלא שאולי הסתבך אתו יותר מאשר התכוון, בין השא
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 חולצה כחולה

 

 ולחן: מרדכי זעירא מילים

 , שירו הראשון של זעירא1925-6נכתב בין 

 9.1.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 
 :על השיר

. השיר הושר ע"י חבורות זמר העשריםשיר זה הינו השיר הראשון שהולחן ונכתב ע"י מרדכי זעירא באמצע שנות 

אליהו הכהן בהקדמתו לספר "לילה  כגון הגבעטרון, ותנועות הנוער. והיה לשיר רווח בקרב המוני עם ישראל.

"כרמלה" שהעלו זעירא  -"אופרה עברית" הצגת זעירא ניצח על לילה משירי המלחין מרדכי זעירא", מציין כי 

. ההצגה מתארת את הווי השומרים (היה ממוקם ליד יבנאלו "אפיקים"אח"כ שנקרא  קיבוץ ס.ס.ס.ר. )לוחבריו 

בארץ. מאות אנשים מכל מושבות הגליל ועמק הירדן נהרו להצגת הבכורה שנערכה בחצר בית הספר ביבנאל 

הקבוצה עברה לעפולה, ולכבוד חנוכת "צריך הקיבוץ" העלו על במה מאולתרת הצגה נוספת  .1925בשנת 

לה", והשיר נכתב להצגה זו. במקור מנה השיר לא פחות מתשעה בתים ! ושרדו ממנו רק שנקראה "חולצה כחו

שתי שורות... הצגה זו הייתה סאטירה על מוסדות הפועלים בארץ, שנכתבה בהשראת תיאטרון פועלים שצמח 

צו ברוסיה הסובייטית של ימי המהפכה, כאשר שחקנים שלבשו חולצות כחולות, הסתובבו בבתי חרושת והפי

 את התודעה הפרולטרית באמצעות שירי זמר ומשחק.

מעיר אליהו הכהן, כי זעירא לא כלל את השיר במניין שיריו, כנראה על שום ההשפעה הרוסית שניכרה בו. חבריו 

מספרים כי זעירא עמד ל"דין חברים" בקיבוץ על כך שכתב את טיוטות השיר בזמן העבודה בסנדלרית הקיבוץ 

 .והתרשל בעבודתו..

 מביא אליהו הכהן מדברי זעירא עצמו:

"רוב מנגינות ההצגה "חולצה כחולה" היו שאולות, אבל כשחסרה מנגינה, אני כעבור יממה הייתי מגיש 

 –מנגינה. כששאלו אותי מהיכן המנגינה, התביישתי להגיד שאני חיברתי, כי אדם שבא לבנות ולעבוד 

 תי במנגינה. רק מאוחר יותר הוכרחתי להודות בזה".מה זה פתאום הוא מחבר מנגינות. אמרתי שנזכר

 ננסה להבין מדוע הסתייג זעירא משירו זה .

 

 מבנה השיר:

 .במקור נכתבו מינימום תשעה בתי שיר, כיום שרים לרוב רק את הבית הראשון

 והמלים חולצה כחולה של השורהשורות קצרות, כאשר שתי השורות הראשונות נחרזות,  השיר בנוי מארבע

 .Through Composedאין לנו מבנה של בית + פזמון, וגם לא צורה התפתחותית  נה חוזרות בכל הבתים.ושהרא

 זעירא שכתב את מילות השיר ואף הלחין אותו הרגיש צורך בפזמון ממשי, והוסיף פזמון מושר ב" לה לה לה ".

 

 :יותמשקלההטעמות 

U       _U   _ 

 לה-כחו חולצה

U       _U   _ 

  לה-עו היא -ו

U          _U   _ 

 , פק-ס שום בלי

U        _U    _U   _ 

 . יים-ד -ע-ה     כל על
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 4/4 -ניסיון להסדרה ב

 

 1     . 2     . 3     . 4     |  . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 ___________  בלילה -היא עו -ו   לה____________ -צה  כחו -חול
 1     . 2     . 3     . 4     |  . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 

= - = - = - = - 
 יים________________ -ד  -ע -כל   ה פק  על -שום  ס 

 

ולא על  )חולצה( כחולה" מקבל הטעמה על המילה הראשונה צההצימוד של "חול הסדרה זו איננה מוצלחת:

"בלי שום  כך גם במליםלה". עולה" )במקום "והיא עו והיא"(, וכן בהמשך במלים "להכחו חולצההשנייה )"

 ".פק-" ולא על ה"סשוםספק", ההטעמה נופלת על המילה ה"

 

 המלחין גרסת

  1     . 2     . 3     . 4     |  . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 -שום  ס לה____________ בלי -היא  עו -לה_____________ ו -כחו צה–חול 
  1     . 2     . 3     . 4     |  . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 

= - = - = - = - 
   -צה  כחו -יים____________ חול -ע  ד -כל  ה על פק  
  1     . 2     . 3     . 4     |  . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 

= - = - = - = - 
 -שום  ס לה_____________ בלי -היא עו -לה_____________ ו  
  1     . 2     . 3     . 4     |  . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 

= - = - = - = - 
   * יים___________  -ד  -ע -כל  ה על פק  

 

" מקבלת את החשיבות, שכן לא מדובר בסתם חולצה כחולההברתית, ועי"כ המילה "-לתהמלחין בחר בקדמה ת

 אלא ב"חולצה כחולה".  המלחין שם את ליבו לנושא ההטעמה, והברות מוטעמות מקבלות הארכה. 

 הדגם הפרוזודי: "חולצה כחולה______ והיא עולה______"

, מקבלת את פתרונה הברות "יאמביות"של צף ארוך רהמשפט "בלי שום ספק על כל העדיים", בו אנו מוצאים 

 ע"י דחיסת הברות בחלק הראשון של השורה. 

 

מאחר וכנראה מדובר בשיר  טיפול מיוחד בטקסט.ב מדובר בטקסט פשוט, ולא מתוחכם ועל כן אין צורך

שכתב הראשון או בין השירים הראשונים שכתב המלחין, ניתן לראות בשיר זה כמייצג השירים הפשוטים 

 זעירא, וכבסיס לשירים האחרים שנדונו בפרק זה.
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 :ניתוח מלודי הרמוני

 9.1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

)מדרגה  B -לקראת הסוף כמוביל ל Cהמלודיה של הבית מתחילה קוורטה מתחת לפינאליס, מגיעה לפסגה על 

אנו מוצאים הגעה לצליל סטרוקטוראלי ע"י מוטיב קבוע. ונקודות  חמישית( וסוגר חזרה על הפינאליס.

 EBEסטרוקטוראליות ברורות : 

 

, אנו מוצאים ירידה 6-8, רק בתיבות V -וה I  -את הדרגות ה קמבחינה הרמונית אנו מוצאים כמעט אך ור

 :מעניינת בבאס

 
באזור הסוב דומיננטי. במנגינה המסיימת  בפזמון אנו מוצאים שני תיבות סקוונציאליות. כאשר  הפעם מדובר

 .E, ובחזרה לסיום על פינאליס Bבפעם הראשונה על המדרגה )המלודית( החמישית 

 

 לסיכום:

מדובר בהחלט במנגינה בעלת אופי עממי. המלים פשוטות וחוזרות, הסידור הפרוזודי הינו פשוט. המלודיה 

בשיר עם חינני,  אין ספק שמדוברההרמוניה בסיסית. ו ומסקוונצות, אולם היא פשוטה ובנויה מחזרות, מבנית

 ללא יומרות "אומנותיות" מיוחדות.
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 על גבעות שיך אבריק

 מילים: אלכסנדר פן

  1939נכתב ב 

 11.1.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 על השיר:

לא רחוק מביתו בשיך  111711938 -השיר נכתב בתקופת המאורעות, כאשר אלכסנדר זייד איש "השומר" נרצח ב

 זעירא את השיר לזכרו.מרדכי פן ו אלכסנדר  אבריק. במלאת שנה להירצחו כתבו

ובוצע ע"י מיטב אומני ישראל, ביניהם מושר בערבי שירה בציבור השיר הינו מהפופולאריים שבשיריו של זעירא, 

אריק אינשטיין, יהורם גאון, עפרה חזה, אבי טולדנו, ריקי גל, רונית אופיר, הגבעטרון, גרי אקשטיין, גיתית  –

 שובל, אסתר עופרים ועוד.

 ניתן להציג את השיר בשורות כנ"ל עם ארבע הרמות:

       _           _            _        _ 
 דמתי רחומה עד מותיאדמה א

         _           _       _         _ 
 רוח רב חרבונייך הרתיח  ___

         _      _            _         _ 
 ארשתיך לי בדם שאדם ונדם 

         _            _      _         _ 
  וחרתיה אברק שיך גבעות על
 

  :יותטאנפס טטרמטרבתבניות  משקל השיר

UU    _UU_ 
 אדמתי אדמה

UU     _U  U _  
 מותי עד רחומה

UU      _U U _     _ U U   
  הרתיח  ך-חרבוני רב רוח

U U      _U  U _ 
 בדם לי ארשתיך

U U  _U U _  
 דם-נ-ו  שאדם

U   U      _U    U     _U U _  
  וחרתיה אברק שיך גבעות על
 

 :הברתיתעם קדמה דו  3/4 -ניסיון להסדרה ב

  1     . 2     . 3          .  | 1     . 2     . 3     . | 
  = - -  | = - -  
  -חו -תי___________ר     -מ -אד מה__________  |     -ד  -א

 1     . 2     . 3          .  | 1     . 2     . 3     . | 
  = - -  | = - -  

 ח תי__________רו  -___עד   מומה_______ 
 

 במקרה הזה יש פגיע בצירוף "אדמה אדמתי", והמשקל הריקודי איננו מתאים לאופי השיר.

 :עם קדמה דו הברתית 4/4 -ניסיון להסדרה ב

  1     . 2     . 3     . 4    .     | 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
  = - = -           | = - = - 
 ח  -רוח___תי -עד   מו____מה |  -חו -ר_____תי   -מ -אד   ___מה |     -ד  -א

 1     . 2     . 3     . 4    |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
  = - = -           | = - = - 
 רש  -א______________חי  -תי -ייך  הר___ -נ  -בו–חר ___  רב  

 

 הסדרה זו הינה סבירה ומתקבלת לאופי השיר. 
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 המלחין: רסתג

 

 :חלק א

 השורות הראשונות מושרות פעמיים: שתי

1     . 2     . 3     . 4         . | 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 תי~________ ____-מ ___-אד מה~______ -_ ד___-א___
1     . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 X 2: ||     תי______________ -עד מו ___מה~ -___ חו_-ר___
 
1     . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 
 ____ח___-תי~ -יך הר ____-~נ -בו -חר ____רב _______ ח-רו
1     . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 __ח _________-תי ___הר~ רב~__ _____ ח-רו___
 

 השורות הבאות מושרות פעמיים: שתי חלק ב:

1     . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 דם~________ ____-ב ____לי ___ך~___-תי -רש____-___א
1     . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 X 2: ||    דם_________ _____-נ _____-ו דם~_______ ____ א -ש___
 

 פזמון:מעין 
1     . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 ריק________ -שיך____ אב__ __עות______ -על _____ גב___
1     . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 
 א~ _____________________ ___יה ____-ת___-~חר _____-ו
1     . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 _____________________-חר א~____________________
1     . 2     . 3     . 4     |     .  
= - = -  
 יה -ת
 
 

 בתים ללא פזמון רגיל במבנה של בית + פזמון.  4השיר בנוי בצורה של 

 רק השורה האחרונה חוזרת בכל הבתים, וזעירא מלחין אותה כפזמון.

 כחלק א'השורות הראשונות  3 זעירא מלחין את

 כחלק ב'השורות הבאות  2  

  :שורה כפזמוןאת השורה האחרונה   

 יל את שורותיו ולחזור על מילים. זעירא לקח את מילות השיר ובחר להכפ

פתרון  הלחנתי ע"י חזרה על מילים מצאנו בשירים כגון: "מה אומרות עינייך", "כל איש פורט על עוגבו" ועוד. 

 אולם כאן המבנה של השיר נוצר ע"י חזרה על שורות שלמות.

 ורהש

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 
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 כך שבפריסת השיר אנו מקבלים:

 

 (2תיבות *  4)    אדמתי אדמה

  מותי עד רחומה

  אדמתי אדמה

  מותי עד רחומה

 

 תיבות( 4)   הרתיח חרבוניך רב רוח

 רוח רב הרתיח

 

 (2תיבות *  4)    בדם לי ארשתיך

  ונדם שאדם

  בדם לי ארשתיך

  ונדם שאדם

 

 תיבות(  7)  וחרתיה אברק שיך גבעות על

 

 !ההכפלות()כולל שורות  11שורות של בית , אנו מקבלים את פרישת הבית על פני  6 -כך שמ

 

 'אחלק 

זעירא פורס כל מילה על פני   -ובשורה הראשונה ת זעירא נותן לכל שורה שתי תיבות, שורות הראשונושתי הב

  תיבה שלמה !

 זעירא משתמש בסינקופ בשתי השורות הראשונות., כפי שהוא עושה למשל בשיר "ליל גליל" ובאחרים. 

את ה"רתיחה" של המילים מתוך השורות "רוח רב חרבונייך הרתיח" משיג זעירא ע"י צפיפות של מילים לתיבה. 

מילים בשתי תיבות )הכפלת מספר המילים לתיבה(, ולסגירת שתי תיבות נוספות הוא מכפיל  4כך שאנו מקבלים 

 רק חלק מהמילים "רוח רב הרתיח" ללא המילה "חרבונייך".

כפי שהוא עשה בשיר "השיר  , ___ח"-"רו: ח, אנו מקבלים ע"י הרחבה של המילה "רוח" את שריקת הרו

 אלייך" במלים "רוח רוח על שמים", וכפי שזעירא נהג להרחיב את המילים בשירים אחרים כמו "לילה לילה".

 גם בשורה הרביעית זעירא חוזר על התבנית עם הסינקופ. 

 חלק ב'

תוך שימוש  חוזר זעירא לפורמט של מילה לתיבה. –לי בדם שאדם ונדם" בשתי השורות הבאות "ארשתיך 

 מלבד במילים הקצרות "לי בדם" הנכנסות לתיבה בסינקופ בפתיחה, כפי שעשה בשורה הראשונה של השיר. )

 .אחת(

 פזמון:

 תיבות.  7כאן נדרש זעירא לייצר פזמון מטקסט של שורה אחת. והוא פורש אותה על פני 

תיבות, המילה "חרתיה" מקבלת תיבה, +  2פורש את המילים "על גבעות", "ו"שיך אבריק" על פני  בתחילה הוא

"א...", ושוב במילה "חרתיה", המקבלת הרחבה   בנות  הברה אחתשל ווקלאליזה   שתי תיבות סקווננציאליות

 תיה".-----"חר -על שתי תיבות 
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 הרחבה בעניין הפרוזודי:

 

זעירא פותח את השיר עם סינקופ, כך שההברה "א" מתוך "אדמה" הופכת לחזקה, אולם המשקל האנפסטי של 

 המילה נשמר שכן ההברה "מה" מקבלת אורך של שתי הברות :

 

1 2 3 4       |  
= - = -  
  מה~______ -___ ד-א    *
 

מקבלות פעמה אחת, ואילו האחרונה מקבלת שתיים ושוב  הראשונותבמילה השנייה "אדמתי" שתי ההברות 

 תי___" . –מ  –"אד   -נשמר המשקל האנפסטי 

 יוצא שהמשקל האנפסטי מיוצג:

1 2 3 4       |  
= - = -  
X -  X- X ________ 
 

התבנית האנספתית נשמרת בגלל ההברה האחרונה  –ויוצא שאת הסינקופ ניתן להצדיק משתי סיבות, האחת 

 –התבנית הריתמית הסינקופטית הקבועה לאורך השיר  –וכה יותר ולכן לראשונה אין חשיבות, השנייה האר

 מת, גם אם לקסיקאלית ברמה המקומית הדבר נראה כטעות.ומכריחה את הטקסט להתנהגות מסוי מכתיבה

 

להפריד מסיבות  בר ברצף הברות את המילים, שכן הוא לא יכוליבשורה השנייה: "רחומה עד מותי", זעירא ח

 תוכן את "רחומה" מ"עד מותי". בנוסף לכך הארכת הסוף הינה מהלך מוצדק מבחינה מלודית כמסיים משפט.

 

 במלים "רוח רב חרבונייך הרתיח" , צפיפות ההברות נותן למלים תחושה אקסטתית.

ת עושה זעירא ע"י ח" מדגישה את המילה.  וזא---"הרתי  -המילה המסיימת את ארבעת התיבות המוסיקליות 

הארכת ההברה הראשונה שאיננה מוטעמת לקסיקאלית ויצירת מתח הנצבר בשתי פעמות והדגש על הפעמה 

 השלישית החזקה.

 
 בשתי השורות

1     . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 דם~________ ____-ב לי____ ___ך~___-תי -____רש-___א
1     . 2     . 3     . 4     |     . 1     . 2     . 3     . 4     |     . 
= - = - = - = - 

 X 2: ||    דם_________ _____-נ _____-ו דם~_______ ____ א -___ש
 

 שאדם ונדם ". – דםהימסטיכים שווים ואנס פתיים : "ארשתיך לי בבבסיס העניין נמצא חלוקה לשני 

צר תבנית ריתמית מעט ויוועל ידי כך הוא  ,ומרחיב את המילהמדגיש את ההברה הראשונה בסינקופ  זעירא

 מורכבת יותר.

 

 כשיר ריקוד "הורה" –בעות שיך אבריק" על גהשיר "על 

 

י בעזרת בבסיס העניין הסינקופטי של השיר נמצא ריקוד ההורה. ההורה מיוצגת פעמים רבות בריקוד הישראל

הסינקופה הריתמית. ואכן מילות השיר תומכות בהלחנתו כמעין ריקוד סוער של ניצחון החיים. בבית השני אנו 

מוצאים את המילים "המחול בגלים יעגל עיגולים", ובבית השלישי את המילים "הרב, הורה שלי, יבולי 

 מבשילים". כל אלו מכשירים את השיר כשיר ריקוד אקסטתי.
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 ודי הרמוני:ניתוח מל
 11.1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 
 :על המבוא הווקאלי

 "ה" ונחשב לחלק אינטגרלי מן השיר.-בהברות "הי", ובווקאליזה  , המושר (Intro)השיר פותח במבוא 

 )דבר שמצאנו פעמים רבות אצל זעירא( הנמצאת קוורטה מתחת לפינאליס  Bבמדרגה החמישית  חותפהמבוא 

כצליל סטרוקטוראלי נמצא פרוש כ"נקודת   Bומהורמנת עם המדרגה החמישית הטבעית המינורית. הצליל 
 .עוגב" על פני שש תיבות

 

מופיע  על ערך ריתמי של חצי, כנקודת עוגב המשיכה בתיבה השנייה המדגישה את  Bבתיבה הראשונה הצליל 
 –דורי  –מתחיל מהלך מלודי מודאלי  3השנייה והרביעית( כהכנה לשיר הסינקופטי. בתיבה הפעמות החלשות )

ויורד חזרה לנקודת  #Fהוא מגיע לשיא על צליל הקווינטה   4כמינור טבעי עם הדרגה השישית מוגבהת , בתיבה 
 פותחת במקצב סינקופטי שיופיע הרבה בשיר. 5העוגב. תיבה 

 
 הבית:

ויורד משם  Gמשמש כצליל הפותח והמססים. זעירא קופץ ממנו לצליל   Eהפינאליס , צליל 7-11תיבות 

י "הגשה" של נעשית ע" 11( ~ ההגעה לצליל הפינליס בתיבה E -הנמוך )סקסטה מתחת ל G -באוקטבה עד ל
 הצלילים השישי והשביעי.

 
 2+2", יוצר זעירא מבנה של , במקום בו הטקסט חוזר "רוח רב חרבונייך הרתיח, רוח רב הרתיח11-14מתיבה 

, כך שבפעם הראשונה אנו מוצאים ירידה מלאה Eומסיים על  G -תיבות, כאשר כל זוג תיבות פותח ב

GAGF#  E ובפעם השניה בירידה מצומצמת ,GF#  E. 

 .Eברמה התחתונה עדיין נמצא צליל הפינאליס 
 

דומיננטיות, כאשר הפעם המדרגה הפותחת היא -הסובמתחיל מהלך המבוסס בעיקרו על הדרגות  15-18מתיבה 

Aצליל המהווה עלייה בטון מהמשפט הקודם. המשפט נסגר אף הוא ב ,- E  התיבות. 4בסוף 
 
 

 . EF#- G  A  B –22בתיבה  B, פותח עליה סולמית המגיעה עד לשיא בצליל 18של תיבה  Eהצליל 
 הפזמון:

 .6+1, כך שאנו מקבלים 25המסיים בקודה בתיבה יותרת שמספרה  מהוות מעין פזמון חוזר, 19-24תיבות 

, יש אנו מוצאים שתי ירידות סולמיות כל אחת תחומה בתיבה ובמקצב. הראשונה צ Bששיאה בצליל  22מתיבה 

– B E והשנייה מ ,- EB  הנמצא מתחת לפינאליס. כאשר השיר מסיים בפינאליסE. 

משמשת כקודה המבוססת על כרדוקציה של המהלך של  25, ותיבה F#  E -חותמות בירידה מ 23-24תיבות 

 . F#  Eשתי התיבות הקודמות בסיומת 
 

, כאשר יש Eמבסס את הטוניקה ואת הצליל  7הנמוך מתחת לפינאליס, בתיבה  B -מהלך כללי: השיר מתחיל ב

אנו  18, מתיבה Aיש עלייה לצליל  17, בתיבה Gעולה לצליל  11מתחת לפינאליס, בתיבה  Aלנו פסגת נומך בצליל 
 מוצאים מעין סיכום בפזמון של העלייה בצלילים

 E F#  G  A  B  כך שהצליל ,B של הפזמון שיא בנומך 23, בתיבה של הפזמון בגובה מהווה שיא ,

 .E -ומסיים ב
 

 לגבי המנעד של השיר

 כך שמתקבל מנעד של דצימה. –הגבוה  B -הנמוך ועד ל G  -המנעד של השיר רחב מ 
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 הערות בעניין הרמוניה וקצב:
 

ההרמוניה מבוססת על דרגות ראשוניות תוך שימוש בשניוניות בעיקר במעבר למז'ור הרלטיבי, בנוסף אנו 
 הרמונית.דרגה החמישית המינורית לחמישית המוצאים משחק בין ה

 
 קבועים כגון:השיר משופה בריתמיות סינקופטית, ובמוטיבים ריתמיים 

 
 :1-2, תיבות מוטיב ריתמי לסיגנל פתיחה

 
 

 
 :23-22, 4-3, תיבות קיצבי המשמש בפתיח, ובפזמון בעליות וירידות סולמיות מוטיב ריתמי

 

 
 

     
  22-23תיבות  בפזמון המסיים   3-4בתיבות  בפתיח

 
 

 מאפיין לשיר: לדוגמה במילים "אדמה אדמתי" מוטיב סינקופטי
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 לסיכום:

שיר ללא מבנה של אנו מוצאים את כושר ההמצאה האדיר של זעירא. זעירא לקח  'על גבעות שיך אבריק"בשיר 

עניין לעצמו חירויות ב שיר עצמאי עם פתיח + בית + פזמון. זעירא אף נוטללמעין  בית בית ופזמון, והפך כל

פרופורציות קומפוזיציוניות  זאת הוא שומר עלנו גם בשירים אחרים שלו. עם יאהכפלת מלים ושורות )כפי שר

 לבעיות פרופורציה וארגון. מקומיים בין החטיבות השונות ונותן פתרונות 

זעירא קולע למהות השיר כ"שיר ריקוד", ומצליח ל"הרקיד" את שיר ההורה בעזרת סינקופיטיות ריתמית 

 והארכת הברות.

נקודות ו וללת בתוכה מודאליות, נקודת עוגבהיא כ  בעלת מנעד רחב, המלודיה של השיר הינה מורכבת,

ברורות. זעירא משתמש באמצעי הלחנה נוספים כגון סקוונצות והרחבות ותזוזות ריתמיות.  סטרוקטורליות

, "המחול מת "הרתיח" ו"חרטיה"וגמצליחה להחיות את המילים כדמפרשת את השיר ואף  המלודיהבנוסף, 

את המבנים הסטרוקטוראליים הברורים, את המנעד הרחב, והקצביות  אנו מוצאים שוב  .בגלים" ועוד

תחום האפור שבין שייך ל, הינו מורכב מבחינות רבות, ולמרות אופיו הריקודישיר זה למרות אופיו  המתרוננת.

 אומנותי לעממי.

124



 

 1דוד זהבי

 

 השירים שנבחרו לבחינה:

 (ושמאל ימין) במדבר ארחה 

 החליל 

 אני נושא עמי 

 )הליכה לקיסריה )אלי אלי 

 הן אפשר 

 זמר לספינה 

 יצאנו אט 

 ירדה השבת 

 מלאו אסמינו בר 

 ניגונים 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 :הערות
 

  ,אלא אם כן צוין מנגינות מבחר ,לעולם יגמר שלא – זהבי דוד"התווים לקוחים מתוך הספר ,"
(, והוא נערך ע"י גיל 7701/01/22כארבע שנים לאחר פטירתו של זהבי ) לאור יצא הספר אחרת.

 אלדמע, יהודה אורן והנרי קלאוזנר.

 נכתבו ע"י גיל אלדמע. )הוא גם שכתב את ההרמוניה  של זהבי  הפונקציות ההרמוניות ללחנים
 2לספרו של זעירא(.

 זהבי של כתביו סמך על נען בקיבוץ שהוכן אינדקס  מתוך לקוח זהבי של השירים תיארוך .
 :"זמרשת" באתר מופיע השירים של המלא האינדקס

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

  דוד של ויצירתו חייו סיפור, הלב של קול כמו: זעירא מוטיבעת הגשת הדוקטורט יצא ספרו של 
תאריכים של במקומות המצוינים, עבודה בגוף ה. עדכנתי 7/12, המאוחד הקיבוץ הוצאת, זהבי

  שירים ואנקדוטות מספר זה.

                                                           
 הוצאת, קלאוזנר והנרי אורן יהודה, אלדמע גיל:  עורכים, מנגינות מבחר, לעולם יגמר שלא ,זהבי דוד. זהביד,  1

 .1/91, מ"בע תרבות מפעלי , המאוחד הקיבוץ
 בניתוחים ההרמוניים הסתמכתי על רישום הפונקציות ההרמוניות הזה.  2
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 1/72 -הולחן ב – (ושמאל ימין)  במדבר אורחה

 1.7.א.5ראה נספח  -התווים וגרף הניתוחלעיון במילות השיר, 

 הנגב שירי לפרשת? בנגב איך השמעת"כותב ב ציון-הר נחומיזהו השיר הראשון שהלחין )ועיצב( זהבי. 

 :  3"העברי בזמר

(, זהבי לימים) גולדיס דוד, יפו יליד, 12 בן נער של לידיו באקראי הגיעו פיכמן יעקב של מילותיו

 מיד ושניסהו בו שהתנגן, הלחן על" לו התלבשו"ש, שורות שמונה לו בחר השיר קריאת שתוך

 .השיר תווי את כתב גם גולדיס לאה למוסיקה המורה אחותו ובעזרת; שבידיו בחלילית

שיר זה הוא בין השירים הראשונים הארץ ישראליים, אשר מדגישים את הפן ה"אתני0מזרחי" של ארץ 

המנסים בגישות שונות להציג את הפן המזרחי בניגוד לפן ישראל. בהמשך אנו מוצאים מלחינים רבים 

הגלותי אירופאי של ארץ ישראל, בשירים בנוסח תימני, שירי מדבר, שירים בדואים, דבקות, שירי רועים 

 ועוד

של בנוסח ה"אירופאי" על ה"מזרחיות"  כותב" 4האדם תפילת השמים ברק" במאמרו הירשפלד אריאל

 :()ההדגשות אינן במקור השיר

 מוזיקלי סגנון להקים שניסו, העשרים בשנות ישראל-ארץ מלחיני של בדרכם כאן צועד זהבי"... 

 צבע שהוא, האירופי המוזיקלי האוריינטליזם את, למעשה, המשיכו אך, חדש ישראלי ארץ

 לספוג האירופית המוזיקה שיכלה סמלים של מוגבל מצבור על שנבנה, ואופייני מדויק מוזיקלי

 .המזרח מן ששמעה מה מתוך ולעכל

 האוזן. כמודוסים או מינוריים כסולמות האירופית באוזן הובנו, המזרחיים" מקמת"ה, הסולמות

, בתוכה משתנה היא וכיצד מלודיה מתבנתת היא כיצד", מקמה" מהי להבין יכלה לא האירופית

 שמעה האירופית האוזן. מסולמותיה לאחד דומים היו שלא סולמות לעכל יכלה לא גם והיא

 עיוורים כתמים היו המזרחית המוזיקה שגיווני מפני, מתמדת מונוטוניות המזרחית במוזיקה

 האירופית המוזיקלית המזרחיות: מהופך מוזיקלי דימוי יצרה הזאת העובדה. שלה הקשב במבנה

, החוזר הצליל. מונוטוניות מביע או כביכול מתאר ושר המנגן המזרחי. מונוטוניות לייצג נועדה

 המלודית התנועה) המוזיקלית הדרמה מתרחשת אליו שביחס כמרכז הנתפש, היסוד צליל

 ועוד קורסקוב-רימסקי, סאנס סן כמו מלחינים .משתנה בלתי הוויה של כסמל הובן(, והאלתור

. חושנית אקסטזה או מדבר, סטאטיות של כסמל שלהם האוריינטליסטית במוזיקה שילבוהו

 תמונת לבין המוזיקלי הצבע בין, למהדרין האירופי, הזה הקישור את יוצר" במדבר אורחה"

 .."מזה יותר הרבה עושה הוא אבל. המדבר

 :השיר ביצוע על

 של העיבוד, זכאי למירה ויזנברג מנחם של העיבוד: כגון אומנותיים שחלקם ספור אין לביצועי זכה השיר

 שושנה י"ע גם הושר השיר. הציוני הנוער מקהלת עם 1/52 בשנת קלאוזנר הנרי ניצח שעליו גבעון אורי

 וישראל אביטל עומר של" פנטזיה דרך" במופע(, המלחין כלתו של) זהבי דפנה, זיטנר אורה, דמארי

 .ועוד ועוד ערבה שלישיית, בורוכוב

 

                                                           
 בן יד[, 7 עידן סדרת] /1/7–///1 הנגב יישוב", העברי בזמר הנגב שירי לפרשת? בנגב איך השמעת, "ציון הר נחומי 3

 :741' עמ, ו"תשמ, צבי
, 122-/14' עמ, ["האדם תפילת, השמיים ברק"הירשפלד, ]להלן:  "האדם תפילת, השמיים ברק, "הירשפלד. א 4

 ///7 ירושלים,  עובד עם הוצאת, מקום על רשימות
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 הנצו, זה צעיר בגיל כבר אםלבדוק ה מעניין. 1/72בשנת  12 בגיל זהבידוד  שהלחין הראשוןזהו השיר 
 .והמעמיק הבוגר המלחין של הניצנים

 פרוזודי ניתוח

שאת ההתאמה ללחן עשה כבר  ייתכן .שורות בשמונה אותם סידרו המקורי השיר ממילות כמה בחר זהבי
 זהבי הצעיר בזמן העריכה.

 יאמביות הרמות ארבע של פשוט במבנה מדובר

U_      U  _      U   _  U  _ 

  חֹול-ו   חֹול ַרק מֹאל-ּוש   ִמין-י  

U  _      U  _   U   _  U     _ 

ר-ִמד   ִהיב-ַיצ    .עֹול-ִמש   לֹא-ל   ב 

 

 הטקסט ניתן להסדרה קומפקטית במשקל זוגי עם קדמה בת שלוש הברות )בהנחה שהטמפו איטי למדיי(.  

     .7       |     .1          .7       |     .1          .7     |     . 

 -היב מד-חול  יצ      -מאל רק  חול ו  -מין  וש   -י

     .7       |     .1          .7       |     .1          .7     |     . 

 עול   -לא  מש  -|  בר   ל     

 
  נוכל לראות שאפשר לשיר גם את המנגינה של זהבי בהסדרה זו.

 הופכת מרובעת. זהבי מרחיב את היריעה פי שניים כך שכל תיבה זוגית 

 גרסת המלחין:

    .4      |    .1        .7        .2        .4       |    .1        .7        .2        .4      |    . 

  -מד היב -יצ_________ חול~  -ו חול  רק_______    מאל  -וש מין  -י

                 |1        .7        .2      |   .1        .7        .2        .4       |    . 

   -עוב חה-אור________ עול-מש לא __   -ל __ בר    7

                  |1        .7        .2        .4      |    .1        .7        .2        .4      |    . 

     -ח מות-כד__________עה~-נ~ מם  -דו_________ רה                 2

                 |1        .7        .2       |    .1        .7        .2           .4    | 

    -עו ליל -וצ_________ אה~ -ל-מופ__ שם__ לום   4

                 |1        .7        .2        .4       |    .1        .7        .2        .4      |    . 

 -פוס לים -גמ________  צוב   -ק רד~ -יו_________  לה    5

                 |1        .7        .2        .4       |    .1        .7        .2        .4      |    . 

       לין לן לין________   צוב~    -ע נוף  -ב________  עים    7

                 |1        .7        .2        .4       |    .1        .7        .2        .4      |    . 

      -ו תוק  -ש________ דוד     -הנ שיר זה__________ לן 2

                 |1        .7        .2        .4       |    .1        .7        .2        .4    |   . 

 _________עוד -וצ תוק -ש_________ שאת    9
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בדרך זו זהבי רוכש לעצמו את המרחב המדברי, אך שומר על העיקרון של קדמה משולשת המתבקשת 

יתר ע"י השינויים בשורות הזוגיות. הוא מוצא את שביל הזהב בין -וניותמהטקסט.  הוא גם נמנע ממונוט

 התנהלות בכבדות ובאופן החוזר על עצמו לבין התפתחות. 

 . תיבות 17 מסגרת של ב השיר את בונה זהבי

המילה   אתאריך משיר מדבר על נוף מדברי, על פסיעת גמלים, על חול אינסופי. במלודיה זהבי  ,1בשורה 

. משלו בקצב נע הזמן שם, סופי אין מדברי נוף לעינינו נפרש כך -ואת הסוף של "רק חול וחול" "שמאל"ו

" חול"ה של ההברה ההארכת בהמשך גם וכך, בזמן התבוננות מרווח לנו נותן" שמאל"ה של ההארכה

 .החול אינסופיות את מדגישים

 ללא____מדבר יצהיב" כדוגמת בה שפתח תבנית באותה זהבי המשיך לא מדוע השאלה עולה, 7 בשורה

, ולהאט את קצב הקריאה של ההברות  ע"י ברצףלהציב את ההברות  בחר הוא זאת במקום" ? ___משעול

. זהבי פוגם ברצף ______"עול-מש לא___ל__ בר-מד היב-יצ"הנחת הברות על גבי רבעים ולא שמיניות. 

  בבדידותה.הקריאה של המילה "ללא", בכך שהוא משאיר את האות ל' 

 מקצר הוא השנייה השורה את לסיים וכדי, לשנייה הראשונה השורה בין סמטריה-אי לייצר כאן בחר זהבי

 זהבי כך. אותן ומאריך ההברות את מרחיב הוא ובנוסף, 204 -ל השנייה השורה של הראשונה התיבה את

טוני של דגם שובר את הרצף המונו 204 -שינוי המשקל ל .הבאות השורות בשתי חוזר הוא עליו דגם רציו

 השורה הראשונה.

 4044404    :  א דגם

 4404  204     :ב דגם

 

 א דגם :1 שורת טקסט

 ב דגם: 7 טקסט שורת

 א דגם: 2 טקסט שורת

 ב דגם: 4 טקסט שורת

  .404 על שווים המסטיכים שני של הפשוט'  א לדגם עובר הוא 5-9 ותשורב

שוברות את המונוטוניות של , הראשונות השורות בארבעת בתבניות והשינוי, זהבי של המשקל שבירת

 המשקל הפרוזודי ויוצרות קשב מרוכז לשיר.
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 וסטרוקטוראלי הרמוני, מלודי ניתוח

 1.7.א.5 נספח ראה -  והניתוח השיר  בתווי לעיון

 :מודוסניחוחות מזרח, ו

 .המוביל הצליל ללא הטבעי המינור -האאולי המודוס את מנצל וזהבי, מהשיר עולה" מזרח"ה ניחוח

 םרבי ישראליים שירים שאפיין, הדורי במודוס שמדובר לחשוב היה ניתן הראשונות התיבות בשלושת

 בתיבה שמגיע Bb -צליל ה אולם  ,"קטן כד"החנוכה  בשיר כגון  -"המזרח כיוון"בשמלחיניהם ניסוח ללכת 

 שמדובר בסולם המינור הטבעי. מלודית מבחינה להכרעה אותנו מכריח, 4

 IV -כ רבים במקרים מהורמנת IV -ה הדרגה שכן, האאולי למודוס רמז למצוא נוכל עדיין הרמונית מבחינה

 בסולם שכן ! הדורי בסולם שמופיע כפי!  בקר B הינו B הצליל זו הרמונית בדרגה . מזור סול=  ורית'מז

המודוס  0מינורסולם הל יחסית מוגבהת( B הצליל שלנו במקרה) VI -ה הדרגה, הטבעי למינור הדומה הדורי

 .אאוליה

, הגבוה והנמוך הנשמע לכל אורך D -אריאל הירשפלד  מוסיף לנו שהצלילים התוחמים את השיר הינם ה

 רק, ושמאל ימין" למילים זהביצירף  הזה הצלילאת . המזרח סמל, הארוך המונוטוני כצליל ומשמשהשיר 

 הלא בנוף הגמלים אורחת של התנועה דימוי את בונה, האטי המארש קצב עם יחד, והוא", וחול חול

 .משתנה

 להרגשת תורם זה מוטיב. הברה עם ולעתים, כמליסמה לעתים, רבות פעמים בשיר חוזר:  הריתמי המוטיב

 הנוף את הם אף מדגישות, וסופו השיר תחילת של הסטטיות. מזרחי דרבוקה על תיפוף מעין", המזרח"

 .משתנה שאיננו המדברי הסטטי

 אך", ושמאל ימין"ב צועד ההולך כאילו D-E-F בצעדים עולה זהבי (:בטקסט 147 שורות) 1-4 תיבות

", הרגל של הרמה"וה העלייה. סוף לה שאין בהליכה שמדובר, D -ל המיידית בירידה מייד מתברר

 .הגבוה  C -לצליל העלייה מתחילה בקדמה 4 בתיבה ורק, פעמים שלוש D -ל בירידה מסתיימות

 צלילים שני של בתחילה. וירידה מעלייה העשוי, חסכוני המבנה השיר את מלחין זהביהירשפלד מוסיף ש

 אל הדרגתית ירידה וממנה, שלמה אוקטבה של - ובשיא שבעה של בהמשך, חמישה של כך אחר, בלבד

 של הבסיס במוטיב המופיעה הקטנה הקשת של פיתוח שהיא גדולה קשת עשוי הזה המבנה. היסודי הצליל

 ". ושמאל ימין"

 אולם, G -ל  C-מ בירידה ביטוי לידי בא" הנעה אורחה"ה תיאור: (בטקסט 244 שורות)  5-9 תיבות

 עליון שכן י"ע נעשית זה לצליל ההגעה". מופלאה" במילה C לצליל חזרה אותנו מחזיר ההמשך

 בצורות מהורמן C הצליל. אחרים רבים בשירים שראינו כפי שימוש זהבי עושה בו, D סטרוקטוראלי

 .שונות

 בנפילה מתבטאת והתבדותו יותר גבוה מעט המטפסת בעלייה מתבטא למשעול הסיכויהירשפלד מוסיף ש

 גבוהה בעלייה מתבטאתו בתוכו משמעותי גיוון מהווה, בנוף העוברת האורחה. היסודי הצליל אל מחודשת

 - השיר של הגבוה לצליל עד ביותר הגבוהה בעלייה מגולם( פטמורגנה" )חלום דמות"ל ודימויה יותר

 של, עליונה, חלופית תמונה של ייצוג אכן הוא כאילו, המדבר את המייצג הבסיסי לצליל העליון המקביל
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 פי על מטאפיזי מישור מייצג הגבוה הצליל: מזרחיות לכל זר, מובהק אירופי סמל זהו. הגלוי הנוף

 .5והנמוך הגבוה של הסימבולית החלוקה

 (בטקסט 547 שורות) 17-/ תיבות

 המילים את המבטא, הגבוה D בצליל, סטרוקטוראלי צליל בגובה לשיא ומגיע יותר עוד עולה זהבי הפעם

 ירידה לנו שיש. יוצא וכך:  צלילית ירידה מקבלות" קצוב יורד" המלים:   זה לצליל העולות" עולה וצליל"

 עולה וצליל" כנאמר, ייםממש וירידה עלייה: חדש מוזיקלי סמל. הירשפלד מוסיף שיש כאן F -ועד ל D -מ

 .הגמלים תנועת את להמחיש הבא צליל של אונומטופיאה מעין -" יורד

 מהורמן הוא בתחילה כאשר, G הצליל על זהבי נשאר_____" עצוב בנוף____ פוסעים גמלים" במלים

 .מינורית IV -כ מהורמן הוא" עצוב" במילה השנייה ובפעם, ורית'מז  IV בדרגה

 .הגמלים של הפעמונים דנדוני את מבטאות..." לן-לין, לן-לין" המלים (בטקסט 2-9 שורות) 12-17 תיבות

, I  כדרגה לעתים מהורמן D הצליל כאשר   התבנית על ושוב שוב חוזר אך, הפתיחה למנגינת חוזר זהבי

 הצעידה של הריפיטיטיביות את מדגישה המוטיב על ושוב שוב החזרה. מזורית IV כדרגה ולעתים

 .סופית-האין המדברית

בכתיבתו של זהבי, בשירי החקלאות והשירים  מרחיב בעניין הסימבוליקה והסמלים הירשפלד אריאל

 :)ההדגשות אינן במקור( הצבאיים נעלם כמעט ייחודו של זהבי

, הללו הסמלים באמצעות והלחנתה, שלו הנוסחאית המדבר תמונת על, פיכמן של שירו בחירת"

 האינסוף אל הרומנטי האדם כיסופי את כאן מגלם המוזיקה של המזרח סמל. עצמן בעד מדברות

 אל המערבי האדם את שירומם ורטיגו או דליריום ליצירת מדיום היא המונוטוניות. ההזיה ואל

" נדודים"ה ואידיאת" עצב"ה דרך התרבותי" מדבר"ה תחום אל מובל האדם". חלום"ה

 אירופי חיקוי, המתפתח והירידה העלייה מבנה דרך, יצר זהבי כי לראות יש אבל. הרומנטיים

 .מערבית מלודיה של משמעות לו נותן כשהוא, מזרחית מקמה פיתוח של

 בשיריו שאת וביתר הזה בשיר גם אבל. הזה המוזיקלי" מזרח"ב מכן לאחר עוד נגע לא זהבי

 לדרמה קיבוצית מדרמה, לעתים, שיריו את שהפך, ומופנם מעודן, משלו סגנון יצר, יותר הבשלים

 אנרגיה איזו לראות קל" במדבר אורחה"ב גם. והנשגב המרומם לתחומי הנוטה של סובייקטיבית

 אותו המאפיין התו זהו כי מתגלה יצירתו בהמשך. וירידה עלייה של הפשוט המבנה מן מפיק הוא

 האומנותי השיר מלחיני של להישגיהם הקרובים מוזיקליים מתחים ליצירת בו הגיע הוא וכי

 ליריות בחוויות ונוגעות ראשון בגוף נאמרות שמילותיהם בשירים בעיקר מתבלט ייחודו. הגדולים

 . מובהקות

"( המחנה שיר"ו" אפור שיר)" הצבאית הרומנטיקה או"( בר אסמינו מלאו)" החקלאות בשירי

 ."המחייב" יחד"ב ונטמע זהבי של ייחודו כמעט נעלם, שלו המפורסמים במארשים ובמיוחד

  

                                                           
 וכפי שנראה בהרחבה בשיר "ירדה השבת". 5
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 :לסיכום

 מילות את ותנלש, לעצמו חרות נטל הצעיר המלחין. 6זהבי דוד שהלחין השירים מבין הראשון הוא, זה שיר

 השירים מכל יותר ואולי. העברית השירה של" ברזל צאן נכס"ל השיר את להפוך הצליח הוא. הטקסט

 באווירת ולהתאקלם, הקדומה לארצו לחזור, המתחדש היהודי העם של הרצון את מבטא הוא שנכתבו

 . תיכונית הים המזרח

, הסדרה של תבניות שתי יצר זהבי כיצד הראיתי זאת ועם, כשלעצמו מסובך עניין איננה, השיר הסדרת

 לבטא היטיבו גם אלו תבניות. וישר פשוט כ"כ הנראה בשיר והפתעה עניין שיצרוהכוללות שינוי משקלי, 

 .השיר מילות פרשנות את

 נהבהמ את לנו אין וגם, קל בזמר כמו השיר של השורות שאר כל את מכתיבה איננה הראשונה השורה

 .ההתחלה למוטיב בסופה החוזרת, המשכית כתיבה אלא, פזמון4  בית של הפשוט

 בה לסטאטיות חוזרת ושוב, ועוד עוד מתפתחת, במקום דורכת היא, ומעוטרת מזרחית הינה המלודיה

 בשיר היטב ניכרת זהבי של המודאלית והגישה, למינור ור'ממז משתנות דרגות מכילה ההרמוניה. פתחה

 ביצועים לאינספור השיר את זיכה, השיר של  והפשוט הפתוח המבנה שדווקא העובדה מעניינת .הזה

 ".אומנותיים"

צביע על עולם הסמלים המערבית של השיר הבנוי מהאדם המובל למדבר, על אידיאת הנדודים, מפלד שהיר

בתוך כל זה הצליח זהבי ע"י פיתוח של קווים מלודיים מתפתחים, עולים ויורדים לתת לו  על ה"עצב".  

מטאפיזית. משמעות של מלודיה הקשורה לתרבות המערבית בה לייצוג של "גבוה ונמוך" יש משמעות 

ייחודו של זהבי בא לידי ביטוי בדרך בה הוא בונה מתחים מוסיקליים באמצעים פשוטים ובייחוד בשירים 

 הקשורים לחוויות הליריות של היחיד.

 

הוא בהחלט , של השיר, ולמרות שהוא מושר בציבור העממיהפשוט ו אופיו למרותמכל האמור לעיל עולה ש

האומנותי לעממי. יתר על כן, הסימבוליקה שלו, והפיתוח הפרוזודי, מלודי שייך ל"תחום האפור" שבין 

 רמוני שלו מצביעים על כך שהוא נוטה יותר לסקאלה האומנותית.ההו

  

                                                           
, ]להלן: זעירא: כמו קול של הלב[, הוצאת הקיבוץ הלב, סיפור חייו ויצירתו של דוד זהביכמו קול של מ. זעירא,  6

 .75. עמ' 7/12המאוחד, 
לשיר 'ארחה במדבר' קדמו מספר ניסיונות בוסר. בריאיון עם דוד זהבי בתוכנית 'תווי חיים' בגלי צה"ל, בעריכת רוני 

שמו 'שני סוסים', שיר זה לא פורסם. זהבי מספר "היה זה איזה , סיפר זהבי כי הוא הלחין שיר קטן ש71.7.25תורן, 
 ניסיון אינטימי, החטא הראשון. מה לי ולהלחנה. לא ידעתי אפילו מה זה מלחין.
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 החליל

  מלים: לאה גולדברג

 7.7.א.5ראה נספח  – לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 על השיר:

 מספר המלחין. 7באוטוביוגרפיה של דוד זהבי

היחס  ( בלי שנזקקתי לעזרת מורה. ובגלל9החליל היה הכלי הראשון שניגנתי בו בגיל צעיר מאד )"...

הם: "חליל נעלם",  המיוחד לכלי זה כנראה נצטברו אצלי שירים רבים בשם "חליל". הנפוצים ביותר מהם

 .."."החליל הוא פשוט ועדין" ועוד

 כותב על השיר: שנים להולדת דוד זהבי //1במלאת  8ארץבעיתון הרשפלד, במאמר יאריאל ה

 הם, בלבד עמו המזוהה סגנונית כמוסה מעין יצר הוא ושבו לו שני אין שבו, לזהבי המיוחד התחום אבל "

 הליכה: "עצמה ולמוזיקה לקדושה, הגדולים, הרציניים הכיסופים שירי; המדיטטיביים השירים

" החליל"ו( ברגשטיין פניה" )ניגונים(, "רבינוב יהושע" )השבת ירדה(, "סנש חנה של למלים" )לקיסריה

 והיהודית הישראלית התרבות של המזרח מכותל חלק בוודאי היא הזאת הרביעייה(. גולדברג לאה)

 יגלה"( זמרשת" המעולה באתר גם נמצא" )החליל"ל זהבי דפנה של המצמרר לביצועה שיאזין מי. החדשה

 מודוס זהו. העירום המלודי לקו להעניק שהצליח העוצמה ואת במלים זהבי שיצר המגע עומק את באחת

 ". בידור של מסגרת מכל החורג" שיר" של

 

 : 9 7402072 -המבנען עם דוד זהבי תמלול שיחה כותבת על פי ציפי פליישר 

מורים שנה, תאוריה אח"כ הרמוניה, סולפג' אצל  77-71"...ד.ז. החל ללמד ]א: ללמוד[ בגיל 

א בכך. החליל הוא בעצם הכלי שבו הו שונים באאפן פרטי. הוא החל לנגן בכנור אך לא התמיד

(.  כן הוא למד לנגן בפסנתר מספר שנים, והפסיק. רק לפני מספר שנים 9שולט )מנגן בו מגיל 

 התחיל בלימודים תאורטיים )לאחר הפסקה ארוכה( באופן יסודי, והוא ממשיך בכך עד היום".

 )"החליל הוא  פשוט ועדין"...(  לילהח"

 ...1/75-/2ונתפרסם מאד. טכסט לאה גולדברג: נכתב  10מבוצע ע"י אמנים רבים

 "שושנה דמארי. – 11הביצוע הראשון של שני "החלילים"

על פי עדותו של  1/52הוא מציין את תאריך כתיבת השיר לשנת  12בספרו של מוטי זעירא על חייו של זהבי

שראה את השנה מצוינת בכתב ידו של דוד במחברת שהועברה לשלמה קפלן, מנהל 'המרכז אליהו הכהן 

 לתרבות ולחינוך' של ההסתדרות ונמצאה בעיזבונו. במחברת שיריו לא ציין זהבי את תאריך הלחנת השיר.

                                                           
 1/91", מ"בע תרבות מפעלי" המאוחד הקיבוץ הוצאת; מנגינות מבחר" לעולם יגמר שלא – זהבי דוד" 7
 , עיתון "הארץ"/1/0207/1", מהקיבוץ המלחין, זהבי דוד, "הירשפלד אריאל 8
http://www.tsippi-. אתר האינטרנט, פלישר ציפי ר"ד מאת" העברי העם שיר של ההיסטורית התפתחותו" מתוך 9

fleischer.com/book/pages320.html  '212, עמ. 
 .271שם, עמ'  10
 "החליל הוא פשוט ועדין", "יש חליל נעלם, בין הרי הגליל" 11
 .155. עמ' 7/12]זעירא: כמו קול של הלב[,  12
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 ניתוח פרוזודי

 .טיר הרמות שונה לשורה(, במשקל אנאפספשורות משתנות )מס בשלושה בתים, עםהשיר בנוי 
 מספר ההרמות רשום מצד ימין של הטקסט.

"מלבלב",  –"הקטן", "היטב" -"לענן" –בית א' אינו נחרז בסופי המשפטים, בית ב' וגו', נחרזים בחלקם 

 "החליל" -"בצליל" 

 

 א

2 U U  _ U     U        _U  U _ 
 דין -ע -שוט  ו-ליל  הוא פ-ח -ה

U U  _ U     U        _U  U _ 
 לב -מו קול   של  ה  -כ  לו -קו-ו 

1 U U  _  
 ליל -ח -ה

4 U U          _U    U          _U U         _U U _ 
 דים -ל -מו  שיר  י -גים   כ –ל  -שוך  הפ-שכ -כ 

 U U          _U    U          _U U         _U  U  _ 
 לב–לב -דס   מ  -פר-חות    ב -רו  -שק   ה -מ -כ 

1 U U  _  
 ליל -ח -ה

 

 ב

4 U U          _U    U          _U U         _U U _ 
 נן -ע -לן    ל -אי -ליל     ל  -ח  -נת   ה -גי -מנ 

 U U          _U    U          _U U         _U U _ 
 רים -ד -ע בץ -מר -ליל   ל   -ח   -נת   ה -גי -מנ 

 U U          _U    U          _U U         _U U _ 
 טן -ק -חי    ה  -א -ליל    ל  -ח   -נת   ה -גי -מנ 

 U U          _U    U          _U U         _U   U  _ 
 ליל -ח -רים   ה -ה -ליל    ל  -ח   -נת   ה -גי -מנ 

 

 ג

4 U U          _U     U          _U U         _U U     _ 
 טב -ע  הי    -דו  -ע  י       -ד  -שיב לו  יו -מק -ה 

 U   U          _U    U          _U U         _U  U    _ 
 ליל -נו בצ  -רו -מי    הוא י -עיר   את  הד  -הוא י 

 U U          _U    U          _U U         _U  U  _ 
 לב–לב -דס   מ  -פר-חות    ב -רו  -שק   ה -מ -כ 

1 U U  _  
 ליל -ח -ה
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 ניסיון הסדרת הטקסט לפי משקל

 

חלקו המכריע של השיר כתוב בטטרמטר אנפסטי פשוט, הרי שאין כל קושי להסדירו במשקל מרובע עם 

מטרית ירנה ניתנות היו להשלמה במתכונת הטהשורה הראשו חלוקה משולשת של הפעמה, כדוגמת

 השכיחה:

 1          .     .7          .     .2     .          .4          |     .     .1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 
     =      -                           =-                           =-                     =- 

 _________לב  -מו  קול  של  ה   -לו   כ       -קו   -ו_________דין    -ע  -שוט ו -ליל הוא פ -ח -ה
 

הברתית )כפי שראינו לעיל(, אך שורות טטרמטריות מתאימות -שורות טרימטריות מתאימות לקדמה דו

וגם  נן"וכך גם על "ע ליל"שהטעמת היתר תיפול על המלים "הח)כך   בת חמש הברות לא מוצלחת  לקדמה

 :,(רים"על "עד

        .     .     .     .      .1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     .1          .     .7          .     .2          . 
           =            -                               =-                                =-                         = 

 רים    -ד   -בץ  ע -מר -ליל ל   -ח  -נת   ה      -גי  -נן    מנ   -ע   -לן   ל -אי   -ליל ל  -ח   -גי    נת  ה  -מנ
 

 .זהבי, כיצד לחבר אלו עם אלו ניהבעיה שניצבה בפ

ודורשת טיפול  המרובעטריטוריאלית" החורגת ממתוכנת הבית -סקנוספת היא "החליל" שורה "א חריגה

 מיוחד. ניתן להשלים גם אותה ליחידה משקלית מרובעת. כך בסוף הבית הראשון:

 1          .     .7          .     .2          .     .4        .     .     | 
     =      -                           =-   

 ___ליל___________   -ח    -ליל________ ה -ח -ה
 

 או בסוף הבית השני: 
 

 1          .     .7          .     .2          .     .4        .     .     | 
     =      -                           =-   

 ליל_______________________________ -ח -ה
 

אפשר לתהות האם המילה המסיימת "החליל" )המופיעה בשורה השלישית( שייכת לגבי השורה השנייה, 

 טריטוריאלי". -לה ומשלימה את הטרימטר לטטרמטר, או שזוהי שורה טרימטרית, ו"החליל" הוא "אקס

צירף את "החליל" במקרה זה לשורה השנייה, כך לפי התווים. בפועל, רוב המבצעים נוטים להפריד זהבי 

 .13בפרמטה על "הלב" אותו ולעצור

 

בהסדרה הפשוטה שהצגתי לעיל,  ניתן לראות את הקושי לנרמל את הבית הראשון לפי מתכונת שאר 

השיר, והיא אינה נותנת ביטוי לסימני הפיסוק. נראה שלאה גולדברג סיפקה כאן לזהבי נתונים פרוזודיים 

 שעודדו הלחנה חופשית. מכאן נעבור לגרסת המלחין:

 

 
  

                                                           
הגעתי למסקנה זו מהאזנה לביצועים של דפנה זהבי, עופר כלאף, שמיניית ווקאל ובטי קליין באתר "זמרשת":  13

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1010 
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 המלחין:גרסת 
 
 
 א
 

 1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     .1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 
 -ח   -הלב     -קול של ה -מו  -לו  כ   -קו -דין    ו        -ע -שוט ו -הוא  פ ליל________________  -ח -ה

 1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     . 
        -ל -שוך הפ -שכ -כ ליל ________________ 
 1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     .1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 

       -רו  -שק  ה   -מ  -דים________________ כ        -ל  -מו   שיר י  -גים________________    כ
1          .     .7          .     .2         .     . | 1          .     .7          .     .2          .     .4     |     .     . 
    -ח  -ה____ ___________ליל__________  |  -ח  -לב ה  -לב  -דס מ  -פר   -חות ב 
 1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 
 -גי   -מנ            ליל______________________ 

 ב
 1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     .1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 
 -גי -נן_________________   מנ   -ע   -לן   ל        -אי -ליל_________________ ל   -ח  -נת  ה 
 1          .     .7          .     .2          .     .4          .     .     |1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 
 -גי -רים_________________  מנ   -ד -בץ  ע        -מר -ליל_________________ ל   -ח  -נת  ה 
 1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     .1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 
      -גי -טן__________________  מנ -ק  -חי  ה       -א  -ליל________________  ל    -ח  -נת    ה 
 1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     .1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 

       -שיב לו  יו  -מק -ה ליל________________      -ח -ה ליל   -ח  -רים  ה   -ה  -ליל  ל   -ח  -נת    ה ג
 1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     .1          .     .7       .        .2          .     .4     .     . 
     -עיר את הד  -טב_________________  הוא י     -ע   הי  -דו    -ד_______   ע___________    י 
 1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     .1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 
        -מ  -ליל_________________________  כ     -בצ  -נו  -ו  -מי_________________   הוא יר 
 1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     .1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 
 ליל _______  -ח   -ליל_________________ ה     -ח   -לב  ה  -לב  -דס מ  -פר  -חות ב -רו  -שק  ה 
 1          .     .7          .     .2          .     .4          |     .     . 
 ________________________ 

 
אולם עם חלוקה פנימית לשלוש, דבר התומך במשקל הפואטי  404את רוב השיר במשקל של  להלחין זהבי בוחר 

 האנפסטי של השיר, ומאפשר למלחין גמישות בהצגת ההברות ובהארכתן.

גם כאן, כמו בשיר הקודם, גרסת המלחין רחבה מההסדרה הקומפקטית. בעוד שבשיר הקודם ההרחבה תרמה 

. הוא מעניק לו זהבי נותן לשיר לנשוםהיא מאפשרת לחליל  להשמיע את קולו.  לפתיחת המרחב המדברי הרי שכאן 

 מטרום זוגי או מרובע. -מרחב מחיה. נשים לב שאין בשיר היפר

בדרך זו של הארכת "החליל" בהתחלה ויצירת קבוצה בת שלוש תיבות הוא מתחבר לשורות הטטרמטריות ונוקט 

 (. דים |-חק יל-מש-גים, כ | -פל-שוך ה-שכ-כמר הקל )קדמות בנות חמש הברות, הנדירות מאוד בז

ליל.....| (, אבל אין זה נשמע  -ח -| נת  ה -גי-בחלק ב' קווי התיבה מצביעים לכאורה על קדמות בנות שתי הברות )מנ

ביטים, עד -כך!!! הצלילים הארוכים כתובים כסינקופות )הארכה של הביט השני( אבל הם למעשה נשמעים כדאון

 האחרונה של חלק ב'.  שבסופו של דבר הוא מתיישר עם קווי התיבה הרשומים בתיבה 

 

בדרך זו הוא ממשיך לקיים למעשה את הקדמות בנות חמשת ההברות גם בחלק ב', ובחלק ג' הוא חוזר לקדמות 

 בנות חמש הברות המתבטאות גם בתווים עצמם. 
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 לפי התווים, עולה שזהבי רשם את התיבות במשקלים משתנים, אולם ניתן לתהות על דרך החלוקה של התיבות:

 ולא התיבה השישית. 204תהיה בעלת  5ראה שעדיף היה שתיבה נ

 

 עדיף היה שהקישוט לצליל הפינאליס יהיה על הפעמה הראשונה ולא על הפעמה הרביעית. 2תיבה וגם בסיום 

 

כפי שאראה להלן, המלחין לא צמוד למבנה אחיד, אלא הוא מגמיש את המוסיקה והפיסוק הפואטי בצורה 

 ופרופורציה מאזנת ללחן.את מילות השיר ויוצרת עניין   המבטאת ומפרשת

בהתאם למבנה הבתים מחלק זהבי את השיר לשלושה חלקים, כאשר השניים האחרונים חוזרים על עצמם. כל בית 

מסתיים בקדנצה על המלה "החליל", כאשר בסוף בית ראשון ושלישי זהבי מכפיל את המילה "החליל", כאשר 

מופיעה רק פעם "החליל" עם על הדומיננטה ומסתיימת על הטוניקה, ובבית השני המילה ההברה "ליל" נשמעת פ

 , וההברה "ליל" מסתיימת על הטוניקה.אחת

 

 השיר עם קדמה של שתי פעמות,במשקל של ארבעה רבעים. הוא פותח את א'  ביתאת  להלחין , כאמור, בוחר זהבי

 ._     UU – השירמשקל של  ות"יאנפסטשל המילה, תוך התחשבות ב"ההטעמה  להסדרת 

 

 פעמות, ולאחר כך רצף של הברות. 2הפתיחה מבודדת את המילה הראשונה "החליל" משאר השורה, והיא מקבלת 

 ושוב המילה החליל המסיימת את השורה השלישית מקבלת הארכה.

"החליל". כאילו המלחין אומר, הקשיבו לחליל הקשיבו לקולו,  –הארכה זו, מטעימה את המילה החשובה בשיר 

למבנהו ולצורתו. והחזרה בסוף המשפט פעמיים על המילה "החליל" מאפשרת לסיים את המשפט המוסיקלי באופן 

 תוחמת את מנעדו של החליל למעלה ולמטה.בו היא מעניין, 

 

 

זהבי הולך עם מבנה "י זה ____________" מקבלות הארכה, ועהמלים "כשכשוך הפלגים______כמו שיר ילדים 

"כמשק הרוחות בפרדס  -לאחר מכן אנו מוצאים רצף הברות,  השורה של לאה גולדברג המחלקת אותה ע"י פסיק. 

 מלבלב". 

' דליה ( הינו מצוי גם בארגון של פראזות קלאסיות. ופרופ7, ועוד 41  1מבנה זה שבו אנו הולכים מהמפורק לרציף )

כנגד ההארכות הקודמות ומאזן אותן ויוצר הרצף ההברתי משמש כמשקולת כהן רואה בו משום "סכמה טבעית".
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המילה החליל מקבלת הארכה, והמלחין חוזר עליה שוב כמעין הפוגה והקדמה לחלק השני תנועה ופרופורציה לשיר.

 של השיר.

שבו סימני הפיסוק מעודדים ריווח בתוך השורות )כדוגמת: "כשכשוך הפלגים, כמו שיר  בניגוד לחלק הראשון

 הטקסט אינו דורש ריווח, זוהי דרכו של זהבי לתת לחליל לנגן !, השני  רי שבביתה ,ילדים"(

 

 ה:יהמלחין הולך בדרכה של לאה גולדברג בתבנית חוזרת )שלוש פעמים מלאות( של קדמה והארכה המילה השני

 

 מנגינת החליל______לאילן לענן__________

 מנגינת החליל ______למרבץ עדרים _______

 מנגינת החליל ______ לאחי הקטן_________

 מנגינת החליל להרים החליל )המלחין משלים לארבע הרמות(, ומוסיף את המילה "החליל" עם הארכה.

 

לושה משפטים מהורהרים וארוכים הוא נותן רצף לאה את הבית, שלאחר שוגם כאן דוד זהבי מאזן בצורה נפ

 הברתי בשורה הרביעית "מנגינת החליל להרים החליל...החליל", אשר נסגר שוב במילה "החליל" ארוכה וברורה.

 

 

ע' של היודע מקבלות הארכה, כך -, וההברות ד' והע"   -| דע -שיב לו יו-מק-ה"  -14 הברות 5נפתח בקדמה של  בית ג'

 הברורה והבלתי אמצעיתאת הידיעה  ים"ידוע היטב____", מדגישמילים את "הידיעה", כמו שה שהם מפרשות

  שמעורר בנו קולו של החליל.

 ידוע":-במקרה זה זהבי משבש את הצירוף "יודע

           .        .4       |     .     . 1         .     .  7          .     .2          .     .4     .     .       |1          .     .7          .     .2     .     . 
 טב_________________       -ע   הי  -דו    -ד_______   ע___________    י      -שיב לו  יו  -מק -ה       
 

ודע...". גם י לאבמקרה זה אין לכך כל הצדקה מילולית אלא מוזיקלית בלבד ! זה גורם למאזין לשמוע "המקשיב 

 הטובים במלחינים "חוטאים" בכגון אלה.

  

 ".___, הוא ירוונו בצליל__"הוא יעיר את הדמיהבאה: לשניים קורה גם בשורה  המשפטחלוקה של ה

 חוזר גם כאן בדרך דומה לסיום השיר: הבית הראשוןשפט המסיים את המ

 "כמשק הרוחות בפרדס מלבלב החליל, החליל...."

 

 

 

  

                                                           
 | גים" -פל-כוך ה-שכ-הברות מצאנו בחלק הראשון בשורות הטטרמטריות, כדוגמת: "כ 5כאמור לעיל, קדמה של  14
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 וסטרוקטוראלי הרמוני ,ניתוח מלודי

 7.7.א.5 נספח ראה -  והניתוח השיר  בתווי לעיון

 

 השיר מחולק לשלושה חלקים:

 

 1-9 תיבות - חלק א

 17-/ תיבות - חלק ב

 17-72 תיבות - חלק ג

 

  מבחינת מנעד0טסיטורה, השיר מתפתח:

 

  הגבוה Bהנמוך ל  Bחלק א בתחום האוקטבה שבין 

 

 

  הגבוה, וחוזר לאזור האמצע D -ואף ל C -ומגיע ל Bחלק ב מתמקד בצלילים הגבוהים 

 

 

 

 חלק ג 

  הנמוך. B  -שמתחת טוניקה עם הסוב דומיננטה  -הגבוה, וסוגר ל E -עולה עד ל

 

 

 הקדנצות, סיומי המשפטים:

 

 מצליל הטוניקה לצליל הדומיננטה: השיר נפתח במילה "החליל" המאופיינת בקפיצה של קווינטה בעלייה

 

 

 

והמשפט המוסיקלי הראשון  מסתיים על המילה החליל כאשר הפעם ההברה "ליל" נופלת על הטוניקה עם קוורטה 

צליל בירידה המכינה אותה. בשני המקרים המילה "החליל" נמצאת באזור הטוניקה. כאשר הפתיחה הינה על 

 הטוניקה., והסיום על צליל הדומיננטה
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של השיר מסתיים אף הוא באותה הדרך אך בצורה מצומצמת. כאשר המילה "החליל" חוזרת  וןשהבית הרא

 פעמיים:

 

 

 

 

 

 

 הפעם יש ירידה מצליל הקווינטה:מסתיים אף הוא בצליל הטוניקה, אך הבית השני 

 הדומיננטה."מנגינת החליל להרים להרים", ללא העלייה הקופצת מצליל הטוניקה לצליל 

 

 כמו הבית הראשון, כולל המשפט המקדים "כמשק הרוחות בפרדס מלבלב. 15בדיוק)כמעט( מסתיים הבית השלישי 

 

 דרך התפתחות השיר

 I V  Iפותח על טוניקה ומסיים בטוניקה. במבנה כללי של   -בית ראשון 

 

את הנשיפה לחליל, ואפילו את הצלצול ההברתי  הנסמכת על צליל ארוך, המדמה לאחר הפתיחה של  "החליל" 

"ליל" המזכיר את החליל. זהבי מצייר את המילים "פשוט, ועדין וקולו כמו קול של הלב" בירידה מסולסלת 

 המדגימה את קולו של החליל: -בירידה מהצליל דו# לצליל הטוניקה    -בטריולות 

                                                           
 מינורית. IVבבית השלישי כפי שנראה להלן, זהבי צובע את המילה "מלבלב" בדרגה הרמונית  15
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 שוניות.מבחינה הרמונית זהבי עושה כאן שימוש בדרגות רא 

 אך חלק זה נמצא באזור הטוניקה

 החלק האמצעי של הבית הראשון: 

-במלים "כשכשוך הפלגים, כמו שיר ילדים", מאריך זהבי את החצי השני של המשפט ומציין אותם בדרגות סוב

 סקסט.-קווינט II -, ופעם כII7 -פעם כרמון שונהי, בהEבסולם  #Fיה השני המדרגהדומיננטיות שתיהן על 

 

יוצא שאנו נמצאים באזור הדומיננטה בחלק וב דומיננטיות ממשיכות לדומיננטה. שני המקרים הדרגות הסב

 האמצעי של הבית הראשון.

 המשפט הסוגר: "כמשק הרוחות בפרדס מלבלב", מחזיר אותנו לקדנצה הטוניקאלית.

 עיקריות המקדימות את הקדנצה "החליל":  סטרוקטוראליות מתבצעת בעזרת שתי קוורטות לטוניקה החזרה 
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שתי הקוורטות הסטרוקטוראליות האלו, מדגישות את הקפיצות של הקווינטה והקוורטה, המהוות מרכיב חשוב 

בשתי רמות, בקריאות  את נגינת החליל "מדבר"זהבי במבנה הסטרוטוראלי של השיר, ובמלודיה של החליל. 

 ער החודרות את הטבע(, ובסלסולים ענוגים המבטאים את "קולו של הלב".קופצות )כמו תרועות של קרן י

 

 

( של השיר והוא נמצא ברובו באזור סוב דומיננטי, תוך developmentמהווה מעין "יחידת פיתוח" ) –הבית השני 

 שימוש בהנמכת דרגות הרמוניות:

 "מנגינת החליל לאילן, לענן,"

 

הוא מנמיך את המדרגה הרביעית הסולמית, ומהרמן אותה  9בתיבה  16זהבי משתמש כאן "במיקסטורות"

, הוא משתמש במיקסטורה מרחיקת לכת /כדרגה מינורית. ואילו בתיבה  (Simple Mixture)במיקסטורה פשוטה 

(Double Mixture).כשניונית של הדרגה הרביעית , 

 

מבחינה סטרוקטוראלית מתקבלת ירידה של  כצליל וכאקורד מונמך )ללא הדיאז(, כאשר  Cזהבי משתמש בצליל 

. במוסיקה של י.ס. באך מקובל לקרוא למוטיב זה, מוטיב אנחה, שכן יש כאן מעין הזמנה  CBחצי טון בין 

רגועה. הצליל המונמך אף יוצר לנו תחושת "כיווץ"  –למדרגה נמוכה  ,מתוחה –למנוחה והרפייה ממדרגה גבוהה 

יש המכנים סולם זה "מז'ור מלודי" כי הוא בדיוק ההפך ממינור   השני לסולם מינורי !בלב שכן הסולם הופך בחציו 

 . 17מלודי

 

                                                           
 . Harmony and Voice Leadingאולדוול -הטרמינולוגיה לקוחה מתוך ספר ההרמוניה של שכטר 16
  יש המכנים אותו "מודוס ברהמס" )מאחר וברהאמס עושה בו שימוש  בסימפוניה הרביעית(. 17
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ִגיַנת" - הראושנים של הבית השני,  שני המשפטים ִליל ַמנ  ן ֶהח  ִאיל  ן, ל  נ  ִגיַנת, ; ֶלע  ִליל ַמנ  ַבץ ֶהח  ִמר  ִרים ל   ,"ֲעד 

והאלטרציות המונמכות מדגישות יוצרים מתיחה של המנעד והמצלול כלפי מעלה, 

 את המינוריות הנוסטלגית של החליל.

"מנגינת החליל לאחי הקטן", חוזרת לקו המתוח השורה השלישית בבית השני, 

 הרגוע: פחות, הן מבחינה הרמונית והן מבחינת המנעד

 

החזרה לטוניקה ולסיום הבית השני מתבצעת בעזרת ירידה מסולסלת בטריולות 

 : השיר( לקדנצה על הטוניקה)כפי שנפתח 

 

 

, לקדנצה שלו. (EB) בתחילת הבית השנפתח ההגבוה "הרמה"ירידה זו סוגרת את הפער בין  

ומהווה איזון הן מבחינה טונאלית, והן מבחינת המקצב המהיר, שעומד כנגד ההארכות הצליליות על המלים 

 .החשובות: "החליל, לענן, החליל, עדרים...."

 

  –הבית השלישי 

 בבית השלישי "מתקן" זהבי את הטטרקורד העליון של הסולם המז'ורי ש"לקה" במינוריזציה במהלך הבית השני.

הבית השלישי פותח בנימה לירית בה המלים "המקשיב לו יודע ידוע היטב" מתנגנות בקלות, בניגוד לבתים 

 ם וחתוכים.הקודמים בהן המשפטים המוסיקליים והפרוזודיים היו יותר ארטיקולטיביי

 .E  Bומסיים בקווינטה  #F#  Cהמשפט עולה לטסיטורה של הקווינטה 

 (, מה שתורם לשינוי האווירה.G-B-C-D-Eההתחלה של הבית השלישי הינה  פנטטונית )הצלילים 

 המינורית: II -המינורית, וה III -המינורית, ה VI -הדרגות ההרמוניות העיקריות הינן מדיאנטות, ה

 

 

 

 

 

 

 

-קווינט IIרמז למינוריות הזאת נמצאת בסוף הקדנצה כאשר במלים "בפרדס מלבלב" דוד זהבי משתמש בדרגה 

שהוצגה במשפט הראשון )בסיום עם הנמכה של צליל הקווינטה )יצירת מינוריזציה( במקום הדרגה המז'ורית  סקסט

 המקביל(:
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 לסיכום:

ובוודאי שהוא  אמנותי. הוא ממוקם קרוב יותר לקוטב האומנותי מאשר לעממי.-עברי-קיצונית לזמר דוגמאזוהי 

 נמצא "בתחום האפור" שבין אומנותי לעממי.

 -י זמר, והן ע"י זמרים מקצועיים כבהשיר מבוצע הן ע"י קהל חוב

 עינת ,אקמן כרמל, עופרים אסתר, יובל חנן, רביץ ויהודית ,חזה עפרהשושנה דמארי )המבצעת הראשונה(, 

, עופר שבע בעיבוד של שחף אאודה(-)עם הסימפונייטה באר , שירה קרנרלוי חזי. כליזמרי קלרנית, קופילבסקי

שמיניית ווקאל )בעיבוד של מנחם וויזנברג(, להקת גאיה, ליאורה ויניק, ועוד של המלחין(,  כלתוכלאף, דפנה זהבי )

 ים, ובוצע על במות קונצרטים ממש כליד ע"י זמרים מקצועיים.השיר זכה לעיבודים סימפוניועוד.

יש משהו פרדוקסלי בשיר, דווקא החיקוי של נגינה חופשית על חליל עממי מקנה לשיר נופך אמנותי. למעשה זהו 

ייצוג מימטי של חליל רועים המבוצע כמובן על חליל צד מערבי. יש כאן מעין אימפרוביזציה מולחנת  –מימזיס 

 היטב )עוד אוקסימורון(. 

הניתוח הפרוזודי שהוצג לעיל, מראה שהמלחין הצליח להגשים את התפיסה האנפסטית של השיר בו בזמן שהוא 

המשפט. דבר זה בא לידי ביטוי בהכפלת מילה כדוגמת  לקריאה נכונה שלנדרש לפתרונות שונים כדי לתת מקום 

החליל, בתוספת הפוגות וצלילים ארוכים, בהארכה של צלילים ליצירת מבנה משפטי ההולך עם הטקסט של השיר 

מצליח זהבי בכישרון רב, להביא עם זאת ". ---, כמו שיר ילדים---כדוגמת ההארכה של המלים: "כשכשוך הפלגים

ופורציה את רצף ההברות, כך שמיד לאחר ההארכות לעיל, הוא מלחין ומסדר את המלים "כמשק איזון ופר לידיד

 הרוחות בפרדס מלבלב", ברצף מהיר, המביא לידיד ביטוי את "משק הרוחות" ואת האיזון המוסיקלי למה שקדם.

למילות השיר,  הניתוח המלודי מצביע על חשיבה סטרוקטוראלית מדוקדקת שלא רק שאינה מאבדת את הרגישות

לטקסט. בנוסף לכך, המלחין מצליח להעניק חיים למלים, כאילו הוא מבטא את  האלא מצביעה על רגישות חדש

 עצם שירו של החליל והרוח, האילן והענן, והמנגינה הקמאית הנמשכת בצליל ארוך "ה...ח...ל...י....ל".

דוס שחציו מז'ור וחציו מינור, והנמכת הצלילים גם מבחינה מודאלית, אנו מוצאים שהשיר נע בין סולם מז'ור למו

בנוסף היא מצביעה  נמצא ברשימת הכלים הראשוניים.נותנת תחושה אוריינטלית כקשורה לעולם העתיק בו החליל 

  על הריח המיוחד של ארץ ישראל בו מזרח ומערב נפגשים.

ות שניוניות, דבר המצביע מחד על חשיבה בדררגבשיר איננה פשוטה, המלחין משתמש בדרגות מונמכות ו ההרמוניה

-הרמונית בעלת אוריינטציה מערבית, ומאידך הדרגות המונמכות קושרות את ההרמוניה להרמוניה מודאלית חוץ

הרמון שונה איננו חל רק  ואפילו במיקסטורות מרחיקות לכת.במיקסטורות פשוטות מערבית. דוד זהבי משתמש גם 

,  במילים "כמשק הרוחות בפרדס מלבלב", המילה "מלבלב" דוגמאמשפטים. לעל צלילים, אלא גם על חלקי 

. כל אלו מצבעיים בהחלט על גישת וף השיר היא הופכת לדרגה מינוריתובס מהורמנת בתחילה בדרגה מז'ורית

 כתיבה אומנותית ממש.

בהחלט קושרת את השיר למסורת הליד הגדולה, עם  Through Composedההתפתחות הסטרופית של השיר במעין 

 בתחום האפור"." ניתן לקשור אותו  כנמצאזאת השיר עדיין מבצע במסגרות עממיות וע"י חובבים ולכן הוא עדיין 

 כותב: 18אריאל הירשפלד במאמרו "ברק השמים תפילת האדם"

 אינו השיר שכאן אלא", ניגונים" על העיקרון מצד חוזר, גולדברג לאה של למילים" החליל" השיר"... 

 הפסטורלה של המסורת במיטב רועים בחליל נגינה של אונומטופיאה הוא אלא, חסידי ניגון מחקה

 ".האירופית

 

  

                                                           
,  עובד עם הוצאת, א. הירשפלד מאת מקום על , רשימות122-/14, עמ' "האדם תפילת, השמיים ברק"א. הירשפלד,  18

 ///7ירושלים 
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 אני נושא עמי

 יעקב אורלנדמלים: 

 2.7.א.5 נספח ראה -הניתוח וגרף התווים, השיר במילות לעיון

 1/51: הלחנה שנת, /1/2: כתיבה שנת

 19זמרשת מתוך אתר

כמה מבני  ., ניצל מפוגרום אכזרי שהתרחש בעיירת מגוריו באוקראינה5כשהיה יעקב אורלנד בן 

באופן מפורש. השיר  משפחתו נרצחו לנגד עיניו. אותות הטראומה חלחלו לרבים משיריו, לרוב לא

להדחיק בניסיונות לשכוח,  ( עוסק/1/2"אני נושא עמי" שפורסם בספרו הראשון "אילן ברוח" )

 .ולברוח מהזיכרונות ומהמראות המזוויעים להם היה עד

שהפורעים  הצירוף "צער השתיקה" מתייחס, כפי הנראה, לשתיקה שהצילה אותו כשהסתתר בזמן

והחיוך הוא מנת חלקם  ,רצחו את קרוביו. בעולמו של אורלנד הבוגר, מוכה האימה, השושנים קמלו

עברנו" מבטאת את הרצון  ירה "בחלומות ההם נרדים אתשל הרחובות בלבד, לא של האנשים. האמ

ייפול  0 שיום אחד, גבוה ומוכר להדחיק את העבר. אבל הדובר יודע שההדחקה היא זמנית בלבד: "עד

תקווה שיום אחד יוכל להשלים עם  שוב בנשיקות על צווארנו". במילים אחרות, אורלנד מביע

עשיו ויעקב, שנפלו זה  ומאיימת, בדומה לפגישת קשהעמו תתגלה כפחות  ושהפגישה המחודשת העבר,

 .על צווארי זה, התנשקו ובכו

לאחר  את השיר הלחין דוד זהבי כעשור לאחר שפורסם, ולמרות שבוצע, כנראה, על במות שונות

 .ארצי ', סמוך למותו של המלחין, ע"י שלמה/2-הלחנתו, הוא הוקלט לראשונה באמצע שנות ה

  "השתיקה צער את עמי נושא אני", 20ינטרנט "רדיו ללא הפסקה"כותב ברק פז באתר הא

 את מעביר אורלנד. שחווה הטראומה את לשכוח המשורר ברצון עוסק כולו השיר...עברנו את נרדים....

 שורות שתי יש השיר בתי מארבעת אחד בכל. חזרה כגון, שונים באמצעים שימוש תוך המסר

 חזרה...". ההם בחלומות': "ד בבית..."; אליי אמרת הלוא': "א בבית, דוגמאל. זהה בצורה שנפתחות

 ולמנוע עצמו את להרגיע כדי ושוב שוב דבריו על שחוזר אדם המזכיר, מנטרה של אפקט מעין יוצרת זו

  .עליו להשתלט רצויות לא ממחשבות

 טיול בעזרת דעתו את להסיח מהנמענת אורלנד מבקש, לחייך סיבה או נחמה אין שבו, העצוב בעולמו

 את נרדים ההם בחלומות: "מבוקשו את להשיג לו עוזרים אלה כל. וכדומה ספסל על ישיבה, בחוצות

 באופן לפחות, חלום כמו, מודע-לא לדבר להופכו, אותו להרדים, העבר את להדחיק רוצה הוא". עברנו

 ."צווארינו על בנשיקות שוב ייפול0  ומוכר גבוה, אחד שיום עד: "זמני

. ברח אבינו יעקב גם, אורלנד יעקב כמו. מקרית אינה, השיר את המסיימות, הללו המילים בחירת

 רבקה אמו. אותו להרוג עשיו נשבע, אביו ברכת את במרמה וקיבל עשיו לאחיו שהתחזה לאחר

 ג"ל בבראשית. רבות שנים עמם וחי אצלם השתקע, משפחתה קרובי אל ברח והוא אותו הזהירה

 הוא אך, כוונותיו את יודע ולא עשיו עם מהפגישה חושש יעקב. האחים בין האיחוד פגישת על מסופר

 השימוש'(. ד' פס" )ויבכו ויישקהו צוואריו על וייפול ויחבקהו לקראתו עשיו וירץ: "לטובה מופתע

 .הימים מן ביום לברוח להפסיק יוכל הוא שגם תקווה הבעת הוא דומה מילים בצירוף אורלנד שעושה

 

  

                                                           
19 http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=527  
 .r06VQ=HFH&c41t4nzVq=FLhttp://www.103.fm/programs/event.aspx?R8#  ,5050/9ברק פז,  20
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 פרוזודי מבנה

 

עודפת )כדוגמת  השורות המסתיימות בחרוז מלעילי כוללות הברה, יאמבי בהקסמטרהשיר בנוי בארבעה בתים, 

 :( 4 -ו 7שורות 

 

 U  _U  _U  _U    _U    _U   _ 
א ֲאִני ה ַצַער ֶאת ִעִמי נֹושֵׂ ִתיק   ,ַהש 
         _         _    _     _    _    _ 
ֶלם נֹוף ֶאת אֵׂ נּו ה  ַרפ   ,ִמַפַחד ַאז ֶשש 
       _       _         _           _     _     _ 

ת   ֲהלֹא ַמר  ַלי א  ִעיר: "אֵׂ ל ה  ְך כ  ה כ  יק   "רֵׂ
           _      _       _      _    _      _ 

ת   ֲהלֹא ַמר  ַלי א  ֹתק: "אֵׂ ַעט ִנש  ַיַחד מ   ".ב 
 

     _       _   _         _     _  _ 
ַחּלֹוִני לּו ב  מ  ר ק  ב  י כ   ,ַהֹנַחם שֹוַשנֵׂ

       _      _   _     _   _     _ 
ַחּלֹוִני ַתם ב  ִבים ֲחזֹון ִנס  ח   ,ַהֶמר 
              _      _    _      _          _    _ 
חֹובֹות ַרק ר  ִכים עֹוד ה  ַחי  לֹוא מ  ֹרַחב ִבמ   ,ה 
       _  _       _     _      _       _ 
ל ֶאל ב כ  נ  ת ֶאש  אֹור ֻמצ  ִבים ב  ֲער   ....ה 
 
 

א בֹוִאי: "בבית השלישי, צריך לתת תשומת לב לשורה הראשונה צֵׂ ם ַלחּוצֹות שּוב נֵׂ נּו אֹות  ַלכ   "ה 

של המילה  הלקסיקליתיאמבי נסדר את ההרמות בצורה הפוגעת בהטעמה  בהקסמטר כדי לקרוא אותה 

 "בואי".

            _    _         _     _  _       _ 
א בֹוִאי צֵׂ ם ַלחּוצֹות שּוב נֵׂ נּו אֹות  ַלכ   ,ה 
 
 

 , )החריזה מודגשת( :הברתית כדלקמן-מתבקש להסדיר את השיר במשקל מרובע עם קדמה תלת

 
2          .4      |     . 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

           =-           =-                       =-                      =-                      =- 
א     ֹ -נו   ִני -אֲ         ִמי   -ע  שֵׂ     -ה   נֹוף  ֶאת  __________,ָקה    ִתי-ַהש    ַער  -צַ    ֶאת  ִ

       1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
ד -פ       -ִמ     ַאז   נּו -ַרפ    -ש    -שֶ    ֶלם -אֵׂ      -א     לֹא   -הֲ    ________,ח 
       1          .7         . 2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

ת   ל ִעיר -ה  ":ַלי -אֵׂ  ַמר  ְך כ  י   כ   -א      לֹא -הֲ ___________ "ָקה     -רֵׂ
       1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

ת   ד   - י     -ב    ַעט  -מ   ֹתק-ִנש  :"ַלי -אֵׂ  ַמר   ....-ּלֹו   -חַ    -ב  ________ ".ח 
 

פחד ולריקנות  הסדרה זו, בה אנו מוצאים חללים בסופי השורות( מאפשרת לשתיקה לשתוק, לפחד ל 

 להתרוקן. בנוסף, מילות המפתח המבטאות שקט ואלם נופלות על פעמות כבדות.

וכו',  | ני"  -לו-ח-| מרת", "ב -לא  א-הקדמה התלת הברתית מתמידה לאורך השיר באופן די עקבי: "ה

 ה זו גם מטעימה את החריזה המסורגת.רהסד

 

 גרסת המלחין

 בית ראשון
 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

145



א   -נֹו   ִני -אֲ           ִתי -ַהש  ַער  -צַ       ֶאת ______ִמי   -עִ  שֵׂ ה     ֶאת______  ק 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
 -הֲ ___ ַחד ~-פַ   ___-ִמ  ___ַאז       נּו -ַרפ     -ש    -שֶ   ֶלם  -אֵׂ    -ה   נֹוף

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
ת     -א   לֹא  ל ִעיר     -ה  " ______ַלי -אֵׂ  ַמר  ְך כ  י כ  ה   -רֵׂ   הֲ ______ "ק 

 .     |  )שינוי משקל(     4.          3.          2.          1.   |       2.          1|  .          4.          3.          2.          1 
ת     -א   לֹא  -ב  _________      "ַחד_____יַ     -ב    ַעט  -מ   ֹתק   -ִנש  "_______ַלי-אֵׂ  ַמר 

 

 ןאינ" עמי"ו "אני"המילים : המתבקש ההטעמות דירוג את שיבש וכך הברתית-חד קדמה נקט זהבי

כך גם המילה "אליי" המקבלת  .(מנופח מאגו סובל הדובר אם אלא) כבדות פעמות על ליפול ותצריכ

גם המילה "אלם" בשורה השנייה כמו כן,  . הטעמה  בשורות השלישית והרביעית, במקום המילה "אמרת"

 נאלמת בדרך זו ונופלת על פעמה קלה. 

" פחד" המתחרזת מהמילה ולמנוע נזקים לתקן לו מאפשרת ,4 תיבה בתחילת הריתמיים הערכים הרחבת

מזעור הנזקים מתבטא גם בכך שהמילים המקופחות  .החלשה השנייה הפעמה באמצעות מוטעמת מלהיות

  "נושא" ו"אלם" מקבלות בולטות ע"י גורם הגובה. 

השנייה: "אז" מוטעמת יותר עדיין נשאלת השאלה מדוע התיר לעצמו זהבי, הטעמות בלתי רצויות בשורה 

מ"פחד". יתכן של"פחד" הוא מצא פיצוי ראוי והקנה לו בולטות בעזרת המליסמה )רעידה קלה מפחד?(. 

יתכן גם שרצה לאפשר שהריווח בין הבית הראשון והשני יהיה גדול יותר מהריווח בין השורה השנייה 

 והשלישית.

השורה הראשונה בנת דרך הפרשנות שלו לטקסט. הדרך בה זהבי מרווח את המלים, הינה חיונית לה

כל  בחלוקה לשני משפטים המסתדרת עם הטקסט: "אני נושא עמי___, את צער השתיקה___". תפותח

המשא  מצביעה על בדרך הלחנה זומהסדרה זו? ייתכן שמה זהבי הרוויח המסטיך מסתיים בהפוגות.  

)כפי שנדרש לפי ההסדרה דלעיל(. הדבר מתבטא  קשה לשאת אותו עד סוף השורה, על המשא שכבד יותרה

 במיוחד בשורה הראשונה. הדובר כאילו צריך לנוח באמצע. 

טכנית, שכן המילה "ששרפנו" תיחתך באמצעה:  לחלק להמיסטיכים מבחינהלא ניתן  שורה השנייהאת ה

תי יותר בהבנת אולם מעבר לעניין הטכני, יש כאן עניין מהו שרפנו אז מפחד."____-"את נוף האלם ש

זהבי מדבר . נוף האלם ששרפנו אז מפחד",  בצורה המשכיתאת "  מפרש את המשפטזהבי  הטקסט:

 "נוף האלם ששרפנו" לא ניתן להפריד -אורלנד. את הפחד והאימה שמבטאות המלים  ב"שפת הפחד" של

  מתחושת הפחד. המילה "מפחד" מקבלת אף היא טיפול מקומי בה כל הברה מקבלת הארכה. 

 בשורה השלישית ותחילת הרביעית הוא חוזר לשני הימסטיכים שווים כמו בהתחלה:

 ". ______חד-הלא אמרת אלי ___, נשתוק מעט בי;   "הלא אמרת אלי ___ , העיר כל כך ריקה___

 מתאפשרים בשל סימני הפיסוק.כאן ההמיסטיכים 

 בשורה הרביעית, מוסיף זהבי תיבה של שני רבעים, כדי שיישאר מקום ריווח נכון למילה "ביחד".

כאילו מסביר לנו, שקשה לחוות את החווייה האישית כל כך, בחוויית  הוא חותך את המילה "ביחד";

 לת קבלת ניחומים.היחד. במקום זה כאילו נמצא האדם עם בדידותו וכאבו, ללא יכו

יש לשים לב שהשורה הרביעית איננה מקבילה למתכונת השורה השנייה. שתי השורות הראשונות מציגות 

 2תיבות. נשאלת השאלה מדוע שורות  7את הסכימה הידועה של מן המפורק אל הרציף: תיבה 4 תיבה 4 

ה מולחנת באופן רציף, הרי היית 4אינן ערוכות באותה מתכונת. והתשובה המשוערת: אילו שורה  4-ו

שהמילה "נשתוק" הייתה מוחלשת מאוד ו"מעט" מוטעמת מאוד. התוספת היצירתית של התיבה הזוגית 

 מאפשרת להטעים את ה"נשתוק" כהלכה. 
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 בית שני
 שהצענו בבית הראשון חלה בצורה די טובה גם על הבית השני. ההסדרה

2          .4      |     . 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
מ     ִני      -ּלֹו  -חַ    -ב         ר לּו -ק  ב  י   -שַ  -שֹו כ     - ּלֹו   -חַ    -ב   ________,ַחם    -נֹ      -הַ     נֵׂ

       1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
 ___________,ִבים    -ח   -ֶמר     -הַ    זֹון  -חֲ  ַתם  -ִנס    ִֹני

 

, שכן יש לראות אותה כמילת המשך : "בחלוני קמלו", ולא על הפעמה קמלה" קמלו" בהסדרה זו המילה
 החלשה

 גרסת המלחין:
 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
מ     ִני  -ּלֹו  -חַ    -ב            ר לּו -ק  ב  י      -שַ  -שֹו כ   -ב   ___ַחם~ -נֹ   ___-הַ  ____נֵׂ

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7     .     2          .4     |     . 
 ַרק______ ִבים___-ח  ___-ֶמר       -הַ    זֹון  -חֲ  ַתם  -ִנס     ִני   -ּלֹו -חַ  

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
ר     ֶאל___ ַחב-~-רֹ ____-ה   ___לֹוא  -ִבמ   ִכים-ַחי  - -מ   עֹוד בֹות -חֹו -ה 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
ל ב -ֶאש    כ  ת  -מֻ   נ   __________ִבים____-ר  ____-עֲ      -ה   אֹור   -ב    צ 

 
0  נוחם: )השורות סופיב  המלרעי החרוז את מקדים המלעילי והחרוז הסדר את אורלנד הופך השני בבית

 (.ערבים0  רוחב; מרחבים

 כזה באופן המקצב את מכוון הוא אך (,השנייה ההברה של יתר-הטעמת" )בחלוני" את משבש אמנם זהבי 

 בין הדירוג מתהפך" הנוחם שושני" בצירוף: נוסף במחיר לו עולה זה.  הראויה ההברה תוטעם" קמלו"שב

 על לפחות נופל" נוחם"שה בזאת להתנחם אפשר. נורא כך כל לא זה אבל, הנסמך להטעמת הסומך הטעמת

 )בדומה למה שעשה הריתמיים הערכים את זהבי  האט אלמלא. הראשונה על לא אם, השלישית הפעמה

 . השנייה הפעמה על בנופלו מתקפח היה" חם-נו" שהחרוז הריבשורה השנייה בבית הראשון( 

את הרעיון של האטת המילים שנבנה בסוף הבית הקודם, ומרחיב אותו:הוא בונה את  כאן ממשיך זהבי

הרצף ההברתי כך שהחלק הראשון של המשפט נמצא ברצף הברתי, ואילו החלק השני מקבל בכל פעם 

המילה "נוחם" שבסוף השורה הראשונה מקבלת , ___חם" -הנו י"בחלוני קמלו כבר שושנ טיפול שונה.

נחמה וחמימות מהארכת ההברה הראשונה, ה"מרחבים" שבשורה השנייה מקבלים "מר___ח____בים" 

 של נשימה, "מלא הרוחב" של השורה השלישית מקבל את מלוא רוחבו וכן הלאה.

 

הראשון והשני ניתן לראות שזהבי לא בוחר במסגרת פרוזודית אחת, עליה הלחן מבוסס כדי לגבי הבית 

מו שירי הפזמון בהם השורה הראשונה מכתיבה את צורת שאר השורות. ועם זאת עד לבנות שיר קליט כ

קיימות רק שתי מתכונות הלחנה לשורה ההקסמטרית הנתונה )אם כי בכל זאת קיים וריאנט  12תיבה 

נוסף בשורה הרביעית של הבית הראשון(, רק בבית השלישי חלה התגוונות של ממש. הטריגר לכך הוא 

תיאום -"בואי" )העומדת באי –רלנד עצמו. הוא מתחיל את השורה הימבית במילה מלעילית סטייתו של או

נראה שזוהי סטייה שכיחה )אולי היא נפוצה יותר בשירה אנגלית וגרמנית מאשר עם התבנית היאמבית[. 

בשירה עברית(. אולם זהבי "מתקן" אותה בלחן ומלחין אותה בהטעמה נכונה )מלעילית(, דבר המכניס 

 :שורה חדש-מוזיקלית דפוס-לזירה הפרוזודית

 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
א   -נֵׂ   ִאי___-בֹו  ם -אֹו צֹות  -חּו -לַ  ___   שּוב ___צֵׂ  ,נּו -ַלכ     -ה   ת 
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 בית שלישי

 

זהבי בחר שלא להלחין את הבית בדרך של בית 4 פזמון, אלא בצורה שונה משני הקודמים. כך שהמסגרת 

 . 'A, B, C, a -של השיר בנויה כ

 
 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
א   -נֵׂ   ִאי___-בֹו  ם -אֹו צֹות  -חּו -לַ  __   _שּוב ___צֵׂ  ,נּו -ַלכ     -ה   ת 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
י  -ס   -ַספ   ___ֶאל   -אּו______ ִעיר    -ה    ַגן   -ב   ִבים    -הּו -אֲ    -ה      לֵׂ

 .     |              )שינוי משקל(     5.          4.          3.          2.          1.     |       4.          3  .        2.          1 
 -אּו______  נּו____-ַכח     -ש   ֶשר  -אֲ  ִנים      -פ     -בַ  עֹוד ֹגש____-ִנפ   ____ַלי 

 1          .7          .2          .4       .     |1          .7          .2          .4     |     . 
ש     -ח    -מֵׂ   עֹוד ַמע -ִנש  _______ַלי  -בַ ______ ִשיר  -הַ   תֹו  -אֹו  ד 

 

אשר ממנה הוא חורג במקרים מסוימים. בצורה זו ניתן לחלק  404בצורה כללית בוחר זהבי במסגרת של 

שני המסטיכים שווים )כדוגמת: אני נושא עמי, את צער השתיקה(, או את המשפט בצורות שונות כדוגמת 

 __חד____(. -_פ-בציפוף וריווח הברות בצורה שונה )כדוגמת: את נוף האלם ששרפנו אז מ

, זהבי "מתקן" את ההטעמה של המילה "בואי".  ומלבד זאת הוא נמנע מהפוגה בסוף השורה לעיל כאמור

"...הלכנו אל ספסלי  –מרות הפסיק שאחרי "הלכנו" מתקבל הרצף כך שהיא תתחבר לשורה הבאה. ל

 האהובים בגן העיר." מקצב הלחן נותן כיוון להליכה. 

 

 ___אי".-השורה הראשונה הפותחת במילה הטרוכאית "בואי", מקבלת טיפול ע"י הארכת הברותיה "בו

 ת לצאת.כאילו מתחננות ומבקשומקבלות הארכה, נצא ___ שוב___" כך גם המלים "

 המילים מקבלים בלחן את מקומם, במעין רגיעה מלודית מתנגנת בקלות כפי שנראה בניתוח המלודי לעיל.

 המילה "אולי" מקבלת הארכה המדגישה את אי הוודאות של המילה.

 

 בבית הרביעי,

 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2       .   4     |     . 
ם  -ה   מֹות  -לֹו -חֲ   -ב          ל -ַספ    -הַ       ַעל ______הֵׂ  - בַ ______  ַקר   -הַ  ס 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
ם  -ה   מֹות  -לֹו  -חֲ   ____נּו_____-רֵׂ ____-ב  ____-עֲ     ֶאת ִדים -ַנר   הֵׂ

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
ד  -אֶ   יֹום   -שֶ  ַעד ר  -מֻ    -ּו     הַ   -בֹו    -ג   _______ח   -יִ _______ כ 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
א   -צַ   ַעל קֹות -ִשי -ִבנ    שּוב ֹפל י   -ּו   _______נּו_________-רֵׂ

 

בשורה הראשונה חוזר זהבי למבנה המלודי והפרוזודי בו פתח את השיר של שני המסטיכים שונים באותה 

סל הקר_____", בשורה השניה הוא מנסה "להרדים" את העבר ע"י "בחלומות ההם___על הספ –המנגינה 

ניסיון לשכוח ולרוץ ביעף על ההברות "בחלומות ההם נרדים את ע__ב___ר___נו", אך המילה "עברנו" 

מקבלת הארכות, שהרי לא ניתן לשכוח ולברוח מן העבר, "עד שיום אחד___ידוע ומוכר____", יפול שוב 

רה האחרונה חסר יאמב אחד )ז"א היא השורה הפנטמטרית היחידה בשיר(. אולי בשו בנשיקות על הצואר.

 .כפי שעשה בבית הראשון משום כך הוא איננו צריך לשבור שוב את המשקל ולהוסיף תיבה זוגית
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 ניתוח מלודי, הרמוני, סטרוקטוראלי

 2.7.א.5 נספח ראה -  והניתוח השיר  בתווי לעיון

 

 הבית הראשון

, (/)בתיבה  Eומגיע בסוף הבית לצליל הדומיננטה   A הצליל הטוניקמבחינת הטסיטורה השיר מתחיל על 

 . VI -על האקורד של הדרגה ה  Cצליל לשיא בגובה בהוא מגיע  2בתיבה 

 המהלך ההרמוני העיקרי של הבית הראשון, הינו מטוניקה לדומיננטה, עם סוב דומיננטה באמצע:

IIVVIIIV. 

 השיר פותח בקדמה של סקונדה, שבהמשך השיר הופכת לסימן היכר לפתיחת הבתים והמשפטים:

  

המילים "אני" ו"עמי" )אני נושא עמי(, שניהם באים לידי ביטוי ע"י העלייה בסקונדה, כמעין הסבר לצורך 

 של ה"אני" להתרומם ולעשות צעד כדי להתמודד עם הקושי של המשא הכבד.

כאילו יש למספר צורך להוציאן  אלם ששרפנו אז מפחד", מטפסות בסולם במהירותהמלים "את נוף ה

יש האטה, המצביע על החשיבה המהורהרת,  "מפחד"אולם במילה , החוצה ולספר אותן ללא הפסקה

 :IV -דומיננטית ה-על הדרגה הסובהמגיעה 

 

המצביע ויוצרות דיסוננס מלודי , F-Bטטרקורד הבנוי על הטריטון עולות בצלילי המלים "הלא אמרת אלי" 

 החי את העבר והשותפה המנסה לחוות דרכו את העבר. "מספר"העל הפער הרגשי של 

 

לציין כי גם במילה הפותחת את המשפט "הלא אמרת אלי, יש עליית מדרגה, כמו בפתיחה, אלא  הראוימן 

 . D-Fשהתמיהה של "הלא" מגיעה עם מדרגה של טרצה קטנה 
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 הבהגדלה0אוגמנטציה את המשפט הקודם ומגיע המרחיבהמלודיה  –משפט הבא "הלא אמרת אלי____" ב

, על צליל ארוך המעצים את התמיהה של המספר, על 7VIעם אקורד מדיאנטי  עד לפסגת שיא בגובה. 

  האמירה של השותפה לשתוק מעט ביחד.

 

 .Eחזרה לצליל הדומיננטי מסיים בהבית  /בתיבה 

שראינו בניתוח הפרוזודי לעיל, זהבי מרשה לעצמו להתגמש במשקל של התיבות כדי להביא לידי ביטוי כפי 

 את מילות השיר.

 

 הבית השני

ה יפותח עם קדמה בקפיצה גדולה יותר של סקסטה קטנה, "בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם". העלי

 בסקסטה, יוצרת תחושה של זעקה. 

 

, נפתח בקפיצה של קוורטה, ומסתיים על צליל רצ'יטטיבי, זון המרחבים"המשפט הבא "בחלוני נסתם ח

 המסמן את החזון שנסתם ואין לו לאן להתקדם :

 

מציינים את הניגוד בין המקום הסתום והקמל בו אל  כל אשנב מוצת באור הערבים", ": 17-12תיבות 

מלודית כרומטית עם  ההמצויין בעליהמספר נמצא, מול המציאות הנראית כמחייכת והולכת לכיוון חיובי 

 דרגות שניוניות:
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 הבית השלישי

"אל  או לפחות "בית השכחה" בוא מנסה המספר לצאת עם אהובתור, תלכאורה, הוא הבית האופטימי יו

המלודיה הופכת להיות פחות בחלק הראשון של הבית השלישי, כן ספסלי האהובים בגן העיר", וא

 והופכת למלודית יותר ורציפה: וארטיקולטיבית,מהורהרת 

 

וסוגרת  (E-A)( ושל קווינטה A-Eות של קוורטה )צהגבוה ונוסקת למטה עם קפי Cהמלודיה מתחילה בצליל 

 .C-Fירידה של אוקטבה וחצי לשורה הראשונה, וקווינטה בין המילה הראשונה לסוף השורה השנייה 

חלק השני של הבית "אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו", חוזר זהבי לכתיבה המהורהרת, ב

המציין את הדיסוננס בין השורה הקודמת של השכחה  (#D-G)ארטיקולטיבית ופותח אותה בטריטון 

 לשורת הזיכרון:

 

ספטימה קטנה, "אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר", פותחת בקפיצה של  74-75, תיבות שורת סיום הביתב

המשכיים היוצרים הרגשה כאילו המספר  (G-A, F-G, E-F, D-E, C-D) וממשיכה בצעדים סקונדאליים
 מנסה למשוך עצמו למעלה צעד אחר צעד בעוד המלודיה מושכת מטה מטה:
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 הבית הרביעי

מתחילה עליה  ( 79)פותח בשלוש תיבות המולחנות כמו תחילת הבית הראשון, אלא שבתיבה הרביעית

שאיננו מגיע לפתרון  #G -למעלה עם המילים "נרדים את עברנו" שמקבלות האטה בשיא הכואב העוצר ב

 ועוצר על הדומיננט ספט.

 

. זהבי VI -ב"סיום מדומה" על הדרגה הההרמוניה מיוצגת  – במילים: "עד שיום אחד"פותחת  /2תיבה 

 , Aשאר כמהרהר על הצליל נ

 

בצורה לא  . השיר מסתיים"יפול שוב בנשיקות על צוארנו" , על המילים27-22בתיבות , בשורה האחרונה

 על הדרגה הדומיננטית, כמספר: העבר לא פתור, וההתמודדות קשה. פתורה

 

 לסיכום:

, עם משפטים ארטיקולטיביים ורצ'יטאטיביים הקשורים  Through Composedהשיר בנוי כשיר המשכי 

הקודרת  לאווירהיותר לעולם הליד. הבית השלישי, מתנגן בצורה מלודית יותר בחציו הראשון, אך חוזר 

אשר חוזר לכל בית ופזמון, במבנה סטרופי של איננו מוצאים פה מבנה של שיר עממי הבנוי  בחציו השני.

 הרביעי אנו מוצאים אזכורים מתחילת השיר.רק בבית בתי השיר הבאים. 

מבחינה משקלית. גם  זהבי נוטל לעצמו חירויות בדרך ההלחנה הפרוזודית, ומאריך ומקצר את המשפטים

 דרך הטיפול שלו במילים קשורה לקונטקסט הטקסטואלי, שלפיו הוא מאט ו"מריץ" את ההברות.

פעמים רבות במנגינת  שפט מוסיקלי חדש פותחכראש וזנב, כך שמ ים בצורה המשכיתהשיר בנוימשפטי 

מרחיבה את סקונדה גדולה ועד לספטימה הקטנה והקדמה של המשפטים הולכת וגדלה מהמשפט הקודם. 

מנעד הרגשות. נמצא בשיר גלים מלודיים עולים ויורדים, מתמתנים וחוזרים, המבטאים את הלך רוח 

ן טריטון, וקפיצות גדולות באותו כיוון להעצמת זהבי משתמש גם במרווחים דיסוננטיים כגו המספר.

 המלים.

אין לי ספק כי השיר נמצא בתחום האפור שבין האומנותי והעממי, ואולי אף הוא נוטה לתחום האומנותי 

 הזמר שפת היא המוזיקלית השפה". החליל" כמו של שיר אומנותי מובהק מקרה זה אין, זאתעם  יותר.

 ללא, זה במקרה, המתמיד) המינורי והסולם האקורדי" המילים-אוצר. "רוסי ממוצא המיינסטרימי העברי

 לקבוצת משותפים אלה כל', וכו ולחמישית לרביעית השניונית(, הרלאטיבי ור'למז אפילו, מודולציות

 כאן מטרום-ההיפר". ההרמוניקאים" מכנה פליישר שציפי מאלה, ההוא הדור מלחיני של גדולה שירים

  (.אמיתיות אינן לכאורה הסטיות) הדרך אורך לכל כמעט מרובע הוא
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 הליכה לקיסריה )אלי אלי(

 

 4.7.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 על השיר

 .1/4507/01/21השיר הולחן בשנת 

נשלחה חנה סנש חברת קיבוץ שדות ים למשימה מעבר לקווי האויב  1/44: במרץ 22סיפורו של השיר

לסייע בארגון כסוכנת מודיעין של הצבא הבריטי  אמורה לתפקד ההייתבאירופה הכבושה. שם  להונגריה

, היא 1/44ובהצלה של יהודים. חנה צנחה על אדמת יגוסלביה  יחד עם ראובן דפני ושניים נוספים. ביוני 

 -ג בתפה פעולה עם הנאצים, הושמה בכלא בבודפשט, והוצאה להורינתפסה בידי המשטרה ההונגרית שש

הונגריה מסרה חנה לראובן דפי נייר מקומט, שם הוא מצא את שירה  יוגוסלביה.  על גבול 201101/44

ה פנה ראובן ליצחק טבנקין מנהיג הוא הולחן ע"י זהבי. עם שובו ארצהאחרון 'אשרי הגפרור' שאף 

נען שהיה העורך  'הקיבוץ המאוחד', ומסר לו את השיר. טבנקין קרא אליו את משה ברלבסקי, חבר קיבוץ

של 'מבפנים', וביקשו לפרסם את השיר. ברלבסקי אצר לטבנקין שאולי יש באמתחתה שירים נוספים. 

לקיבוצה של חנה סנש, ומתחת למיטתה מצא ארגז מאובק ובו יומן ומחברת  ברלבסקי נסע לשדות ים

. איש מחבריה של סנש 7401101/47'אלי אלי'. בתחתית השיר נכתב תאריך כתיבתו:  –שירים. אחד מהם 

לא ידע שהיא כותבת. ברלבסקי הביא את השירים לנען וביקש מדוד להלחינם. זהבי הלחין את 'אשרי 

 .7/01/01/45 -ואת 'הליכה לקיסריה' ב 7201/01/45 -הגפרור' ב

חני כנתנאלה,  מבוצע בקביעות בימי זיכרון ועצרות, ע"י קבל חובבים ומבחר זמרים מקצועייםהשיר 

בעיבוד של  , ואפילו זמרי אופרה כמירה זכאי)בעיבוד סימפוני של איתי רוזנבאום( גולן-דו, יונית שקדריקר

 מנחם ויזנברג.

 הנוסח הראשון של השיר שונה מהנוסח המולחן.

 .חוזרות ומולחנות באופן שונה כפי שנראה להלן 7-7זהבי הלחין את השיר כך ששורות 

  23כותב אריאל הירשפלד במאמרו "ברק השמים תפילת האדם"הטקסט פתוח ונתון לפרשנות ולאווירה. 

 ואינו נגינה על או ניגונים על מדבר אינו" לקיסריה הליכה, "האלה השירים משני בשונה...

 הטקסט את נטל זהבי. עצמו בפני העומד אמיתי ניגון של בנייה הוא אלא, שלהם אונומטופיאה

 של השירים מן בשונה, הזה הטקסט. לו מעבר הרבה החורג לדבר אותו והפך, סנש חנה של המוזר

 גמור לא משפט מעין הוא. עצמו בפני עומד שאינו מרפרף טקסט הוא, וגולדברג ברגשטיין, רבינוב

 במידה ופתוח חסר היותו משום דווקא אולי. באמת ביניהם קושר ואינו ריגוש רשמי אליו האוסף

 ".במוזיקה האמיתי מקומו את המוצא, כך כל משובח" ליברטו" הוא, כזאת

  

                                                           
 .112]זעירא: כמו קול של הלב[, עמ'  21
 .112-117עמ' שם,  22
 . 122-/14' עמ(, ///7) עובד עם הוצאת" , האדם תפילת, השמיים ברק", מקום על רשימות אריאל הירשפלד,  23
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 ניתוח פרוזודי

 הסדרת הטקסט

 בחלקו הראשון. מתחיל במשקל פואטי יאמב וממשיך לאנפסט.הטקסט מורכב ממשקלים משתנים, הוא 

 _U     _U U: טמהשורה השלישית והלאה הוא עובר לתבנית מעורבת יאמב4אנפס

 

U   _U_ 
ִלי ִלי, אֵׂ  אֵׂ

U    _UU  _UU _ 
ר ֶשּלֹא מֵׂ ם    ִיג  עֹול   ל 
 

U     _U U_ 

ַהי ם ַהחֹול  ,ו 

U       _  U U   _ 

רּוש  ,ַהַמִים ֶשל ִרש 

U   _ UU_ 

ַרק ַמִים ב   ,ַהש 

U  _UU    _ 

ם ד  א  ִפַּלת ה   .ת 
 

 :עם קדמה  ניסיון להסדרה בשני רבעים
 

 1          .7       |     .1       .  7       |     .1          .7     |     . 
        .    .        .   . 

 )דחיסת הברות(   עו  לם_____ ה-מר  ל-ג-לא  י     -לי   ש -לי    א  -א         
 1          .7       |     .1         .7       |     .1          .7     |     . 
                      .   .              .    .                    .   . 
 )דחיסת הברות(  מ ים ....–ש  -רק ה -מים ב -רוש של ה  -ה ים   רש-חול ו 

 
וחס את כל האופי המהורהר של השיר, ולכן יש ללכת ניסיון הסדרה זה יוצר מחייב דחיסת הברות, ופ

 ין.לכיוון של הוספת הפוגות והרחבת ההברות כפי שעושה המלח
 

 המלחין: גרסת

A   

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

 ____-___     לי______________   ש-לי_____________      א  -א         

  1          .7          .2          .4       |     .1       .   7          .2          .4     |     . 

 ____-לם______________  ה     -עו  -מר___  ל    -ג   -לא___  י 

B   

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

   -ש  -_   ר___     ים_____________-____ ה-חול________  ו 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

 ~__-___    מ__________ ים___  ב-רוש________ של___  ה 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2         . 4     |     . 

 ~____ מ__________ ים__   תפי__-___ ש-רק_________ ה 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

 ____-___  א ____  דם______________  ה-לת_________  ה 
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C  רונות בהלחנה אחרת.זהבי חוזר על ארבעת השורות האח 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

 -ש   -___    ים_______________  ר-____ ה-חול________  ו 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

 ___-_________  ים___  ב-____  מ-רוש________ של ___ ה 

 1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

 ____ מ__________ ים__   תפי___-___ ש-ה רק_________ 

 1          .7         . 2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 

 ___  א ____  דם______________  -לת_________  ה 

 

 שתי השורות הראשונות מסודרות בשונה מהשורות האחרות מבחינה פרוזודית:

ורה "שלא יגמר לעולם" המשקל היאמבי של המילים "אלי אלי" נשמר, וכל מילה מקבלת הארכה. הש

בלת הארכה מק "לעולם"השומר על ההרמות הלקסיקליות, והמילה  404מקבלת רצף הברתי במשקל 

כפי שראינו גם בניתוח השירים אצל מרדכי זעירא, ההליכה  המתאימה למשמעותה האינסופית של המילה.

 מהמשפט המפורק לרציף הינה מקובלת.

כך המתאימות ההרחבות , מקבלות את _  (U , _UU)   טיאמב4אנפסהשורות הבאות, הבנויות מתבנית 

 :שההסדרה של השיר הולכת עם המשקל הפרוזודי בצורה פשוטה

U       ________ U U ______ 

 ים____, -ה-ו ה  חול _____ 

 מים____-ה-של רוש____ -רש

בשיר "היו לילות" במלים שירת ההברות על רבעים מזכירה שיר0מרש אבל, כפי שמצאנו אצל מ. זעירא 

"רק תמרור אין כניסה  "הוא היה אז בהיר", וכפי שמצא אצל ס. ארגוב בשיר "חופשה באדום", במלים

 אדום"

 ניתוח מלודי, הרמוני, סטרוקטוראלי

 4.7.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

מכפיל זהבי את ארבעת השורות פח לשיר, קצר במיוחד. ליצירת נהשיר "הליכה לקיסריה" הינו שיר 

 האחרונות ומלחין אותם בדרך אחרת.

 :1-2שורות , 1-4תיבות , A - פתיחת השיר

-זהבי פותח בעלייה נרגשת באוקטבה, ועל ידי זה הוא תוחם את מנעד המשפט הראשון במודוס ההיפו

ת לטוניקה בסוף (.   ההרמוניה פותחת בדומיננטה, ואיננה נפתרE -אאולי )קוורטה מתחת לפינליס ב

המשפט הראשון. למרות זאת אנו מוצאים את הביסוס של הטוניקה בתיבה השניה, וגם בצלילים 

של שתי התיבות הראשונות. הירידה לסוף המשפט מתבצעת בשני גלים; האחד  B-G-Eהסטרוקטוראליים 

 השל קווינט צהובסוף בקפי , #GD קוורטה מוקטנת בירידההיוצרות  #G-F#-E-Dבסקונדות יורדות  –

 .F# B -מ

 .5-12תיבות – 3-6שורות , Bחלק 

מייד  הולךושפתח את השיר, אולם הפעם הוא  שסיים את שתי השורות הראשונות Bהשורה פותחת בצליל 

.  ההרמוניה  C  E-F#-G-A-B-Cזהבי מתחיל בעליה סקונדלית, המגיעה לשיאה בצליל  .E לטוניקה

. ניתן דומיננטית-מובילה מהטוניקה דרך דרגות ראשוניות , שניוניות ומדיאנטות אל הדרגה הרביעית הסוב

155



לומר שעליה זו בהחלט מסמלת את העלייה של מילות השיר מהארץ לשמיים, ומשם ללב האדם. כלומר  

 ם". עד לשיא של "ברק השמיומגיעה "החול והים" העלייה מתחילה עם המילים 

 

"תפילת  הגבוה Bביסוס עמוק של הצליל )"ברק השמים"( ל Cמצליל השיא  יש ירידה  - 17-/1בתיבות 

 . "אלי אלי" הגבוה( גם מייצג את צעקת האדם הפותחת את השיר  B, אותו צליל )האדם"

 

הוא משאיר את המשפט פתוח שכן הוא אינו  –הנשען על הדרגה הדומיננטית  ינו צליל דומיננטיה Bהצליל 

 .סופית-ותפילה איןכמיהה ניתן לראות אותו כמסמל ועל כן  – נפתר לטוניקה

 .13-22תיבות – 3-6שורות , Cחלק 

 , קפיצה במרווחים זכים רווחת בשיר הזה. #B-F -זהבי פותח בירידה של קוורטה מ

 

, כפי C -במלים "ברק השמים" זהבי עולה בסקסטה קטנה לאנו מוצאים סקוונצה.  15-17, 12-14בתיבות 

כאשר המילה  !! אלא שהפעם הוא יורד לטוניקה ב"תפילת האדם": /1בתיבה שעשה גם בחלק הקודם 

 "תפילת" מקבלת את הדומיננטה ו"האדם" חוזר לטוניקה לאדמה ממנה הוא נברא.

 

, המשמש כשיא בגובה צליל, ויורד בכל שורת Dבתחילת הירידה הנ"ל, זהבי משתמש ב"שכן עליון" 

 .D-C-B, A-G-F#, G-F#-E , כאשר הדגשים הם על שלושה גלים: D-C-B-A-G-F#-Eהצלילים: 
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 במבט על ניתן לראות את הגרף המסכם:

 

את הטיפוס  –הנמוך בקפיצה למעלה, באזור האמצע  Bהגרף מצביע בפתיחה על העלייה מהצליל 

 מ"החול והים" ועד ל"ברק השמים", והירידה ההדרגתית לטוניקה. /5-1הסקונדלי בתיבות 

 

, ומוסיף מנתח את המהלך המלודי של השיר  24אריאל הירשפלד במאמרו "ברק השמים תפילת האדם"

 :מימד נוסף להבנת מבנה השיר

 קצר הטקסט: פשוטה היא לכך הראשונה הסיבה...". והים החול" את פעמיים מלחין זהבי. ..."

 את כך ידי על מבדיל הוא. חדשה לאמירה אותה הופך זהבי. אילוץ רק אינה החזרה אבל. מדי

 ומשנה, אחת פעם רק המושרת" לעולם ייגמר שלא אלי אלי" הפותחת האמירה מן החוזר החלק

 מעין, מטאפיזית כאמת כך מתוך מובנת הפותחת האמירה. החוזר החלק של מעמדו את בכך

 לגלם היכולות החושיות החוויות את המפרט, שלה ארצי כגילום מובן ההמשך ואילו, אקסיומה

 .הפתיחה משפט את

 

. בשיר הודגמו מהן ששתיים רבות בדרכים אפוא לבוא יכול הללו החוויות של הארצי הגילום

 על מדוקדק משחק היא אלא, הראשונה על וריאציה רק אינה.." והים החול" של החוזרת ההלחנה

 סי הצליל אל" אדם" המילה את מוביל הראשון הנוסח. השיר צלילי של המטאפיזיות הקומות

 את מוביל השני והנוסח", לעולם"ו" אלי" של הצליל הוא, הפותחת המנגינה של מסגרתה שהוא

 המהלך באמצעות, כך". חול"ב לכן קודם שנקשר, השיר של היסודי הטון, מי הצליל אל" האדם"

 המילה. והחולף הנצחי", חול"וה הקודש בין הכרעה זהבי יוצר, צלילים שני בין המבדיל הפשוט

 ".עפר" גם אפוא מכילה השיר שבסוף" אדם"

 

 רחוקה", קלאסית" מלכנותה להתאפק אפשר שאי, הזה השיר של, הלב גלוית, הדרוכה הפשטות

" אלי אלי" המילים שבין המיוחד בחיבור, כאן הצליח זהבי. עם שירי של מפשטותם פרסה ק"ת

 מן האמנותית במוזיקה רק הקיימות רגשית ופגיעות כוונה של מצב להקים, המלודיה לבין

 אמן על העובר כזה שינוי באמצעותו לעבור ממש אנוס השיר את השר. ביותר הגבוהה המעלה

 של בפתיחה שלמה אוקטבה החולי קולו במו לעלות השר לישראלי כאן גרם זהבי. אמיתי מבצע

  ".אלי" במילה ועוד, שיר

 

  

                                                           
122-' עמ(, ///7) עובד עם בהוצאת", מקום על רשימות" בספר" האדם תפילת, השמיים ברק" אריאל הירשפלד,  24

14/ . 
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 לסיכום:

את . ואכן מעלה שלו מצומצםהמלים המספר המאפשר למלחין חופש בכתיבה בגלל מדובר בשיר "פתוח" 

זה בא לידי ביטוי במבנה המלודי של השיר, ולאו דווקא בצורת ההסדרה . גבוהה לדרגה אומנותית השיר

 הפרוזודית.

ולכן זהו איננו הפקטור המשמעותי ביותר בהבנת  ומשקלו הפרוזודי איננו קבוע  השיר איננו סטרופי,

 מורכבות השיר ובתואם בין מנגינה למילה מבחינת הסדרת הטקסט. 

 לפרש את התוכן של השיר.מצליח זהבי האומנותיות של ההלחנה באה לידי ביטוי בכך ש

פתיחה בצליל הדומיננטה, ושימוש בסולם המלודיה של השיר הינה מורכבת, ונראה שיש תשומת לב הן ל

מילות המסגרת הצורנית של זהבי מרחיב את . המינור ההרמוני היורד מתחת לטוניקה ברגיסטר הפינאליס

השיר ומלחין בדרך אחרת את אותן המלים. הירשפלד מצביע על כך שהסיום בדומיננטה במלים "תפילת 

בין "קודש" ל"חול", בין "נצחי" ל"חולף". ובכך זהבי האדם" מול הסיום על הטוניקה, מצביע על הכרעה 

 מעמיק את פרשנות השיר.

 סקסט אקורד.-ההרמוניה מורכבת מדרגות ראשוניות, שניוניות ומדיאנטות. ונעשה שימוש רב בקוורט

 המשחק בין הטוניקה והדומיננטה מעניקים משמעות לשיר.

שיר איננה פשוטה. למרות שהשיר בהחלט נוטה השיר תובע מהמבצע מנעד קולי רחב, והקפיצה בתחילת ה

לצד האומנותי הן מבחינת הטקסט ומשמעותו והן מבחינת מורכבותו המלודית, השיר התקבל בכל ישראל 

 כ"נכס צאן ברזל", ונעשה בו שימוש בטקסים וימי זיכרון.
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 הן אפשר

 חיים חפרמלים: 

 901/01/49.25: הלחנה תאריך   1/49: כתיבה שנת

 5.7.א.5ראה נספח  -במילות השיר, התווים וגרף הניתוחלעיון 

" המחר את מחפש חניק"הפלמ" יזבטרון'הצ של השלישית בתכנית נכלל. הראשונה ההפוגה במהלך נכתב
 (שבע באר, 1/49./75.1: בכורה)

 

 זהבי דוד שירי -" הארץ זמרת" התוכנית מתוך. ליטני ודני יידוב שלמה, כהן מזי, עטרי גלי השיר בוצע ע"י

  כל טל ועוד...י, מדותן ודבורה זינגר גדעון, קם מיקי ,אמדורסקי בני. 1/95 -

עולה שהפלמ"ח היה יקר לליבו של זהבי: "באותה תקופה,  26מדברי דוד המובאים בספרו מוטי זעירא

חייתי בכל נפשי ומאודי את העניין של הקמת הפלמ"ח. הייתי ביחסי רעות הדוקה עם רבים מאנשי 

, עקב םאוהליהמ"ח, הייתי מעורה בחייו והכרתי היטב את ההווי המיוחד שנוצר בו. הוא הסתובב בין הפל

 מקרוב אחר אימוניהם, וישב איתן בערבים ללמד אותם את שיריו.

השיר הינו שיר כמיהה לתום הקרבות, שנושאים חיילים עייפים בעיצומה של המערכה, ומשורותיו מנשבת 

למחירי הקרבות הנוראים נשמעת קינה דקה על מקומו ההולך והנגרע של הפלמ"ח מן רוח עצובה. מעבר 

 .27ההיסטוריה

 ניתוח פרוזודי

 

 בהסתכלות ראשונה עולה כי השיר כתוב על שלוש הרמות:

          _     _             _ 
ב ַבַשֶּלֶכת ר נֹושֵׂ ב  ו כ  ת   ַהס 

            _    _             _ 
ב   א  ִכים קה  ר  ַקע ַאט ַבד   ש 
      _        _            _ 

ַהיֹום ַלִיְך ַרק ו  ף אֵׂ ר   ִנש 
        _          _            _ 
ם חֹולֵׂ ה ַעל ו  ִגיש  ה פ  חֹוק   .ר 

 
... 

                       _                _ 
ן ר הֵׂ ש  ן, ֶאפ  ר הֵׂ ש   ֶאפ 

             _             _       _ 
ֶיה שּוט ֶזה ֶשִיה  ר פ  ב  ר כ  ח   מ 
          _          _       _ 

ן ר הֵׂ ש  ַבר יפ'ּוַבגִ  ֶאפ   ֶשע 
     _             _          _ 

ֲאגּו ַמר ִכי ַבחּוִרים ש   ִנג 
 

 

 _.UUהמשקל שלי השיר הינו אנפסט  

UU _U U    _U    U   _ 

ב ַבַשֶּלֶכת ר נֹושֵׂ ב  ו כ  ת   ַהס 

                                                           
 מתוך האינדקס של שירי זהבי שהוכן בקיבוץ נען. 25
 .1/7]זעירא: כמו קול של הלב[, עמ'  26
 .145שם, עמ'  27
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          _             _       _ 
ק ב  א  ִכים ה  ר  ַקע ַאט ַבד   ש 

 

 

 בארבעה רבעים ההסדרה לא תצלח, שכן אז המשקל מתנגש עם ההרמות הלקסיקליות:

 : ההברות המודגשות מצביעות על הבעיתיותדוגמאל

 

     7     2            |1     7     2     4            |1     7     2     4     | 

 -ה  תו  -כבר  הס        שב    -כת  נו –ל          -ש  –ב      

 

 הסדרה פשוטה של השיר תהיה בשלושה רבעים עם קדמה, ואז ההרמה תיפול על פעמה חזקה:

     U     U          _U     U            _U    U 

     7     2       |1     7     2       |1     7     2     | 

   -שב  כבר  הס    -כת  נו –ל      -ש  –ב      

 -דר    -בק   ב   -א    -תו   ה       

 קע....   -כים   אט  ש      

 

הברתי האנפסטי, אלא שיש צורך לרווח אותה כד לא ליצור רצף  להסדרה זו מסתדרת מצויין עם המשק

 ואכן זהבי מסדיר את השיר בשש שמיניות: משפט.

 

 המלחין גרסת

 א'

     7     2       |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -א    -תו_________   ה        -שב  כבר  הס  -כת  נו   -ל     -ש    -ב     

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -ה    -קע_________   ו          -כים  אט  ש   -ר-בק   בד       

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -חו     -רף__________  ו         -יך    נש   -ל   -יום רק   א                   

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -קה__________ הן  אפ        -חו    -שה  ר -לם  על   פגי                   

 ב'

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -ה    -בוא_________  ו           -רב   י   -שר  כי   עוד   ע                   

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -עי    -מם__________  ו       -רוק לו    דו -ער    יח  -ש      

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -מו     -בות_________  כ       -יו   כה    טו  -יך    יה   -נ       

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -לם_________    הן   אפ        -עו   -מה  ב    -ח-אין   מל     

 : פזמון

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -יה    -שר_________ ש          -שר_________  הן   אפ     

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 
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 -חר_________  הן   אפ          -שוט  כבר מ   -יה    זה  פ     

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -א   -בר_________   ש          -ע   -ג'יפ  ש    -ב   -שר  ו      

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -מר_________   הן   אפ           -רים כי  נג  -חו   -גו     ב     

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 יה   -שר_________   ש        -שר_________  הן   אפ      

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 חר__________       -שוט כבר  מ   -זה  פ    יה      

 

 

 בבתים זהבי בוחר לפתוח בקדמה של שתי פעמות, ברצף הברתי והפוגה בסוף שורה, וקדמה לשורה הבאה:

     U    U            _U   U          _U     U                               _     U    U    

     7     2       |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -א    -תו_________   ה        -שב  כבר  הס  -כת  נו   -ל     -ש    -ב     

 

 בדרך זו זהבי שומר על המשקל האנפסטי, ושומר על פרופורציה בין רצף הברתי להפוגה.

 

 

 בפזמון:

 

ת זה ע"י הוספת עוד "הן אניתן היה לפתור  .בעלת שתי הרמות בלבדהינה השורה הראשונה בפזמון 

 אפשר", או יצירת הפוגות כפי שעושה זהבי.

          _             _                _ 
ן ר הֵׂ ש  ן, ֶאפ  ר הֵׂ ש   ֶאפ 

             _             _       _ 
ֶיה שּוט ֶזה ֶשִיה  ר פ  ב  ר כ  ח   מ 

 

 

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -יה    -שר_________ ש          -שר_________  הן   אפ     -הן   אפ

                   |1     7     2     4     5     7            |1     7     2     4     5     7     | 

 -חר_________  הן   אפ          -שוט  כבר מ   -יה    זה  פ     

 

ובהמשך ממשיך  ומאריך את ההברה "שר".זהבי לוקח את שתי המלים "הן אפשר" החוזרות פעמיים 

 דרה של הבית.סלהסדיר את השיר כמו בה

להסדרת הטקסט. הטקסט הבסיסי כתוב בתורה נוחה מתוך האמור לעיל, איני רואה גישה מיוחדת ביחס 

י בבחירת המשקל כשש שמיניות. ובפזמון בשורה טלהלחנה, ודוד זהבי אכן מבטא את המשקל האנפס

 ע"י הארכת הצלילים. המשפטיםהפותחת הבעייתית הוא מרחיב את 

 .A ,A',B     *7השיר בנוי בצורה סטרופית פשוטה של 

, Ax2 + Bסטרופית פשוטה כ  זהבי איננו מלחין את השיר בצורהטקסט, למרות ההסדרה הפשוטה של ה

 וכל בית מקבל מלודיה שונה.
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 ניתוח הרמוני, מלודי סטרוקטוראלי

 5.7.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

צורת ההלחנה של "הן אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר", בא לידי ביטוי ב –החלום האוטופי של השיר 

. במשקל משולש מזכירה סיפור אפי המסופר בנחת, בעליה וירידה של תנועות מלודיות מקושטות השיר

, ורק בפזמון הסוחף יש חזרה לטמפו מלא, , עם האטותAd Libמדוברת, כמעט  הבתים גם נעים בתנועה

 אשר נעצר רק במשפט האחרון.

 ל טיפול מלודי שונה.כאמור לעיל, זהבי מלחין את הבתים בצורה שונה, וכל בית מקב

 1-8תיבות  Aחלק 

בירידות סטרוקטוראליות סקונדאליות. זהבי מלחין את שתי השורות הראשונות כסקוונצות בעליה, 

 .E-D-C#-Bוהסוף בירידה  F#  E, השלישי ED -והשני מ #D C -הראשונה נעה בתנועה מ

 

 הליווי ההרמוני הינו בסיסי לפי הדרגותסטקסט  מקבלת שתי תיבות עם קדמה העולה בטרצה.  תכל שור

III
6

5
V7 1. 

. אך הפעם #D-E-Fשהוא המשך של הנקודות הסטרוקטוראליות  #Fפותחות בצליל  , 4תיבה  – 4-9תיבות 

 התנועה הגלית מחזירה אותנו לטוניקה.

בלת משמעות והדגשה, כאן המילים "והיום רק אלייך נשרף, בניגוד לשירים הקודמים בהם כל מילה מק

 .מלודיות עולות ויורדותשל סקוונצות  "גלים"וחולם על פגישה רחוקה" אינן מועצמות, והם נעות בתוך 

 

 8-16תיבות  Bחלק 

המז'ורית, ונימה של אופטימיות מתחילה את השורה "הן אפשר כי עוד  III -הולך לדרגה ה זהביבחלק השני 

 . #C#-E-Fערב יבוא". ואכן הציפייה להתגשמות באה לידי ביטוי בעליה המלודית הסטרוקטוראלית 

 

דומיננטי של הדרגה הרביעית, המבטאת את החזרה עם -יש מעבר מודולטורי לאזור הסוב11-14תיבות 

  ת המינורית.התקווה המעוגנת במציאו
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, ונשאר על הדרגה B-E-F#-Gזהבי עולה בצלילים  במלים "ועיניך יהיו כה טובות" 12-14תיבות 

על המילה "טובות" )"ועינייך יהיו כה  מהווה נקודת שיא סטרוקטוראלית G-כאשר ה הסובדומיננטית.

 .טובות"

, #Cבמלים "כמו אין מלחמה בעולם", זהבי מגיע לדרגה ההרמונית הדומיננטית על הצליל  15-17תיבות 

 המציינת את הציפייה )ולא את ההגעה(.

 

 Cחלק  – הפזמון

 12-74מתיבה 

. (74)תידה  ואף מסיים אותה( 12)תיבה  הפראזהצליל זה פותח את  .#Fהצליל החשוב ביותר בפזמון הינו 

, כאשר כל אחד מהם מסתיים אף הוא 71-74ותיבות  /12-7הפראזה בנויה אף היא משני משפטים, תיבות 

 . המשפט הראשון מסיים על הטוניקה, והשני על הדומיננטה. #Fעל הצליל 

לאחר מכן הוא קופץ  F#-E-D-C#-Bהמשפט הראשון מתנגן כמו וואלס, תוך כדי ירידה סטרוקטוראלית 

 השוברת את הירידה הצפויה(. -וקשה לשירה  –במילה "פשוט" בסקסטה קטנה בעליה )בקפיצה מפתיעה 

במילה "שאגו בחורים" ( 72)תיבה  Dבצליל ומגיע לשיא בגובה  מורכב עוד יותר לשירה 71-74המשפט השני 

 .#Fהמבטא את השאגה, ואת החידלון "כי נגמר" בחזרה לצליל 

 25-28קודה" של הפזמון תיבות ה"

 הגבוה ! Bהקודה פותחת במלודיה הקלילה של תחילת הפזמון, אולם היא מסיימת בזעקה על הצליל 
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 לסיכום:

המלים של חיים חפר דורשות מזהבי לספר סיפור. הוא עושה את זה במשקל נוח של שש שמיניות, 

המאפשר לייצר רצף הברתי והפוגות מתמשכות מבלי לעייף. המלודיה נעה בגלים ובסקוונצות, בעליות 

מזור וירידות כאותו מספר כפרי, המספר סיפור אפי לקהל מאזינים. הוא פותח במינור, ובהמשך עובר ל

קליל  בוולספותח הוא עובר בין סולמות ומגיע בסוף הבית לפזמון סוחף. הפזמון ומאיר את התקווה. 

במלים "הן אפשר, הן אפשר" המשדרות אופטימיות ויכולת, אך מייד שוקעות לייאוש ולחידלון של 

 הבחורים ששאגו כי נגמר. 

ן בוואלס הקורא לנורמליות, אך מסיים המלים "הן אפשר, כי יהיה זה פשוט כבר מחר", מובעות אף ה

, המבטאים את הזעקה והרצון של אותו אדם הנתון במצב שנראה אבוד ומייחל לטוב בזעקה בצליל גבוה

 הנראה רחוק כל כך.

מיוחדת למבנה הפרוזודי, ודווקא למרות הלחן הנראה קליל, מצליח זהבי לייצר למרות שאין התייחסות 

  הוויה של השיר.סיפור אפי המשכי, המתחבר ל

צורת בגלל  אף נוטה לשיר העממי. אך עם זאתהוא אולי ניתן אף לומר שהשיר איננו אומנותי במובהק, ו

 למצב את השיר בתחום האפור.ההלחנה של כל בית בנפרד, ובגלל המורכבות המלודית וההרמונית, ניתן 
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 זמר לספינה

 חיים חפרמלים: 

 770201/42: הלחנהתיארוך ה

 7.7.א.5ראה נספח  -במילות השיר, התווים וגרף הניתוחלעיון 

 ניתוח פרוזודי

 :ר על עצמו פעם נוספת ז, החוא', ב', ג'בסיס של השיר בנוי על 

 

 ,(3*  יאמבי מטרכהקסמטר )הבנוי כדי האי זוגיות  בשורותהמסודר משקל יאמב מבוסס על  'א

 .יאמבי טרימטרכ ובשורות הזוגיות

U    _    U   _U   _U _   U_U_   

ה ִקיע  ה ש  ד ַהי ם, נּוג  ֶפל אֹובֵׂ ֲער   ,ב 

U _U_   U _      

דּוִמי ה ה ו  דֹול   ;ג 

U  _U   _U _ U_U U__    

רּוחַ  ח ה  נּו ַעל נ  ל ִספּונֵׂ פֵׂ א   ,ה 

U     _U _    U _     

ב ה ִראשֹון כֹוכ  ל   .ע 

 

 עם הפוגותי טאנפסמטרימטר בנוי  'ב

UU   _U U_U U_  (-)   

ַאת  -*   ִמֶנֶגד ִנֶצֶבת-*  ו 

UU   _UU        _UU_    

י שּולֵׂ ִקים ב  ח  ילֹות ַהש   .ַבּלֵׂ

UU   _U U_U U_  (-)   

ַאת  -*   ִמֶנֶגד ִנֶצֶבת-*  ו 

UU   _UU    _UU_    

ִחיּוְך יַנִים ב  עֵׂ ֻחּלֹות ב   ...כ 

 

 יטמטרימטר אנפס אף הוא בנוי  'ג

UU   _U   U        _U U_    

א ִרי נ  ל-ַרב, ִזכ  ב חֹובֵׂ ַלִיְך ש   ;אֵׂ

UU   _UU       _U U   _    

ה ִפינ  דּוַפת ִבס  ִכי ר  כֹול ב   ,ּוש 

U    U_U U  _U U  _    

ֹדֶנת, ַיִגיעַ  הּוא ַלִיְך, ַיל   ,אֵׂ

UU _UU   _U U  _    

ַהַסַהר כֹו י ִאיר ו  ַדר   ...ב 

 

 4/4 -ניסיון להסדרה ב
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 , תוך שימוש בהפוגות בעקבות פיסוק הטקסט.404 -הבית הכתוב בטרימטר יאמבי ניתן להסדרה פשוטה ב

הבחירה בקדמה תלת הברתית נובעת מהצורך לשים את המשקל העיקרי על המילה "נוגה", אחרת המילה 

 ת דגש חזק מדי."שקיעה" הייתה מקבל

 א'

2          .4       |     .1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
 -מי  -דו    -פל  ו    -ר   -ע   -בד  ב   -או -ים   -גה____________ ה    -עה  נו-שקי      

              |1          .7          .2          .4       |     . 
 לה_____   -גדו  יה  

 

בטרימטר אנפסתי ניתן להסדיר פשוטה בחלוקה משולשת של הפעמה. יש את המשך הבתים הכתובים 

ו לשים לב שהשורה הראשונה דורשת טיפול מיוחד מאחר והיא קטלקטית, ויש להוסיף הפוגות להסדרה א

 לפני או אחרי המילה כדי לסדרה ברשת האנספטית.

המעבר מהמשקל הזוגי של בית א' לחלוקה המשולשת של בית ב' איננו פשוט. ייתכן וכדאי היה לנסות 

 שהיה גורע מאופיו הנוגה והמהורהר של השיר.להסדיר גם את הבית בחלוקת הפעמה לשלוש. דבר 

 

 1          .     .7          .     .2          .     .4          .     .|   1          .     .7          .     .2          .     .4     .     . 
     =      -                           =-                         =-                      =- 

 לות _______  -לי -קים ב -ח -לי   הש      -שו  -גד_______ ב -נ   -בת   מ  -צ -את___ ני -ו      
 

 

 המלחין גרסת

 א'
2          .4       |     .1          .7          .2          .4       |     . 

    -או -ים   -גה____________ ה    -עה  נו-שקי      
              |1          .7          .2          .4       |     .1          .7          .2          .4     |     . 
 ח        -רו   -לה_____  ה -גדו  יה -מי  -דו    -פל  ו    -ר   -ע   -בד  ב  
              |1          .7          .2          .4     |     .  1          .7          .2          .4     |     . 
 -כב  רא  -פל  כו  -א   -נו    ה   -נ   -פו -נח___________   על    סי  
              |1          .7          .2          .4       |     . 
 -לה____________    ו  -שון  ע  

 ב'
              |1          .7      ..    2          .4      ..      |1      ..      7      . .     2          .4     |     . 
 -לות______  ו -לי-קים ב-ח-לי הש -שו-____גד   ב-נ -בת מ-צ  -את ני  
              |1          .7         . .2          .4       |    . .1           . .7           . .2          .4     |  .   . 
 -לות_____נא זכ-ים כחו -נ   -עי-יוך ב-חי-____גד   ב-נ -בת מ-צ  -את ני  

 ג'
              |1           . .7           . .2          .4       |    . .1           . .7           . .2          .4     |  .   . 
 -כול_____הוא י-פת בכי וש  -דו-נה ר  -פי-יך___בס   -ל -בל שב א-רי רב חו  
              |1           . .7           . .2          .4       |    . .1           . .7              .    .2          .4     |  .   . 
 -כו_______הוא י   -איר את דר  -הר י   -ס     -ה-יך___ו  -ל -נת א  -דו   -ע יל-גי  
              |1           . .7           . .2          .4       |    . .1           . .7              .    .2          .4     |  .   . 
 כו___________   -איר את דר  -הר י   -ס     -ה-יך___ו  -ל -נת א  -דו   -ע יל-גי  
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 בחלק א'

עבור הסדרה של טרימטר יאמבי הינה מתבקשת. זהבי בוחר  404כפי שכתבתי לעיל הבחירה במשקל 

 .  ותתיב 2טקסטואלי מקבל כל משפט  הברתית, והולך עם סימני הפיסוק של הטקסט.-בקדמה תלת

 

 חלק ב'

י תוך שימוש בתבנית טבמקום לחלק את ההברה לשלוש כפי שהצענו, זהבי מסדיר את המשקל האנפס

 עשריות. -שמינית ושתי שש ריתמית של

 

 

 

 

 את השורה הראשונה הבנויה באנפסטיות קטלקטית חסרה, הוא מסדר ע"י הארכת ההברות עם קדמה:

יך את שלמרות שהוא מארזה, ויוצא המלודיה המרנינה תומכת במהלך גד". -___נ-_ בת   מצ_ -ני_ את| -ו

דחיפה ריתמית מלהיבה לשירת ויתר על כן היא מוסיפה  נשמעת זורמתההברות בדרך לא רגילה, המלודיה 

 .הפזמון

 

 חלק ג'

זהבי פורש כל שורה על פני שתי תיבות עם קדמה, ושומר על התבנית של הטרימטר האנפסטי כך שבסוף כל 

 שורה הוא מאריך את ההברה האחרונה ונוצר לנו: 

ִרי נ א ל-ַרב, ִזכ  ב חֹובֵׂ ַלִיְך ש   ... )קדמה לאנפסט הבא( UU _UU _UU     _____UU_  ;_____אֵׂ

ה ִפינ  דּוַפת ִבס  ִכי ר  כֹול ב   ....,_____ּוש 

 

 ניתוח מלודי, הרמוני סטרוקטוראלי

 7.7.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 חלק א'

הן  –שראינו גם בניתוח השיר הקודם דומה למה ב) המספרת את הטקסט דרך השירהחלק א', נע ברובטו 

אפשר(. זהבי נותן מקום לפיסוק ופרשנות הטקסט תוך שימוש ב"הרצת הברות", והארכת המלים 

 "נוגה" ו"גדולה". –החשובות 

. כל משפט )ולא ארבע כפי שמקובל !!( תיבות כל אחדמשני משפטים מקבילים בני שלוש הפראזה מורכבת 

 . Cוחוזר חזרה לצליל הטוניקה   Gפותח בטוניקה מגיע לצליל הדומיננטה 

בסולם  Aשישית מוגבהת )הצליל הדרגה הזהבי משתמש במודוס הדורי, הדומה לסולם המינור הטבעי, עם 

Cm) כתוצאה מכך הוא משתמש בדרגה .IV דוריות" של השיר נותנת טעם מיוחד ה . 7בתיבה  מז'ורית"

ערפל" ול"סיפון האפל", שכן המודוס מעורר אסוציאציה של מוסיקה מוקדמת מתקופה ל"ים האובד ב

  אחרת.
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 7-12תיבות  –חלק ב' 

כפי שהראיתיבשירים הקודמים לעיל , כאשר כל הברה מקבלת צליל. (a Tempo)סדיר לקצב  עוברהשיר 

)קדמה לתיבה במשפט השני .  G-C -ה בקוורטה מעליפותח בות של קווינטה ועושה שימוש בקפיצ זהבי

דומיננטית, כך -הנתמכת בדרגה הרביעית הסוב  F -ל Gת מהצליל הסטרוקטוראלי יורד( המלודיה /

 הדורש המשך. המשפט נשאר במצב "פתוח"

זהבי עובר מהמודוס הדורי למודוס האאולי )המקביל למינור הטבעי(, ולכן הוא מהרמן את הדרגה 

 .(Gm)החמישית כחמישית מינורית 

 

 11-16תיבות –חלק ג'

 , כאשר מבחינת הטקסט חוזר זהבי על שתי השורות האחרונות.3תיבות *  7חלק ג' בנוי במבנה של 

 תיבות. 7= סך הכולל  ה(כל שורה אנפסטית מקבלת תיבה )עם קדמ

 

א ִרי נ  ל-ַרב, ִזכ  ב חֹובֵׂ ַלִיְך ש  ה  ;אֵׂ ִפינ  דּוַפת ִבס  ִכי ר  כֹול ב   ,ּוש 

ֹדֶנת, ַיִגיעַ  הּוא ַלִיְך, ַיל  ַהַסַהר   ,אֵׂ כֹו י ִאיר ו  ַדר   ...ב 

ֹדֶנת, ַיִגיעַ  הּוא ַלִיְך, ַיל  ַהַסַהר   ,אֵׂ כֹו י ִאיר ו  ַדר   ...ב 

)תיבה  כאתנח Ebדומיננטית, מגיעים לטוניקה, ולצליל -שני המשפטים הראשונים, מתחילים בדרגה סוב

 .(17)תיבה  שיכים לאזור הסוב דומיננטיממ, ו(11
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ֹדֶנת, ַיִגיעַ  הּואשני המשפטים הבאים: " ַלִיְך, ַיל  ַהַסַהר ,אֵׂ כֹו י ִאיר ו  ַדר  עוצרים אף הם באתנח על  "...ב 

 .(14)בתיבה  טוניקהעל ה, אולם הפעם הם מסיימים ( 12)תיבה  Ebהטוניקה והצליל 

לאחר מכן, זהבי חוזר על שני המשפטים והפעם בטסיטורה הגבוהה, כאילו מנסה לשכנע שרב החובל אכן 

ע"י  גה הדומיננטיתחריפה המדגישה את ההגעה לדרה 7VI -מהורמן עם הדרגה ה Ebיגיע. הפעם הצליל 

 .D -לההובלה בחצי טון מלמעלה 

 

 לסיכום:

קסט עצמו, טתוך תשומת לב ל זהבי מסדיר את הטקסט הממושקל בצורה שונהבשיר זה הראיתי כיצד דוד 

" Rubato"-ול"חורים" ברשת האנפסטית בבית ב. בעזרת הריווח הפרוזודי, הריתמוס בעל האופי ה

אופי ה"מהורהר" ו"ערפילי" של הבית, של שומר על השל השיר החלק הראשון והשימוש במודוס הדורי, 

הפן האופטימי של השיר מובלט ע"י הארכת ההברות, והאופי הריתמי בחלק השני, . "ערפל" וה"הרהור" 

ממשיך את הטיפול זהבי חלק השלישי של המלודיה. גם כאן משתמש זהבי במודוס והפעם ב"אאולי". ב

עשרה, בעזרתו הצליח זהבי בדרכו המיוחדת לשמור על הפרופורציה המבנית של -שש ה"אנפסטי" בחלקי

 כי: 28כותב נפתלי ווגנר במאמרו "בין שיר זמר לשיר אומנותי: הפנטמטר הימבי כמקרה מבחן" השיר.

"...הזמר הקל ממעט בדפוסי קצב; בכל שיר מסתמן דפוס דומיננטי, השולט ברובו אם לא בכולו. 

י נוטה לריבוי דפוסים; נוסף על כך הוא עשוי לקיים דפוסים סינגולריים או השיר האומנות

 .מודיפיקציות אחדות של אותו דפוס..." 

 בשיר זה זהבי בהחלט משתמש בריבוי דפוסים להתאמת הלחן למילות השיר.

בין החלקים השונים, במעבר  ניתוח השיר מצביע על רמת תחכום קומפוזיטורי, בבניית פרופורציה

מלודיה סטטית בחלק הראשון לדינמיות בשני ולמתח בשלישי,  בהליכה עם הטקטס ופרשנותו, בהלחנת מ

(, בעזרת מלודיה בעלת נקודות סטרוקטוראליות ברורות X 7כל חלק של השיר בנפרד )שלושה חלקים 

סים דומיננטיים ומדיאנטים, בעזרת שימוש במקצב והארכת הברות ובעזרת שימוש במודו-ואתנחים סוב

 ובהרמוניה מתאימה. כל אלה ממצבים את השיר בהחלט במעמד הביניים שבין אומנותי לעממי.

 

  

                                                           
Ad: Israel Studies in -Min" מבחן כמקרה היאמבי הפנטמטר: אמנותי לשיר זמר שיר בין" נפתלי, ווגנר. 28
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  – יצאנו אט
 .790701/4229תיארוך ההלחנה: , חיים חפרמלים: 

 2.7.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

לך בעקבות התבנית מספר מוטי זעירא שהפזמון הו הלחן נכתב למילותיו של חיים חפר )פיינר בשעתו(.

 דהלוחם הנפרד מנערתו ומי יודע אם ייפגשו עוד. השיר נכתב בימיו הראשונים של הפלמ"ח, עו המוכרת של

האווירה הנוגה של  בטרם הקרבות הגדולים של מלחמת העצמאות. לחנו של זהבי הולך אף הוא בעקבות

וגם לא תרועת חצוצרות לגיוס המוני של כוחות. הלחן מדגיש את תופי מלחמה מלהיבים השיר. אין בו 

 . 30סמתי. הוא יוצר תחושה של שקט עצור, עמוס רגשות אך מאופקילא את הלאומי, הרגשי ולא הסהאישי ו

 ניתוח פרוזודי

 מבי".אב"פנטמטר הי פגשנויר "היו לילות" שהולחן ע"י זעירא, בדיון על הש

בוחן מקרים שונים   31שיר זמר לשיר אומנותי: הפנטמטר הימבי כמקרה מבחן"נפתלי ווגנר במאמרו "בין 

של פנטמטר יאמבי הן בזמר הקל והן במוסיקה האומנותית. ווגנר עומד על כך שניתן להציג פתרונות שונים 

, והוא מדגים את אחת הצורות בתבנית שהוא קורה לה "דפוס ההרמה השנייה 32להסדרה של פנטמטר ימבי

שיר כי  רק אזכיר כאן מבי ניתן לקרוא במאמר, אהפנטמטר הי על מורכבותו המלאה שלאט(".  )יצאנו 

  ניתן להסדרה בצורות שונות.הממושקל בפנטמטר היאמבי 

 

 ובמאמרשלציין כאן מן הראוי  יתן לשייך אותו ל"תחום האפור".סגרת הניתוח של השיר, אבחן, האם נבמ

 השיר "יצאנו אט" כ"זמר קל"! אה אתבוחן ורו , הואווגנרשל נפתלי 

 היאמבי בא לידי ביטוי בשיר:-נראה כיצד הפנטמטר

 :מב כדוגמתאהרמות במשקל י אנו מוצאים שורה עם חמש

      _    _      _       _      _ 
 " ."יצאנו אט חיוור היה הליל

 
טואלי ניתן לראות כיצד מוקדי התאמה מבליטים מילה זו או אחרת על ידי סכאשר אנו בוחנים רצף טק

לל נמצא שני מוקדי הטעמה האמורים לשקף כהטעמת יתר של אחת ההברות. במסגרת הפנטמטר בדרך 

 את הנטיות התחביריות, הרטוריות והפואטיות של השורה.

 ואף על הרביעית. המוקד הראשון עשוי להופיע על ההרמה הראשונה, השנייה, השלישית

 המוקד השני עולה בקנה אחד עם ההטעמה של ההרמה החמישית )והאחרונה(, המטעימה בד"כ את החרוז.

 :דוגמאל

     1        7       2      4       5 
     _      _      _         _      _ 

 יללחיוור היה ה ,אטיצאנו 
 ומוקדי ההטעמה מוכתבים ע"י סימני הפיסוק שלו.השיר "יצאנו אט" שקול כולו בפנטמטר הימבי, 

 ( ≡,=,-אף מגדיל ומדרג את ההברות המורמות בשלוש רמות של הטעמה בשורה הפנטמרטרית  ) ווגנר

      1      7            2        4          5 
      -       ≡                  =-          ≡ 
 יל,-ל-יה ה-וור ה-נו אט, חי-צא-י
 

                                                           
 מופיע במחברת הארכיון מנען.גם והוא . 172]זעירא: כמו קול של הלב[, עמ'  29
 .172]זעירא: כמו קול של הלב[, עמ'  30
Min- , ]להלן: ווגנר: הפנטמטר היאמבי[, "מבחן כמקרה היאמבי הפנטמטר: אמנותי לשיר זמר שיר בין". ווגנר, נ 31

Musicology Online Ad: Israel Studies in ,(.9//7-///7) פורטוביץ עדינה: עורכת, 1' מס, 2 גיליון  
. ולהלן בפרק , אני אותם זוכרת"* * לילות* *  ראה לעיל כיצד בשיר "היו לילות" המלחין הסדיר את השיר כ" היו 32

 על משה וילנסקי בשיר "כלניות".

170



עשוי לבטא היטב את שלושת רמות ההטעמה. תפקידן לווסת את פיזור ההברות המדורגות  404משקל של 

 על פני ציר הזמן כך שתיווצר מחזוריות מטרית תקינה. 

 

 נקבל הסדרה מוצעת : הברתית-בקדמה תלת , במקרה שלנו תוך שימושלדוגמא

    4           1     7        2       4         1      7    2 
    -            ≡    -                =-         ≡      -    = 
 , ___יל -| ל -יה ה-וור ה-חי, __נו |  אט -צא-י
 

 

 את ארבעת השורות: דוגמאהמלחין מחיל את התבנית הנ"ל לכל השיר, וניקח ל

 1          .7          .2          .4       |     .1         . 7          .2          .4     |     . 

     -          ≡          -                =      -             ≡           -                      =-               
 -ח -מר   -ב,___ ___יל -____ל  |  -ה   יה   -ה וור -,חי _____נו |  אט -צא-י

 1          .7          .2          .4        |    .1          .7          .2          .4     |     . 

 -את  ה   -___________ ורות   |  -או  -ה  חו   -לי-הב _____קים

 1          .7          .2          .4        |    .1          .7          .2          .4     |     . 

  -מ -עת הד,_____ייך ______-| נ  -תי עי -שכ פה    -י______יית 
 1          .7          .2          .4        |    .1          .7          .2          .4     |     . 

 .|  רות __________ -וצ  -ע   בן   יו   -ה  ________

 

 הדפוס הקצבי עולה בקנה אחד עם המבנה הרטורי והתחבירי של רוב השורות. 

 

 )ה"כוכביות" מציינות הפוגות(. : כלשונם ווגנראביא את דברי 

ב"יצאנו אט ** " הן מאטות את יציאתנו אל תוך הלילה החיוור )אך מגבירות את המתח, שכן "...

" הן מאפשרות לשאת את מבטנו אל עבר  . במילה "במרחקים * *העצירה היא על הצליל המוביל(

האורות המבליחים במרחק. טיפול זה מקנה לשיר פתיחה מושלמת. אמנם בשורה השלישית הן 

 מפצלות שלא לצורך את הצירוף "היית יפה", אך בשורה הרביעית הן עוצרות את הדמעות.

ה: בתחילת גם כאשר מתבוננים בשורות הפותחות את ארבעת הבתים, מתקבלת התאמה יפ...

"ילל התן, * * ואת הלכת  –הבית השני מופיע צמד ההפוגות הראשון באופן התואם את הצזורה 

וכך הוא מבודד את יללת התן המלודית )הקדמה מתחילה בצליל הגבוה ביותר בשיר  –לכרם" 

בתחילת הבית השלישי מבודדות ההפוגות את הצירוף "ואת וברחת בירידה מהצליל המוביל(; 

"ואת  –* ", הפותח גם את שתי השורות הבאות באותו הבית; ובתחילת הבית הרביעי  זכרת *

 –מותיר צמד ההפוגות את הנמענת לבדה, וכמעט אין צורך במילים המשלימות  –נותרת * * " 

 "והבדידות חובקת". שני הבתים הללו הופכים את השיר לשיר זיכרון בעוד גיבוריו בחיים.

ממש נפסדות מהדפוס הפרוזודי האמור. הנפגעות העיקריות הן השורות מעטות השורות היוצאות 

 המסיימות את הבתים השני והרביעי. כאשר אותיות השימוש זוכות להטעמת יתר
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(, וכן בהתעלמות 17ידו" )שורה ___פגיעות בוטות פחות מתבטאות בפירוק צירופים, כמו "מגע

היחידה בשיר: "ואת זכרת את השעות בטרם 0 יצאנו במשעול הצר לקרב" )שורות שבע  גלישהמה

 ושמונה(. ההפוגות בסוף שורה שבע קוטעות את הצירוף "בטרם יצאנו", הקושר בין השורות.

 הוא קוצב מתונות את ראשית הצעידהבסופו  של דבר, הדפוס האחיד פועל לטובת השיר. 

הוא מעבר לגבולות תוכנו של  שת יותר בהמשך, אך ההמשךבמשעול, שמן הסתם תהיה מאוש

השיר. ההפוגות פועלות רוב הזמן בשירות הטקסט: הן מאטות, מרחיקות, עוצרות, מניחות מרחב 

*"(, וככלל הן תורמות להתנהלות השיר בעצלתיים -*-לזיכרון, מאריכות את הציפייה )"את תחכי

 הן מצד תוכנו והן מצד השמעתו.

 

 י, סטרוקטוראלי והרמוניניתוח מלוד

 2.7.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 הבית

מר זהבי על קדמה מה תלת הברתית. גם בהמשך השיר שוכפי שצויין בניתוח הפרוזודי, השיר מתחיל בקד

הנמצא קוורטה מתחת לפינליס   Aזהבי פותח בצליל מבי. אהברתית כחלק מהארגון של הפנטמטר הי-תלת

ועולה בעליה של סקסטה קטנה. קפיצה זו, בגלל גודל המרווח ומינוריות שלו, יוצרת אצל המאזין תחושת 

. העצירה על הצליל "מאטה" את היציאה #Cמתח שאיננו נפתר מיידית לטוניקה אלא עוצר בצליל המוביל 

מאופיינת אף היא בעליה מלודית עם משפט( )המתחילה כקדמה לשל "יצאנו אט". המילה "במרחקים" 

 -ויורדת ל Bbהמילה "האורות" עוצרת על  קפיצה של קווינטה בכיוון העלייה, ומגיעה לפסגת גובה במשפט.

A "" יך" במילים "כשתי עינייך".---המשמש כצליל המדרגה החמישית הדומיננטית בהברה 

צורות", פותח זהבי בצליל הטוניקה עליו הוא גם הדמעות היו בן ע ת"ע( 2-9)תיבות את המשפט הרביעי 

בסוף המשפט, מקדים  D. חשוב לציין שאת ההגעה לצליל הפינליס  FEDיסיים את המשפט בירידה 

 עוצר את "הדמעות העצורות" לפני ההגעה לפינליס.ה כצליל מובילהמשמש  #Cצליל מוביל 

כלומר: קיום פוליפוני של שתי מנגינות הנעות  בשני מסלולים מקבילים,  ,'מלודיות רמותזהבי פותח שתי '

 תי הרמות מתאחדות.כים והשנייה בגבוהים. בסוף הבית שהאחת בצליליה הנמו

מתחת לפינליס, ואת הצליל המוביל והפינליס. בו    A -של הצלילים הנמוכים אנו מוצאים את ה "רמה"ב

מהצליל בצורה סטרוקטוראלית בונה מנגינה היורדת זהבי קים"( )"במרחהקפיצה המלודית לאחר בזמן, 

C   עד לפינליס ובכך מאחד את הרמות. ( 2הגבוה )בתיבה 
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 הפזמון

ויורד למטה עם קפיצה מלודית , Dמתחיל באוקטבה הגבוהה על הצליל  של הפזמון,  זהבי /קדמה לתיבה ב

 הדומיננטיהסטרוקטוראלי ושהוא הצליל  Aבכיוון הירידה, כאשר צליל ההגעה הסטרוקטוראלי הינו 

"ודמעתך נשרה"( חוזרת ,  11-/1תיבות השורה השנייה בפזמון ) ."יללת התן"השוהה על ( /1-/)בתיבות 

הופך  G, כך שהצליל  Gמלודית על תחילת הפזמון אבל בסוף השורה השנייה הוא יורד לצליל 

 .17-12לסטרוקטוראלי בתיבות 

שנמצא מתחת לפינליס, ומסיים בירידה לפינליס   Aמשהה את המילה "טרם" על הצליל זהבי  14בתיבה 

 .Eמהצליל 

 

 לסיכום

זהבי בוחר בסידור פרוזודי עמו הוא הולך לכל אורך השיר. ברוב המקרים יש תואם בין הסידור וההלחנה 

"זמר קל", כאשר חלק הסידור הפואטי הטבעי של המילים. נפתלי ווגנר במאמרו, מתייחס לשיר זה כלבין 

מהסיבות לכך נעוצות בהסדרה הרגולרית של הפנטמטר הימבי לעומת הסדרות שונות הקיימות בשיר 

של לאה גולדברג במחזור השירים  למילותיההאומנותי, כדוגמת הטיפול שמעניק המלחין יחזקאל בראון 

 מון".-"אהבתה של תרזה די

וורטה. המלודיה מלאה בקפיצות גדולות, פעמים רבות המנעד המלודי של השיר משתרע על אוקטבה 4 ק

באותו הכיוון. המלודיה משרתת את הטקסט, וברוב המקרים )כפי שראינו בניתוח הפרוזודי( היא מצליחה 

 (, אך אין שימוש בדרגות חריגות או מיקסטורות. 2-2בכך. נמצא בהרמוניה דרגות שניוניות )למשל תיבות 

ההסדרה הרגולרית של הטקסט, פזמון, ו 4 המבנה הפשוט של בית לי שלמרותבמסגרת הדיון כאן, נראה 

שכן, )גם אם לא בצד הנוטה מדי לאומנותי( שבין האומנותי לעממי  עדיין השיר נמצא בתחום האפור

לודיות ומהלכים שאינם קלי לשירה, והמלחין המלודיה וההרמוניה הינן מורכבות וכוללות קפיצות מ

  רוח הטקסט.מצליח להעביר את 
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 ירדה השבת

 רבינוב יהושעמלים: 
 .1/4733אוקטובר  : תיארוך הלחן

 9.7.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

 על השיר

 :34כותב מוטי זעירא

את כל הרכיבים המסעירים את נפשו של דוד: ארץ ישראל על ניחוחותיה, נופיה,  התוכן יש בשיר "מצד

המתחלפים לעת שקיעה, עציה ואנשיה. כל המרכיבים הללו חוברים יחד על מנת לקבל את פניה אורותיה 

של השבת, בזימון המזכיר מאוד את קבלת השבת הקבלית, בה יצאו חסידיו של האר"י הקדוש להרי צפת 

 על מנת לחוות את רגע הכלולות בין 'שבת המלכה' לבין דודה. בלחניו של דוד ניכרים היטב שורשיו

 החסידיים...".

 :35באתר זמרשת עזריה רחלמספרת 

 היונים ואדי – הוא כן שכשמו חמאם ואדי לכיוון לטייל יצא ערב לפנות. גינוסר בקיבוץ לבקר הוזמן רבינוב

 הביקור. בשירים קיבלוה ובקיבוץ השבת ירדה כבר מטיולו כשחזר. לִקנן חזרה עפות יונים במאות וחזה –

 ".השבת ירדה" השיר את כתב לקיבוצו וכשחזר בזכרונו נחרט

 השיר בוצע ע"י מבצעים כנורית גלרון, חן בניאן ודפנה ארמוני, כמו גם מקהלות וקבוצות זמר שונות. 

 השיר איננו פשוט לשירה בגלל מנעדו הגדול, מבנה המשפט הארוך הדורש נשימה ותכנון.

"ירדה השבת" שהוא אחד משיריו הגדולים של זהבי, המושפע מן הזמר  36אריאל הירשפלד כותב על השיר

 כהשתפכות הנפשט שמתוך הסתגרות וקשב פנימי.: ידןקדבר זה ניכר הן במנגינה, והן בתפ החסידי.

 נשים ידי על שנכתבו למילים, במקרה לא, ברובם נכתבו זהבי של ביותר הגדולים שיריו"...

 שירי(. סנש חנה -" לקיסריה הליכה"ו ברגשטיין פניה -" ניגונים, "גולדברג לאה -" החליל)"

 בשירי. במילותיהם הנבנית האחווה של צביונה מצד וגם כותביהם מצד גם, גבריים הם" יחד"ה

 לפחות אבל. מבחוץ עדות לו שאין הניסיון אל, פנימה הפנייה ימים באותם לזהבי נמצאה הנשים

 של למילים" השבת ירדה" השיר הוא, אישה של עטה פרי אינו ביותר הגדולים שיריו מבין אחד

, ושטחית חיצונית הייתה זהבי של המוזיקה על" המזרח צלילי" של השפעתם ....רבינוב יהושע

 לעומת החסידי והניגון" השבת זמירות" השפעת אבל. מושפע להיות מרצון בעיקר עשויה והייתה

 ההשפעה את מסגיר( וסגירותן אורכן) המנגינות של אופיין רק לא. ועמוקה ודאית היא זאת

 מקורן על מעיד, פנימי וקשב הסתגרות שמתוך הנפש כהשתפכות תפקידן תפישת גם אלא, הזאת

 השבת בין מיסטית כלולות לתמונת השבת כניסת רגע את הקושר" השבת ירדה" השיר. הרוחני

 באמצעות ההתעלות רגע את שלו המלודיה במהלך בונה, הכינרת ים את המקיף הנוף לבין

 (.37המקורי השיר של הראשון הבית את רק הלחין זהבי) צעד אחר צעד, המוזיקה

                                                           
 .174הלב[, עמ' ]זעירא: כמו קול של  33
 .174שם, עמ'  34
35 http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=137 
,  עובד עם הוצאת, א. הירשפלד מאת מקום על , רשימות122-/14, עמ' "האדם תפילת, השמיים ברק"א. הירשפלד,  36

 ///7ירושלים 

 לא מצאתי סימוכין לכך מלבד דבריו של הירשפלד, והרי השיר מושר על שלושת בתיו. הערה: 37
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 ניתוח פרוזודי

השיר מורכב משלושה בתים ללא פזמון. זהבי מכפיל את שתי  השורות האחרונות של השיר )כדוגמת שתי 

ומלחין אותם באופן שונה, ובכך  38השורות האחרונות של הבית הראשון(  "תעלינה יונים מכנרת הים..." 

 הוא יוצר מעין פזמון.

הלחן של הבית הראשון מוחל על שלושת הבתים האחרים ובכך הבית הראשון מכתיב את החלוקה 

בקצב מתון. רוב ההברות  מרובעמבחינת ההסדרה בחר זהבי במשקל  הפרוזודית של הבתים האחרים.

מלסמתיות ומקושטות. כפי שאראה להלן, דרך זו נתנה קיבלו פעמה שלמה, וחלקן אף הושרו על פעמות 

 למלים את הפרשנות הנכונה.

 

אולם תפיסת המשקל בשיר כפי שכתב אותה רבינוב הינה הברתית ביסודה, -תבנית משקל השיר הינה תלת

לפעמים , הוא השולט (U_U) ניתן לחשוב שהמשקל האמפיבראכי ,לעתיםמורכבת ואיננה חד משמעתית.  

ולעתים ההרגשה  )בעיקר בבחינה הלקסיקאלית של המלים( יותר מורגשת (UU_)אנפסטית ההרגשה ה

 .( היא השולטתUUהדקטילית )_

 

 :  בשורה הראשונה המשקל האמפיבראכי הוא הבולט.דוגמאל

U     _U U      _U  U      _U U    _U  
 *סר -נו-עת ג-בת אל בק-ש-דה ה-יר
 

 בשני אופניםלהתייחס ן נית שורה השלישיתל

 ההתחלה: "ויעמדו" יוצרת פוטנציאל למשקל דקטילי,  

UU_       _U U     _U  U  _    U     U    _ 
  ִנים-ִבי-שֹוש   ִרים-ר  -הֲ  ִביב-ס  -ִמ  דּו-ַעמ  -יַ -וַ 
 

ואכן זהבי מקבל כאילו את המסר ומתניע את השורה במשקל דקטילי, ולכן אנו שומעים תבנית חוזרת של 

 שמיניות:-4 שתי רבע

 

שמיניות 4 רבע התואמת את המילים האנפסטיות.  שכן  המלים -תבנית זו צולבת את התבנית של שתי

 : רים...(-ר-ביב, ה-ס-דו, מ-עמ-י– יטעצמם )ללא האות ו' הפותחת הינן כולן במשקל האנפס

UU         _U U     _U  U  _    U     U    _ 
  ִנים-ִבי-שֹוש   ִרים-ר  -הֲ  ִביב-ס  -ִמ  דּו-ַעמ  -יַ -וַ 
 

ורמות לקראת אולי הכפילות הזאת מקנה מורכבות לשורה. נראה שהמשורר התכוון לשלוש הברות בלתי מ

כנראה שמבחינת מיניות. ש-תבנית חוזרת של רבע 4 שתיבחר זהבי ולכן אנו שומעים  ההברה המוטעמת.

 פני ההברה המורמת הראשונה בכל מחזור.המשורר זה לא קריטי כמה הברות מושפלות יופיעו ל

 

                                                           
 )כך נהג גם זהבי בשיר "הליכה לקיסריה". 38
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הברתי, שורות השיר הזוגיות ממושקלות בטרימטר -זוגיות ממשוקלות בטטרמטר תלת-שורות השיר האי

 בשורה הראשונה נניע את האות 'ר' של המילה 'ירדה', וע"י כך יווצר משקל אנפסטי לשורה.הברתי. -תלת

בחלוקת הפעמה לשלוש, או בחלוקה של  404-להסדרה ב י ניתןטראינו בשירים קודמים, שהמשקל האנפס

 י מכביד על ההסדרה.טאולם השינוי בין הטטרמטר לטרימטר האנפס וכדומה. 204
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של השיר "תעלינה יונים  זהבי מכפיל את שתי  השורות האחרונותהשיר מורכב משלושה בתים ללא פזמון. 

 ומלחין אותם באופן שונה, ובכל הוא יוצר מעין פזמון.39 מכנרת הים..."

על שלושת הבתים האחרים ובכך הבית הראשון מכתיב את החלוקה הלחן של הבית הראשון מוחל 

 הפרוזודית של הבתים האחרים. אולם, הדרך המיוחד בה הולך זהבי בשיר, הפכה את השיר לייחודי באמת.

בקצב מתון. רוב ההברות קיבלה פעמה שלמה, וחלקן אף  404של  משקלבמבחינת ההסדרה בחר זהבי 

 ושרו על פעמות מלסמתיות ומקושטות. כפי שאראה להלן, דרך זו נתנה למלים את הפרשנות הנכונה.ה

 

מוסדרות ומולחנות באופן בו אנו מוצאים הפוגות ארוכות בסופי חלקי המשפט, בהמשך עובר  1-2שורות 

 זהבי לקצב פרוזודי מהירי יותר.

                                                           
 )כך נהג גם זהבי בשיר "הליכה לקיסריה". 39
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 1-7שורות 

זהבי את האות 'ר' של המילה 'ירדה', וע"י כך הוא יוצר בשורה הראשונה מניע  במלים "ירדה השבת"

-ש-)השפלה, השפלה, הרמה( בהברות "ה זהבי עוצר על כל הברה, ומאיץ האצה אנפסטית משקל אנפסטי.

 בת" שבאה לידי ביטוי בשמיניות. המלה שבת הינה ארוכה, ומתארת ברוחב נשימה את השבת החשובה. 

נה הינו פתרון מקובל בהסדרה פרוזודית, אבל כאן הוא תואם את אמנם ייצוב הרישא של השורה הראשו

רוח השיר הנינוח, במיוחד כשהרישא המורחבת כרוכה בציור המילים "ירדה השבת", כפי שנראה בהמשך. 

בתחילת השורה  סר".-נו-שמיניות במלים "גחוזר זהבי על התבנית הנ"ל של הבמלים "אל בקעת גנוסר", 

קבלת כאן הדגשה משקלית, שאלמלא "אל" המוטעמת פרוזודית בהשפלה ומהוא מאט את את המילה 

חוץ ממילה זו, יוצא  ייתה משרתת את המתינות של כניסת השבת, הייתי רואה אותה כפתרון לא מוצלח.ה

 שההרמות נופלות על פעמות חזקות.

הברה מקבלת  זהבי נותן לנו את ניחוח השבת "במילים "וניחוח עתיק"  בשירה מליסמתית, כאשר כל

. במילה "בשוליה", ההארכה של ההברה האחרונה הפעמה )השמינית(-פעמה שלמה ותנועה מלודית על תת

 מושכת כאילו את שובלי שמלת השבת הארוכה.

 2שורה 

)הוא  הדגשה זו יוצרת תחושה שהכל עומד." להמשך, -דו", מפסיק זהבי בין ההברה "ו-עמ-י-במלים "ו

של ההברה בדרך זו הוא מתמודד עם הבעיה  השורה כתובה במשקל דקטילי(.מלחין את המילה כאילו ש

יות(. אמנם, הוא טהנוספת )כפי שהראיתי בתחילת הניתוח הפרוזודית בהצגת ההרמות וההשפלות האנפס

 -תדרת עם ההיגד הלקסיקלי של המילה. בהמשך השירמאיר את ה"ו" תלויה באוויר, בדרך שאיננה מס

"ותצאנה במילים בית השלישי ואיננה מסתדרת בנוחות במילה "ויהי", לבית השני הסדרה זו מתאימה ב

בתבנית  י המודגש בשורה זו מאדטשימוש בהארכת ההתחלה, מאפשר את המקצב האנפס –בנוסף  בנות".

המילה "שושבינים" מקבלת הארכה בסופה, כפי שראינו גם בשורות  הריתמית החוזרת בשמיניות.

 קודמות.

, מסדיר זהבי את הפרוזה כמו בהקראה "מיכנית0דיקלומית" של השיר המוכתב ע"י קצב 4-7משורות 

י( מבחוץ, כפי שנראה להלן, דווקא ההסדרה ה"דיקלומית" הזו מסתדרת היטב עם השפה טממושקל )אנפס

 הגבוהה של הטקסט.

 !שתי שורות אלו כשהן לעצמן, אינן אנפסטיות אלא אמפיבראכיות – 7ושורה  4שורה 

U         _U  U      _U U    _U 

 בת-ה-זו-תה ה-דר-שאת א -ל

-"ל~שאת", "ק~בל" מקנות רושם אנפסטי )שתי -אולם מההלחנה של זהבי יוצא, המליסמה על הקדמות 

__(. יתכן שזה מוכיח שזהבי תפס את המשקל הפואטי כאנפסטי בעיקרו ולכן הרבה, UUשמיניות רבע 

שמיניות רבע. דבר שכאמור, זה אינו מתחייב מהניתוח הפרוזודי של -מכאן ואילך, בתבניות של שתי

 הטקסט.  

__בת____", -__ה-__זו-המלים "לשאת אדרתה הזוהבת" , מתחילים ברצף הברתי ומאיטים במילה "ה

 זה מדגיש את המיוחדות שבזהב של השבת, כאילו הכל נעצר בהפתעה מול העושר הגדול. דבר

___בת____", בדרך זו הוא -ה-לו-זהבי מסדר את ההברות בדרך לא רגילה : "ק~__בל__ את רוחה__ ה

 ממחיש את הדבר הבלתי נתפס של הרוח הלוהבת. המלה "קבל" נחלקת באמצעה בדרך לא רגילה.

 5שורה 

רת הים__" תוך הפעמת המשקל __-ינה יונים__, מכנ_-"תעל בשני חלקיםסדיר את השורה זהבי מ

 י.טהאנפס
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זהבי רצה להשיג נינוחות שבתית  ולפיכך האט את זרימת הטקסט בכמה אמצעים,  : לסיכום העניין

 ביניהם: 

  4 שמיניות לפי שמיניות( במקום שלוש  7שימוש בתבניות ריתמיות בנות ארבע שמיניות )כגון רבע

 ההסדרה.

  .ייצוב הרישא בשורה הראשונה והשלישית, הכרוכה בהטעמת הברות מושפלות 

  .חלוקת השורה הראשונה לשני המיסטיכים בני שתי תיבות האחת 

  הימנעות מאיחוד שתי השורות הראשונות ליחידה אחת, כמו בהסדרה. השורה השנייה מולחנת

 יה מורחבת פי שניים וחצי לעומת הופעתה בהסדרה.כיחידה העומדת בפני עצמה. השורה השני

 

שמיניות בגרסת המלחין(,  57עד סוף השורה השנייה התקבלו שש וחצי תיבות בנות שמונה שמיניות )=

שמיניות בגרסת ההסדרה(. ז"א נפח הלחן לגבי שתי  74עשרה שמיניות )= -לעומת שתי תיבות בנות שתים

שניים מנפח שתי השורות הפותחות בהסדרה. בהמשך ההלחנה -השורות הפותחות גדול יותר מאשר פי

שמיניות  157יותר קומפקטית אבל הוא חוזר על השורה האחרונה, כך שבתחשיב כולל השיר המולחן כולל 

 )דהיינו, פחות מחצי(. 27בעוד שהשיר המוסדר רק 

 

 ניתוח מלודי, הרמוני וסטרוקטוראלי

 9.7.א.5פח ראה נס -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 , השורה הראשונה בטקסט 1-4תיבות 

המלודיה פותחת בצליל הדומיננטה אשר יורדת לטוניקה בשני שלבים ובשתי רמות. ברמת המילה, המילה 

, ברמת הפראזה השבת יורדת מהשמים לארץ. בהמשך המשפט,  G  Eb -"ירדה" יורדת מלודית מ

מן השמים לארץ אלא לבקעה דבר שבא ליד ביטוי העצמת הירידה מודגשת בכך שהירידה היא לא רק 

 בירידה המלודית לטוניקה.

, ובסוף התיבה הרביעית את F-G-Fהסימון המקווקו מציין בשתי התיבות הראשונות את השכן העליון 

. הצליל השכן וצורת "ההגשה" לצליל הסטרוקטוראלי הינם מסממני הסגנון של C-Bb-Cהשכן התחתון 

 גם בשירים הקודמים. זהבי, כפי שראינו 

שבשורה הראשונה, יוצרים סולם פנטטוני, המעניק לשיר צליל עתיק.   GFEb C Bbהצלילים 

)הצליל רק  ההרמוניה המודלית של החמישית המינורית, תורמת להרגשת ארץ ישראל הישנה0התנכי"ת.

 חסר(

 בטקסט. 7, שורה 5-7תיבות 

בירידה, אולם ה"ניחוח העתיק" המובא בטקסט, מצוין בעזרת עלייה כפי שראינו השבת ירדה בפנטרקורד  

לה את דרכה בטוניקה ומסיימת באוקטבה הגבוהה, כאילו המפגש של השבת תחישל אוקטאבה, המ

 היורדת לעולם עם האדמה, מעלה את כל העולם חזרה לשמיים עם הניחוח.
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 את הניחוח   –המציירות את הבלתי ניתן לתיאור כפי שהראיתי בניתוח הפרוזודי, זהבי משתמש במליסמות 

 

 

 :  G-Bbהמילה "בשוליה" מגיע בדרך מיוחדת של חזרה המביעה תחינה, ע"י חזרה על  מרווח הטרצה 

 

 המז'ורית, התובעת את המשפט באופטימיות.  VI -ההרמוניה מגיע לדרגה ה 

 , שורה שלישית בטקסט/9-1תיבות 

הנמצא  Fהגבוה שהגיע אליו קודם אל הצליל  Cה"הרים השושבינים" עומדים מסביב, וזהבי יורד מהצליל 

הירידה הזו יוצרת ציפייה לגל העולה הבא הירידה עוברת דרך כל מדרגות הסולם. . קווינטה מתחת

  אחריה.

 ותחתון: יש לשים לב לדרך בה מתבצעת הירידה. המהלך המלודי פותח ב"גל" של שכן עליון

 

 בקווים עולים או יורדים. )תחתון או עליון(, כל הצלילים באים ב"הגשה אנפסטית" של שכנים

שתי שמיניות 4 רבע, חוזר וריפיטיטיבי של ם שושבינים" מורצים במקצב מסביב הרריויעמדו המילים "

 מסביב נרגשים.והמלודיה "המגישה" יוצרים תחושה של אי שקט אקסטטי של ההרים העומדים 

ההרמוניה מלאה בדרגות שניוניות ובמדיאנטות, והיא עוצרת על הסוב דומיננטה, היוצר מתח לקראת 

 החמישית המינורית במשפט הבא.

 "לשאת אדרתה הזוהבת" – 4, שורה 11-17תיבות 
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  .G-A-Bbזהבי פותח בשלוש סקונצות, על הצלילים העולים 

  

בקר, מעצים את  Aת ההתרגשות העולה בנשיאת האדרת הזהובה. הצליל הסקוונציאלית מלווה א  ההעליי

 .Eb-F-G-A-Bbונוצרת עליה בצלילים  תחושת הדוריות של המשפט המוסיקלי )מדרגה שישית מוגבהת(.

 , "תעלינה יונים מכנרת הים"12-17 תיבות

 הגבוה. Ebלצליל השיא  Bb -העלייה של היונים מסומלת בקפיצה מ

 , היוצרות קשת יורדת במרווח סקסטה קטנה.EbG -בסך הכל יש עליה וירידה הדרגתית מ

 

 ה והיורד מדמה את תעופת הציפורים המקבלת את רוחה הנלהבת של השבת.שהגל העול -ניתן אולי לומר 

 , דבר הרומז על משפט ההמשך החוזר על אותן המילים, ומביא את ההתלהבות חזרהV7 -המשפט מסיים ב

 את האדמה המתקדשת בין עליונים ותחתונים.

 

הם  –יים טהעלייה של הקוורטה בתחילת המשפט , הירידה סולמית המהירה, והמשברים האנפס

 למנוחת הקרקע והאדמה של השבת.בצורה הדרגתית שמביאים אותנו חזרה 
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 40אריאל הירשפלד מפליא לתאר במילותיו את הלחן

 המילה על הנעצרת המוזיקלית הפרזה. זמן של עצירה מעין, שקט של הוויה בונה פתיחתו"...

, השלמה הסימטריה. השיר של היסודי הטון על" גינוסר" במילה שנית ונעצרת יורדת" השבת"

 עין כהרף יוצרים יחד כולם – לעצירה המובילות הדינמיות והיחידות המתמלאים המרווחים

, בצלילים עלייה באה מכאן. ודומם שקט, נמוך קו מעין על מרוכז ומבט קשב של כמוסה

 האלוהי אל הנגלה מן התפישה את להעביר המתחילה", בשוליה עתיק וניחוח" למילים המקבילה

 העליות. הזאת במילה הכרוך כי"התנ ההוד על", שוליה"ל המובילה" ניחוח" המילה דרך –

 אל – במוזיקה המצטייר התווך את ממש מבקיעות" תעלינה" במילה הקשורות, ביותר הגבוהות

 ".היונים מעוף תמונת דרך, השמיים

 לסיכום: 

 אין ספק שהשיר נמצא בתחום האפור. מנעדו נרחב, הוא איננו פשוט לשירה.

זהבי משתמש במלודיה מתוחכמת, מאזן את העליות והירידות המלודיות, משתמש בדרגות שניוניות, 

העליות והירידות המלודיות משמשים כאליגוריה למילות השיר העולות  במודאליות ובהתפתחות מאוזנת.

מעלה ונוסקות למטה, כפי שגם ראינו בשיר "אלי אלי", במלים "ברק השמים" שם המנגינה נוסקת מעלה, 

אנו יורדים עם השבת מהשמים לארץ ומשם  ובמלים "תפילת האדם" עם המנגינה הצונחת חזרה למטה.

, נוסקים עם ניחוחה העתיק של השבת באוקטאבה עולה. נוסקים בקפיצה עם לבקעה בפנאקורד יורד

 היונים העולות וחוזרים חזרה לאדמה המקבלת את קדושת השבת.

מתמודד עם המשקל   , זהביתלת הברתילמרות שלכאורה מדובר בשיר עם הסדרה פשוטה יחסית במשקל 

. השיר כפי שהלחין אותו פרשת את הטקסטהמשתנה, מרחיב הברות ויוצר מבנים רחבים בהם המלודיה מ

זהבי מורחב עד כדי פי שניים מההסדרה התיאורטית אותה הצעתי בניתוח. בהרחבות אלו הולך זהבי 

מחלק זהבי  בה דרך המיוחדת בבדרכם של גדולי מלחיני הליד שפרשו את הטקסט בדקדקנות ורגישות. 

יתן להקריא אותן אפילו ללא מוסיקה, וליהנות מטקסט המתגלגל על נ  את ההברות בצורה לא רגילה, 

הלשון בדרך שונה מההקראה הלקסיקלית הפשוטה. בכך מגלה זהבי את המיטב שבו, כמלחין בעל רגישות 

 ומעוף למילה הכתובה. 

 "ליד" ממש.  -רואה בשיר "ירדה השבת"  אריאל הירשפלד במאמרו "ברק השמיים תפילת האדם"

שלמרות שמדובר יר את העניין בשני בחינות, הראשונה שבהם קשורה לדרך הלחנת הטקסט הוא מסב

אצל זהבי במלודיה מתפתחת ולא מחזורית,  –ב"ניגון" חסידי, נמצא שוני מהותי בינו לבין השיר של זהבי 

 , כפי שגם עלה בניתוח לעיל.41המחויבת למלים באופן חד משמעי

 

 הוא: ובעיקר יותר מודאלי צביון לו נותן, משמעי החד אופיו את "ניגון"ה מן מפשיט הוא ..."...

 מסוימות למילים המחויבת, ומתפתחת מאוד ארוכה במלודיה אותה וממיר מחזוריותו את מפר

 שמופתיו, האמנותי השיר, הקלאסי" ליד"ה תפישת היא שלו" שיר"ה תפישת. משמעי חד באופן

 ".ומוסורגסקי ברהמס, שוברט הם

                                                           
,  עובד עם הוצאת, א. הירשפלד מאת מקום על , רשימות122-/14, עמ' "האדם תפילת, השמיים ברק"א. הירשפלד,  40
 ///7רושלים י

 ההדגשות אינן במקור. 41
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המערבית, שיש קשר בין מרחבי  בתפיסההכיוון השני נובע בכך שהקן המלודי קשור לרעיון הטבוע 

 .42של הגובה הצלילי לרעיונות של גבוה ונמוך התפיסה

 –" במדבר אורחה"ב כבר חש]מ[שהו, לזהבי האופייני התו מאוד מתבלט" השבת ירדה"ב

 הקשורים ולרעיונות למילים בזיקה וירידה עלייה של המלודי הקו על מוחלטת הכמעט הישענותו

 הרים) מרחביים גובה ליחסי בזיקה הצלילים בסולם ולנמוך לגבוה החלוקה. והנמוך הגבוה בציר

 הנמוך, הארצי מול והאלוהי השמימי) ערך של להיררכיה ובזיקה( ותהומות עמקים מול ושמיים

 כמעט מפורשים אינם אם גם) המערבית המוזיקה של ביותר היסודיים הסמלים מן הם( והשטני

 השואף האפלטוני באידיאליזם בה וכרוכים הביניים ימי סוף מאז בה נוכחים והם( פרשניה בכתבי

 עוברת(, basso) הבסיס", ארצי"ה לנמוך מנגד הנישא( sopra" )עליון"כ הגבוה העדפת. הגבוה אל

 Lucy ועד הרנסנסיים הכנסייה מזמורי למן, היום עד מאז השני כחוט המערבית המוזיקה בלשון

in the Sky with Diamonds מנגינת כמו, התרוממות מסמנת" עולה" מלודיה. הביטלס של 

 . היידן של המפורסמת ברביעייה" העולה השמש"

, האמנותית במוזיקה, הדברים בטבע, המערבית במוזיקה קשורים האלה והנמוך הגבוה סמלי

 דימויי סביב ברובם ערוכים שסמליה העממית במוזיקה ולא, הדתית במטאפיזיקה תמיד הכרוכה

 בהם ימצא לא, למילים בזיקה החסידיים הניגונים של המלודיות את הבודק. והמעגל המחזוריות

 של העממי צביונו על שומרות למשל בסקי'קרצ של מנגינותיו. הללו והנמוך הגבוה סמלי את

 על ומתנשאים מתגבהים אינם"( אגדה"ב" )אליהו גילוי" או" תפארת רב ארמון. "החסידי הניגון

 הוא בעצמו הניגון. לגמרי שרירותי במקום המחזורית במלודיה משובצים אלא, הצלילים סולם

 ".ליד" איננו הוא. מסוימות למילים מלודיה אינו הוא אבל. נצחית, מטאפיזית הוויה של גילום

 גופנית, בעלייה הקשורים טקסטים במופגן בחר זהבי: זהבי של הגדולים שיריו הם כך לא

, העיקרי הסמל הם אלה כשסמלים, והנמוך הגבוה לסמלי בזיקה אותם והלחין, ומטאפיזית

 ".שלהם המלודיה את הבונה כמעט היחיד

 

  

                                                           
את  "True Motion of Tones The"חשוב לציין בהקשר זה לציין את מאמרו של ו. צוקרקנדל המדגים בפרק:  42

הקשר בין תנועה מלודית, לבין ייצוג של עלייה וירידה קינטיים. הוא בוחן את השאלה אם שינוי בגובה הצליל נותן 
דמיון של תנועה. הוא רואה בצלילים "כנשאים" המעבירים את התופעה המוסיקלית של התנועה, אולם הנשאים 

במונחי אפלטון, אך בלעדיהם הדבר לא היה הוא האמתיים הם האיכויות הדינמיות של הצליל, הם אינן ה"סיבה" 
היעד". תנועה במרחב דינמי  –עצמו. התנועה בסולם איננה "התקדמות לאל יותר כ"הרחק מה...)טוניקה( והגעה אל 

הינה במהותה תנועה בעקומות, התנועה הינה חופשית, אולם העקומה נותנת לו את המשמעות. הוא ממשיך ומרחיב 
 ת התפקיד של הדרגות ההרמוניות.את הקשרים ע"י הבנ

Victor Zuckerkandl, Sound and Symbol: Music and the External World (New Jersey: Princeton 

University Press, 1957), 88-116. 
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 מלאו אסמינו בר

 אלעד )לרנר( פנחסמלים: 

 1332שנת הלחנה: 

 7./.א.5ראה נספח  -תווים וגרף הניתוחבלעיון 

אּו ל  ינּו מ  מֵׂ ר ֲאס  ינּו ב  בֵׂ  ַיִין ִויק 

ינּו תֵׂ   ִמִתינֹוקֹות הֹוִמים, הֹוִמים ב 

נּו תֵׂ ֶהמ  ה ּוב   – פֹור 

 

ה ִשי עֹוד מ  ַבק  נּו ת  ִאת  ה מֵׂ כֹור   מ 

ין אֵׂ ין, ו  אֵׂ  ?ֲעַדִין ו 

ה ִשי עֹוד מ  ַבק  נּו ת  ִאת  ה מֵׂ כֹור   מ 

ין אֵׂ יןו  , ו   ?ֲעַדִין אֵׂ

 :43הערה לנוסח הטקסט

במקום  ('כט דף" )פועה ובהמתנו" הנוסח מופיע( 1/55, אביב תל) יבנה הוצאת של פסח של בהגדה

 . שהתקבעה בטעות שמדובר או נוסחים שני יש האם ברור לא. כך זאת השרים ויש, "ובהמתנו פורה"

ההכפיל את שתי השורות האחרונות במלואן: "זהבי  -מבחינת צורת הלחן  ִשי עֹוד מ  ַבק  נּו ת  ִאת  ה מֵׂ כֹור   מ 

ין אֵׂ ין, ו  אֵׂ בנוסף, כנראה זהבי הכפיל את המילה "הומים" בטקסט: "בתינו הומים, הומים . "?ֲעַדִין ו 

יןהמילה "ואין" בשורה "מתינוקות", וכן את  אֵׂ ין, ו  אֵׂ  ."?ֲעַדִין ו 

 

 מביאה ומבארת את דבריו: 44 7402072 -ציפי פליישר בראיון שערכה עם דוד זהבי בנען ב

בה )השיר מדבר על בתי ר, בשנים הראשונות ליסוד המשק. כשהילודה היתה 1/27-2 -"נכתב ב

תנוקות( ולאחר בניית האסם בערך באותו זמן. השיר  נעשה פופולארי מאד בזמן האחרון, בעיקר 

ידה רבה בבתי הספר. את הטכסט מצא ד.ז. באחת מחוברות הספרות והקבצים מ שום שהופץ במ

 פנחס לנדר זמן רב לפני שהולחן על ידי ד.ז." ידישל אגודת הסופרים. בודאי הטכסט נכתב על 

 שזהבי ולנדר היו בני אותו הגיל, ושניהם היו חברים בנוער העובד. 45עולה מדבריה של ציפי פליישר

 

התקיים כינוס תנועת ה'נוער  1/27מדויקת יותר. בחג סוכות תרצ"ג, אוקטובר  46גרסהמוטי זעירא מציג 

שמן והמזכירות המארגנת פנתה לפנחס לנדר )אלעד(, מורה וסופר שעלה שנה קודם לכן -העובד' בבן

מגליציה, בהצעה שיכתוב 'מסכת לחג האסיף', שתועלה באופן חגיגי בכינוס. הטקסט הועבר לקיבוץ נען 

ליהו הכהן כי השיר בקע עיני מאות החניכים. זהבי סיפר לאלהלחנה, והמסכת בוצעה באותה השנה ללדוד 

( לאחר מכן נחנך בנען 1/22מתוכו לפתע ובמקשה אחת וכי "הלחין אותו בשתי דקות". חמש שנים )בשנת 

נכתב האסם הראשון, והשיר בוצע שם בשנית, ונטמע בטעות בתודעה הקולקטיבית של הקיבוץ כשיר ש

 במיוחד לאירוע זה. 

 ידוב שלמה, ליטני דני, גלרון נורית, עטרי גלי, גרוניך שלמה מספר רב של מבצעים כדוגמת: בוצע ע"יהשיר 

 .הגבעטרון ועוד רבים אחרים ,זמרים וקבוצת חזה עפרה. כהן ומזי

  

                                                           
 .p://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=578httמתוך דבריה של רבקה שמעון, באתר זמרשת,  43
 .219עמ'  .1/74, חיפה הריאלי הספר בית. העברי העם שיר של ההיסטורית התפתחותו. ציפורה, פליישר 44
 /25שם, עמ'  45
 .22]זעירא: כמו קול של הלב[, עמ'  46
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 ניתוח פרוזודי:

. כלל לא ברור האם הוא בכלל טקסט שירי או טקסט מסוג מעיון ראשוני עולה כי השיר נכתב כטקסט קצר

הלחנה מסוג זה כיצד "אמירה" כזאת מולחנת בהצלחה כשיר כל כך קצבי! לראות מכל מקום, מעניין אחר. 

 ַוִיֶבן ", "47הלך דודך היפה בנשים המזכירה הלחנת פסוקים מקראיים שהפכו לשירים קצביים כגון: "אנ

ִלים ֻעִּזי הּו ד  ִלַם ִמג  חַ  ", 49"ניצנים נראו בארץ"", 48ִבירּוש  ַנצֵׂ מֹור ִשיר ַלמ  ִריעּו ִמז  אֹלִהים ה  ל לֵׂ ֶרץ כ  א   "50ה 

טקסט זה כלקוח מ"כתבי הקודש החילוניים".  י נפתלי ווגנר בטענה שניתן לראותיבשיחה עמי העיר את עינ

לפרות ולרבות ולעבוד את האדמה. התנובה  המכורה מחליפה כאן את האל. המכורה היא שדורשת מאתנו

שהפקנו מעידה על מאמצנו לעשות כפי שהמכורה מצווה עלינו. אין כאן דברי תודה למכורה על הברכה 

יתכן שזוהי גם אמירה ברוח האתוס  אנחנו עשינו את הנדרש מאתנו למענה. –ששורה עלינו אלא להפך 

א גם ביטוי לכלית היא עדות לא רק לברכת האל אלהפרוטסטנטי, שעצם הפוריות וההצלחה החקלאית0כ

 לעבודת האל.

. אפילו בניסיון אין רגולריות לאורך השורותש, מאחר ממושקל נופל מידשיר ניסיון לראות את השיר כ

 :שווא לסידור יש לנו השפלה מיותרת

U      _U U _    U  _U  U U  _  U   _    4  יאמב 4 אנפסט 4 יאמב(U 4 ) אנפסט 4 טרוכאי 
ל   י-ס  -אֲ  אּו-מ  ר נּו-מֵׂ י-ק  -ִוי ב      ִין -יַ   נּו-בֵׂ
 

ההטעמות הלקסיקליות  שבהסדרהמוטל על המלחין להסדיר את הטקסט לשירה. כך בגלל שאין משקל, 

חזקות. במצב זה הטקסט לא מחזיק את הרגולריות של השיר, ועל המלחין לייצר  פעמותיפלו על 

 קוהרנטיות ע"י יצירת מקצב ומלודיה שיחזיקו את השיר.

ליצירת משפט ארוך יותר, ואת ו"אין" "הומים"  יםלקח את הטקסט הקצר, כנראה הכפיל את המיל זהבי 

 ליצירת מעין פזמון. –שתי השורות האחרונות 

 עם קדמה חד הברתית 404-מלחין בה גרסת

 |     . 1        .2        .3        .4      |    .1        .2        .3        .4    |    . 
 -ין___  ב   -נו  י -בי  -ק -וי נו  בר__     -מי -ס -או__   א         -מל

      | 1        .2        .3        .4      |    .1      .  2        .3        .4    |    . 
 קות______-נו-תי -מים מ   -מים___  הו -__נו    הו-תי 7

      | 1        .2        .3        .4      |    .1        .2        .3        .4    |    . 
 רה_______  הי_____ מה    -~    נו  פו  -__ ת__ המ-וב 2

      | 1        .2        .3        .4      |    .1        .2        .3        .4    |    . 
 -~   -רה__  ו -כו -נו   מ -ת   -אי -שי__  מ -בק -עוד__ ת 4

      | 1        .2        .3        .4      |    .1        .2        .3        .4    |    . 
 ין___________ מה__ -ד  __   -~ אין__   ע    -אין__ ו 5

      | 1        .2        .3        .4      |    .1        .2        .3        .4    |    . 
 -~   -רה__  ו -כו -נו   מ -ת   -אי -שי ~   מ -בק -עוד__ ת 7

      | 1        .2        .3        .4      |    .1        .2        .3      .  4    |    . 
 ין_____________ -__     ד-___אין__   ע -אין__ ו 2

                                                           
 שיר השירים ו', הולחן ע"י עמנואל עמירן. 47
 יוחנן זראידברי הימים ב' כן', הולחן ע"י  48
 שיר השירים, הולחן ע"י נחום הימן 49
 תהלים סו', הולחן ע"י דב )דובי( זלצר. 50
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שרוב ההטעמות הלקסיקליות יפלו על פעמות חזקות. רק בשני מקרים נופלות זהבי הסדיר את השיר כך 

המתנו(. והכפיל וב) 5קבינו( ובתחילת תיבה וי) 7מוטעמות על פעמות כבדות: בתחילת תיבה -הברות בלתי

  .וסינקופטי מהיר, קצבי, עליז לחן יצריצר פרופורציה בלחן. ומילים כדי לי

מבט מלמעלה על דרך הסדרת המלים נראה כי זהבי משתמש במקצב הריתמי כדי "להריץ" את ההברות על 

סדור  פני הלחן בצורה דיקלומית. המקצב של השיר משמש כדבק המחזיק את הריתמוס של המלים.

.השארת הברות0מלים בנות הברה 7. הארכת הברות 7. הרצת הברות 1ההברות על פני הלחן מופיע ע"י 

 ה להלן:אאחת על גבי פעמה.  כפי שנר

 נעיין בטבלה הריתמית של השיר לפי התיבות ונוכל להבחין בטיפוסים השונים של המקצב:

 

 :מבחינת פרופורציה ומבנה

, והפזמון תיבות 7, כאשר כל משפט טקסטואלי תופס תיבות 7על פני פרוש  מעיון ראשוני עולה כי הבית

   .כל שורת טקסט תופסת  שתי תיבות – תיבות 444 -בנוי כ

המשמשים כמבוא למקצבים , של המשפטים החשוביםאנו מוצאים קדמה של שמינית0רבע לפני החלקים 

 :מבססים מוטיב ריתמי מאחדהשונים ה

   משפטים של הבית, אנו מוצאים את התבנית:, שני ה 4 -ו 1בתיבה 

           , בשני המשפטים של הפזמון אנו מוצאים את התבנית:11 -ו 2בתיבות 

 )עם קדמה של שמינית או רבע(  

 

זהבי הינו אומן הפרופורציה והמשקל, ע"י האטת ההברות והאצתן הוא מצליח לייצר פרופורציה למבנה 

קצביות חוזרות בתוספת לסינקופות, מעלה את רמת האקסטטיות והריקודיות השיר. השימוש ביחידות 

של השיר. הצעקה "ואין ואין עדיין" שבסוף השיר מועצמת ע"י ההברות הנישאות על גבי רבעים, המאיטות 

 את ריצת השמיניות, ומביאות את השיר לסוף סוחף של מחיאות כפיים קצביות.
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ים מכמה תבניות עיקריות, המשמשות לחילופין להאצת המלים או להאט נוכל לראות כי המקצבים בנוי

 אותן.

 המקצב תיבות

1, 2, 3, 6, (10  on Quarter) 

 קדמה 

time), 8, 9, 11 nd1, 2, 7, 7 (2 

 

   בתבנית ,1

2, 4, 5, 8, 11, 12 

 

 )סיום השיר( 14 ,10 ,)כהכנה לפזמון ולסיום השיר( 7

רבע או חצימופיע בצירוף של    

3, 6 

 

4, 6  

 בחצי הראשון או השני של התיבה
 

time) nd5, 9, 13, 13 (2 

 מופיע בהאטה של המלים לקראת הסיום 12בתיבה 
 

 

הוא מבודד את המילה מלאו,  השיר נפתח בקדמה כדי לשמור על ההטעמה של המילה "מלאו". - 1שורה 

כפי שהצגתי בתחילת מהשורה הבלתי ממושמעת הזאת ) –כפול טרימטר יאמבי  –כדי להפיק משקל מדוד 

 (:הדברים

   _U  _U   _U   _U  _U  _U 

 ין-נו  י-בי-ק-וי נו בר *, -מי-ס-א 

מכיוון שהקווינטה הנופלת מהמדרגה החמישית למדרגה  "מלאות" או" מקנה תחושה של-המילה "מל

הראשונה יש בה שלימות, הן מבחינה אינטרוואלים )מרווח מושלם, זך(, הן מבחינה טונאלית. דבר זה  

 אסמינו בר, ויקבנו יין". - מלאו"  טרימטריים:השני ההמיסטיכים מאותה מאפשר לבודד 
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חזקה בצורה לא מוצדקת מבחינה פרוזודית. זהבי נהג כך בגלל האות "ו" המילה "ויקבינו" נופלת על פעמה 

הצורך לדחוס את החצי השני של המשפט בתיבה אחת, והוא מפצה על כך בזה שהוא מדגיש את ה"יין" 

 החשוב ע"י סינקופה וצליל ארוך.   

 

מבחינה ריתמית0קצבית כל חצי משפט מוצג 

 –"מלאו אסמינו בר  בתיבה ועומד בפני עצמו.

 ויקבנו יין :

  

, כאשר כל זהבי מכפיל את המילה הומים כדי לפרוש את השורה בצורה נינוחה על שתי תיבות - 7שורה 

חצי שורה תופסת תיבה. "בתינו הומים__הומים מתינוקות___" הארכת ההברות מביאה את חלקי 

 המשפט לסוף התיבה.

יאה "הי" ! ופורש אותם על שתי תיבות זהבי לוקח את שתי המלים "ובהמתנו פורה" 4 הקר - 2שורה 

 מוסיקליות.

המילים הינה בכך שהוא שם הברות על פעמות של רבע וחצי ומותח את  7דרך בה נוקט זהבי למתיחת ה

המילה. על ידי כך הוא מניח הברה לא מוטעמת במקום חזק, אולם עצם האמירה הלא רגילה של הטקסט 

 מטשטשת את הבעיה הלקסיקלית.

:" משתמש זהבי בתבנית הריתמית המתאימה מאיתנו מילים האנפסטיות " תבקשיב- 4שורה 

 , בהמשך הוא עובר לרצף הברתי כדי להתמודד עם המשקל המשתנה.

 האנפסטים שקדמו להם.הדהדות את אין" מ-אין ו~*-המליסמות של "ו~*אף 

עוד__תבקשי__מאיתנו תיבות כנגד שתי השורות "מה  4כדי למלא  -לשמירת הפרופורציות של הלחן 

 מכורה__ואין__ואין__עדיין___", זהבי מכפיל את המלה "ואין".

 ניתוח מלודי, הרמוני וסטרוקטוראלי

 7./.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 :המהלכים המלודיים העיקרייםבבחינה כללית של 

ה אומנם אבל המהלך העיקרי הוא המקבילות לשלושת שורות השיר הראשונות מתחילות בקדמ 1-7תיבות 

 , ומבחינה הרמונית מהטוניקה לדומיננטה.DAמהצלילים 

אנו  7הנמצא קווינטה מעל הפינליס, אולם בתיבה   Aבעניין הקדמה: כאמור, הקדמה פותחת בצליל 

-הנמוך ! כפי שראינו גם בשירים אחרים של זהבי, הוא משתמש במנעד ההיפו  Aמוצאים גם את הצליל 

 לי של הסולם.אאו

הגבוה המהורמן פעם כדרגה   Dההלחנה הראשונה לשני השורות האחרונות הליכה מהצליל  /2-1תיבות 

 .יר את השורה פתוחה. ומקבל דרגה מדיאנטיתאהמש – A, אל הצליל VIראשונה ובהמשך המיידי כדרגה 
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של המשפט הקודם, אלי   Aבהן מולחן סוף השיר פעם נוספת, אנו מוצאים ירידה מהצליל  11-14תיבות 

כמו גם בשירים קודמים, גם בשיר זה מחזיר אותנו זהבי לאדמה "המכורה"  הסיום על פינליס רה.

 האהובה.

 עוד עניינים מלודיים0הרמוניים

, 2מתחיל זהבי בקפיצה של קווינטה בירידה, וכן בקדמה לתיבה  1מרווחים מלודיים: בקדמה לתיבה 

 .5בעליה בתיבה  הקפיצה מתרחבת לספטימה קטנה

 

( , אך ההגעה לצליל מתבצעת BbA -מ דוגמאההגעה לצלילים נעשית מלמעלה בצורה סטרוקטוראלית )ל

וכך נוהג זהבי להגיע לצלילים סטרוקטוראליים   מלודית מלמטה.

או ע"י שכן עליון:  ע"י צלילי שכן תחתון כדוגמת: 

. 

 AGFרגה מהצליל הסטרוקטוראלי, כדוגמת הירידה צורת קישוט מקובלת אצל זהבי, הינה עליה מד

 . -המוצגת כ

 זהבי משתמש בדרגות שניוניות, וקצב החילוף ההרמוני של הדרגות הינו גבוה.
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 לסיכום:

, וייתכן ואף לא נכתב בתחילה כשיר אלא כטקסט0פואמה ממושקל איננוהטקסט שלו מדובר בשיר ש

המבנה הפרוזודי המשתנה, והוא מצליח במידה רבה לשמור על להקראה בקיבוץ. זהבי נאלץ להתמודד עם 

המבנה של ההטעמות הלקסיקליות ועל משמעות תוכן השיר. המנגינה הסוחפת היא שהפכה את הלחן 

 לפופולארי ולרקיד והוא משמש בהרבה מעגלי הורה ובטקסי חג של שבועות וכדומה בקיבוצים ובבתי ספר.

, אין הדבר כך ! מנעד השיר הינו רחב, והקפיצות המלודיות שבו אינן למרות שלכאורה מדובר בלחן פשוט

 פשוטות לשירה כדוגמת "ובהמתנו פורה" בקפיצה של ספטימה קטנה.

למרות הנטייה האישית שלי לסווג את השיר בכיוון השיר הקל והריקוד העממי, ניתן לומר שיש בשיר גם 

  מר" קל ואיכותי.אלמנטים אומנותיים, והוא בהחלט מהווה "פנינת ז

נובע מהטיפול הפרוזודי המעניין,  הספק שלי בדבר שיוכו רק לתחום הזמר הקל ולא ל"תחום האפור"

מההבנייה הלא שגרתית של מקצב מפעים, מהמלודיה המאורגנת, מהפרופורציה היפה ומהחשיבה 

 הקומפוזיציונית הרצינית שהשקיע זהבי בעיצוב השיר.
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 גוניםישתלתם נ

 שטייןפניה ברגמלים: 

 .7/5/1345 52לפי מוטי זעירא 7/4/134551לפי תיארוך ארכיון נען המופיע באתר "זמרשת" שנת הלחנה: 
 7./1.א.5ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 על השיר

 :  53מספר עמוס רודנר

 שלילת" נגד כמחאה, באירופה קורה מה בדיוק ידעו הקיבוצית בתנועה לפחות כאשר, נכתב השיר"

 ".באופיה מאוד" גלותית" מנגינה למילים חיבר, לטקסטים המופלאה ברגישותו זהבי דוד". הגולה

כתבה את השיר  (/1/2 -עלתה לישראל ב ,מקיבוץ גבת)שפניה ברגנשטיין מסופר  54בספרו של מוטי זעירא

, בעת שהידיעות על השמדת העם היהודי באירופה כבר היו לוודאות 1/44בחודשים הראשונים של שנת 

פניה, שהשאירה את כל משפחתה מאחור, ישבה בביתה שבעמק יזרעאל וכתבה שיר געגועים וקינה  עצובה.

 על הוריה ועל עמה שנשמד בפולין.

חן  ,, דפנה זהבי, יהודית רביץ, רונית אופיר, מרגלית צנעני, ליאורהרית סנדריהשיר בוצע ע"י: הגבעטרון, ע

 .ועוד רבים אחריםוויזנברג(   ם)בעיבוד אומנותי של רותי דותן בהדרכת מנחלוי 

 ניתוח פרוזודי:

 .7פזמון *  4 השיר בנוי מארבעה בתים, אשר זהבי הלחין כבית

הרמות אנפסטיות, והשורות  4זוגיות הינן בעלות -האיהמשקל הפואטי הוא אנפסט. כאשר כל השורות 

 הרמות אנפסטיות. 2הזוגיות הינן בעלות 

 

 : הבית

U U        _U U  _   U  U    _U U _ 
 ,ִבי-א  -ו   ִמי-ִא , ִבי ִנים-גּו-נִ  ֶתם-ַתל  -ש  

U U        _U  U    _   U    U    _ 
 .ִחים-כּו-ש   ִרים-מֹו-ִמז      ִנים-גּו-נִ 

U U        _U   U  _   U   U     _U U _ 
 – ִבי-ב  -ל   ם-א  -ש  -נ   ִנים- ִעי-ַגר; ִנים-ִעי-ַגר  

U U        _U  U    _   U       U    _ 
ה-עַ *    ם   ת   )נדרשת הפוגה בהתחלה להסדרת המשקל(  .ִחים-צֹומ  -ו    ִלים-עֹו הֵׂ
 

 : הפזמון

U U        _U   U       _   U  U      _U U _ 
ה-עַ *    ם   ת   )נדרשת הפוגה בהתחלה להסדרת המשקל( ,ִמי-ד  -ב   רֹות-א -פֹ  ִחים-שֹול   הֵׂ

U   U        _U  U    _U    U    _ 
ר   י-ש   ,ִבים-לּו-ש   ַקי-עֹור  -ב   ֶהם-שֵׂ

U U    _UU  _  U  U   _U U _ 
 ,ִמי-ִא  ִיְך-ַר -ִשי-ו  , ִבי-א  , ָך-ֶני-גּו-נִ 

U U     _U   U   _  U U      _ 
פ  -ב    .ִבים-ש  -ו   ִרים-עֹו-נֵׂ  ִקי-ד 
 

הברתית הינן מתאימות בקלות למשקל -עם קדמה דו 204 -ההסדרה בבשירים קודמים,  הראיתיכפי שגם 

 .יטהאנפס

                                                           
 של המלא האינדקס. זהבי של כתביו סמך על נען בקיבוץ שהוכן אינדקס  מתוך לקוח זהבי של השירים תיארוך 51

 .http://www.zemereshet.co.il/biography.asp?artists_id=47&id=24 -" זמרשת" באתר מופיע השירים
 .20501/45מופיע התאריך  114בספרו של מוטי זעירא ]זעירא: כמו קול של הלב[, עמ' , 52
 http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=394באתר זמרשת:  53
 .115-114שם, עמ'  54
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 נעמוד על הסדרת השיר ע"י המלחין:

   

 :204זהבי מסדר את השיר במשקל מוסיקלי של 

3      .    | 1          .2          .3      |     .1          .2          .3      |  . 1          .2          .3      |     .1          .2          .3       . 

|-גו -בי_________   ני          -א          -מי          ו        -א          בי    ~-נים      -גו -תם________  ני תל     -ש

 1          .2          .3      |     .1          .2          .3      |  . 1          .2          .3      |     .1          .2          .3       . 

 -עי -חים_________________________     גר         -כו        -~   ש-רים          -מו       -נים        מז 7

 1          .2          .3      |     .1          .2          .3      |  . 1          .2          .3      |     .1          .2          .3       . 

 -בי________     ע           -ב          -ל אם                -ש           -~   נ-נים   -עי  -נים________   גר 2

 1          .2          .3      |     .1          .2          .3      |  . 1          .2          .3      |     .1          .2          .3       . 

 -ם_________________________     ע~ חי-צומ           -~   ו-לים           -תה        הם        עו 4

 

 פזמון

 1          .2          .3      |     .1          .2          .3      |  . 1          .2          .3      |     .1          .2          .3       . 

 -שי-~     מי________    שר   -~    ד   -~    ב  -רו       -חים________  פא -תה_________ הם שול 5

 1          .2          .3      |     .1          .2          .3      |  . 1          .2          .3      |     .1          .2          .3       . 

 -גו -ניבים_________________________      -לו  -קי_________  ש  -עור  -הם_________ ב 7

 1          .2          .3      |     .1          .2          .3      |  . 1          .2          .3      |     .1          .2          .3       . 

 -דפ -_      ב~    מי_______    -~   א  -~    יך   -ר  -שי   -בי_________  ו           -ך          א          -ני 2

 1          .2          .3      |     .1          .2          .3      |  . 1          .2          .3      |     .1          .2          .3       . 

 __~ בים________________________  -ש           -רים        ן         -עו          -קי          נ 9

 

 

 

 

 הערה כללית:

תיבות, נראה שתחילת כל תיבה  4אם נסתכל על המבנה של הבית בדרך בו הצגתי אותו כך שכל שורה מקבלת 

 שנייה מצויינת ע"י קישוט ! 

 

 הבית

זהבי מפריד את המילה "שתלתם" מהניגונים, ובכך משהה את ההמשך והמאזין יכול לחשוב כי  – 1בשורה 

עם המילה "גרעינים",  2סידור זה קורה גם בשורה  מדובר אולי בצמחים...שהרי ניגונים לא דרכם להישתל.

 שחוזרת על עצמה, ומבהירה באילו גרעינים מדובר. ולכן ההסדרה מתקבלת.
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 : "גרועה"האנספתי בצירוף של שמיניות 4 חצי יוצרת הסדרה ת הטקסט לסדר א ,לכאורה

 

 :, כדוגמתזהבי מאריך חלק מההברות וחלק מהן פורס על גבי רבעים

 

 זהבי יוצר שני דגמים של הסדרה:

 331דגם א' שורות 

  

 _______ 4 קדמה למשפט הבא( ____ 4 רצף הברות עם הארכה ת סיום)מילה עם הארכ

 342שורות דגם ב' 

 בונה דגם של  זהבי

  

 )רצף הברתי  4 הארכה______ 4 קדמה למשפט הבא(

זהבי מאריך את סיומת המילה "שכוחים", דבר המדגיש את  – 7סוג זה של הסדרה מתקבלת נכון בשורה 

 תיימת במילה "צומחים", ההארכה מבטאת את תהליך הצמיחה המתמשך.סהמ 4הנוסטלגיה. וכן בשורה 

 הפזמון

 547זהבי בונה דגם שלישי לשורות 

 365דגם ג' שורות 

 

 הפיסוק הבא 5ע"י זה מתקבל בשורה 

 פיסוק זה בהחלט מתאים לפרשנות הטקסט. –"עתה, הם שולחים, פארות בדמי" 

 את רצף הגיון הטקסט, , סוג הסדרה זה פחות מתאים שכן הוא חותך 7בשורה 

 "שרשיהם___בעורקי____שלובים" ת:האנפסטית המובהק דוגמאכאן אנו מוצאים את ה
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 ההסדרה שונה: 7בשורה 

דבר המסתדר עם היחס השווה בין תרומת האם ותרומת האב  – זהבי בונה את המפשט בשני חלקים שווים

 לילד שבלבו שתלו את הניגונים.

 "ניגוניך אבי____, ושירייך אמי_____"

 

הטקסט, ומשאיר את המילה "שבים" כמעין "הווה ף צדבר המסדיר את ר הוא חוזר לדגם ב'. 9בשורה 

 מתמשך".

 לסיכום:

י. אולם הדרך בה זהבי משלב בין הדגמים השונים טמסתדרת בקלות עם המשקל האנפס 204 -ההסדרה ב

, הוא יוצר מבנה פרופורציונאלי ותורם תרומה ניכרת שהוצגו לעיל יוצר עניין ורגולציה בסידור ההברות

 .55להפנמת הטקסט

 ח מלודי, הרמוני וסטרוקטוראליניתו

 7./1.א.5ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 מבנה ופרופורציה

 תיבות: 4מקבלת  שורות בצורה "מרובעת" כך שכל שורת טקסטהזהבי מסדר את 

 תיבות( 4מקבלת  ת טקסט)כל שור 147מקבילות לשורות  1-9תיבות 

 תיבות( 4מקבלת שורת טקסט )כל  244מקבילות לשורות  17-/תיבות 

 תיבות( 4מקבלת שורת טקסט )כל  547מקבילות לשורות  12-74תיבות 

 תיבות( 4מקבלת שורת טקסט )כל  249מקבילות לשורות  75-27תיבות 

 על המלודיה

של רבי. בין המאפיינים נמצא את המשקל של  56השיר בנוי כניגון חסידי מתון, כפי שהחסידים שרים ב"תיש"

 –ובל בסוג ניגונים זה )כדוגמת: "ניגון הבעל שם טוב"(; העלייה המבנית בגובה הצליל ממנעד נמוך מק 204

הצלילים  מעצים את תחושת החווייה המיסטית. ,גבוה  המציין עליית מדרגה רוחניתמבוסס טוניקה, לאזור 

המסולסלים0מעוטרים אף מדגישים עוד יותר את מהות הניגון החסידי. בנוסף, גלי העלייה והירידה המלודיים 

 שורים אף הם לצורת הניגון החסידי.הגדולים, ק

 

מסביר שהבחירה בסולם המינורי מבליטה מאד את במאמרו "ברק השמים תפילת האדם"  57אריאל הירשפלד

מיוחד ע"י הבלטת הטרצה הראשונה בעליה(. בנוסף הוא מצביע על ההנמכה של הצליל נימת העצב של השיר )ב

 המוביל לפינאליס, דבר שצובע את השיר בקו מזרח אירופאי.

אמנם  ." "אהבה רבה"58גם ב"שטייגעראת הירידה לפינאליס דרך המדרגה השנייה המונמכת אנו מוצאים 

אך דרך ההגעה לקדנצות הינה אופיינית לניגון החסידי זהבי לא הלחין את השיר בשטייגר "אהבה רבה", 

 כלייזמרי.

                                                           
כשהשיר מושר או מוקרא, עובר זמן עד שהמאזין קולט את הטקסט. הסדרה נכונה, עוזרת להבנת הטקסט  55

 ולפרשנותו בתהליך השמיעה.
לחסידים בה מושרים  שולחן. הרבי החסידי עורך בערבי שבת ובחגים התוועדות –המילה "תיש" ביידיש משמעה  56

 לחנים וניגונים של החסידות.
 ["האדם תפילת, השמיים ברק"הירשפלד, ] 57

"שטייגער" הינו שם כולל למודוסים הנמצאים בשימוש בחזנות ובמוסיקה כלית אירופאית, ובעיקר מזרח  58
על מנעד הגדול  אירופאית. השימוש במודוס כולל הן את השימוש בצלילים סולמיים מסוימים העשויים להתפרס

 מאוקטבה, והן במוטיבים מלודיים ואפילו ריתמיים טיפוסיים.
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 :)ההדגשות שלי( הבאים המוטיבים את  וציינה בחזנות" רבה אהבה" שטייגער על במחקרה 59גולדמן כרמלה

 את ומדגיש, בלעדיה או המוגדלת הסקונדה דרך לפינאליס ירידה עם מופיע – המקשר המוטיב •

 .המסיים אחרי ולעתים הפותח המוטיב לפני מופיע זה מוטיב. הפריגי הסיום

 האקורד בהדגשת לקווינטה או לטרצה מהפינאליס עליה: צורות בשתי מופיע - הפותח המוטיב •

 .מינורי אקורד כסקסט לסקסטה או לקוורט כעולה או, ורי'המז

 .הטרצה על מסתיים המקרים בכל כמעט – האמצעית הקדנצה מוטיב •

 .טוניקה הסוב על מסתיימים לרוב – המבשרים המוטיבים •

, מהקוורטה ולעתים המוגדלת הסקונדה דרך לפעמים, לפינאליס יורד – המסיים המוטיב •

 .המוגדלת הסקונדה ללא המבשר מהצליל או מהטרצה

עמדתי אף אני על כך שבניגון , 60בעבודת התיזה שלי על שטייגער "אהבה רבה" במוסיקה הכלייזמרית

ירידה מתחת לצליל הפינאליס, והגעה לסיום משפט0פראזה ע"י שכן עליון הגבוה בחצי  הכלייזמרי אנו מוצאים

 . 21, ותיבה /1-/בתיבות  'שערעלע' ידישאי בניגון הכלייזמרי דוגמאטון מהפינאליס, ושכן תחתון. ל

צליל הפינאליס עלול שלא להיתפס כטוניקה. אצל זהבי בשיר "ניגונים" הטוניקה ברורה וההגעה  ב'שערעלע'

 מתבצעת רק מלמעלה.

 

                                                           
", אירופה מזרח יהודי אצל עם ובזמר, חסידים בשירי, בחזנות, תפילות בנוסחי' רבה אהבה' שטייגר, "גולדמן. כ 59

 (157)עמוד  .1//1, אביב-תל אוניברסיטת, גמר עבודת
 העשרים המאה  של הראשונה במחצית הכליזמרית במוסיקה בהופעתו" רבה אהבה" השטייגעראיתן, "-בר א. 60

 .7//7", עבודת גמר, האוניברסיטה העברית, ירושלים ב"ובארה ישראל-בארץ
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 כדי לשמור על המבנה האנפסטי השיר מתחיל בקדמה דו הברתית.

 .GC השורה הראשונה מצליל הדומיננטה אל הפינליס : 1-4תיבות 

 ים, שמחלחלים עד לבסיס החיים של הילד.כמבטאת את הניגונים ששתלו והשקו ההור  

המשאיר את  Ebהשורה השנייה נשארת על אקורד הטוניקה, אך עולה לצליל הטרצה  : 4-9תיבות 

 תוח.פהמשפט   

שני המשפטים הראשונים נמצאים באזור הטוניקלי. המלים "ניגונים" ו"מזמורים" מקבלים קישוט0סלסול 

 המצייר את מהות הניגון החסידי.

 

יורדת סולמית השורה השלישית מתחילה באותה המנגינה שפתח השיר אלא שהפעם היא  : 17-/בות תי

 שבשורה הרביעית יהווה "שכן תחתון" להגעה לטוניקה. .Bbלצליל הסוב טוניקה   

יקה" או "שכן תחתון" סטרוטוראלי, וזאת , כ"סוב טונBbC -השורה הרביעית עולה מ : 17-17תיבות 

 העליון המקושט המגיע בסוף המשפט. במקביל לשכן  

   

 

 מתאר יפה את ההתפתחות של הלחן : 61אריאל הירשפלד  

"( שכוחים)" התודעה לסף מתחת, העבר מן הבאה כאידיאה", מבחוץ" בניגון עוסק פניה של שירה"

 מרגשת בצורה המגיב מהלך הראשון בבית בונה זהבי. אדמה היה כאילו, כזרעים, ממש בגוף ונשתלת

 מעין באה" שתלתם" המילה של הקטן העלייה מוטיב אחרי. בתודעה השכוח של ההתעוררות לנקודת

 ועוד עוד חוזר הזה והקישוט", ניגונים" למילה שנוסף הקטן בקישוט חסידי ניגון של אונומטופיאה

 המילים שבין הפנימית הזיקה את ובונה" וצומחים עולים"ו" גרעינים", "מזמורים" למילים בזיקה

", לבבי" במילה היא, השיר ושל הבית של, ביותר הגדולה הירידה". ניגונים"מ כולן הנובעות, הללו

 והעמוק התוכי, הנמוך הוא הלב: הלב מן לנבוע העתידה הצמיחה פרספקטיבת את הבונה והיא

 על דווקא, ארוכה בירידה מסתיים הראשון הבית. היסודי בטון המסומן התודעה מסף עמוק. ביותר

 לרדת זהבי בחר מדוע לתהות היה צריך, כאן מסתיים השיר היה אם". וצומחים עולים" המילים

 את זהבי בנה שלקראתה הפריצה את מגלה השני הבית של פתיחתו אבל, האלה המילים על דווקא

 שבפרופורציות, שלמה אוקטבה של עלייה בונה הוא", שולחים הם עתה" במילים, כאן: כולו המהלך

 .ענק כזינוק מוחשת היא( בלבד צלילים 5 של במסגרת התנהל כאן עד השיר כל) כאן עד שנבנו

 הנוסקת למלודיה כאן מצטרפות, השר האדם מן כאן הנדרשת הגדולה הנשימה, הרגיסטר החלפת

 מקבילים שענפיו עץ שהיא עד – הנפש מתוך המוזיקה של הצמיחה בקיעת את בצלילים ובונה פתאום

 ".שבשיר המטאפורה פי על – כולם הדם ונימי לעורקים

 

                                                           
 .122-/14[, עמ' "האדם תפילת, השמיים ברק"הירשפלד, ] 61
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 .קפיצה באוקטבה :  12 -קדמה ל

 קפיצה באוקטבה ובמרווחים גדולים מצאנו בשירים נוספים של זהבי כגון "הליכה   

הקפיצה הגדולה איננה פשוטה לשירת רבים, ודורשת , "מלאו אסמינו בר". לקיסריה"  

 מיומנות קולית.  

מבחינת המשמעות "עתה הם שולחים פארות בדמי", הקפיצה ממחישה את ההשפעה של   

 העבר הרחוק להווה הנוכח.  

 הבאה, מכוונת השהיה של בנייה אפוא הוא בירידה הראשון הבית סיוםלפי דברי הירשפלד,   

 ההתפרצות לפני הבאה, והנביטה החניטה, הסמויה הצמיחה את המוזיקה בכלי לצייר  

 .ויההגל  

 

 .Bb-Ab-G, אך יורד אליו G -עדיין נשאר ב 71-74. ומתיבה CG -יורד מ : /12-7תיבות 

 ט נשאר פתוח.המשפ  

 , חזרה לטוניקה. GC -יורדות מ : 75-27תיבות 

 במלים "ניגוניך אבי", ו"שירייך אמי", אנו מוצאים אתנחתא זהה בגובה ובאורך על המילים  

 המציין את תרומתן השווה."אמי" ו"אבי", דבר   

עושה  אולם לקראת ההגעה לסוף, זהבי ירידה סטרוקטוראלית בצלילים,אנו מוצאים   

 בדומה למה שראינו , כדי לעטר את הפינליס.Db -ו Bbשימוש בצליל "שכן תחתון ועליון" =   

 לעיל. דוגמאשהוצגו ב 15-17בתיבות   

 

 )"פארות בדמי"( /7-/1)"ושירייך אמי"( בהשוואה לתיבות  72-79ועוד הארה מדבריו של הירשפלד) על תיבות 

 

 את מלחין הוא שבו האופן והיא – השיר למילות זהבי שמוסיף אחת הארה על להצביע עוד יש

", אבי ניגוניך" של הפראזה על חזרה אלא אינה אלה למילים המוקדשת הפראזה". אמי ושירייך"

 חורגים האם שירי: דק לעידון במוזיקה הופך, נרדפת חזרה אלא מהווה אינו שבמילים מה אבל

", בדמי פארות" של הפראזה על חוזרים כשהם, יותר רב ביופי ומסתלסלים צומחים, האב מניגוני

 ".שבדם המתרוננת הענפים לצמיחת האחראית זו היא האם כאילו

 

 לסיכום:

ן ההברות יחס בישל  בין דגמים שוניםהניתן להסדרה קלה. זהבי משלב י, טהכתוב במשקל אנפסמדובר בשיר 

רגישותו של עניין מחד וסידור רגולטיבי מאידך בהסדרת הטקסט.  להפוגות ולהארכות הטקסט. דבר היוצר

. המלודיה זהבי לטקסט, באה לידי ביטוי בעיקר באופן הארכת ההברות וחלוקתן על פני המשקל המשולש

גימה את יכולת ההפנמה וההתחדשות של זהבי המצליח המוקפדת, המשלבת אלמנטים של ניגון חסידי, מד

בדרך  לצבוע את המלים ממש  מצליחה המנגינה .עצמאייםלשלב בין מסורות עתיקות לקווי אופי מלודיים 

בהכנה לקפיצה הבאה לידי ביטוי  אמתית, ואף יתרה מכך היא מצליחה לייצר תגובה רגשית המפרשת אותן

בין  הקשר מצביע על השיר בהחלט . העדין, ובהנמכת המדרגה השנייה, בקישוט ובקפיצה עצמה אוטקבהל

, לבית היהודי, לעיירה היהודית, ולניגון החסידי  לעבר הנמצא בגולה "השיר הארץ הישראליההווה של "

 עשרה. -הנמצאים במאה התשע

 

 הירידה בין היחס את המתאר מטאפיזי בפקיד משמשים והיורדים העולים המלודיים הקווים כאן םג

אם נוסיף לכל אלה את תחושת הפרופורציה  "ועולים צומחים הם עתה" במילים העולה הקו למשל, והצמיחה

  לתבנית השיר אוכל בהחלט לשייך את השיר לתחום האפור שבין אומנותי לעממי.
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במאמרו "ברק השמים תפילת  הירשפלד אריאל של מדבריו שוב אביא, זהבי דוד על הפרק ולסיכום

 (:שלי ההדגשה)"האדם

 היא אלא, ההווה מן נוסטלגית נסיגה איננה, במיטבו כשהוא, הישראלי השיר של הארכאיות"

 היופי לאידיאת תקף בסיס באמצעותו לכונן כדי המוזיקלי העבר אל ותקיפה חיונית נסיגה

 הוא ומקומה הזאת המאה הוא שזמנה המובהקת האמנותית כמוזיקה שלא. הישראלי המוזיקלי

 היה וניסיונו בתוכו החיים ולחוויות למקום מחויב היה הישראלי השיר, יורק ובניו בווינה

 עולמםל להתאים חייב היה הוא כך ולשם ,באמת מושר ולהיות להיקלט היה חייב הוא: אמפירי

 נבעה חיוניותו וכל עשרה התשע במאה נטוע היה הזה והעולם, אותו השרים של האמיתי הרוחני

 .ממנו

 אלא, הגבוהה האמנות אחרי צעדים שני תמיד הצועדת, פופולרית אמנות של רגיל מקרה זה אין

 גם ניכר הזה המיוחד הזמן של רישומו. הישראלית התרבות של זמנה שהוא זמן בועת של מקרה

, הישראלית בתרבות ביותר והמשפיעים הבולטים והסופרים המשוררים מן כמה של ביצירתם

 אלא האמנותית המוזיקה של נגרר ספח אינו הישראלי השיר. וגרוסמן עוז, וגולדברג אלתרמן כמו

 הזה באתגר עמד והוא ותפקיד סגנון של מסורת ולהעמיד להצליח שהוכרח עצמאי מדיום הוא

 . מאד מרשים באופן

, הקלאסי האירופי – אותו שבנו הסגנונות ערב. במקום קשור להיות הצליח הישראלי השיר

 מפני, הזאת הקביעה את ממוטט אינו, והערבי המזרחי – והיום, החסידי היהודי, הרוסי העממי

, וזמן מקום של במינו יחיד בהקשר ושתולים הזר ההיסטורי מזמנם תלושים האלה שהסגנונות

 שהייתה הדקה המסורת את אפילו החסרה, הישראלי השיר של המוזיקה. כאן החיים של כמצבם

 הישראלית התרבות של התרבותיים המקורות שבין והפיצול הזרות את חושפת, העברית לספרות

 אידיאית שאינה וקיומית רגשית אמת מגלה היא מכך פחות לא אבל, שלהן האמיתית בעוצמה

 ."בדיה ואינה
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 משה וילנסקיג. 

 

 השירים שנבחרו לבחינה:

 בלדה על מעין וים 

 צריך לצלצל פעמיים 

 כלניות 

 נומה בן 

 הטנדר נוסע 

 לימון וצלחת 

 הקרב האחרון 

 היו זמנים 

 שיר ערש נגבי 

 מול הר סיני 

את השירים והעיבוד  , אלא אם כן נכתב אחרת בפירוש.1'משה וילנסקי זר כלניות' ם מהספרהתווים לקוחי

 ר כתב וילנסקי בעצמו.לפסנת

למד קומופזיציה וניצוח ,  7991-7971,  נולד בוורשה, פולין, חי בין השנים 2משה וילנסקי :על המלחין

עלה לישראל. ניגן כפסנתרן בתיאטרון 'המטאטא', התוודע  7991 -בקונסרבטוריון בוורשה,. עם סיום לימודיו ב

ים בסגנון תימני. כתב מוסיקה לסרטים, לתיאטרון לזמרת התימנית אסתר גמליאלית, וכתב לה כמה שיר

 המטאטא שם פגש את שושנה דמארי, שהפכה למבצעת העיקרית של שיריו. הלחין מאות שירים, ומחזות זמר.

 על רשימת השירים המופיעים אצל נתן שחר ויעל רשף:

השירים. כך יוצא  בהם הופיעו 7991עד שנת   נתן שחר מבסס את הקורפוס שלו, על  פרסומים ושירונים

היו זמנים, הקרב האחרון, נומה בן,  – שירים של וילנסקי שהופיעו בפרסומים שמונהשהוא מונה רק 

 –. יעל רשף מציינת ברשימותיה רק שני שירים הצ'יזבאט, פינג'אן, שולמית, בת שבע, שיר הטייסים

 "כלניות", ו"נומה בן".

ר העברי, נמנעתי מללכת דווקא בעקבות "הקורפוס" כפי מאחר ובחרתי במשה וילנסקי כאחד ממייצגי הזמ

שהוא מיוצג ע"י שחר ורשף, ובמקרה זה חרגתי ממנו. עם זאת רוב השירים נבחרו כאשר תאריך הכתיבה 

 . 7991-7999 -שלהם מתמקד בשנים שלפני קום המדינה ושנות הקמתה מ

 :והעיבודים לתזמורת בעניין הליווי לפסנתר

ם בקביעת ה"פן האומנותי" של השיר, הינו הליווי לפסנתר כפי שנרשם בספר "זר אחד המדדים החשובי

השיר של וילנסקי מופיע בהקלטות בתזמורים סימפוניים . כלניות" או בכתבי יד של וילנסקי שיובאו להלן

 שונים, ובליוויים שונים ומושר בערבי שירה בליווי חופשי בגיטרה, אקורדיון ופסנתר.

 שליווי כפי המבצע את" מחייב" איננו זה ליווי, מהשירים חלק של הכתוב הליווי רותשלמ לציין חשוב

 בלתי חלק איננה התזמורתית הפרטיטורה הללו בשירים !  הליד ביצועי בכל מקובל שוברט של הפסנתר

 של פסנתר גרסת למהלר יש אם גם".  עיבוד" אלא, מהלר של תזמורתי-בליד למשל כמו, מהיצירה נפרד

                                                           
 .7991אביב, -, ספרית מעריב, תלמשה וילנסקי: זר כלניותוילנסקי, מ.  1
2 2008 Oxford University Press 

(Accessed 12 March 2008),  Grove Music OnlineNATAN SHAHAR: 'Wilenskey, Moshe', 
>http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?section=music.42187< 
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 כחלק תיתפס התזמורתית הגרסה עדיין, התזמורתית לגרסה קדמה זו גרסה אם וגם, תזמורתי-ליד אותו

. שונים עיבודים של רב מספר יש ידוע שיר לכל כאשר, העברי בזמר כך לא. היצירה של מזהותה נפרד בלתי

 לי נראה, ודומיהם ארגוב, וילנסקי של במקרה. השיר של המקורית זהותו טמונה היכן השאלה נשאלת

עם זאת, לא נוכל להתעלם מהליווי הכתוב. שכן הוא חושף  .ולפסנתר לקול בגרסאותיהם טמונה שהזהות

 בפנינו רבים מהפנים של וילנסקי. 

 הערות כלליות: 

 במקום שלא מצוין אחרת, שורת תווים ללא מפתח הינה מתווה במפתח סול.

 .7991ית מעריב התווים לקוחים מספרו של וילנסקי : זר כלניות, ספרי

בהקדמה לספר נכתב כי בספר יש מבחר מיצירותיו של וילנסקי, ונראה ממנה כי את הליווי כתב וילנסקי 

 בעצמו והם מצטטים אותו בהקדמה : 

של השיר בשלמותו....עם זאת, השתדלתי לא להקשות על  י"הליווי הוא חלק אינטגראל

 ת המסומנות מעל למלודיה."הפסנתרנים ולהשאיר פתח לאלתור במסגרת ההרמוניו

 

 בשדה הזמר העברי: וילנסקיתפקידו של על 

 

"מאה שנה  – 3לפני העיון בשיריו, הבאתי מדבריו של אריאל הירשפלד שבמאמרו לעיתון הארץ

 כתב: 19/1/1171 -להולדת וילנסקי"  מה

 לה נתן הוא: לאמריקאית ברלין אירווינג שהיה מה הישראלית לתרבות היה וילנסקי"

 אבל, גיבושו שיא אל הביאו הם שאותו" שיר"ה את המציאו לא שניהם. שלה הצליל את

, ביותר המתוחכם, המודע המישור אל אותו המעלה, המזקק הליטוש את לו נתנו שניהם

 לא וילנסקי. ובזמן במקום, למקומם שמחוץ למה, לעולם אותו קשרו שניהם: ובעיקר

, המלודיה ובתחום, ממנו נופל אינו הוא חרתא בחינה בכל אבל, כמובן כברלין התעשר

 . בהרבה עליו עולה הוא, הישראלי הזמר של העיקרים עיקר

 ועולמו ישראל בארץ נולד לא, ההרואי בעידנו הישראלי הזמר מלחיני כרוב, וילנסקי

 מוזיקלי לחינוך זכה הוא הללו המלחינים מרוב בשונה אבל. בה התעצב לא המוזיקלי

 והתמחה, הוורשאי בקונסרבטוריון - ביותר הגבוהה האקדמית רמהוב ומעודן מפותח

 הפכו המזהיר ושכלו רגיל-הבלתי כישרונו בצירוף, הזה הרקע. ובניצוח בקומפוזיציה

 שייך וילנסקי. בעולמה ביותר המתוחכם למוזיקאי, ישראל לארץ עלייתו לאחר, אותו

 בה שהוכשרו ומזרחה אירופה מרכז ילידי יהודים מוזיקאים של מיוחדת לקבוצה

 והבידור התרבות בחרושת והשתלבו, בעיקר לאמריקה, מערבה( ברחו) והיגרו וברוחה

 - ההוליוודית הזוהר בתקופת ביותר הנודעים הוליווד למלחיני היו מהם אחדים. שלה

 שקבעו והם - קורנגולד וולפגנג-ואריך גולד ארנסט, ווקסמן פרנץ, טיומקין דמיטרי

 המוזיקלי העולם על, בגללם, מושתת הזה" צליל"ה". ההוליוודי הצליל" את רבה במידה

 על שלו הווגנריאניים" ליווי"ה ומושגי הזה הצביון השפעת. רומנטי-הפוסט האירופי

 והוא הזאת לקבוצה שייך וילנסקי. אדירה היא, הזה היום עד, העולמי הקולנוע עולם

 . דומה משהו הישראלית לתרבות הביא

. לתזמוריו אלא שיריו למנגינות רק לא להקשיב יש וילנסקי של תחכומו תא להבין כדי

 את חושפת, הנפלאה והמיומנות ההמצאות לברק מעבר, לתזמורת שהכתיבה משום

                                                           
, נכתב לראשונה On line ,"http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1182136.htmlמופיע באינטרנט ב"הארץ.  3
 19/1/1171 -ב
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 מן הקטנה הרועה" של הערפילי בתזמור. המלחין של המוזיקלי האסוציאציות עולם

 העבר אל מבט היא אלא" הו הי הורה" מסוג כלל אינה הזאת המנגינה כי מתגלה" הגיא

 כי מגלה" סבא כפר טנגו" של תזמורו. העירונית למודרניות מבעד המוזיקה של הנאיבי

 הפער את להבליט כדי: מוזיקלית בדיחה וילנסקי הוסיף אלתרמן של המילולית לבדיחה

 מודעותם מסתתרת שבה" )סבא כפר" שבשם הפרובינציאליות לבין הטנגו אנר'ז בין

 את תיזמר הוא!( הבידור בתחום הישראלית העשייה לכל ווילנסקי תרמןאל של החריפה

 בברודוויי מופע מלווה הוא כאילו, ומבריק מוגזם, במיוחד גרנדיוזי בנוסח שלו הטנגו

 ".דקו-האר בימי

בעיון מדוקדק בשיריו של וילנסקי, בחרתי להביא כמה מסקנות  מדבריה של ציפי  שאתחיללפני 

 :)ההדגשות הינן שלי(ההרמונית של וילנסקי ביחס לשפתו 4פליישר

 חסר מודוסים בשילוב משופעת שפתו זאת ועם, בישראל הקלה המוזיקה חלוץ הוא וילנסקי משה

 אותנו מפתיע המלחין. ההלחנה בשרביט עושה שהוא מה לכל מחבריו יותר מודע הוא. תקדים

 . קוריתמ מלודית בדרך התופעות בין לשזור מפליא כשהוא מחדש שיר בכל

 השישי בצליל משופע המודאלי המינור. ביותר הנפוצה התופעה זוהי - המודוסים שעטנז .א

מופיע במינור )ולא ה הדומיננטה סולם אל קפיצה כקרש והן דורי כסממן הן המשמש המוגבה

 שטייגר/מודוס תולדת המוגדלת הסקונדהפסוקים,  בסופי פריגיות פינות, במז'ור כמקובל(

 לכ, מאידך מתבלים המזרחיים והסלסולים מחד מתבלת הרוסית נוסחהה" , רבה אהבה"

 השיר את פליישר ציפי מביאה לדוגמא. " מהוקצע קומפוזיטורי בשילוב יחד חוברים אלה

 ערש שיר" , סיני הר מול", "ממטרה הורה" ,"אלמונית כיתה", "הגיא מן הקטנה הרועה"

 ". האחרון רבהק"ו" וים מעיין על בלדה", "משלטי יא" ,"נגבי

 והן" כלניות"ב הן. בפזמון ורית'המז הטוניקה אל בבית המינורית הטוניקה מן המעבר .ב

 במודע ספג הוא זו הרמונית שתכונה סיפר וילנסקי. מאוד התופעה מאוד בולטת" דצמבר"ב

 . לפסנתר שופן של במוזיקה רבות לעיין נהג הוא. משופן

 . אלו הרמוניות גם ביטוי לידי באות" דצמבר"וב" כלניות"ב. אזיות'ג הרמוניות .ג

 .סימטריות בלתי לפראזות חשש ללא המוטיב פיתוח: המלודיה בתחום .ד

 המלודיות ".וים מעיין על בלדה" "משלטי יא" בשירים למשל זאת עשה בעקביות

 של ברוחו האחידה והאווירה, ועוד עוד מתעצם אשר פותח מוטיב אותו עם מתגלגלות

 ". נוסע הטנדר" השיר היא אחרת דוגמא. אורכו לכל בהיט נשמרת ושיר שיר כל

 למבנה ביודעין מוחלט צידוק יש תמיד, מאוד בהירה וילנסקי של חשיבתו. הצורה בתחום .ה

 . מבנים סוגי שלושה לאבחן ניתן, ללחן בוחר שהוא

 "(, נגבי ערש שיר", "דצמבר", "האחרון הקרב: "למשל) ופזמון בית - חלקי דו

 "( הגיא מן הקטנה הרועה", "נוסע הטנדר", "כלניות" :למשל) חלקי תלת

 "(.ממטרה הורה", "וים מעיין על בלדה: "למשל) אחת בהמשכיות

 

 

 

                                                           
 (. 919-991עמ'  71תו, כפר סבא, תשס"ה )פרק -)כרך ב'(, אור הירמון שיריםציפי פליישר,  4
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 בלדה על מעין וים

 מלחין: משה וילנסקי

 מלים: יחיאל מוהר

 7.9.א.9ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 מבנה השיר:

 בין בית לבית. טרופיים עם פזמוןשלושה בתים ס

 שורות הנחלקות ביניהם לשניים, הפזמון בין ארבע שורות. 71כל בית בן 

 משל ליחיד ולחברה הסובבת, בין הרצון לייחוד, לבין הרצון להיטמעות ברוב.נושא השיר בנוי כ

 

 חריזה:

 חריזה ברמת השורה -  כחולים(-מעיין, צלולים-שורות ראשונות )ישן 1 בית: 

 חריזה ברמת הבית הפנימי - שובב, דגן, נתן(-נחרזת עם שורה שישית. )זהבשורה שלישית,  

 כל סוף שורה נחרז )המה, חמה, יכמה, אל מה( פזמון:

 

 הסדרה וחילוץ:

נלך בעקבות שיטתו של נפתלי ווגנר, בדרך להשוואה בין דרך הקריאה הנורמטיבית של הטקסט, לבין הדרך 

 בה המלחין קורא את הטקסט.

אטי של הבתים הוא טטרמטר יאמבי: בכל שורה ארבע תבניות יאמביות. הניתן להסדרה המשקל הפו

 במשקל זוגי. 

כפי שנראה להלן, וילנסקי מסדיר את הטקסט של הבית של השיר בדרך פשוטה, ומוסיף הפוגות בשורות 

בית הקצרות, כך שיתקבל לנו משקל פואטי פשוט. המורכבות היחידה שנמצא כאן הינה שהטקסט של ה

 מורכב משש שורות, ולא מארבע.

 

         |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9         |     .7          .1          .9          .9          . 

         ≡           -                     =-              ≡           -                    =-                ≡           -                     =-   
 בב_____מ -ין  שו    -ע   -ין    על        מ  -ע  -שן  על  מ   -גון   י      -שן  ני   -גון  י -כם    ני   -שיר  ל     -נ

         |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9         |     .7          .1          .9          .9          . 

         ≡           -                     =-              ≡           -                    =-                ≡           -               =      -   
 הב ___ -חול ז    -על   ל     -לים  מ-לים כחו -יו כחו   -ליו   ה   -לים ג -לים צלו-יו  צלו  -מיו  ה        

 

 
מעניין שדווקא בפזמון החוזר, שאמור היה להיות סדיר, מרובע ופשוט בקצביותו נמצא חלק מורכב 

)שש הטעמות לשורה(, כאשר השורה  מבחינת נתוניו הפרוזודיים. לכאורה מדובר בהסקמטר עקבי

 האחרונה כוללת השמטה של מחציתה השנייה של התבנית.

 

    -     -        -      -      -       - 
 6 אבל בעומק נשמתו המה המה

   -    -      -      -      -   - 
 6  –וערגתו שפך לסהר וחמה 

      -    -    -     -    -        -   
 6  נעלם ולחלום יכמהישאף ל

  -       -         -  
 9   ולא ידע אל מה 
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אולם כל זה רק למראית עין, למעשה שתי השורות האמצעיות שונות מהותית מהשורה הראשונה, שכן הם 

 מחלקות באופן ברור לשני חצאים שווים )המיסטיכים( המופרדים באמצעות צזורה(, 

 

                       .9     .     9       |     .7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                                  =-              ≡           -                     =-              ≡            -                    =-   
 ע    -נ   -אף   ל   -מה_____יש       -ח  -ו   הר   -ס -לפך _______     -ש  תו   -ג -ער    -ו                    

                                                     |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9        .  9     |     . 

                                                    ≡           -                     =-              ≡           -                     =-   
 מה________________    -יכ לום   -ח  -ל     -ו לם _____             

 

 לשני המיסטיכים שווים, ואם נעשה כך נקבל תוצאה מוזרה: את השורה הראשונה לא נוכל לחלק 

 "מתו המה המה-/_____-אבל בעומק נש"

ואם ננהג להיפך וננסה לכפות על שתי האמצעיות את ההמשכיות החלה על השורה הראשונה, נשבש את 

 חלוקתן הפנימית, וניכשל בהטעמת יתר של הברות בלתי מתאימות !

 

הראשונה עם האחרות, ע"י שינוי באורך הקדמות )בראשונה נקצר את  להלן ניסיון להסדרת השורה

 הקדמה, ונאריך בשורה האחרונה(.

 

 

                       .9          .9       |     .7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                                  =-              ≡           -                     =-              ≡            -                   =-   
  -תו  ש    -ער   ג   -מה_____  ו   -מה   ה    -תו  ה   -מ -מק נש -עו      -בל   ב  -א     

                                                     |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                                                    ≡            -                    =-              ≡           -                    =-   
 -ע    -נ   -אף ל -מה_______ יש    -ח  -והר     -ס     -פך______ל            

                                                     |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                                                    ≡            -                    =-              ≡           -                    =-   
 דע   אל    -לא   י   -מה______ו    -לום  יכ  -ח   -ל   -לם_______ו            

                                                      |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                                                    ≡            -                    =-              ≡           -                    =-   
 _______________________מה________           

 
 

תיבות של משקל  8-אין זו הסדרה מושלמת, לנוכח ההבדלים בין הקדמות, אך היא מסתכמת במדויק ל

מרובע, ושומרת על דירוג סביר ואינטואיטיבי של ההטעמות.  במקרה זה יש צורך לטפל בתפרים שבין 

 הבית לפזמון ובין הפזמון לבית.

 

 

 גרסתו של וילנסקי שונה:

         |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9              |     . 

         ≡           -                     =-              ≡           -                    =-                 
  -מה_______ו -מה ה  -תו  ה     -מ  -מק נש  -עו   -בל ______ ב   -א  

         |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9              |     . 

         ≡           -                     =-              ≡           -                    =-                 
 -ח  מה______יש   -הר  ו    -ס       -פך______ ל  -תו  ש     -ג -ער        

         |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9              |     . 

         ≡           -                    = -              ≡           -                    =-                 

202



 -מה______ו -לום יכ  -ח    -ל      -לם______ ו   -ע   -נ   -אף   ל         

         |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9        |     .       

         ≡           -                     =-              ≡           -                    =-                 
 מה_______________      אל    דע   אל  מה___    -י  לא          -ו         

 

להתחשב בשיבושי ההטעמה וילנסקי עושה לעצמו את חיים קלים יותר. הוא הופך את הדירוג מבלי 

הנובעים מכך )למשל המילה המלרעית "וערגתו" מוטעמת בתחילתה יותר מאשר בסופה; כך גם לגבי 

המילה "ולחלום", ועוד כהנה וכהנה(. שיבושים אלו אינם חמורים בכלל, מכיוון שאין הוא חוטא בהטעמת 

ירוג בין הטעמה חזקה )=( מילה שאיננה מקבלת הרמה במסגרת המשקל הפואטי, כך שנפגע רק הד

. בנוסף, הוא מסנכרן יפה את השורה הראשונה עם האחרות באמצעות הארכת (≡להטעמה חזקה מאוד )

 ה"אבל", דבר המושך את תשומת הלב לתפנית התוכנית בין הבית לפזמון. 

 

ו המעין מעניינת הזיקה בין הפרוזודיה לתוכן במעבר בין הבית הראשון לפזמון הראשון: כל עוד חי ל

בהרמוניה עם סביבתו גם המשקל הפואטי קלח לו באופן סדיר. כאשר מסתבר שהמעין איננו שמח בחלקו 

 כמצופה ובעומק נשמתו משתוקק לשינוי, הרי שגם המשקל הפואטי נעשה סבוך יותר.

 

 עניינים מוסיקליים:

 

 ליווי:

 ק מלחין שירים אלא מעבד ומתזמר.דבר האופייני מאד לוילנסקי שאיננו רהשיר פותח במנגינה בפסנתר, 

 

 השיר מתחיל בליווי במרקם כוראלי,
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 טה' המחליף בין בס בשמאל ואקורד בימין, -עובר למקצב 'אס

 

 

 וממשיך בפזמון למקצב סינקופטי, המקדם את המנגינה אך מרכך את הליווי.

 

 

 סטרוקטוראלי, הרמוני, מלודי ניתוח

 7.9.א.9ראה נספח  - לעיון בתווי  השיר והניתוח 

 תיבות. 71כל שורת טקסט בבית מקבלת תיבה מוסיקלית, וכך הבית פרוש על 

המשמשת כמקפצה, ונמצאת  ADבשורה הראשונה אנו רואים את העליה בשתי קוורטות : הראשונה 

 (. 1)הסול בתיבה  DG -מתחת לפינאליס, והשנייה הסטרוקטוראלית מ

 ית קצרה הנותנת תחושה של מעין רומנסה. נמצא שימוש בקישוטיות מליסמת

 

 הקפיצות בבית מתבצעות בעיקר במרווחי קוורטה זכה, המהווה מעין מקפצה.
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הנמצא מתחת   Cבשלושת התיבות הראשונות המלודיה עולה בגלים כלפי מעלה, ויורדת לצליל 

ר בסקונדות, עם לפינאליס, ממש כמימיו המפכים של המעין. ההתקדמות של המלודיה נעשית בעיק

 קפיצות מועטות.

 

בגל עולה, במז'וריות המסמלת את המים הכחולים   Fהמלודיה עולה מצליל הטרצה  9-6בתיבות 

 והצלולים, ויורדת חזרה לפינאליס. 

 במדוייק, אולם ההרמוניה משתנה במעט.  7-6חוזרות על המלודיה בתיבות  1-71תיבות 

 

 פזמון: 

 ל V -ה הדרגה את המהווה D7 לאקורד Dm -מ אותנו המעביר,  D לילהצ י"ע מתבצע לפזמון המעבר

Gm. 

 בסולם IV לדרגה הופך, בפזמון הטוניקה את המהווה Gm האקורד: בפשטות מתבצעת לסולם החזרה

      IVII6Vsus 4 V7     I (Dm) Gm (I) =IV המהלך ואז. המקורי

עליה צלילית מרשימה, אולם  79-79נסקי בתיבות על המלים "אבל בעומק נשמתו המה המה" בונה ויל 

, כאילו F#  Gבסופו של דבר העלייה האמיתית הינה רק בחצי טון בין הצלילים הסטרוקטוראליים 

 מבטאים את זה שהשאיפה של המעיין איננה יכולה להתממש.

 

 יון לעלות.מבטאות שוב את הניס 71,78יש ירידה מתחת לטוניקה, ותיבות  76, 79ואכן בתיבות 

 , את ההשלמה עם המצב. FGמבטאות בדשדוש והחזרה על הצלילים  79,11תיבות 

 

 

 .ההרמוני החילוף בקצב האטה יש בפזמון ורק, מאד מהירים בבית ההרמוניים השינויים
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 עקומות ריגוש ורוגע:

 

ו רוגע.  אין תחה שיטה על פיה נוכל לראות מודלים מלודיים המבטאים ריגוש איד"ר דליה כהן, פ

בכוונתי להרחיב כעת בעניין זה, אולם נוכל לראות כיצד המעבר מהבית בעל האופי המתנגן והרומנסי, 

 הופך בפזמון למרגש ומבטא געגועים וכמיהה.

 ות:אדוגמ 

  F#  Gביטוי לכמיהה: )אבל בעומק נשמתו המו המה(, המעבר הסטרוקטוראלי מ  

 

 האנחה" צופנת בחובה ריגוש.  הסקסטה בעלייה לקראת "מוטיב 

 

 . מדגישה את המלים ישאף לנעלם ולחלום יכמה. G -העלייה לספטימה   לאחר הירידה מה 

     

  

 הגבוה, מבטא את המצב ה'לא פתור' של המעיין. D, ולא למשל על הצליל Gהסיום על הצליל  

 

 סיכום:

בר במלחין בעל השכלה מוסיקלית גבוהה. השיר השיר "בלדה על מעין וים" מציג לנו פרופיל מורכב, מדו

מושר גם כשיר עממי, אולם הוא נכתב עבור זמרת מקצועית, וניתן לשיר אותו גם בגורן וגם באולם 

קונצרטים. השיר הינו סטרופי, אולם הוא מציג רמה הרמונית ומלודית גבוהה. השיר מלווה בפסנתר, אולם 

מלווה. מסתבר שרמתו הפואטית של התמליל עצמו היא הליווי נתון גם לפרשנות מאולתרת של ה

שהשפיעה על הכיוון הז'אנרי יותר מאשר מידת השקעתו של המלחין ביצירתיות קצבית. עם זאת 

 המוסיקה מבטאת יפה את משמעות השיר, הן ברמה הפרוזודית, והן בריגוש המוסיקלי. 

שיר אומנותי לעממי. שכן מדובר כאן בשיר  נראה כי שיר זה ראוי לבחינה והגדרה, ב'תחום האפור' שבין

 עממי, הנושא בחובו איכויות אומנותיות. 
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 צריך לצלצל פעמיים

 מלים : נתן אלתרמן

 7999שנת הלחנה: 

 1.9.א.9ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

 על השיר

כותבת כי אתר עיתון "הצופה" בהמופיע באינטרנט ,  משושנה דמארי לימור גריזים מגן, במאמר פרידה
 :  5מילות השיר מבוססות על רגע חיי היום יום של התושבים  )השיר נכתב כתשע שנים לפני קום המדינה(

 

: לחן, אלתרמן נתן: מילים" )פעמיים לצלצל צריך, "למשל, ביותר המפורסמים משיריה "אחד

 ראשית ימי, ימים באותם. ויהמצ הישראלי של יום-היום מחיי קטן רגע תיאר(, וילנסקי משה

 משפחה לדירתם הכניסו ולכן, דירה בעצמם להחזיק יכלו לא רבות משפחות, הצנע ימי, המדינה

 בא אם כי קובעות היו, פרטיות מעט על לשמור וכדי, יחד חיו המשפחות שתי. כשותפה, נוספת

 צריך הוא, 'ב למשפחה אורח מגיע אם ואילו בדלת אחת פעם מצלצל הוא' א למשפחה אורח

 . פעמיים לצלצל

 זיקה לטקסט מקראי

 ו': -, פסוקים ב'ה'המוטיב של הדפיקה שלא נענית" מופיע בשיר השירים  פרק 

ָנה ֲאִני" ר ְוִלִבי, ְישֵׁ ק ּדֹוִדי קֹול; עֵׁ רֹאִשי--ַתָמִתי יֹוָנִתי ַרְעָיִתי ֲאֹחִתי ִלי-ִפְתִחי, דֹופֵׁ , ָטל-ִנְמָלא שֶׁ

יְרִס  ְקוֻּצֹוַתי ת, ָפַשְטִתי ג.  ָלְיָלה יסֵׁ יָכָכה--ֻכָתְנִתי-אֶׁ ָנה, אֵׁ ְלָבשֶׁ ת ָרַחְצִתי; אֶׁ יָכָכה, ַרְגַלי-אֶׁ ם אֵׁ  ד.  ֲאַטְנפֵׁ

ַעי, ַהֹחר-ִמן ָידֹו ָשַלח, ּדֹוִדי ְצְבֹעַתי, מֹור-ָנְטפּו ְוָיַדי; ְלדֹוִדי ִלְפֹתחַ , ֲאִני ַקְמִתי ה.  ָעָליו ָהמּו, ּומֵׁ  ֹורמ ְואֶׁ

ר  ְולֹא ִבַקְשִתיהּו--ְבַדְברֹו ָיְצָאה, ַנְפִשי; ָעָבר ָחַמק ְודֹוִדי, ְלדֹוִדי ֲאִני ָפַתְחִתי ו.  ַהַמְנעּול ַכפֹות, ַעל, ֹעבֵׁ

 ".ָעָנִני ְולֹא ְקָראִתיו, ְמָצאִתיהּו

"לרגע  –האחרון  עבר ונגנז, ושיא הסיפור נמצא בסוף המחזור השני בבית הוחמץהשיר מדבר על רגע ש

 אחרתי לפתוח" ו...דודי חמק עבר

 מבנה וחריזה

 (A+B+C+ Chorus ) X 3 השיר בנוי במחזור משולש של שלושה בתים + פזמון.

, אי פעם, : "תופרת, זוכרת", "מלנהום, היום"הן בבתים והן בפזמון, כדוגמת השורות נחרזות לסירוגין

 ..טעם", "פעמיים, דלתיים", "רגע קט, במבט".

 המחזור השלישי נפתח בבית החוזר על הבית הראשון במחזור הראשון.

 

  

                                                           
5 http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=42248&Word=&gilayon=2651&mador= 

גוני יישארו עימנו -פרידה משושנה דמארי, מלכת הזמר העברי וכלת פרס ישראל, ששיריה וקולה הרב  -"זר כלניות 
 תמיד "
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 עבר, הווה ועתיד

בשיר "היו לילות" של יעקב אורלנד ומרדכי זעירא, גם בשיר "צריך לצלצל פעמיים" אנו כפי שכבר הראיתי 

"אני את פניך  –מוצאים שימוש בסוגי "זמן" שונים. גם כאן נמצא את מוטיב הזכירה : "אני אותם זוכרת" 

 זוכרת".

"תופרת  – (Present Progressive)אלתרמן משתמש בסוגי זמנים שונים. השיר נפתח בהווה "מתמשך" 

 זוכרת היום את העבר.  – . "אני את פניך זוכרת"אני"

בהווה. "אם פעם יהיה  –המילה אמרתי הינה בעבר, הציטוט  –"אמרתי: 'כתובתי היא עדיין כקודם" 

 הווה". ועוד.-במעין "עתיד –עתיד, "תזכור כי בחדר מרגוע" ב –ותבואה" 

 פרוזודיה

טרימטר אמפיבראכי )תבנית תלת הברתית שההברה באמצע מוטעמת(. כאשר שורת השיר מבוסס על 

 ההפוגה בסוף השורה הרביעית מרבעת אותו והופכת אותו כביכול לטטרמטר.

 בית: 
    -         -        -   (U      _     U   U       _U    U        _U) 

ת רֶׁ ת ֲאִני תֹופֶׁ רֶׁ  רת(  -פ  -תו   -ני   ו  -רת     א  -פ  -)תו  ,ְותֹופֶׁ
    -            -          - 

ְחַּדל לֹא ַהָים  ...ִמִלְנֹהם יֶׁ
 

 פזמון:

     -         -        - 
ל ָצִריְך  ,ַפֲעַמִים ְלַצְלצֵׁ
   -         -            - 

ַגע ְלַחכֹות ָצִריְך  ...,ָקט רֶׁ
 

 9/8-ולא ב  6/86 -ב ההפשוט בהסדרה המלחין נוקט , קלות מאד לסידור רגולרי אמפיברכיותשלוש הרמות 

 כדי להשאיר מקום להפוגות.

 
 גרסת המלחין

כפי שציינו קודם, הוא  עם הקדמה.האמפיברכי הסדרה הנורמטיבית של המשקל וילנסקי הולך בעקבות ה

 "מרבע" את הטרימטר ל"טטרמטר" ע"י הוספת הפוגות בסוף השורות המוסיפות מקום "לנשימה".

 
9   6    |7   1   9   9   9   6    |7   1   9    9   9   6   |7   1   9   9   9   6    |7   1    9  9    9   6  | 

  -הום_______   א-לנ -דל מ-ים לא יח  -רת______  ה -פ -תו  -ני   ו -רת  א-פ -תו    

          |7   1   9   9   9   6    |7   1   9    9   9   6   |7   1   9   9   9   6    |7   1    9  9    9   6  | 

 יום________  -יה זה  ה -לו ה-אי  -רת______  כ -כ   -ך  זו -ני -ני  את פ          

 

כמו הבית, בוחר וילנסקי לעבור למרות שהפזמון ממשיך בהטעמות והרמות 
למשקל של ארבעה רבעים, תוך שמירה על התבנית האנפסטית בעזרת יחס 

 של שמיניות ורבעים :

המשקל והקצב מדגישים את הגורל המלווה את המילים "צריך לצלצל 
 פעמיים", כמוטיב ריתמי אוסטינטי.

 

                                                           
 ( וכו'.71/8רבעים מנוקדים ) 9בחלוקה לטריולות,  99/, 6/8המלחין היה יכול לבחור בקלות בהסדרה של  6
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מבצע טרנספורמאציה פשוטה ביותר לכאורה השיר מתמיד באותו משקל של טטרמטר אמפיבראכי. הלחן 

ומאריך את ההברות המוטעמות ובכך מעצים את הטעמתן. בדרך זו נשמע הפזמון קצבי יותר מאשר הלחן 

 והכול טוב ויפה. 

)תבנית ההטעמה של המילה הבודדת(  שהמשקל הלקסיקאליאבל...בעוד שהמשקל הפואטי ממשיך הרי 

מן אמפיבראכיות: "תופרת", "פניך", "זוכרת", "כאילו". משתנה! הבית הראשון משופע במילים שהן עצ

ין המילים יבבית השני מתרבים הצירופים האנפסטיים )"הסחרחר", "המתולתל", "לימים"( אך עד

האמפיברכיות דומיננטיות בנוכחותן )"צחקנו", "תפוח"( וכך גם בשלישי )"אמרתי", "עדין", "כקודם"(. 

המשקל הפואטי איננה סותרת את ההטעמה הלקסיקאלית. אולם  באופן זה התחושה האמפיבראכית של

שתי השורות האחרונות של הבית השלישי מכינות את השינוי שיחול בפזמון. הפזמון מבליט דווקא מילים 

-טוב". מילים אלה מעודדות הלחנה של שתי-אנפסטיות: "לצלצל", "לחכות", "נפתחות", "נפגשים", "ערב

 שינוי המשקל בפזמון.   דבר זה מסביר את את אנפסטיותן. שמינות + רבע שמבליטות 

 

  

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 )הארכת המילה: פעמיים(  ___-___ ים________    צ-מ      -ע  -צל   צל____פ  -ריך___ ל     -צ     

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 ___-קט_____________     ו    -גע   -כות__  ר   -ח  -ריך___ ל 
 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     .     | 
 ___-____ים________   ו-ת    -דל   -חות__ ה   -ת -אז___  נפ 
 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 ___-בט_____________    צ    -מ   -ים___ בש    -ג -___  נפאז 
 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
  ___-מ____ ים________    ל      -ע  -צל   צל____פ  -ריך___ ל 
 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 __-רב     טוב_____________   נכ  -מר___ ע   -לו  -בוא___ ו 
 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 )הארכה: אלייך, בינתיים(  __-___  ים________    כי-ת    -___  יך  בינ-ל   -__  תי  א -נס 
 7          .1      .    9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 )הארכה: עברתי(   רחוב____________     -__ תי   ב-בר     -ע  -בן___ ש 

 

המקצב שנוצר כתוצאה מהמעבר לארבעה רבעים, יוצר תחושה של אובססיביות, כאילו המספרת חוזרת 

 ומנסה להקפיא את הרגע. שוב ושוב על התמונה,

לסירוגין המילים המסתיימות בהברה מלרעית: פעמיים, דלתיים, בינתיים. מקבלות הארכה באמצע 

 המילה.

, בגין המשקל הלקסיקאלי לסיכום וילנסקי הולך בדרך ההסדרה הנורמטיבית בהן בבית והן בפזמון, אולם

ובכך הוא מוסיף עניין לשיר לפזמונים, הוא משנה את המשקל בין הבתים  המשתנה בין הבית לפזמון

תוך כדי זה הוא מרוויח אמירה פרשנית לגבי הוא מייצר קונטרסט בין הבית לפזמון ו–הארוך. בנוסף 

 הדמות שבשיר.
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 )הגרף מופיע בעמוד הבא( ניתוח מלודי, סטרוקטוראלי, הרמוני

 1.9.א.9ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 

הוטלה המשימה להתמודדות עם שלושה בתים הבנויים בצורה על וילנסקי 

זהה מבחינה פרוזודית. לשם כך יש צורך ביצירת עניין בצד המלודי, ה 

 סטרוקטוראלי וההרמוני.

. הוא קופץ לצליל #Fפותח במדרגה המלודית השלישית על  הבית הראשון

A , 

 

 F#  E -אך  מבחינה סטרוקטוראלית הוא יורד בסקונדה מ

 . 

הירידה הצלילית הקטנה כאילו מבהירה, שאמנם בשטח נעשו הרבה דברים, אך בעצם כמעט דבר לא 

נעשה, זה ממחיש את התהליך האין סופי שלה בו היא תופרת ותופרת ללא התוצאה המקווה שהאהוב 

ן , הממשות בהלחנה את השורה "הים לא חדל מלנהום", חוזרים על אותו תהליך אי9-9יחזור.  תיבות 

 סופי. 

, אך הוא  IIIV. לפי הנוסחה המקובלת V -, ומסתיים בI -בשתי השורות המהלך ההרמוני מתחיל ב

 . והמשפט נשאר בציפייה להמשך.I -לדרגה ה –איננו מגיע למנוחה 

. ובשורה הבאה היא מגיע עד #Cמגיעה לסובטוניקה על  9: "אני את פניך זוכרת...". שורה 9-9שורות 

 מוך, אליו הוא מגיע מלמטה הנ Bלצליל 

בו וילנסקי מגיע לצליל סטרוקטוראלי מלמעלה:  הבונה את הבית הראשון זאת בניגוד למהלך המלודי

 

 .F#  E  D  C#  Bבבית הראשון מממש זהבי את הירידה הסטרוקטוראלית 
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, הגבוה  Bצליל )שגם פתח את הבית הראשון( אל ה #Fמתחיל בקפיצה של קוורטה מהצליל  בית השניה

וההגעה לצלילים הסטרוקטוראליים מקבלת 

תבנית מלודית חדשה:  שלושה צלילים חוזרים 

צלילי אקורד מפורק בצורות  9בתוספת 

 כדוגמת:  .שונות

 

 

 

 

מבחינה סטרוקטוראלית, הבית השני הינו די 

, 79בתיבה   Dסטטי, ומלבד ירידה לצליל 

ו . דבר זה כאיל#Fהוא מדשדש על הצליל 

מנציח את הסיפור האידילי שחוזר בצורה 

מקובעת בראשה של הדוברת, על המצב 

ההרמוניה אף היא  האוטופי שהיה בעבר.

 -נמצאת בדרגות המידיאנטות, פותחת ב

VI Bmבסולם המקביל ל( ,- D  )מז'ור

המהווה את  #Fומסיימת בדרגה השלישית 

. למרות שבית זה רובו "חי" B -ל V -הדרגה ה

 , המודולציה האמיתי מתרחשת רק לקראת הפזמון.Bmונאלי של באזור הט

יורד לטסיטורה הנמוכה, ומשלב בין המולדיים המלודיים שהוצגו בשני הבתים הראשונים  הבית השלישי 

 : של צלילים חוזרים בצירוף לירידה בטרצה או אקורד  ואף מוסיף מוטיב נוסף

 

גם נמצא שני גלים  19-91. בתיבות Bם ויורדים המבוססים על אנו מוצאים שני "גלים" עולי, 19-18בתיבות 

, מציינים אולי את המקום של #F. הזחילה וניסיונות ההגעה אל #Fובשני אל  Eהמטפסים ויורדים אל 

 הדוברת, שמנסה להתעלות מהבית השלישי, אל נקודת המוצא הפותחת של הבית הראשון. 

 . #BF -, ובשלישי יש טיפוס חזרה מ#Fהשני נשאר סטטי על , הבית F#  B -הבית הראשון בעצם ירד מ

 

  

 

 

 

 

 בית א          בית ב        בית ג   
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 עשרה תיבות, שתי תיבות לשורה.-בנוי משמונה שורות, ובהתאמה  מלחין וינסקי את הפזמון בשש הפזמון

 , וזו באמצעות המהלך:B Minor -ל D Major -בהגעה לפזמון מבצע וילנסקי מודולציה מ

IVI6 IIV7=GermanV7/VI=VVI=I 

 .#Fהמילה "פעמיים" נשענת על המדרגה הסטרוקטוראלית , ו#F -ל Bמהצליל הפזמון מתחיל בקפיצה 

 .  D -ל Aמתחיל מהלך מלודי היורד בכרומטיות מהצליל  11-91לאחר מכן בתיבות 

AG#  G  F#  E#=F  E  D#  D 

 הגעה לדרגה הראשונה.ההרמוניה מלווה את המהלך בדרגות שניוניות ונאפוליטניות עד ה

 

"ואז נפתחות  –ייתכן והתחכום המלודי/הרמוני מצביע על המורכבות של המבט בין הדוברת לאהוב

 הדלתיים, ואז נפגשים במבט".

, והירידה הינה לפינליס Bשל הפזמון  חוזרות על תחילת הפזמון , אך הפעם הקפיצה היא לצליל  9-8שורות 

 BAGF#  E  Dלים החשובים בירידה: החותם את הפזמון. הצלי Bהחדש 

 .#C, ללא השכן העליון D -מגיעה בקפיצה מ B -ההגעה ל

 ההגעה לקדנצה. הינה  ההרמוניות פשוטות יותר, ומטרתן הדרגות

 הקדנצה למעשה. מינור בסי שהוא בדיעבד מסתבר השיר של ורית'מז-הרה וההתחלה" אינטרו"ה  למרות

 (.77 בתיבה הפותחת הפראזה את החותמת לקדנצה הכוונה) מינורית-סי היא הראשונה המשמעותית

 על הליווי לפסנתר וההרמוניה המורחבת

וילנסקי אינו רק אמן הלחן, הוא גם אומן התזמור והעיבוד. ועיבודיו נכתבו גם עבור אחרים כמרדכי זעירא 

תווים שלפנינו הלקוחים . השיר עובד לתזמורת סימפונית ונבל עם הזמרת שושנה דמארי. ב7ודוד זהבי

 מהספר "זר כלניות", אנו מוצאים עיבודים לפסנתר מלאי משמעות ותוכן ועם זאת קלים לביצוע.

 השיר פותח בהקדמת פסנתר, כפי שנוכל למצוא פעמים רבות אצל גדולי המלחינים כפ. שוברט, ור. שומאן.  

המסיים  פותח  האקורדהשיר(. כאשר שש שמיניות )משקל  -הפתיחה מתחיל בתשע שמיניות, ומסתיימת ב

 .79 -ו 77, 9ההרמוניים  (Tensions), אך מוסיף את כל ה"מתחים" V -בצלילי ה

 

                                                           
 יש שאומרים, שווילנסקי כתב את התווים של שירי מרדכי זעירא. 7
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במהלכים מלודיים פנימיים המשנים את כל גוון האקורד ויוצרים  , המשולבמינימליסטיהשיר פותח בליווי 

 בעזרת הבית הראשון:דגים זאת נתר. אדו שיח עם הפס

 

 הקונטרפונקטי של השירה מול הליווי: הקולהלן, 

 

הדוברת הנעה  , כמומודע ההולך וחוזר-ו של  התתסיפורבדרך משלו, כאילו מספר את הקו המלודי הולך 

הלוך ושוב בקיבעון אין סופי. הקו הקונטרפונקטי יוצר מפגשים דיסוננטיים עם המלודיה  בטלטלות

 ומעשיר אותה.

 

 יר בבית השני נמצא את הקו המלודי והפעם בבאס ! גם בליווי ההרמוני של המשך הש

הוא אקורד  -פשוט אקורד איננו , Bmהאקורד 

הנושא מטען מלודי, ולכן עלינו לפרש את הבאס 

 ובמשמעות קונטרפונקטית ולאן דווקא במובנ

 ההרמוני כשלעצמו:
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 ממש הופכת לקול שני ברור המשך הבית השני, המלודיה הנגדיתב

 

 נסקי נדמה כי לא ניתן לנתק את המנגינה מליווי הפסנתר עמו הזמרת מנהלת דיאלוג.אצל ויל

ה"החרפות"/המתחים ההרמוניים מגיעים בעיקר מהקו הנגדי, אך הם מהווים חלק מהשפה ההרמונית 

 המורחבת של וילנסקי.

 

 

 לסיכום:

הולך בעקבות הבתים מבחינה פרוזודית, גרסת המלחין לסידור הטקסט הינה פשוטה ופרגמטית. הוא 

בל בשירי עם, והפזמונים. וההסדרה הראשונית של שורת הבית מכתיבה את שאר הבתים, כפי שמקו

מון, ישנה התמודדות מעטה עם החרוז הנחרז לסירוגין בהטעמה מלעלית ומלרעית, זפושירים סטרופיים. ב

זור השיר, ואין שינוי  ביניהם אך היא איננה בגדר "דבר חדש". כמו כן, הלחן חוזר שלוש פעמים בכל מח

 כפי שמקובל בשיר האומנותי.

לכאורה, אם היינו מסתפקים בנ"ל, היינו חורצים את דינו של השיר כשיר זמר פשוט. אולם במקרה של 

 השיר הזה, ההרמוניה המתוחכמת, והמלודיה הרגישה מכריעים לכיוון אחר.

השיר וילנסקי מקפיד על שינוי תבניתי של המלודיה נראית לכאורה כפשוטה, אולם בכל אחד מבתי 

עם התפתחות  . B -ו #Fהמלודיה. הנקודות הסטרוקטוראליות בנויות בקפידה, והן מדשדשות בין הצלילים 

מלודית המגיעה לנקודות הסטרוקטוראליות מכיוונים שונים, ויוצרת בבית השלישי, גלים מלודיים 

, מתעלה מבחינה מלודית על בתי השיר ונכנס ו קליט לכאורהשהינהולכים וגדלים. בניגוד לבתים, הפזמון 

לתחכום מלודי קשה לשירת עם, בו אנו מוצאים מודולציה מהבית לפזמון המובילה לירידה כרומטית 

 מהורמנת היטב, וירידה צלילית המביאה לסיום השיר.

גם בביצוע קונצרטנטי. השיר תוזמר ע"י וילנסקי לתזמורת סימפונית עם נבל, והושר ע"י שושנה דמארי 

אמנם בצורה מינימלסטית, אך הוא כולל בתוכו מנגינה קונטרפונקטית מורחבת הליווי לפסנתר כתוב 

 תן לנתק את הליווי בפסנתר מעצם השיר.וג עם המלודיה הראשית, ולא ניאלנהלת דיהמ

השיר הושר פעמים  לאדם מן היישוב לא קל לבצע את השיר ללא תמיכה מקצועית או ליווי בפסנתר, ואכן

ע"י זמרים/מבצעים  מקצועיים כשושנה דמארי, יונית שקד, מירב חזן, שילה פרבר  רבות בצורה אומנתית 

 כל אלה מעמידים את השיר בסקאלת התחום האפור. ועוד.ומאיה בלזיצמן 
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 כלניות

 7998שנת הקלטה:  7999שנת הלחנה: . מלים : נתן אלתרמן

 9.9.א.9ראה נספח  -ם וגרף הניתוחלעיון במילות השיר, התווי

 על השיר:

 .7999 משנת טריאולה תווי השיר הודפסו בהוצאת

"כלניות" הינו אולי השיר המזוהה ביותר עם משה וילנסקי, וודאי עם הזמרת האגדית שושנה דמארי. 

 ידמאר שושנה שלבהקלטה מאוחרת  וכן , ירדנה ארזיאלברשטיין חווה בביצוע של השיר הוקלט גם  

 (, הישראלית הפילהרמונית התזמורת עם) 7981וב( ישראל קול תזמורת עם) 7996ב

כותבת ששיתוף הפעולה בין אלתרמן לוילנסקי החל בשנות  1119, 98נעמה רמות, במאמרה במנעד 

 .משה ואליןשל השלושים בתיאטרון "המטאטא", והמשיך בתיאטרון הרביו והסטירה "לי לה לו" בייסודו 

 :9אשונה נכתב השיר כלניות. בזיכרונותיו מתאר ואלין את הולדת השיר כךלתוכנית הר

החזרות התנהלו במרץ, ורק דבר אחד היה חסר שיר רומנטי לשושנה דמארי. אלתרמן כתב שיר "

בסגנון תימני בשם "גמליאל", שנועד לה ולדייב קאש, שהתייחד בתנועותיו הגרוטסקיות של קאש 

וב לדמאיר רומנס מיוחד, היות ולא התלהב מהופעתה בתוכנית לכת בלבוש חמור, אך לא רצה

הראשונה ולא האמין ביכולתה להגיש רומנס ולהצליח בו. מספר ימים לפני הבכרוה הפציר ואלין 

באלתרמן שלא יאכז אותו והוא נזכר בשיר שכתב בשעתו על כלניות. וילנסקי הלחין את השיר 

פיק ללמוד אותו לפני הבכורה. בזמן הזמן במהירות רבה ככל האפשר, בכדי שדאמרי תס

הראשונה אלכסנדר גרונובסקי אמר לואלין שלמיטב זכרונו המנגינה היא מנגינה ישנה שהוא 

 מכיר מפולין:

ואז החלו הצרות עם שושנה דמארי. היא אמרה שבשום אופן לא תשיר את השיר המוזר הזה, 

צתי לאכוף עליה את רצוני כמנהל מפני שהמילים והמנגינה לא אומרות לה שום דבר. נאל

התיאטרון. בחזרה הכללית קיבל קהל המוזמנים את השיר בצינה ולא נשמעה באולם אפילו 

כפיים אחת. שושנה נשבעה שלא תשיר את "כלניות", אבל עד להצגת הבכורה לא היה לנו -מחיאת

א! הקהל הסנובי תחליף... באין ברירה הרמתי את קולי ופשוט פקדתי עליה לשיר. וראה זה פל

שישב באולם יצא מכליו מרוב התלהבות.. הקהל הכריח את שושנה לחזור לבמה ארבע פעמים 

נה דמארי, הייתה ולהשמיע את "כלניות" פעם נוספת... "כלניות" הפך ללהיט "נצחי"...שוש

תמונותיה התפרסמו בעיתונות והביקורת חלקה שבחים רבים להופעתה  לכוכבת זמר חדשה.

 ."וקולה

 :10לו", כתב וילנסקי-לה-בעקבות תוכנית הטלוויזיה "שרתי לך ארצי", אשר הוקדשה ל"לי

רצונה, כביכול, של שושנה דמארי לשיר אותו -'סיפורו של מר ואלין, החל בחיבור השיר וכלה באי

מצוץ כולו מן האצבע. לא נכון כי השתמשתי בשיר ישן וכאילו התאמתי אותו לטקסט. נכון כי 

זכורה לי העובדה כי בזמן  –ימה מקורית וחדשה לגמרי, וביחס לשושנה דמארי חיברתי נע

שהבאתי את השיר לתיאטרון לשם הדגמה, כל הנוכחים במקום ציינו אותו כישר היפה ביותר 

קיבלת הקהל את  בכל התוכנית, שושנה דמארי קיבלה אותו מיד ושרה אותו. ובהצגת הבכורה

 לשם מה להמציא סיפורים בדויים כשגם המציאות יפה?'הזמרת בשיר זה, בתשואות רמות. 

 

                                                           
לו[, מאמר מקוון -לה-ישראל" ]להלן: רמות, "ראיון עם לי-לו: בימה לרביו בארץ-לה-נעמה רמות,  "ראיון עם לי 8
 (.1119, עורכת: עדינה פורטוביץ )9, גיליון Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online, 'מנעד'ב

 799-796. 7998, ירון גולן, ימים של חול וכוכביםמשה ואלין,  9
 .78(, 11.71.7919משה וילנסקי, "כך נכתב השיר כלניות", הארץ ) 10
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 מבנה וצורה:

 

 A, B, Chorus, C, Chorus   X 3     השיר בנוי בשלושה מחזורים של :

 שורות 9 בית א:

 שורות 9 בית ב : 

 שורות 9+  9  :פזמון

 שורות 9 בית ג: 

 שורות 9+  9 פזמון: 

 

יעקב זעירא ומרדכי בשירים שונים כגון "היו לילות" של פנטמטר יאמבי אותו מצאנו כבר ב התמליל עשוי

הפנטמר היאמבי ווגנר מציג את אורלנד, ו"יצאנו אט" של דוד זהבי וחיים חפר. כאמור בפרקים הקודמים 

של  סידור שונה זוגי של תבניות מאפשר-כולל מספר אי , ועצם זה שהוא 11ניתן להסדרה בצורות שונותכ

 כגון: במקומות שונים ע"י הוספת הפוגות הטקסט 

 

  ***": החופש תם, צריך לצאת לדרך"  - "החופש תם" דפוס

  12הברתית, הפרדה קיצונית בין השורות, פרופיל ריתמי שטוח-קדמה חד

        7       .1         .9          .9     |    .7        .1         .9            .9    . 
        ≡        -                     =-           ≡           -                       =-    

 ____רך______-ד|   -צאת ל-ריך ל -פש תם,צ-חו|  -ה

 

  "יצאנו אט **, חיוור היה הלילה***"...  -דפוס "יצאנו אט" 

 .סימטריים: הראשון קצר, השני ארוךחלוקת השורה לשני רצפים בלתי 

 הברתית.-יקוד ההרמה השנייה, הקדמה תלתצמד ההפוגות מחזק את מ

    9           7    .1       .9      .9        .7      .1    .9   . 
    -            ≡    -                =-         ≡      -     = 
 יל ____ ,-ל|  -יה ה-וור ה-,חי _ אטנו |  -צא-י
 
 

 דור השיר.להלן נראה באילו דפוסים בחר המלחין לסי

קאלית מוסדרת ע"י ההרמות היאמביות למרות שכשלעצמה מבחינה לקסי בשיר כלניות, המילה 'כלניות'

 . וכך נוצרות לנו שתי הרמות על מילה אחת:יש לה הטעמה אחת על ההברה 'יות'

    _       _ 
 ות -ני-ל-כ

 

, 'תפרחנה', 'תסערנה', : 'תדעכנה'בנות שלוש הברותות זמתחרמילים  בכמהאלתרמן משתמש בנוסף 

מן "מניע" את רכמו כן אלת , מדובר כאן ב'חרוז נקבי', כלומר סיום על הברה בלתי מוטעמת.'תבערנה'

 .ני'רואות עיו  כך שהם מקבלים הרמה כמו במילים ' השוואים הנעים,

 

 אדגים את סידור ההברות בפנטמטר היאמבי בבתים השונים:

 
 

  

                                                           
 . 87-79]ווגנר: הפנטמטר היאמבי[, עמ'  11
 .   (≡, =, -) מטריתהטעמה בשורה הפנט ש רמות שלהרישום דלהלן מבטא שלו 12
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 בית א'
   -      -            -      -        - 

ב רֶׁ ת ָבָהר ְשִקיָעה. ָבא ָהעֶׁ דֶׁ  .יֹוקֶׁ
 

 בית ב'
       -     -            -           -    - 
ת ט ִהיא ִלְצרֹור ַהְפָרִחים אֶׁ  ,ָלּה ְתַלקֵׁ
 

 בית ג'
       -        -        -          -   - 

 ,ְוִתְדַעְכָנה ִתְבַעְרָנה ָבָהר ְשִקיעֹות
 

 פזמון 
   -   -       -   -       -           -       -      -           -     - 

 .ַאְדמֹוִניֹות ֲאַדְמַדמֹות |  יֹות     -ַכָלנִ  ,ַכָלִניֹות ,ַכָלִניֹות
   -   -       -   -       -           -       -     -      -   - 

 .ִחָנִניֹות ְמֻטָללֹות |  יֹות     -ַכָלנִ  ,ֹותַכָלִני ,ַכָלִניֹות
 
 

 גרסת המלחין:

 

 עם קדמה תלת הברתית  :9/9 -וילנסקי הלחין את השיר ב

 בית א':

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ב | ָבא. ____-עֶׁ -הָ  ת     -יֹו  ָהר   -בָ  ָעה  -ִקיְש  רֶׁ ____דֶׁ  דפוס: "יצאנו אט" -חֹו   ִני   -אֲ  ______ .קֶׁ

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ת______-לֶׁ  י  אֹות  -רֹו   -וְ    מֶׁ  וס: "יצאנו אט"דפ -_________________  ַה :ַני   -עֵׁ

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ת___ -רֶׁ       -יֹו  ָנה-ְקטַ   ָרה   -עֲ    -נַ   ְיָאה  -גַ    החופש תם"דפוס: " -____________  ּובְ דֶׁ

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ש ט  -לֹו יֹות   -נִ    -לָ    -כַ  אֵׁ ת ________________.ַגְיא     -הַ    הֵׁ  דפוס: "החופש תם" אֶׁ

 בית ב':

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ט       -לַ -ְת  ִהיא רֹור-ִלצְ  ִחים -ְפָר   -הַ   לכל הבית החופש תם""דפוס:  -____ ּו________,ָלּה___קֵׁ

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
לַטל      -בְ  ִסים -כַ -ִמְת    -הַ  ִלים-ְשִבי -בַ    י ונקביזכר בסיום נחרז לסירוגין _________________ אֶׁ

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ְח  ִהיא ָמא  -ִא  ת   -פֶׁ  -נֶׁ את    -קֹו  -וְ   זֶׁ  -_____________  הַ :ָלּה רֵׁ

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
א  -הֵׁ   ַמה ִטי  -ִבי   -נִ    -לָ    -___________  כַ !ַסל    -בַ     ָלְך  ִתי -בֵׁ

 פזמון:

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
  13שני המיסטיכים שווים  -נִ    -לָ    -כַ    __________ ,יֹות     -נִ    -לָ    -__________   כַ ,יֹות

 עם קדמה תלת הברתית. .     |     9.          9.          1.          7.     |       9.          9.          1.          7 
 רצף הברתי עם קדמה תלת הברתית  -נִ    -לָ    -כַ     __________  .יֹות    -נִ  -מֹו-ַאְד  מֹות -דַ  -ַדְמ   -אֲ  יֹות

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 שני המיסטיכים שווים  -נִ    -לָ    -כַ    __________ ,יֹות     -נִ    -לָ    -__________   כַ ,יֹות

 עם קדמה תלת הברתית. .     |     9.          9.          1.          7.     |       9.          9.          1.          7 
 רצף הברתי עם קדמה תלת הברתית  -י_______________  ְשִק  .יֹות   -נִ     -נָ   -ִח    לֹות -לָ   -טֻ   -ְמ  יֹות

  

                                                           
 כל לראות את שני ההמיסטיכים:נוהברתית -בהצגה גרפית המבליטה את הקדמה התת 13
 ... | -נ-ל-יות_______ כ  | -נ-ל-| יות_______ כ -נ-ל-כ
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 בית ג':

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 לכל הבית החופש תם""דפוס:  -___________  אֲ ,ָנה___-ַעכְ     -ִתְד   -וְ     ָנה -ַעְר  -ִתבְ  ָהר  -בָ  עֹות

 7        .  1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 נחרז לסירוגין זכר ונקבה -___________  סּו.ָנה___-ַרְח     -ִתפְ  ִמיד -תָ    יֹות  -נִ    -לָ    -כַ   ָבל

 7          .1          .9          .9       |     .7     .     1          .9          .9     |     . 
 ___________   ַאְך,ָנה___-ַעְר     -ִתְס    -וְ   ָנה -ֹהְמ   -תֵׁ   ֹרב  -לָ  פֹות

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 -נִ    -לָ    -כַ   ______.ָנה___-ַעְר     -ִתבְ  יֹות   -נִ    -לָ    -כַ   ָדש  -חָ   -מֵׁ 

 פזמון:

7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 .... -נִ    -לָ    -_ כַ ___________,יֹות     -נִ    -לָ    -__________   כַ ,יֹות

 

 עולה, לחיןמגרסת המ

'יצאנו אט' המפריד בין שני  ההסדרה דפוסמסתדרת בצורה טובה עם  הראשונהבבית הראשון, השורה 

, המילה בעיהאולם בשורה השנייה נוצרת  חלקי המשפט, שכן לאחר המלים 'הערב בא' יש סימן פיסוק

 .___מת(-ל-)חו נחתכת באמצעה בצורה לא טבעית 'חולמת'

מלים מלרעיות  . בכל מקום בו הן מופיעותהחופש תם"" דפוס ההסדרה השנירוב הבתים מסודרים לפי 

 ,)בבית הראשון לסירוגין ובבית השלישי בכל שורה(נה" -עכ-דת",  "תד-ר-כגון: "יו בנות שלוש הברות

למילה הטעמה  יש עברית שבהשפה המאריך את שתי ההברות האחרונות. דבר שאיננו מקובל ב וילנסקי

 אל לנו לבוא על כך בטענות. הלחנהבאחת בלבד, אך 

כולו דפוס 'החופש תם' עולה כי רק שתי השורות האחרונות תואמות ההסדרה המוסדר   14בבית ב'

 הפרוזודית.

              .7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ט___ָלּה       -לַ -ְת  ִהיא רֹור-ִלצְ  ִחים -ְפָר   -הַ  את          -____________ ּו,קֵׁ

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ל      -בְ  ִסים -כַ -ִמְת    -הַ  ִלים-ְשִבי -בַ     ַטל_________________ אֶׁ

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ְח  ִהיא ָמא  -ִא  ת   -פֶׁ  -נֶׁ את    -קֹו  -וְ   זֶׁ  -_____________  הַ :ָלּה רֵׁ

 7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
א  -הֵׁ   ַמה ִטי  -ִבי  -נִ    -לָ    -כַ  ___________  !ַסל    -בַ  ָלְך     ִתי -בֵׁ

 ', פרחים-השתי השורות הראשונות של בית זה סובלות מהתאמת יתר של אותיות השימוש )'

הנזקים, אך עדיין חים' ממזערת את -במילה 'פר אמנם הפסגה המלודית על ההברה 'חים'. לים'(-שבי-בו'

השימוש בדפוס 'החופש תם' נעשה כאן לכאורה באופן מרושל במקצת, אך כפי שאומר ווגנר "זו הקרקע 

 הסתמית, שמתוכה מגיחות הכלניות בכל עוז פריחתן".

אך במתכונת חדשה: הפזמון   ,של דפוס 'יצאנו אט' הפזמון מתחיל בקדמה תלת הברתיתווגנר מסביר כי 

 .ַאְדמֹוִניֹות ֲאַדְמַדמֹות יֹותַכָלנִ  ,ַכָלִניֹות ,ַכָלִניֹות" תת על מלים מלרעיות בנות ארבע הברות:החוזר כולו מוש

". באופן זה המשקל הפואטי הוא יאמבי פחות ופאוני יותר. למעשה ִחָנִניֹות ְמֻטָללֹות ַכָלִניֹות ,ַכָלִניֹות ,ַכָלִניֹות

, משקל שבו מקדימות שלוש השפלות רצופות את ההרמה.  התכונות 9 –פאון שורות אלו כתובות ב

 הפרוזודיות של שורות אלו מזדקרות לאוזן על רקע השגרה הפנטמטרית האופפת אותן.

                                                           
 .79-79]ווגנר: הפנטמטר היאמבי[, עמ'  14
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....יות....". -ני-ל-: "ככ'פרמטה' בדרך הביצוע, שושנה דמארי ממש עוצרת על כל אחת מהברות הקדמה

הטעים אלתרמן את המילה כלניות ברגולציה היאמבית, וילנסקי פותר את  כאמור לעיל, למרות הדרך בה

המוטעמת לקסיקלית, ובכך גם "מתקן את העוול" של  –העניין בכך שהוא מאריך את ההברה האחרונה 

 אלתרמן.

 

 ניתוח מלודי, הרמוני וסטרוקטוראלי 

 9.9.א.9ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 8-7ות תיב –הבית הראשון 

 אאולי.-הבית הראשון מתרכז בעיקר במנעד הנמוך ההיפו

 .Dהנמצא מתחת לטוניקה ומגיע בסוף הבית לצליל  Aמתחיל בצליל 

 .7-9משמש כנקודת עוגב מתיבה  Dהצליל 

 .V/V -על השניונית ה Eהמנגינה עולה בגלים בשתי השורות הראשונות של השיר ומגיעה לצליל 

 על הטוניקה. D -ומסיימת ב F -ל המלודיה מטפסת 9-9בשורה 

 76-9תיבות  –הבית השני 

 הבית השני עולה למעד האמצעי.

 .Gעם שכן תחתון   A, הצליל הסטרוקטראלי העיקרי הוא 9-6בתיבות 

 .D  .AG#  G F#  E  D -הגבוה עד ל A–אנו מוצאים ירידה מהצליל  9-76מתיבה 

המינורית. הביסוס הטונאלי  V -. וזאת דרך הדרגה ה D Major -ל D minor -מ מעבר מתבצע 76בתיבה 

 מגיע בפזמון.

 19-71בפזמון: תיבות 

 . ED -הנקודה הסטרוקטוראלית הבולטת ביותר הינה הירידה מ

 .D Major -ל המעבר. והוא מבסס את II7V7Iהמהלך ההרמוני הבולט הינו 

 " של הצלילים.הקדמה התלת הברתית בולטת הן כקדמה לפזמון, והן ב"הגשה
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 91-19הבית השלישי: תיבות 

של  V7/III -וך שימוש ב( תD Minorשל סולם המוצא  III -)הדרגה ה F Major –מתבצעת מודולציה חזרה ל 

D Minor.וירידה כרומטית בבס המנוגדת לעליה במלודיה . 

 

 מקבל כאן הרחבה: EDהמוטיב הסטרוקטוראלי היורד  מהפזמון 

 AG, GF, FE 

 

 

 

הוא עובר לראשונה מז'ורית, ומקבל ביסוס  V7 -מתבצע בפתאומיות לאחר הדרגה ה D Major -המעבר ל

 בפזמון החוזר.

  דגשים לגבי הליווי בפסנתר:

, לצעדים של ED -המרחיבה את המוטיב הסטרוקטוראלי של הפזמון הירידה מבהקדמה הליווי מתחיל 

 סקונדה, טרצה וקוורטה:
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 מתחיל בליווי מינורי, המבוסס על אקורדים על נקודת עוגב, וקווים מלודיים עדינים: הראשון תביה

 

 מואצת בשמיניות. הבית השני מתחיל בתנועה
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 ביד ימין הפסנתר מבצע ירידה מלודית כקו קונטרפונקטי לקול, 

 :  סנתרהקו המלודי של הפ –קו השירה, בשורה למטה  –מא להלן, בשורה הראשונה בדוג

 

הצלילים הארוכים במלודיה מקבלים ארפג' בבאס, המהווים השלמת קצב ריתמית ותנועתית  פזמוןב

 מלודיה.ל

 

 

 לסיכום:

"כלניות" מזוהה ביותר עם וילנסקי, הביצוע והתזמור מצביעים על כך שניתן לקשור אותו למוסיקת השיר 

הוא איננו  שהשיר נפוץ ומקובל מאד,למרות  ילה. דווי בארצות הברית בתקופה המקבומחזות הזמר בבר

בהכרח משיריו הגדולים ביותר. הסדרת השיר הינה די סטנדרטית והיא עונה על הצורך והפרופורציה של 

המלודיה, אולם יש פעמים בהם נפגמת ההטעמה הלקסיקלית. הלחנת הבתים והפזמון חלה גם על החזרות 

 שיר כולו חוזר שלוש פעמים ללא שינוי.הבאות של הבתים והפזמון. בסך הכל ה

 תר/התזמור.נהצד החזק של וילנסקי זה המלודיה, ההרמוניה והליווי לפס

במלודיה, מצאנו נקודות סטרוקטוראליות מובנות, וגם המלודיה נעה בין סולמות המז'ור למינור. הפזמון 

תו ולא את בתי השיר. הסוחף הוא אשר הפך את השיר ללהיט, ורוב האנשים יודעים לזמזם אך או

 ההרמוניה מתוחכמת והליווי מתפתח, ועם זאת השיר לא מתעלה לרמה של יצירת מופת.

הנוטה לשיר העממי, בגלל מורכבות הלחן, ההרמוניה, הליווי  הימניבכל אופן לא ניתן למקם אותו בצד 

 והמבנה.
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 ומה בןנ

 מלים : נתן אלתרמן

 7999-91שנת הלחנה: 

 9.9.א.9ראה נספח  -התווים וגרף הניתוח לעיון במילות השיר,

 

 על השיר:

חזנים מקצועיים ובמגוון עיבודים סימפוניים ואומנותיים כדוגמת: השיר הושר ע"י זמרים ואפילו ע"י 

 ויזנברג, שרונה אהרון, בנג'מין סגל,  לואיס דנטה.רסקי, מירה זכאי בעיבוד של מנחם ווילקומיאברהם 

 הצגת מתוך שהשיר וכתב, 7999 לשנת השיר את וילנסקי תיארך,  796911.115.מ פליישר לציפי במכתב

 הוצג. 7991 לשנת השיר את וילנסקי תיארך 7919 משנת הידני  בקטלוג". השודד והזאב הדובון" ילדים

 .גננות בתיאטרון

י ...." לי לי לשני בתים בני ארבע שורות ופזמון המורכב ממילים הבנויות מהברות " בצורה של הבית בנוי

 ל בשירי ערש.וכדומה כפי שמקוב

 למרות פשטות המבנה, בספר השירים "זר כלניות" השיר כתוב לפסנתר וזמר, וללא סימני אקורדים.

 

 מבחינה פרוזודית:

שמקובל בהרבה שירי ילדים כדוגמת שיריה של כפי  טרוכאי  עם הרבה הרמות,  טטרמטרהשיר מבוסס על 

ה זהבה, ועייף מאד הדב...", "הסבון בכה מאד, דני לא רוצה בי עוד...", או מרים ילן שטקליס "עייפה בוב

"בוא אלי פרפר השירים לילדים של פניה ברגנשטיין כדוגמת "לפרה האדומה, יש עגלה קטנה חומה...", 

 נחמד".

 

 במקרה שחסרה הרמה, משלימים אותה בהפוגות:

_         _     _         _ 

 ן,נומה, בן, עצום נא עי

_       _        _       _ 

 נומי בת, גם את.

 בארבעה רבעים:של הטקסט  הלהסדרה פשוטאין בעיה 

        7        1          9           9         |7          1           9             9 
                =-                     =-                   =-            =            -    

 _______מי  בת גם  את    -ין      נו-צום  נא ע  -מה בן  ע-נו 

 :1/9גרסת המלחין, הולכת בדרך הפשוטה והמתבקשת ללא סטיות במשקל 

 7          .1      |     .7          .1       |     .7          .1      |    .7          .1     |     . 
 ַאְת________   ַגם, ַבת, ִמי  -נּו     ,ִין   -עַ     ָנא ֹצם     -עֲ  , ןבֵׁ , ָמה -נּו

 7          .1      |     .7          .1       |     .7          .1      |    .7          .1     |     . 
ם  -ָר     -ִין      יֵׁ    -דַ     -עֲ   ַּדם   -ִנְר   לֹא  -שֶׁ   ִמי  ָיד_________    -ִמ  דֵׁ

 

 

  

                                                           
 976"התפתחותו ההיסטורית של שיר העם העברי", עמ'  15
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פשוט של שתי  והפזמון בנוי ממקצב הבית השני ממשיך בהסדרה זו,

 :  עשריות שמינית ורבע בהתפתחות פשוטה-שש

 

 

 7          .1      |     .7          .1       |     .7            .1      |    .7     
     .1     |     . 

ִלי___     לילי לי   לי   לי        ִלי ִלי___  ִליִלי    ִלי ִליִלי

 לי_________    

 

 לסיכום:

 מבחינה פרוזודית המלחין לא חורג מההסדרה הפשוטה.

 

 

 ניתוח מלודי, הרמוני וסטרוקטוראלי

 9.9.א.9ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

ספרו של וילנסקי "על יעו בלכאורה ניתן היה להצביע על תווי השיר שהוצגו בתחילת השיר כפי שהופ

 ירח", ולפטור את השיר בניתוח מלודי והרמוני פשוט. שהכבי

 את השיר למקום מורכב ואומנותי. שלוקחאולם כפי שנראה להלן, וילנסקי כתב עיבוד מורכב לפסנתר, 

 

 אתחיל בניתוח מלודי.

ל בשירי הערש "שכב בני שן בשירי ערש מקובלת תנועה ארפז'ית או קפיצה במרווח גדול של המלודיה. למש

 במנוחה", בשיר האידי "צימוקים ושקדים", או שיר הערש של סשה ארגוב )"היכל ועיר נדמו פתע"(.

אולם במלודיות לעיל, הקפיצה היא כלפי מעלה בשיר שלנו וכמו כן ב"שיר ערש נגבי" של וילנסקי )"רוח רוח על 

משיך בתנועה ארפז'ית. הקפיצה והחזרה מתאימות לאופי בקפיצה מלודית כלפי מטה, ומ ביתנו"( ההתחלה היא

  וערסול למטה ולמעלה. רכה לת את התינוק ומרדימה אותו בהמיהסשל שיר ערש, של אמא המער

נשאר כמעין נקודת עוגב לאורך הבית הראשון )כפי שנראה להלן כך קורה גם בליווי( או כנקודת  Eהצליל 

הפעם כצליל הפינאליס,  Eאנו מגיעים לצליל  את סוף הבית הראשון"מקפצה" או "רמה פוליפונית. רק לקר

 שנמצא מתחת לטוניקה מנחה אותנו לסיום הפרק הראשון. Bכאשר הצליל 

 

! הבית והפזמון נשארים על הדומיננטה כמייצגים  הטוניקההראשון נגמר בצליל  החלקחשוב לציין כי רק 

 ציפייה שאיננה נגמרת ואיננה מגיעה אל סופה.

 

כי שירי ערש  נאמר, 1119בירושלים בשנת ולמחול ם באקדמיה למוסיקה בהרצאה שנתנה ד"ר גילה פל

מתארים את הפחדים הפנימיים של סיפורים ה שאים בפרט מייצגים ז'אנר שלם שליבכלל ושירי ערש ייד

ה המנגינה איננ אנו מוצאים את "התן המילל"  בשיר שלנו  האם, ולכן הם מלאים בתיאורים מפחידים.

. יתר על כן, להלן , ומביעה את הרעיון שהסיפור איננו פשוט ואין לו בהכרח סוף טובנגמרת בצורה פשוטה

נראה כי העיבוד בפסנתר מוציא את השיר מפשוטו, והופך אותו לשיר מורכב עם הרמוניות דיסוננטיות ולא 

 מרגיעות בכלל.

 

אשר הוא חוזר על המוטיב הארפז'י הפותח . כA -, ומסיים בB -, המשפט הראשון מתחיל בבבית הראשון

לילים צב  ן סטרוקטוראלי, היורד אל הטוניקהעם שכן עליו Aט השני, נמצא את הצליל במשפלפני הסיום. 
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B AGF# Eיש הרחבה של הירידה , לפני ההגעה לצליל הטוניקה ,GF#  E  בעזרת המתבצעת

 הצלילים הנמוכים:

 

, BCעולים ויורדים, והוא עולה מהצליל  מתודיים  נוי בצורה של גלים, המשפט הראשון בבבית השני

המשאיר את השיר פתוח ומצפה  B -אולם במשפט השני הנפתח כמו בתיבה הראשון, ההגעה הינה רק ל

 לפזמון ש"יסגור" את המשפט המוסיקלי.

א נותן לנו את תחושת , ולAעם השכן התחתון  B, נשאר על הצליל בניגוד לציפיות של הפתרון אך הפזמון

 הרוגע והפתרון אל הטוניקה.

 אף זה שיר אולם, עממי כשיר השיר את לראות נוטה שהייתי להניח סביר, כאן הדיון את עוצר הייתי אם

לפי הגרסה הפשוטה של . אותו ולבצע לשיר ומעבדים מקצועיים זמרים משך וילנסקי של מהאחרים יותר

", ההרמוניות הינן פושטות ביותר, אולם לפי הגרסה של העיבוד השיר המופיעה בספר "על הכביש ירח

 לפסנתר מדובר ממש ביצירה אומנותית לכל דבר.

ניתן לומר שהפשטות המלודית היא זו המאפשרת יצירת עיבוד מקיף לתפארת. אולם התפקיד לפסנתר 

 שיוצג להלן לא משאיר מקום לספק, מדובר ביצירה הנוטה לצד האומנותי.

רך לברר אם העיבוד לפסנתר נכתב מאוחר יותר, או שמא הוא היווה חלק אינטגרלי מהלחן. אך אין לי ד

 במצב בו הוא לפנינו אראה להלן כי הוא מכריע את הכף לצד האמנותי.

 הליווי לפסנתר:

 ושתי תיבות ליווי המשמשות כקדמה לשיר.השיר נפתח בארבע תיבות הקדמה, שתי תיבות מלודיות 

 

ו מוצאים ירידה כרומטית בטרצות, כאשר יד ימין משלימה את האקורד בסקסטות, לירידה ביד שמאל אנ

. אך לא די סקוונציאלית עולה בפיגורה מלודיתכרומטית של סקסט אקורדים. יד ימין במקביל לירידה, 

נות בתיאור זה, רוב האקורדים מכילים צלילים דיסוננטיים ביותר: טריטון, ספטימה גדולה, וסקונדות קט

 למיניהן. הכרומטיות המלווה בדיסוננטיות, מנבאת שיר שחבויים בו פחדים ועניינים רגשיים לא פתורים.

 . I V(6-5), בדרגות שתי תיבות הליווי המקדימות את השיר עולות ויורדות בגלים
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סוב בדרגות  I -כאשר  הם מרחיבות את הדרגה ה Eמלוות את תחילת השיר בנקודת עוגב על  9-1תיבות 

 –הרמוניות , ומסיימות את המשפט בדרגה השנייה המונמכת  (tensions)מיננטיות ובהחרפות דו

 הניאפוליטנית.

 

, ולאחר תנועה מלודית עולה בבס הם סוגרים  #Fעל הבס  VII7/III, פותחות בדרגה המתוחה  9-71תיבות 

 ם מיד".את המשפט והבית הראשון בפינאליס ובדרגה הטוניקלית על המלים "ירד

 עשריות ושמינית, בתנועה עולה בגלים.-בליווי הפסנתר ביד ימין נמצא כל הזמן מוטיב ריתמי של שתי שש

 8- 9תיבות 

 

 והלאה. 9מתיבה  המוטיב ממשיך להתפתח בתנועת עליה

 

 79-11מתיבות הבית השני 

 

ות את המשפט על גם בבית זה בפראזה בנויה מארבע תיבות, כאשר ארבע התיבות הראשונות מסיימ

הרחבה של דרגגה סובדומיננטית, המפשט השני פותח בדרגה השלישית, ומסיים את המשפט במצב פתוח 

-במלודיה, ועל הדרגה ההרמונית החמישית הדומיננטית, אשר מועצמת במצב של קוורט Bעל הצליל 

 סקסט אקורד הפתוח.
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מתפתחת  71-11וי בפסנתר לקול. בתיבות בארבעת התיבות הראשונות נוצרים אקורדים ברורים בין הליו

 תנועה מלודית מנוגדת לקו המלודי.

 הפזמון:

בפזמון, המושר לצלילי "לי לי לי " . היינו אמורים לכאורה להגיע לנקודת רגיעה ושלווה. שכן הבית הקודם 

 ה. הסתיים במתח הרמוני, וגם המלים "השומר יצא לשוח והתן לזלול..." לא משאירים אותנו בשלוו

מסיים, אלא  Eוילנסקי כותב לפזמון מלודיה הינה קלילה ונעימה, אך המלודיה איננה מסתיימת בפינאליס 

המשמש כנקודת עוגב לאורך כל  E! וגם הליווי...מעצים את תחושת המתח ע"י הצליל  Bנשארת בצליל 

הפזמון, וע"י האקורדים המתוחים השזורים 

דרגות במהלכים ההרמוניים של יד ימין, וב

מרוחקות כגון חמישית מינורית והדרגה 

 הניאפוליטנית.

חשוב לציין כי הליווי "עונה" בתשובה 

 קונטרפונקטית למלודיה של השיר:

 :17-11תיבות  דוגמא

 

 לסיכום:

מדובר בשיר ערש הבנוי בצורה פשוטה על 

טרוכאי כפי שמקובל בהרבה שירי ילדים.  טטרמטר

ם פשוטים לכאורה מהווי הכפר/הקיבוץ, אך מתחת למלים יש רמיזות מורכב מסיפורי הטקסט של השיר

קרקעיים של פחד. בז'אנר של שירי הערש, פעמים רבות נמצא בגלוי או ברמיזה ביטוי לפחדים -לזרמים תת

 הטקסט את מסדיר וילנסקישל האם כלפי בעלה שאיננו בנמצא, או כלפי הילד שמדיר שינה מעיניה. 

 .מיוחדות יגותחר וללא פשוטה בצורה

, במקרה שלנו ה"לי בשירי ערש אנו מוצאים הברות פשוטות המלוות את השיר כ" לי לי לי ", "מו מו מו"...

של העדרים שחזרו )נהבית  לי לי" מושר על גבי חיריק, אולי הוא מבטא את נגינת חליל הרועים הפסטורלי

 השני של השיר(.

משאירות את המאזין במתח, שכן הסטרוקטוראליות של  המלודיה בנויה בצורה פשוטה, אולם הנקודות

ת השני והפזמון אינם מסתיימים על הפינאליס. כדרכו של ווילנסקי נמצא הקפדה על נקודות הבי

בבית  Bשל הבית הראשון, לעומת הסטאטיות של הצליל   BAEסטרוקטוראלית, ובולטת הירידה 

 השני והשלישי.

בספרים של וילנסקי "על הכביש ירח" שם השיר מופיע כמלודיה מלווה בעניין ההרמוני, נמצא את השיר 

אך עיון בתווי השיר הרשומים עם ליווי לפסנתר או בגרסה התזמורתית אנו מוצאים  באקורדים פשוטים.

 עולם אחר לגמרי, מלא בהרמוניות חריפות/דיסוננטיות ובמהלים קונטרפונקטיים מתוחכמים. 

זמור או לעיבוד מאוחר, אולם אצל ווילנסקי שהיה פסנתרן ומתזמר מעולה, יש מקרים בהם שיר זוכה לת

שוב לציין שהשיר זכה לביצועים אומנותיים חהשיר ליצירה אומנותית ללא שניתן לנתק את הליווי מהשיר. 

 גם בעיבודים אחרים.

לחן והמבנה למרות הכל אנו נמצאים בנקודת מבחן, האם מדובר בשיר ערש בעל אופי עממי בגלל צורת ה

 הפרוזודי, או שמא השיר אכן שייך לתחום האפור בזכות העיבוד לפסנתר ?
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 הטנדר נוסע

 מלים : יעקב אורלנד

 7999שנת הלחנה: 

 9.9.א.9ראה נספח  - לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

 על השיר

 מובאים הדברים הבאים: 16מתוך אתר האינטרנט "זמרשת"

 [1.77.7999: בכורה" ]למלחמה תצא כי" המטאטא תאטרון של א"נ יתבתכנ לראשונה הופיע

 בהקלטה. 699' מס ארצי הד בתקליט וילנסקי משה של אחר בעיבוד גם  השיר את הקליטה דמארי שושנה

 .שבאתר דמארי בהקלטת שנעדר כלי מעבר שם יש אך, מופיעים הבתים כל לא ההיא

 

 השיר מבנה

 

 בתים כ"א בן ארבע שורות ופזמון בן שמונה שורות. 9נוי מ השיר חוזר שלוש פעמים והוא ב

 להרים"...-אומרת", "הבחורים-בחוץ", "הכנרת  -כל שתי שורות בשיר נחרזות בסיומן, כגון: "קבוץ 

השיר הושר ע"י מיטב הזמרות התימניות: אסתר גמליאלית, שושנה דמארי, יונה עטרי, עפרה חזה ועוד 

 רבות.

השיר ה"טנדר" אמנם איננו קשור  רים רבים של וילנסקי הושרו ע"י זמרות תימניות.מעניינת העובדה ששי

ועוד, אולם  "מרים בת ניסים"בדרך זו או אחרת לשיריו "התימניים" של וילנסקי כגון: "בכרמי תימן", 

נה דמארי, שתיהן זמרות בעלות גוון "תימני" מובהק.  ושדווקא שיר זה הושר ע"י אסתר גמליאלית וש

מאמרה של עטרה איזיקסון אביא בקצרה מתוך שיריו "התימניים" של וילנסקי לעניין הקשר בין ב

 .17"מהקונסרבטוריון בוורשה לכרמי תימן"

 לו גרם ומה וילנסקי משה המלחין של' תימניים' המכונים בשירים' תימניּות'ה מנסה לברר מהי קסוןיאיז

 ?תימן יהודי של למוזיקה אותו לשייך שיכול עצמו משהו בלחן יש והאם? תימניים שירים בהם לראות

. תימני כסגנון לו שנראה מה לכתוב, במתכוון שלא, והתחיל התימנים של והחן הקצב את אהבהוא 

 שירים מספר וחיבר תימן יהודי לשירת וילנסקי נחשף, גמליאלית אסתר הזמרת של כמלווה בעבודתו

 שושנה הזמרת עבור במיוחד נכתבו שהשירים הוא הידועו הנוסף התימני פן. בהם בלט המזרחי שהגוון

 .דמארי

, חיזור) אהבה, ישראל לארץ וכמיהה עלייה: עיקריים נושאים בשלושה עוסקים השירים של הטקסטים

 .י"בא התימנים חיי ותיאור(, וזוגיות חתונה

ים מוטיבים איזיקסון משווה בין שירי וילנסקי לפיוטים התימניים, בניסיון לבדוק אם הם כולל

 וסולנית רקדנית, 7996 -ב נולדה)ה מדברי הזמרת לאה אברהם אמוסיקליים תימניים מקוריים . היא מבי

, אדמון או ברתיני, סתר, חיים-בן לעומת"ש( עצמו וילנסקי של לתחושתו בדומה) טוענתש( ענבל בלהקת

 שאבו לא( וילנסקי דוגמת) הפופולריים השירים מלחיני, התימני הפיוט של האמנותי הצד את שפיתחו

צב, מהאווירה האישית התרשמותם את הביאו אלא, התימניים מהמקורות באמת ף הקֶׁ צֶׁ  היא לכן". והקֶׁ

                                                           
16 http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=773 
 

עטרה איזיקסון, מהקונסרבטוריון בוורשה לכרמי תימן, אתר הסתדרות המורים,  17

Index.asp?ArticleID=16843&CategoryID=1724http://www.itu.org.il/ , 
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". ניסים בת מרים" השיר לבין, למשל" הדסה אהבת" כמו מקוריים פיוטים בין דמיון מוצאת אינה

 ל וילנסקי, היא תומכת בגישה זו. לשיריו "התימניים" ש 18מהשוואות שערכה איזיקסון בין שירי הדיואן

איזיקסון נותנת מקום חושב מאד לביצוע הייחודי של שושנה דמארי, בזה שדרך הביצוע שלה היא 

"מספרת סיפור" והיא עצמה היוותה אטרקציה ליהודים האירופאים. אביא את מסקנת כלשונה )ההדגשות 

 אינן במקור(:

 האווירה את לקלוט רצה הוא. תימנית תיחשב שהיא וקיווה אירופית מוזיקה כתב "וילנסקי

 המוזיקה מן) מוגדלות וסקונדות מינור-ור'מז סולמות עם מליסמות ולשכתב תיכוניים הים והמזג

 בשל תימניים הינם' תימניים' המכונים שיריו דבר של לאמיתו אך. ישראלי שיר תוך אל( היהודית

 מכיוון. למוזיקה הודות לא אך, צועהבי בשל ובמיוחד בהם המתוארים והדמויות הטקסטים

 לפרסונה וילנסקי אותם התאים, דמארי שושנה ידי על בוצע הזה הסוג מן מהשירים גדול שחלק

 .המודגשת המזרחית וההגייה המבטא כולל, ביותר האותנטי באופן לבצעם שיכלה, שלה

 למרות. לשיר עמוק תוכן מביאה שהיא תוך סיפור סיפרה אלא, שיר זימרה לא פעם אף דמארי

 לה כתב וילנסקי, עיניו לנגד דמותה כאשר. אותו וחייתה פירשה היא, השיר את כתבה שלא

 בביצוע הארצישראליים השירים כהתגלמות והמבקרים הצופים בעיני שנדמו פזמונים

 ראו לא ומעולם ארצה והגיעו באירופה שחיו היהודים עבור אטרקציה היוותה היא. ארצישראלי

 היהודי לעם ביותר הקרוב והיה מבודד במקום שחי עברי כשבט עבורם נחשבו לוהל. תימנים

 .כי"התנ

 נאמנים, תימניים-כמו שירים, אז של העכשווית בהוויה הנוגעות המילים את הלחין וילנסקי

 ולהרמוניה ללחן, למוזיקה אך. ימים אותם של אירופי קהל עבור התימני להווי שנוצרה לתדמית

 ".התימני המקורי הפיוט מאפייני עם משותף כמעט אין

 

 הבית

 

 בית א' בנוי מהקסמטר יאמבי:

   -      -       -        -        -       - 
ְך רֶׁ עַ  ָרחֹוק, ָרחֹוק ֹכה ַהּדֶׁ  (מלעילי)סיום  ּוִמְשָתרֵׁ

   -      -       -           -         -    - 
ין ִמַנַחל ק, ֲחרֹוד-עֵׁ חַ הַ  ַעד ַהְרחֵׁ  ,ָירֵׁ

 

 בית ב' בנוי אף הוא מהקסמטר יאמבי:

    -        -         -      -        -   - 
ת ַעל ָיַרד ְכָבר ַהַלְיָלה-ְשחֹור רֶׁ  (מלעילי)סיום  ,ַהִכנֶׁ
    -     -         -        -       -       - 

ם ָנא ָקחּוִני ת ֲאִני, ַאַחי, ִאְתכֶׁ רֶׁ  אֹומֶׁ
 אף הוא מהקסמטר יאמבי:בית ג' בנוי 

  -            -        -       -         -     - 
ם ַלי אֹוְמִרים ְוהֵׁ  ,ֹכה ָיָפה ַאְת  ִכי, ֲעִלי: אֵׁ
      -      -     -          -       -     - 
ְך ִכי  )לסדום(  ,ְלַעכֹו ְוַעד ִמְסדֹום ִנַסע ִבְשִבילֵׁ
 
 

 היאמבי שלו למתכונות רבות, הן מבחינת הצזורה )עצם קיומה או העדרה(,  אורלנד יוצק את ההקסמטר

 הן מבחינת מיקומם של מוקדי ההטעמה )המשפעים על אורך הקדמות(.

שתי השורות הראשונות )ואחרות בהמשך( מעודדות צזורה אמצעית, באופן אידיאלי ניתן היה להסדירם 

 כך:

                                                           
 קובץ השירים המיוחדים לחתונה, ברית מילה, שבתות ומועדים של שירת הגברים בתימן -דיואן  18
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 9          .9          .  |7        .  1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ְך   -ּדֶׁ     -הַ         ין   -נּ ַ   -____ַע_ ִמ  רֵׁ     -תָ   -ִמְש    -ּו חֹוק  -_ ָר , חֹוק___        -ָר   ֹכה  רֶׁ     -חֲ  -ַחל  עֵׁ

  |7          .1          .9       .   9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ק -ַהְר  _____,רֹוד    ____ ,חַ  - רֵׁ       -יָ   -הַ    ַעד  חֵׁ

 

 הברתית:-באופן מציאותי יותר אפשר לעשות אותו דבר אבל עם קדמה חד

  |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ְך  -ּדֶׁ     -הַ                -_ ִמ ___עַ - רֵׁ   -תָ  -ִמְש   -ּו חֹוק      -ָר  __,___חֹוק  -ָר   ֹכה  רֶׁ

 

 השורה השלישית מעודדת הסדרה ללא צזורה עם קדמה משולשת וריכוז ההפוגות בסוף:
 

 9          .9          .  |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ה  -ִה                        ,בּוץ______      -ִק  -הַ     ַעל  ַרד   -יָ  ְכָבר  ָלה -ַליְ         -הַ    נֵׁ

 

ִאיר ַהכֹוָכִבים אֹור ַרקהשורה הרביעית ,  " ז, מֵׁ ", מפוסקת באופן  לא סמטרי. היא יכולה לסבול .ץַבחּו רֹומֵׁ

 מתכונת השורה השלישית.בדוחק את מתכונת השורותיים הראשונות אך מתקשה לסבול את 

כפי שנראה להלן, וילנסקי אינו רוצה להסתבך עם כל זה, הוא רוצה מתכונת אחידה לשני הבתים 

ליישר קו עם נתוני  ףחידה, אך הוא מעדיהראשונים. בד"כ השורות הפותחות מכתיבות את המתכונת הא

 ניתן לזקוף לזכותו, מכיוון שבדרך זו הוא יוצר המון שיבושי הטעמה.לא השורה השלישית, דבר ש

מופיעה ההטעמה החלשה ביותר על הפעמה החזקה הראשונה, ובבית השני משתבשות בואו  7,1,9בשורות 

 ן, וסימוני השיבושים. אופן כל השורות להוציא הראשונה. להלן גרסת המלחי

 מדגימים שיבושי הטעמה()המקומות המסומנים   גרסת המלחין:

 

 9          .9          .  |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 

ְך   -ּדֶׁ     -הַ         ~____ַע_______  ִמ     -תָ   -ִמְש    -ּו חֹוק -ָר , חֹוק -ָר   ֹכה     רֶׁ  ַחל   -נַ   -רֵׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ין ק -ַהְר , רֹוד   -חֲ -עֵׁ ~        -יָ   -הַ   ַעד חֵׁ ה  -_______  ִה ,__חַ -רֵׁ   -הַ    נֵׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
  -הַ  אֹור  __________ ַרק,בּוץ     -ִק   -הַ    ַעל   ַרד   -יָ  ְכָבר  ָלה -ַליְ  

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1       .   9          .9     |     . 
ז -רֹו,ִאיר -מֵׁ  ִבים  -כָ   -כֹו      -הַ -חֹור   -__________  ְש .חּוץ     -בַ     מֵׁ

 

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ת     -כִ    -הַ  ַעל     ַרד   -יָ  ְכָבר ָלה -ַליְ        ִני  -חּו   -_____ קָ ,נֶׁ~____רֶׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ם -ִאְת    ָנא ת______ שָ    -אֹו    ִני  -אֲ  , ַחי  -אַ ,כֶׁ ~____רֶׁ   ִני  -אּו  -מֶׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ם -ִאְת    ָנא ם  -אַ ,כֶׁ   ִני  -אּו   -__________ שָ ,ִרים    -חּו   -בַ   -הַ   תֶׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ם -ִאְת  ָנא  ר  -עֵׁ    -מֵׁ  כֶׁ  ___________________.ִרים     -הָ    -לֶׁ     בֶׁ

 

רטי, כדי לחסוך את ההצגה הריתמית בי ההברות באופן סטנדאת הבתים מרו "הריץ"וילנסקי רוצה ל

ם הלב להתפתחויות בפרמטרים אחרים. הוא משלם על כך מחיר מסוי תשומתלפזמון וכדי להפנות את 

 בשיבוש ההירארכיה בין ההטעמות. 
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זו של וילנסקי, מושכת את השיר בינתיים לכיוון הפופולארי, בניגוד לגורמים אחרים המושכים לכיוון  גישה

 האומנותי כפי שנראה בהמשך.

בשני הבתים הראשונים של השיר, וילנסקי מסדיר את ההקסמטר היאמבי בעזרת קדמה תלת נציין עוד כי, 

ריה רצף הברתי והפוגות. הסיומות המלרעיות מקבלות פעמות נפרדות, ואילו הסיומות הברתית שלאח

 המלעליות נשארות על הברה ראשונה ארוכה. ההסדרה של שני הבתים הראשונים הינה פשוטה ומתקבלת.

 הבית השלישי

טרימטר שווים של  השורה להמיסטיכים לחלוקת סוף משנה את אורחו ועובר -בבית השלישי וילנסקי סוף

הייחוד בצורה   .19(זה לא יכול היה וילנסקי להתעלם מסימני הפיסוק )הנקודותיים שבשלב. יתכן יאמבי

הינו הסינקופה שלפני המלים. כלומר וילנסקי מוסיף הפוגה לפני השורה ולאחריה, כגון: "___והם 

 אומרים אלי___". דבר זה יוצר מוטיב של הפתעה. 

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ם  -___וְ       ,ֹכה  ָפה   -יָ   ַאְת    ִכי , ִלי    -עֲ  _______:ַלי-אֵׁ  ִרים-אֹוְמ  הֵׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ְך -ִבי-ִבְש   ___ִכי     )לסדום(  ,כֹו   -עַ    -לְ    ַעד   -וְ  דֹום-ִמְס  ַסע_______    -נִ     לֵׁ

 |7          .1        .     |7          .1          .9          .9     |     . 7          .1          .9          .9     . 
ְך   -יבִ   -ִבְש   ___ ִכי      -מָ     -לְ   ָלם____________ ַאף         -כֻ  ָלם  -כֻ    ָלם  -כֻ  ַסע     -נִ    לֵׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
י עֹוד -שֶׁ  קֹום    ____________________.םלָ        -עֹו-בָ      נּו   -נֶׁ   -אֵׁ

 

 הסיבות לתפנית:

  .כדי ליצור אנטיסיפציה לסינקופציה שתבוא בפזמון 

 בדרך" כולם" המילה את מאריך וילנסקי", כולם כולם כולם נסע בשבילך כי: "השלישית בשורה

 איזון המקבלת קדמה לייצר כדי המשקל את משנה הוא ולאחריה, הכוליות את המבהירה

 ההאטה". עולם"ו" כולם" עם ומתחרז. האמפיברכי הפזמון את המכין ההמשך עם פרופורציונאלי

 .והמאיץ הסוחף הפזמון לקראת כהכנה, וילנסקי אצל מקובלת הפזמון לפני

  .כדי לחזק את המפנה התוכני החל בבית השלישי של כל מחזור 

מכולם, במחזור  הבחורים מסכימים לקחת אותה, במחזור השני יש בחור שונה –במחזור הראשון 

 השלישי, הבחור חוטף אותה לעצמו...

 ית מהדוברת הראשית )הטרמפיסטית(נציין כי התפנית המטרית עולה בקנה אחד עם התפנ

 רכאות.ילדובר השניוני )נוסעי הטנדר( המצוטט במהלך רובו של הבית במ

ולנקוט את הדפוס ששלט שינוי המשקל לשני רבעים בשורה השלישית, מאפשרים לוילנסקי "לחזור לסורו" 

הברתית(, אלא שהפעם )בשתי השורות האחרונות של הבית -בשני הבתים הראשונים )דפוס הקדמה התלת

 השלישי( המתכונת הולמת להפליא את נתוני הטקסט.

 
 |7          .1       |     .7          .1          .9          .9     |     . 7          .1          .9          .9     . 

ְך   -ִבי  -ִבְש   ___ ִכי      -מָ     -לְ   ָלם____________ ַאף         -כֻ  ָלם  -כֻ    ָלם  -כֻ  ַסע     -נִ    לֵׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
י ֹודע -שֶׁ  קֹום    ____________________.ָלם       -עֹו-בָ      נּו   -נֶׁ   -אֵׁ

 

                                                           
 החלוקה להמיסטיכים הולמת את השורה הראשונה בבית השלישי, אך לא את השורה השנייה. 19
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 פרוזודיה והיחס בין המרחב המטרי המוזיקלי לבין המרחב המטרי הפואטי. הפזמון:

 תיבות לפי הפירוט לעיל. 11הפזמון מורכב משמונה שורות וכך מתקבלות 

מקבלות  9,9הבנויות מארבע הרמות. תיבות  בנויות משלוש הרמות, לעומת השורות הראשונות 9-6שורות 

 תוספת הברות "לי לי לי",

 

 אמפיברכי+ טרימטר  אמפיברכי מטטרמטרפזמון חלק א': בנוי 

U -  U  U -U   U - U   U  -   U 
ר ְנּדֶׁ עַ  ַהטֶׁ ר  , נֹוסֵׁ ְנּדֶׁ  תיבות 1  * ,ָרץ ֹפה ַהטֶׁ

 U  -     U  U-U   U   -   U U  -      U 
ַלח ָים תִמְשדֹו ין ַעד ַהמֶׁ  תיבות 1  * – ַהִמְפָרץ עֵׁ

U - U    U   -  U   U -   U   
ל  ַלְיָלה  *    ַהַלְיָלה  תיבות 1   *  ,ָאפֵׁ

U - U    U   -  U   U -   U   
ר ְנּדֶׁ יל ַלְיָלה ַמה, ַהטֶׁ   תיבות 1   * ?ִמלֵׁ

 
 .לטטרמטרלישית שפזמון חלק ב': טרימטר אמפיברכי , וחריגה בשורה 

U - U    U    -  U   U -   U   
ר ְנּדֶׁ  תיבות 9   * ,ְבִשיר   ִפיָך ְפַתח, ַהטֶׁ

   -      -        - 
נּו  תיבות 9    .ְוָצִעיר ָרָחב ִלבֵׁ
       -            -            -           - 
ש ִאם ינּו אֵׁ ש ִאם, ִמְלָפנֵׁ ָאחֹור אֵׁ  תיבות 1  – מֵׁ
   -          -        - 

ר ְנּדֶׁ    תיבות 1    !ַתֲעֹצר ַאל, ַהטֶׁ
 

המבוססות על טרימטר  9-6לכאורה השורות מתקצרות והשיר כביכול מאיץ את מהלכו, אך למעשה שורות 

אמפיברכי אינן מקנות תחושת האצה מכיוון שהן מעודדות הארכה באמצעות הפוגות. וילנסקי שומר על 

)כלומר,  שורה בשלושת הבתים ובארבעת השורות הראשונות של הפזמוןמרחב של שתי תיבות לכל 

ההקסמטרים של הבתים, הטטרמטרים והטרימטרים זוכים לאותו נתח מטרי(, אבל במחצית השנייה של 

של הפזמון( הוא מכפיל את מספר התיבות לשורה והוא עושה זאת דווקא בשורות  9-6הפזמון )שורות 

טנדר מתחיל "לזמר". תהליך תוכני המתרחש בפזמון הוא ההאנשה של הטנדר. טרימטריות !! בנקודה זו ה

כבר בשורה הרביעית בפזמון הדוברת פונה לטנדר בשאלה )"הטנדר, מה לילה מליל ?"(, ובשורה החמישית 

היא כבר פונה אליו בדרישה )"הטנדר, פתחי פיך בשיר"(. כנראה שאת ההברות "לי לי לי " הוסיף וילנסקי 

רור אם הדוברת היא שמדגימה את שירו של הטנדר )היא מתרגמת את טרטור המנוע למנגינת חליל ולא ב

כל זה דורש הכפלה של מרחב ההשתרעות של השורה השירית, בדרך רועים(, או שהזמר עצמו פותח בזמר. 

רת בעז זו וילנסקי גם מרחיב את הלב: הצירוף "ליבנו רחב וצעיר" זוכה להרחבה מטרית 'מתרוננת'

 . ההברות "לי לי לי "

 
 החלק הכי מעניין מבחינת הטיפול של וילנסקי בפרוזודיה נמצא בפזמון.

 ההסדרה המתבקשת של הפזמון היא במשקל מהטיפוס של שש שמיניות:

 

 1                   2                     1                   2 
 7     1     9     9     9     6      | 7     1     9     9     9     6     | 

 -שדר   פה  רץ____מ -טנ      -ע     ה   -ס   -דר   נו -טנ -ה       
 7     1     9     9     9     6      | 7     1     9     9     9     6     | 

 -רץ____ה -מפ   -לח    עד    עין   ה  -מ   -דות ים   ה      
 7     1     9     9     9     6      | 7     1     9     9     9     6     | 
 -פל_____________ ה     -לה   א -לה )הוא( לי  -לי 
 7     1     9     9     9     6      | 7     1     9     9     9     6     | 

A 

 

 

 

B 

 

 

A' 
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 ליל ?____________     -לי   מ  -דר   מה  לי  -טנ 
 

לשמור על המשקל המרובע שכונן בבתים, הוא יכול להכפיל את הערך הריתמי של אם המלחין רוצה 

 ההברות המורמות:

 
 7          .1          .9           .9       |       . 7          .1           .9          .9     |     . 

 -ה   רץ______מש___דר    פ-טנ        -ע    ___ה    -ס   -___דר  נו-טנ -ה       
 

 מה עושה וילנסקי ? הוא מבצע שתי אופרציות נוספות:

הוא דוחף את השורה הברה אחת קדימה, כך שתישלל הקדמה ותיווצר סינקופה על הפעמה  .7

הראשונה.  הסינקופה מפצה את ההברה המוטעמת שנפלה על השמינית החלשה של הפעמה 

 הראשונה )גפי שנראה להלן(.

הייתה המילה "נוסע" משתבשת כליל )שכן ההברה המוטעמת "ס" הייתה לו היה מסתפק בזה 

 נופלת על השפלה סתמית.

 7          .1          .9           .9       |       . 7          .1           .9          .9     |     . 

 -מש______רץ   פה    דר___-טנ  -ה __  ע    -ס   -נו   דר___-טנ  -ה        

 הוא מסיע את ההפוגה השנייה בתיבה, שלוש עמדות לאחור, כך שמתהווה סינקופה נוספת: .1

 

 7          .1          .9           .9       |       . 7          .1           .9          .9     |     . 

 רץ   דר____פה___-טנ    -__ה          ע    -ס   -___ נו  דר___-טנ  -ה        

 

)וכפי שנראה להלן זה לא כ"כ  דר"בדרך זו אמנם מתארכת גם ההברה הבלתי מוטעמת של "הטנ

 מפריע( אך ה"נוסע" מוטעם כראוי

 

 להלן הצגת הפזמון בגרסת המלחין:

   |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
נְ  -הַ    7  ר___-טֶׁ נְ    -הַ      , עַ   -סֵׁ      -נֹו__    ּדֶׁ ר__-טֶׁ  ___,ָרץ   ֹפה ____ּדֶׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 __– ָרץ -ִמפְ ____-הַ ____יןעֵׁ  ַעד    ַלח  -מֶׁ      -הַ  ___ָים __ְשדֹות -ִמ   1 

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ל      -אָ   ָלה___ -ַליְ    ָלה___-ַליְ   -הַ    9   ___-הַ _______________,פֵׁ

 |7          .1          .9          .9          .  |7          .1          .9          .9     |     . 
נְ    9  ר-טֶׁ יל     -ִמ   ָלה___ -ַליְ     ַמה __,ּדֶׁ  ___-הַ ______________ ?לֵׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
נְ   9  ר___-טֶׁ  לי___ __ ,ִשיר   -בְ     ָך___-~ִפי ___ְפַתח, _________ּדֶׁ

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 ___-לִ לי   לי   לי___  לי   לי    לי   לי      לי_______________    6 

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 __לי___.ִעיר   -צָ    -וְ  __-~ָחב____   -ָר  __________נּו____-בֵׁ   1 

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
 י   לי____ לי   לי    לי    לי     לי_______________ הי!__לי   ל  8 

 |7          .1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
ש ִאם  9  י   -פָ __ -ִמלְ  ___אֵׁ ש ִאם       , נּו  -נֵׁ  – חֹור    -אָ ___ -מֵׁ  ___אֵׁ

 |7        .  1          .9          .9       |     .7          .1          .9          .9     |     . 
נְ  -הַ    71  ר___-טֶׁ  ___________!ֹצר      -עֲ    -תַ ____ַאל , ּדֶׁ
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, הולך וילנסקי בעקבות הטרימטר האמפיברכי ומשלים אותו לטטרמטר בתוספת הפוגות בסוף 9-9בשורות 

 השורה.

"לבנו רחב -, מוסיף וילנסקי הברות "לי לי לי " לאחר הטקסט "הטנדר פתח פיך בשיר" ו1-8 -ו 9-6רות בשו

וצעיר". הברות אלו מאפשרות לנו להרגיש את התרוננות הלב של המספרת ממהירות הנסיעה, 

 ומהבחורים...

 7-1, חוזר וילנסקי לדפוס של שורות 9-71בשורות 

 

 מקבלת התייחסות ריתמית והטעמות  שונות בפזמון. 'טנדר'מעניין לראות כיצד המילה 

במסגרת הסינקופ, הברות חלשות מקבלות דגש סינקופטי שאיננו הולך עם ההטעמה הלקסיקאלית, ובכך 

 מחליש את ה"אמפיברכיות" של ההטעמה הפרוזודית הנמצאת על ההברה "טנ".

 .20להקפיץ את טלטולי הג'יפ ומהירותודבר זה ניתן למחילה במסגרת הלחן שכן מטרת הלחן להרנין ו

 -   ≡   -   -      =- 
  ע-סע-דר נו-טנ-ה
 

 : הסינקופ על ההברה הראשונה, ההברה "טנ" מודגשת:16-11בתיבות 

 

 

 : מתחיל כקדמה בפעמה חלשה, ההברה "דר" מודגשת97-91בתיבות 

 

 , עם קדמה לתיבה וההברה "דר" מודגשת.99בתיבה 

 

 

 רבע.-חצי-נקופ מתרחב לרבע"הטנדר פתח פיך בשיר" ו"לבנו רחב וצעיר" הסי בשורות:

 ניתוח הרמוני, מלודי וסטרוקטוראלי

"תמיד כלניות תפרחנה", ההערות בדבר הליווי  ינת בתווים מבוססת על תווי השיר מתוךהמצוההרמוניה 

 לקוחות מתוך הספר "זר כלניות".

 9.9.א.9פח ראה נס -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

                                                           
( היא נשמעת 97ביט )תיבה -( נופלת על הדאוןTENה המוטעמת )הערתו של מורי נפתלי ווגנר: מעניין שכאשר ההבר 20

. ז"א שסינקופה היא דבר מוזר: היא יכולה להבליט לסירוגין גם את DER-תקינה למרות שהסינקופה מבליטה את ה
הערך הקצר המופיע בפאזה המטרית החזקה וגם את הערך הארוך המופיע בפאזה המטרית החלשה. ז"א, אותה 

קינה לדובר השפה בשני האופנים. עצם העובדה שההטעמה מקבלת חיזוק מספיקה לו, בין אם מילה נשמעת ת
 החיזוק הוא מצליל ה"סינ" ובין אם מצליל ה"קופ".  

 הסינקופה יכולה להטעים בהצלחה מלעיל ומלרע כאחד. -ועיין בדיון על השיר 'שני שושנים' בדבר 'הפלא הסינקופי' 
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 הבית הראשון.

 

עם צליל שכן תחתון.  פותחת בסוב טוניקההתלת ההברתית וילנסקי פותח את השיר בקדמה 

 

 שטייגער על המבוססת הכלייזמרית ובמלודיה החסידי בניגון יהודית במוסיקה גם מקובלת זו פתיחה

המז'ורית. גם בשיר  , מעניינת העובדה שלעתים נמצא שם מודולוציה לדרגה הרביעית21"אהבה רבה"

 "הטנדר" עושה וילנסקי שימוש בדרגה זו בצורה מקומית.

 

מתחת לפינליס כצליל  Bבשמונת התיבות הראשונות אנו מוצאים את הצליל  - האלטרציות הצליליות

הגבוה המקבל לעתים הגבהה ולעתים לא.   Bמוגבה, הצליל הרביעי לעתים מוגבה ולפעמים לא, וכן הצליל 

 אים "צליל מוביל". איננו מוצ

 

בבית הראשון נמצא סימוכין לעניין הגישה המאקמית הנעוצה לא רק באלטרציות ובמוטיבים, בכך 

שימוש . A  -ועל  Dשמשפטים של הבית הראשון משתמשים במלודיה מדוברת בצלילי רסיטאציה על 

אירופאית של פיוט  בצלילים חזרתיים באופן של מוטיב מתפתח אופיינית לגישת הלחנה מזרחית ומזרח

 ותפילה המבוסס על אלתור דרך צלילי מקאם עם מוטיבים אופייניים.

 

, ובמקביל נראה את תהליך ה"אוגמנטציה" העובר על 9-ו 7נראה את צלילי הרסיטאציה בתיבה  אלדוגמ

 :9-9תיבות -, להגדלה ב7-1המוטיב בין תיבות 

 

יקה, ומגיעה לפינליס בסוף הבית. באמצע המלודיה מבחינה סטרוקטוראלית המנגינה פותחת בסוב טונ

, אולם העלייה היא זמנית והיא נגמרת בירידה  C -ואף מגיעה למעלה עד ל Aהדומיננטה  לנוסקת לצלי

 לטוניקה.

  

                                                           
"אהבה רבה" בהופעתו במוסיקה הכליזמרית במחצית הראשונה של  המאה העשרים  איתן, "השטייגער-אבי בר   21

 .711, 91. עמ' 1111ישראל ובארה"ב", עבודת גמר, האוניברסיטה העברית, ירושלים -בארץ
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-77החוזרות בתחינה בתיבות  9-71אנו שומעים את תחינת הדוברת, ע"י החזרתיות על תיבות  בבית השני

יטוי בעליה והירידה   ובאות לידי ב   , 71

ACF   . המבטאות בקשה ואולי

 תשובה שלילית.גם... 

 

 

 

 -בעליה מ 79-79התחינה חוזרת בתיבות 

FA ונוחתת חזרה ל-D .בסוף הבית 

 ויוצרות מוטיב דומה 

FAD   

 

 הטבעית המדגישה את הדוריות של השיר. VIIוילנסקי משתמש בדרגה 

 

 , הבית השלישי

 79-11=  71-78בבית השני, ארבעת התיבות הראשונות חוזרות במדוייק:  כפי שקרה

 שאלה ותשובה:, במבנה של עולה למנעד הגבוההבית פותח בסינקופ ו

 

, מכינות את הפזמון. החלק הראשון מבסס את הדרגה השלישית, והחלק השני הולך לדרגה 17-19תיבות 

 החמישית כהכנה לפזמון.
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 הפזמון:

 חהשורות האחרונות חוזרות על המוטיב הפות 1. כאשר 'A, B, Aתיבות במבנה כללי של  11 -מ הפזמון בנוי

 של הפזמון.

ובסוף הבית   Dלסכם ולומר שהבית הראשון פתח בצליל סטרוקטוראלי  מבחינה סטרוקטוראלית ניתן

לודיה כהכנה לפזמון.  לאחר שלושה מחזורי בתים מלאים בטקסט ובמ Aהשלישי הוא מגיע לצליל 

מתמשכת, המתארים את התחינות של הטרמפיסטית, מגיע הפזמון ו"מציל" את השיר משממון ע"י 

 החייאת הטקסט בסינקופות ומלודיה מתרוננת המתארת את הדינמיות של הנסיעה בג'יפ.

, כאשר האתנחים האמצעיים שלו הינם D הפינאליס ראלית, הפזמון פותח ומסיים בצלילבחינה סטרוקטומ

 .Gיל הסובדומיננטה על צל

 

 לפי מיטב המסורת של הבתים הקודמים, הפזמון נפתח בחזרה מדויקת על שני התיבות הראשונות שלו:

 

 המוטיב מתאפיין בסינקופטיות ובקישוטיות, המבטאות את קפיציותו של הטנדר, והתפתלותה של הדרך.

 התיבה הראשונה לשנייה. שוב אנו מוצאים את "האוגמנטציה" של המרווח טרצה לקווינטה, בין

 . #D-Gואת צלילי המאקם 

 :Abדרך הצליל  בכרומטיקה  G האתנחאנו רואים את הירידה לצליל  91-99בתיבות 

 

בטקסט הכוללות הרחבה של  9,6חוזר במדוייק פעמיים ומהווה בטקסט את השורות  99-91, תיבות Bחלק 

 הברות "לי לי לי "
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 מהחלק הראשון ומסיים. חוזר המוטיבוהלאה  91בתיבות 

, שכן לכאורה היה יכול לפתור את מדוע נדרש וילנסקי להרחבת התיבות ולהוספת המילים "לי לי לי "

תיבות כך שכל שורת טקסט  76העניין בהפיכת הטרימטר לטטרמטר פשוט ולשמור על המבנה, וגם לקבל 

 תיבות. 1תקבל 

וייתכן שהרחיב כדי לשבור את הרגולריות של להדגיש את התרוננות השיר,  ייתכן שהמטרה הייתה

 הסינקופה ממקודם, ולשבור את המבנה המרובע של הבתים שקדמו.

 

 הליווי בפסנתר:

והוא נשמע שונה בביצוע התזמורתי של אסתר גמליאלית  22השיר זכה לתזמורים שונים של וילנסקי עצמו

 פנינו.ושושנה דמארי. עם זאת אתייחס בקצרה לעיבוד לפסנתר העומד ב

מן הראוי לציין כי בניגוד לרוב השירים בספר "זר כלניות", המלווים גם ברישום אקורדים מקובל, שיר זה 

 רשום רק בתווים לפסנתר ללא ציון אקורדים.

 הפתיח:

 

 .EB -אקורדים כרומטיים בירידה מ-המנגינה לקוחה מהבית השלישי, ומהורמנת בקוורט סקסט

 .ימין ביד המנגינה של מלודיים ובחיקויים, קווינטה של" חלולים" קורדיםבא מאופיין הבית הראשון:

 

  

                                                           
 http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=773#versionsניתן להאזין לשיר באתר 'זמרשת' בקישור:  22
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  שני:ההבית 

 מתאפיין בתנועה סינקופטית בשמאל:

 

 הובלה יפה לבית השלישי:בסוף הבית השני אנו מוצאים 

 

 בית השלישי, רובו בנוי מאקורדים עומדים ולקראת אמצעו הוא מקבל התפתחות קונטרפונקטית:ה
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אנו מוצאים תנועה ריתמית מהירה, כאשר הבאס מנחה בתנועת קווינטות, וביד ימין אקורדים  ון:הפזמ

 פה"( וקישוטיות.-פה אומ-סינקופטיים )סוג של "אומ

 

 לסיכום:

וילנסקי עמד בפני שיר שאיננו פשוט להלחנה מפאת ריבוי בתיו ומילותיו. ליצירת שיר מעניין ומגון נדרש 

רוקטוראליות ברורות, להתפתחות מלודית ומנעדית, ויצירת פזמון קליט. ובכל אלה ווילנסקי לנקודות סט

ת ובלחן מתמשך ומתפתח על אקממש בשיטת הלחנה המשכית הנוגעת במהוא עומד בגבורה. הוא משת

המודוס יוצר אצל המאזין קשר עם צלילי המדבר הבדואי. הפזמון המתרונן נותן לטנדר צלילי רסיטאציה. 

וס" הנחוץ לו כדי לחצות את מרבדי השיר, והוא מעשיר אותו עם הברות "לי לי לי ". מבחינה את "כח הס

 הרמונית השיר עשיר בדרגות משתנות העוברות מינוריזציה לפי הצורך וההתאמה למודוס.

 

מבחינה פרוזודית, ההסדרה של שני הבתים הראשונים הינה פשוטה ומתקבלת. וילנסקי מסדיר את 

י בעזרת קדמה תלת הברתית שלאחריה רצף הברתי והפוגות. בבית השלישי חל שינוי. ההקסמטר היאמב

שתי השורות הראשונות מסודרות בשני המסטיכים שווים של טרימטר יאמבי. אולם הייחוד בצורה הינו 

הסינקופה שלפני המלים היוצרת תחושה של הפתעה. כלומר וילנסקי מוסיף הפוגה לפני השורה ולאחריה, 

"___והם אומרים אלי___". דבר זה יוצר מוטיב של הפתעה הממשיך את הרעיון של מילות השיר  כגון:

בו  הפזמוןהחלק המעניין ביותר מהבחינה הפרוזודית הינו בהפתעה שהינה בחור חוטף אותה ונוסע. 

 משתמש וילנסקי באופרציות של הזזות סינקופטיות והופך אותו לחגיגה מתרוננת של נסיעת הג'יפ. 

 

אך הוא קשה "לשחזור" עברי, -לזמר המוקדשים בשידורים רבות והושמע מקובל די היה 'הטנדר נוסע'

עצמאי של המאזין אפילו בשירה בציבור. דבר זה כשלעצמו אין בו כדי להטות את הכף של השיר לכיוון 

 האומנותי.

 די כנראה עוברת כזאת קצביות. שלו האסרטיבית הקצביות על, הפזמון של במקצב רוקי כמעט משהו יש

 ההגדרה על מקשה קצת זה דבר. בכך מתקשה הוא בעצמו עליה לחזור נדרש כשהוא אך, למאזין טוב

 מושך יותר לכיוון האומנותי. הליווי האומנותי בפסנתר חשוב להוסיף, ש. 23האפור בספקטרום

  

                                                           
 רוב מנחי השירה בציבור העידו על כך השהשיר איננו מושר במסגרת שירת רבים. 23
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 לימון וצלחת

 7996, שנת כתיבה  מלים : נתן אלתרמן

 "סטלה וגברליקו" –פזמון גרוטסקי פולני מוורשה  ,  )במקור על7991שנת הלחנה: 

 6.9.א.9ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

 על השיר

לפזמון גרוטסקי פולני וורשאי  הושרון ואדון צלחת" לימ, כי השיר "1119 924בת נעמה רמות במנעד תכו

נכתב במקור לזמרת פולנית פופולארית השיר "סטלה וגבריליקו" שבוצע ע"י הצמד רוזינסקה ורוזין. 

בערי פולין לפני המלחמה. אלתרמן עיבד את הפזמון והתאים את תוכנו למציאות  על במות קלות השהופיע

ישראלית בפזמון "סטלה וגבריליקו", לאחר שנים החליף אותו אלתרמן ב"מי לימון ואדון צלחת", -הארץ

 . 25יצקי ויונה עטרי בתוכניתם "שוק המציאות"והפזמון שב והיה להיט בביצוען של אילי גורל

 

 מבנה פרוזודי

 מחזורים 9בתים + פזמון *  9

 

 יאמבי א. הקסמטר
    -      -        -         -       -       - 

ן ת ַאִּציָגה ּוְבכֵׁ  . ַצַלַחת ָאדֹון, ַעְצִמי אֶׁ
       -        -       -         -      -   - 

 .ְוָאדֹון ַצַלַחת -? ִמי ַלַחתצַ , ְסִליָחה
   -        -       -    -      -          - 

ם ת ְושֵׁ רֶׁ ה, ַהְגבֶׁ ִהיא ֲאַקּוֶׁ  ... סֹוַלַחת שֶׁ
       -           -       -         -          -      - 

י ִלי קֹוְרִאים ה -,  מֵׁ יזֶׁ י -? ַמִים אֵׁ  ... ִלימֹון מֵׁ
 

 יאמבי ב. הקסמטר
     -      -        -       -         -       - 

ת רֶׁ י ַהְגבֶׁ ת, מֵׁ רֶׁ י ַהְגבֶׁ  . ַצַלַחת ָאדֹון -, מֵׁ
     -        -         -         -      -         - 

 . ַמְסִפיק ִבְשִביִלי. ַצַלַחת ְסָתם ִלי ִקְרִאי
    -       -        -     -      -     - 

א  ... ְבַיַחד ֹפה ָהִיינּו לֹא ְפַגְשנּונִ  לּולֵׁ
    -         -         -                -   -          - 

ה ַהִאם ה –? ַמְצִחיק לֹא זֶׁ ת זֶׁ ֱאמֶׁ  . ַמְצִחיק בֶׁ
 

 יאמבי ג. הקסמטר
        -       -        -     -         -        - 
י הֹוי ה ַמּדּועַ , ִלימֹון מֵׁ  ?ִלימֹוִנית ֹכה ַאְת  זֶׁ
      -      -        -      -       -      - 
ה ת ֲאִני! ָנכֹון לֹא זֶׁ קֶׁ  .ַהיֹום ָכל צֹוחֶׁ
       -        -         -    -         -     - 
ש ַאְת  ְנַגִלית אֵׁ מֹוִנית אֹו ַפַטִלית אֹו בֶׁ  ,ּדֶׁ
      -        -            -        -           -      - 

 . ִחידֹון ֲאִני –? ִחיָדה ַאְת ? ַאְת  ַמה ִלי ִאְמִרי
 

  

                                                           
 9לו[, עמ' -לה-]רמות, "ראיון עם לי 24

ad05/he/lilalo.pdf-/mu/minhttp://www.biu.ac.il/hu 

,  7ניתן לצפות באינטרנט ביצוע משותף שלהם שתועד בערוץ  25
http://www.youtube.com/watch?v=j150S2EwS9I 
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 פזמון:
     -        -      -     -        

י ִלי ִסְלִחי ה ִלִבי, מֵׁ  טטרמטר יאמבי   ! ִהנֵׁ
   -      -            -     -         

  טטרמטר יאמבי   . ַצַלַחת אֹותֹו לֹוַקַחת ֲאִני
     -        -      -         -        

י ִלי ִסְלִחי  טטרמטר יאמבי  ! ַאְת  ָכְך ָכל ָיָפה, מֵׁ
   -       -        -    -        

 טטרמטר יאמבי   . ַצַלַחת ְלָך סֹוַלַחת ֲאִני
     -         -       -        -      -     - 

ְפָשר ן ָשִנים ִלְחיֹות אֶׁ  יאמבי הקסמטר  ִדיֹוִטיִאי ְבֹאפֶׁ
       -     -        -   -      -       - 
 יאמבי הקסמטר  . י'ָכזֹאִת  ְורֹוַמְנִטיָקה ַאַּוְנטּוָרה ְבִלי
    -          -              -     -        

 טטרמטר יאמבי  ? ַצַלַחת יֵׁש ַמה – ִלימֹון, ִלימֹון
     -    -      -   -      -      - 

ָכה אּוַלי לֵׁ  יאמבי הקסמטר  . ְבַיַחד ְמַעט ְלַטיֵׁל נֵׁ
 

, דחס אלתרמן יותר הברות מהנדרש והרצוי בארבע הרמות. אולם הוא עושה 9-ו 1יש לשים לב: בשורות 

זאת ע"י כך שהוא שומר על התחושה של חלוקת המשפט לשניים: "אני סולחת | לך צלחת". אולם 

 את השיר הוא אכן מתמודד עם הבעיה שנוצרה. כשוילנסקי בא להלחין

 

 ניסיון להסדרה

עם קדמה של הברה אחת, , 9/9 -ב בפשטותהשיר  סמטר היאמבי של קהה להסדיר אתהיה ניתן לכאורה 

 כאשר כל שורה מיוצגת בשתי תיבות עם הפוגות משלימות כדוגמת:

 

9          .9      |     .7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                        =-    

 -חת  _______  סלי   -ל   -דון  צ   -מי   א -גה  את  עצ  -צי -כן    א    -וב     
              |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                        =-    
  -דון  __________  ו –א   -חת   ו    -ל    -חת   מי  צ  -ל  -חה  צ              
                     > 

 צלחת" -יוצא שבמצב זה המילה "ובכן" מקבלת הטעמת יתר, וגם המילה "אדון" במקום "אדון

 הברתית.-כפי שנראה להלן, בוחר וילנסקי בקדמה תלת

 
 יוסדר  ,  כאשר הטטרמטר היאמבי9/9 -את הפזמון ניתן היה להסדיר גם כן ב

 
9          .9      |     .7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                        =-    
  -נה _______________________   א  -בי    ה -לי  מי   לי סל    חי        

 
 או בשני המסטיכים, דבר התומך בפיסוק נכון של השורה.

 
9          .9      |     .7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                    =   -                       =-                       =-                        =-    
 נה __________  -בי    ה    -סל    חי    לי  מי___________    ל     
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 גרסת המלחין
 
9          .9      |     .7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                        =-    
 -חה צ -___   חת  ____  סלי-ל   -דון  צ   -מי   א -גה  את עצ -צי   -כן   א  -וב     א

             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                        =-    

 -השם      -דון___________   ו    -א   -חת    ו   -ל   -חת  מי צ-ל  
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                        =-    
 אים לי-________  קורחת  -ל  -היא סו   -ש וה -ק     -רת  א - גב             
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                        =-    
 רת  -גב   -מון___________  ה   -ים   מי   לי   -זה מ -מי   מה   אי            
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                        =-    
 אי  לי -___חת______  קר-ל     -דון צ   -רת מי   א  -גב   -מי    ה            ב

             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
               =        -                       =-                       =-                        =-    
 -לי   נפ  -פיק__________  לו   -לי  מס  -בי -חת  בש  -ל  -סתם צ           

             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                        =-    
 אם  זה  -___חד_______  ה-י    -נו    פה   ב   -יי  -נו    לא  ה  -גש           

             |7          .1          .9         . 9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                      =-                       =-                       =-                        =-    
 -חיק___________  או  מי    לי  -מת  מצ  -א  -חיק זה ב-לא מצ            

             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                        =-    

 -ו___נית______   זה   לא  נמ    -ע   זה   את  כה לי -דו   -מ  מון             ג
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                        =-    
 -יום__________   את   אש בנ    -קת  כל ה   -ח  -ני   צו   -כון  א             
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                     =  -                        =-    
 רק  לי  -___ נית____   אמ-מו     -לית  או  ד  -ט  -לית או   פ   -ג             
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                      =-                        =-                       =-                        =-    
 חי לי   -דון__________  סיל   -ני   חי   -דה   א -מה  את  את חי            

 פזמון
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9        .  9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                       =-    
 -ני   לו  -נה____________  א   -בי   הי  -מי___________ לי     

             |7          .1          .9          .9      |     .7      .    1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                       =-    

 חי לי -____ חת_____  סיל-ל     -תו  צ -____חת______ או-ק             
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                      =-    
 -ני    סו   -פה  כל     כך___ את____     א    -מי____________  י            
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                      =-    
 -שר  לח  -ל___  חת____   אפ      -ך   צ     -____ חת_____  ל-ל             
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                       =-    
 -בנ  -או____ טי______  בלי א  -די  -פן   אי  -או -נים ב  -יות   ש            
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                =       -                     =-    
 -מון  לי  -זאת___הי______ לי   -קה כ -טי  -מנ   -רו   -רה    ו-טו            
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                        =-    
 -לי   נ  -____חת_____  או-ל     -מון____________ מה  יש   צ           
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9       .   | 

                       =-                       =-                       =-                        =-    
 ____ חד________-י    -עט   ב  -ייל  מ  -ט   -כה   ל    -ל            
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לה "אציגה" וילנסקי בוחר לפתוח בקדמה תלת הברתית, דבר התומך בהצגה נכונה של המשפט, שכן המי

אנו מוצאים את הצימוד  טשפהמבהמשך  ילה "ובכן" הינה מילה מקדימה. וגםהיא המשמעותית, והמ

 "אדון צלחת", המילה "צלחת" אמורה לקבל את ההטעמה.

9          .9      |     .7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                        =-    

 -חה צ -___   חת  ____  סלי-ל   -דון  צ   -מי   א -גה  את עצ -צי   -כן   א  -וב      
 

מי", המילה "מי" היא החשובה ואמורה גם בהמשך הדרך תפיסה זו נכונה. למשל בבית השני "הגברת 

לקבל הטעמת יתר. גם בהגעה לפזמון, יוצר וילנסקי האטה מקדימה על המילים "סלחי לי", והמילה "מי" 

 מקבלת את הפזמון המתרונן.

בנוסף, המלודיה תומכת בקדמה התלת ההברתית, וכך שהצלילים הארוכים נופלים על ההברות 

 המוטעמות.

הברתיות כגון: "צלחת, סולחת, לימונית...", מרחיב וילנסקי את שתי -לים תלתבחלק מהמקרים, במ

 , כגון:ונות על פני פעמות חזקות עם קדמהההברות האחר

             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                     =  -                       =-                       =-                        =-    

 -מו___נית______   זה   לא  נ   -לי ע   זה   את  כה  -דו   -מ  מון             
 

 וילנסקי נשאר נאמן לתפיסת ההסדרה לאורך כל בתי השיר.

 

לשני הימסטיכים, דבר התומך בפירוש המשפט,  הוא אכן בוחר בחלוקת המשפטים הקצרים בפזמון

 כדוגמת: 

                         |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                       =-    

 -ני   לו  -נה____________  א   -בי   הי  -מי___________ לי חי לי  -סיל      
 

 וכן:

             |7          .1          .9          .9         |   .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                        =-    

 -לי   נ  -או __  ___חת_-ל     -צ  מה  יש  ___________מון     -מון  לי  -לי    
 

 
 הברתית.-במקרה זה ההמסטיך השני מקבל ווריאנט, כדי להתאים עצמו למילה תלת
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 יניתוח מלודי הרמוני וסטרוקטוראל
 

 6.9.א.9ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 
 
 
 

ג'אזי כפי שמקובל במוסיקה אמריקאית אצל ג'ורג' גרשווין,  Swingהשיר בנוי כשיר קברטי, עם מקצב 

 ותזמורות הסווינג והג'אז הריקודי באמריקה כגון התזמורת של בני גודמן.

אופייני, וגם  Swingי הביצוע מדובר במקב המקצב של השיר רשום כמקצב מנוקד, אך כנראה מהקשר

 ההרמוניה תומכת במהלכים סטנדרטיים של ג'אז.

 

 הבית הראשון:

 

תיבות מוסיקליות. הבית בנוי משתי פרזות, שכל  8הבית מקבלות בהתאמה הטקסט של שורות ארבעת 

 יך אחרת.כמו הראשון, וממש כמעט במדויק השני נפתח  המשפטאחת מהן בנויה משני משפטים. 

והמשפט השני מגיע לדומיננטה במהלך  VI, IIVIהמשפט הראשון מבוסס מהלך הרמוני פשוט 

IVIV/VI.ההגעה לדומיננטה מכינה אותנו לבית השני . 

 

 הבית השני:

 

גם כאן המבנה והצורה נשמרים, ושני המשפטים נפתחים באותה צורה, כאשר במשפט הפותח יש הגעה 

 .IIIפט המסיים יש הגעה לדרגה מדיאנטית לטוניקה, ובמש

 במהלך:   III,  והמשפט המסיים מגיע לדרגה IIVIהמשפטים נפתחים בנוסחה המקובלת בג'אז 

IIV6-V7/III  III. 

, בחלק הראשון Vבסופי המשפטים מקבל משמעות שונה, בבית הראשון הוא צליל בסיס של דרגה  Gהצליל 

 .III, ובסוף הבית השני הוא בתפקיד טרצה של דרגה Iליל קווינטה של דרגה של הבית השני הוא בתפקיד צ

אנו מוצאים בשיר קפיצות במרווחים גדולים; כמו גם בסופי המשפטים הפותחים בהם אנו מוצאים  ירידה 

 בסקסטה קטנה, דבר המדגיש את הקברטיות והבדיחה הקשורים לסגנון של השיר.
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 הבית השלישי:

 

, V7/IVIV, V/VV, II7V7Iות: פצל לארבע משפטים קצרים במהלכים חזקים של קווינטהבית מת

 . בסקוונצה:V/Vובסוף אנו מגיעים לדרגה הדומיננטית דרך 

 

 

 :הפזמון

 . 8+8תיבות,  76 -הפזמון בנוי מ

 

   המשפט הראשון פותח בשתי סקוונצות:

  

 מלודיות קפיצות עם תשובה בתיבות ונענה
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 .III -ק השני חוזר התהליך, אך הפעם הוא מגיע לדרגה הבחל

 

כרומטית עד ההגעה לפינאליס. וזאת על -קואזישמונת התיבות המסכמות יורדות בירידה סטרוקטוראלית 
 הצלילים

EEb C  BAGFEDC 

 ו:ארבעת התיבות האחרונות חוזרות על מוטיב הפזמון, והמוטיב עובר תהליך קיצור וצמצום בסופ

 

 לסיכום:

זהו אחד מהשירים המוקדמים המוכרים לנו של וילנסקי. בניגוד לסגנון הא"י שראינו אצל זהבי וזעירא, 

-אנו פוגשים כאן ז'אנר חדש הלקוח מעולם הקברט הוינאי והג'אז האמריקאי. בעצם לא מדובר כאן בשיר

ברטי על בימות תיאטרון בפי זמרי עם, והוא אכן לא מושר במסגרות של שירה בציבור, אלא כשיר ק

מקצועיים. השאלה שעולה כאן, הינה מקומו האומנותי של שיר קברטי, ואין היא שייכת בצורה ישירה 

לנושא המחקר שלי. עם זאת, אין ספק כי מדובר במלחין בשל, שמסוגל לכתיבה לפי סגנון. הוא שולט ברזי 

וילנסקי יש רגישות לסידור הטקסט. עם זאת חשוב ההרמוניה, המלודיה והמקצב. מבחינה פרוזודית, ל

בקלות.  לחזור ולהזכיר כי המלים נכתבו ע"י נתן אלתרמן לאחר כתיבת המוסיקה, והוא נענה לאתגר

 למרות שלעתים הוא נדרש לדחוס מלים וטקסט, הוא מצליח לשמור על משקל יציב המתאים עצמו ללחן.
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 הקרב האחרון

 מלים : חיים חפר

 7991ה: שנת הלחנ

 1.9.א.9ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

 על השיר:

 :26מספר חיים חפר

. אחר לשיר זעירא של היתה הראשונה המנגינה. העצמאות מלחמת תחילת אחרי חודשיים נכתב השיר"

, דמארי נהלשוש אותו נתן הוא, היום עד שקיימת המנגינה את כתב והוא, וילנסקי משה לידי הגיע השיר

 ".שלו הראשונות בתכניות אותו שר יזבטרון'והצ

 27מספר משה וילנסקי,

"...זה חתיכת היסטוריה. אני זוכר שחיים חפר או אז חיים פיינר היה שמו, פנה אלי עם טקסט וביקש 

השיר  היה "הקרב האחרון", אני זוכר שהשיר היה שאני אלחין מנגינה ושתבצע את השיר שושנה דמארי, 

.והמשימה הזו עמדה .ד להיות מבוצע במסיבת פרידה ליחידה קרבית שעמדה לצאת לנגב, וזה.מיוע

. וכך היה, כתבתי את השיר, יהודה וקרן קיימת-להתקיים במלון ירדן עד כמה שאני זוכר בפינת אליעזר בן

שיר החברה שמעו בפעם הראשונה את ה לימדתי את שושנה, וביום המיועד הופענו ב"מלון ירדן" ואז

 "הקרב האחרון" והשיר הפך היסטוריה.

 

 מבנה פרוזודי:

 שורות( בשני מחזורים,  9שורות( + בית ) 9שורות כ"א( + פזמון ) 9בתים ) 1במסגרת של השיר בנוי 

 הטרוכאי, בשורות משתנות . השיר בנוי במשקל

 א.

 הקסמטר טרוכאי   -    -     -        -       -      -
ת ָתנּועַ , בִתשֹ  ַאט רּוחַ  רֶׁ   ַהַּצמֶׁ
 הקסמטר טרוכאי   -       -   -      -    -   -

ְך עַ  ּוְבַחלֹונֵׁ ר אֹור גֹווֵׁ  ַהנֵׁ
 הקסמטר טרוכאי   -         -     -       -       -     -

ה ַכֲחלֹום ינּו נּוגֶׁ ינֵׁ ת ַאְת  בֵׁ רֶׁ  עֹובֶׁ
 טטרמטר טרוכאי     -       -          -      -
ר אֹוָתְך ִאיש לְוכָ    .זֹוכֵׁ
 
 ב.
 הקסמטר טרוכאי  -      -          -         -     -       -

א ַהיֹום ֲעֹרב ִעם ְך קֹורֵׁ   ַהַנַער ִבְשמֵׁ
 הקסמטר טרוכאי עם השלמת הפוגות(   -      -        -         -      -   -

ן ש ְוַהבֵׁ  ...ִאִמי, ִאִמי: לֹוחֵׁ

                                                           
 .711.עמ' 1119ביתן, -, כנרת זמורהחיים חפר מספר ומזמרחיים חפר,  26
, המוקלט בוידיאו המופיע באתר הספרייה 9/9/7999 -ול שלי, מתוך ריאיון שערכה עמו ציפי פליישר בתמל 27

  /http://jnul.huji.ac.il/dl/music/wilensky/songs/13הלאומית : 
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 הקסמטר טרוכאי  -       -         -      -       -       -
ְך ְשַער ַיְלִבין ָהֻאְמָנם  ִמַּצַער רֹאשֵׁ

 טטרמטר טרוכאי      -        -       -    -
 ...ַבְּדִמי ִיְבַקע ּוִבְכיְֵׁך

 
 פזמון

 טטרמטר טרוכאי      -       -      -      -
    יֵׁהֹוָמה ַבִמְשעֹול רּוחַ 
  טרוכאי פנטמטר    -     -            -      -        -
ץ ד עֵׁ ת ַמִשיר בֹודֵׁ   ַעְלַעַליו אֶׁ
 טרוכאי פנטמטר    -        -       -       -      -

     ָּדרֹוָמה ַהמֹוִבילֹות ַבְּדָרִכים
 טטרמטר טרוכאי     -          -       -      -

את ַמְחָלָקה     ...ַלְקָרב יֹוצֵׁ
 
 ג.
 הקסמטר טרוכאי   -      -       -     -       -       -

ץ ִעם ָאה כֹוָכב ָהנֵׁ צֵׁ ל נֵׁ  ַהַלִיל אֶׁ
 הקסמטר טרוכאי    -          -        -          -      -

ְרָחִבים ק מֶׁ  ַקְדמֹון ִמְדָבר חֹובֵׁ
 הקסמטר טרוכאי  -       -       -              -        -     -
ַלִיְך ַנְחֹזר עֹוד ִאם, ָאחֹות, יֵַׁדע ִמי  אֵׁ
 טטרמטר יאמבי    -     -          -         -    

 ...ַאֲחרֹון הּוא ַהְקָרב אּוַלי
 

ההתמודדות בהסדרה תצטרך לטפל בשינויים בין המשקלים השונים, ובמעבר בסוף השיר בין המשקל 

 הטרוכאי למשקל ההפוך היאמבי.

  

  

249



 גרסת המלחין:

 א.
 7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                       =-                        =-    
ת_____-מֶׁ   -ּצַ     -הַ    עַ    -נּו     -תָ  ______,ֹשב   -ִת  ַאט  חַ  -רּו   _רֶׁ
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                  =     -                   =    -    
 נֵׁר_________   -הַ  אֹור   עַ    -וֵׁ       -גֹו נְֵׁך______   -לֹו  -חַ    -בְ   -ּו 
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                  =     -                     =  -    
ה_  -נּו לֹום   -חֲ   -כַ  י _____גֶׁ י     -בֵׁ ת______  -בֶׁ    -עֹו ַאְת  נּו    -נֵׁ  רֶׁ
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                  =     -                     =  -    
ר  -זֹו~ ָתְך  -אֹו ִאיש _______ָכל-וְ   ______________.כֵׁ
 
 ב.
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                  =     -                    =   -    

א    -קֹו ______יֹום  -הַ   ֹרב   -עֲ  ִעם ְך -ִבְש  רֵׁ  ______ַער  -נַ    -הַ   מֵׁ
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                  =     -                   =    -    
ן  -הַ    -וְ   ש   -לֹו בֵׁ  ________________...ִמי    -ִא , ִמי  -ִא : חֵׁ
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                  =     -                   =    -    
ְך   -רֹא ַער    -ְש   ִבין-ַילְ  ָנם -ֻאְמ   -הָ   ___ַער~___-ּצַ ____-ִמ  ___שֵׁ
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                  =     -                   =    -    
 _________________...ְּדִמי___     -בַ ____ַקע  -ִיבְ   יְֵׁך  -ִבכְ   -ּו
 

 פזמון
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                   =    -                       =-    
 _________ָמה~________-הֹו     -יֵׁ  עֹול -ִמְש     -בַ    חַ ______-רּו
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-              =         -                       =-    

ץ ד    -בֹו _____עֵׁ ת ִשיר    -מַ  דֵׁ  _________ַליו____-עַ ____-ַעלְ  אֶׁ
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                       =-                       =-    
 ______ָמה -רֹו   -ּדָ  לֹות -ִבי -מֹו   -הַ  _______ִכים___ -ְּדָר ___-בַ 
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                       =-                      =-    

את   -יֹו ָקה____ לָ ___ַמְח    -_________ ִעם____ הָ ...ְקָרב    -לַ  צֵׁ
 
 ג.
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                  =     -                       =-                       =-    
ץ ל ָאה  -צֵׁ         -נֵׁ  ______ָכב____-כֹו ___נֵׁ  ______ִיל   -לַ    -הַ   אֶׁ
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                       =-                       =-    

ְר  ק    -חֹו ______ִבים____-חָ __-מֶׁ  ________מֹון -ַקְד  ָבר -ִמְד  בֵׁ
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                       =-                       =-    
 ____-אֵׁ  ___ֹזר   -ַנְח  עֹוד ִאם*      __,חֹות    -אָ , ַדע    -יֵׁ  ___ִמי*     
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
      =    -                       =-                       =-                       =-    
 -חֲ ____-אַ   ___*  הּוא ~_ְקָרב      -הַ   ַלי   -אּו______ *    ִיְך~ -לַ 
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9          .| 
          =-                       =-                       =-                       =-    

 _________________...רֹון
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 .9/9וילנסקי מסדיר את מילות השיר בדרך בה כל שורה מקבלת שתי תיבות מוסיקליות במשקל 

 בית א

 טרוכאי בשני הימסטיכים : וילנסקי הולך בעקבות מבנה המשפט ומסדר את ההקסמטר ה

"רוח אט תישוב, ___ תנוע הצמרת____", הסדרה זו מתאימה לשלושת השורות הראשונות. ובשורה 

מגיע להטעמה של  מרחיב את תפזורת ההברות, כך שהואהרביעית בה יש לנו טטרמטר טרוכאי, הוא 

וגות. בכך הוא שומר על המילה "זוכר", כאשר ההטעמה נופלת על תחילת התיבה השנייה ולאחריה הפ

 פרופורציה מלודית נכונה, ומשאיר את המילה "זוכר" בצורה פתוחה המאפשרת נשימה ל"הרהור".

 בית ב

, אולם בשורה השנייה, הוא יוצר רצף 'ההסדרה של השורה הראשונה הולכת בדרך ההסדרה של בית א

ה "האמנם ילבין שער ראשך כך שנשארת תיבה נשימה לקראת השאל הברות: "והבן לוחש: אמי אמי"

, על פני הרבעים של המשקל המוסיקלימצער", כאשר במילה "צער" הוא מבודד ומרחיב את ההברות 

 רצף הברות והפוגות. –והשורה הרביעית חוזרת על התבנית של השורה השנייה 

 חשוב לציין כי במקרה של השורה הרביעית, יש האטה, והיא מכינה את הפזמון מוסיקלית.

 תכן שהשורה הרביעית היא שהכתיבה את ההסדרה של השורה השנייה.יי

 

 וחלק ג' פזמון

 נהל במתינות והרהור, הפזמון הינו קצבי ועם מוטיב ריתמי ברור.תבניגוד לבית המ

במלודיה מכתיבה הסדרה שונה לפזמון. ה"רוח ההומה" מקבלת מוטיב ריתמי סוחף, והמילה "רוח" 

+ הרחבה : "רו__ח במשעול יהו__מה". הסדרה זו מחיל וילנסקי גם על מקבלת הרחבה + רצף הברתי 

__ליו( -__על-)עץ___בודד  ישיר את על  28השורה השנייה, אלא שכאן, ה"עץ הבודד" נשאר מבודד  ממש

 ., בחזרתיות על המוטיב הפותח של הפזמוןדבר הפוגע במשמעות המשפט, אך נכון מבחינת המלודיה

, ובהסדרתו בשתי תיבות מוסיקליות הטרוכאישל הפזמון שתיהן בפנטמטר  1-9כאמור לעיל שורות 

 בהתאמה, יוצאות שתי הסדרות שונות ע"י הרחבת המלים על פעמות של רבע:

 __ליו__"-__ע-עץ__בודד ישיר את על :1שורה 

 __כים___, המובילות דרומה__"-__ר-: "בד9שורה 

 __קה יוצאת לקרב___".-__ל-"מח –בחיתוך המילה  , משתמש וילנסקי9גם בסידור הטטרמטר של שורה 

 סידור זה ממשיך גם לשתי השורות הראשונות של חלק ג'.

                                                           
 "היה היה פנס בודד" של סשה ארגוב:עיין בניתוח של נפתלי ואגנר על השיר  28

 91, עמ' 7119ראה נפתלי וגנר, את המלל את הלחן ואת מה שביניהם, מוסד ביאליק, ירושלים 
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האופי בין הבית הרגוע  מעבר לסיבת ההסדרה של המשקל המשתנה על תיבות קבועות, העניין נעוץ בשינוי

מארש ולהליכה צבאית לפזמון הקצבי המאופיין בתנועה דינמית, ובמקבצים ריתמיים חתוכים הקשורים ל

ואכן בסוף החלק השלישי בשתי השורות  בפזמון...(.  9של "מחלקה היוצאת לקרב" )כפי שמופיע בשורה 

 י סינקופ הפותח את שורת השיר )ללא קדמה(.המסיימות הקצב מועט ע"

, הסינקופ מאפשר להאט את הקצב המהיר, ולהגיע מילים המנוגדות באופיין המהורהר: ""מי ידע אחות

 בניגוד לכל השיר שורה זו מתפרשת על פני שתיים וחצי תיבות. אם עוד נחזור אלייך". 

 
 ____-אֵׁ  ֹזר___   -ַנְח  עֹוד *   ִאם   __,חֹות    -אָ , ַדע    -יֵׁ  *   ִמי___  
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9         . | 
          =-                       =-                       =-                       =-    
 -____חֲ -אַ   הּוא___*   ְקָרב~_      -הַ   ַלי   -~ ִיְך______ *    אּו-לַ 
7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
          =-                       =-                       =-                       =-    

 _________________...רֹון
 

 

וכמובן הסינקופ עוזר להסדיר את השורה האחרונה: "אולי הקרב הוא אחרון" הכתובה בטטרמטר יאמבי 

שנייה בה חוזר וילנסקי על הלחן לפי הבתים הבאים, הוא בפעם ה ההפוך לכל המהלך המשקלי של השיר.

 חוזר על שתי השורות האחרונות פעמיים כמעין קודה סוגרת.

 ניתוח מלודי הרמוני סטרוקטוראלי

 1.9.א.9ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

אס מראה על בחרתי להביא את גרסת המלחין בו מופיע לצד רישום האקורדים רישום הבאס. רישום הב

החשיבה המוסיקלית של וילנסקי. הוא רגיש להרמוניה, להובלת הקולות ולהיפוכי האקורדים. כמו כן 

 מהווה הבאס השלמה קונטרפונקטית לקו המלודי עצמו. 

מספיקה הצצה קטנה בעיבוד הקאמרי של וילנסקי לשיר, בו אנו רואים בבירור כיצד כלי הנשיפה החליל 

 הקדמה מלודית לשיר, והאבוב פותחים ב

 

 ומשמיעים מנגינה קונטרפונקטית כהשלמה לקו המלודי.
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 בית א:

 

מרווחות אלו מזכירות את רוח  השיר פותח בקפיצת קווינטה בירידה לפינליס, וקפיצות לאוקטבה. קפיצות

, 9-9 המלודיה נעה בגלים עולים, יורדים ומתמשכים. בתיבות , ומציינות את הרוח הנושבת.הרומנטיקה

, Bb. השימוש בצליל  EDCBbAיורדות בצלילים , 9-8אותה מלודיה מקבלת הרחבה. תיבות 

תחושה של יוצר מדגיש את ה"חלום הנוגה" והשימוש באלטרציה  יופיע בפזמון באקורד הניאפוליטני השני.

 של וילנסקי. שימוש באקורד הניאפוליטני ובמיקסטורות אחרות מצאנו גם בשירים אחרים "צביטה בלב".

 בית ב:

 

יש הרפיה  79-79. בתיבות  #EFGGועולה בשאלה בצלילים  71-79השיר מקבל מז'וריזציה בתיבות 

 . EDCBAהכנה לפזמון, כאשר הבס יורד כ  V -מסיימות בדרגה ה 79-76של המתח, ותיבות 

 הפזמון: 

 

. 17שיגיע בתיבה   Bבקפיצות הירואיות לצליל   79-11, ובתיבות בעל אופי נמרץ ח במוטיב קבציפותהפזמון 

, אלא V -, אולם לא בשימושו הרגיל כצליל מוביל של הדרגה ה#Gמשתמש וילנסקי בצליל  19בתיבה 

 לית.אכאלטרציה מוד
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 ג:חלק 

עולה הציפייה המגיעה לשיאה בצליל  11, כאשר בתיבה 11 -ו 19פותח בתנועה מארשית על רבעים בתיבות 

B . 

 

חל השינוי וההפתעה, המלודיה משנה כיוון, היא הופכת מהורהרת, מתחילה בסינקופ, ועוברת  19 בתיבה

 למוטיבים קטנים של שאלה ותשובה מוסיקלית בעליה וירידה, כשכולם פותחים בסינקופ.

 

 

 השימוש בסינקופ מאפשר גם להאט את תנועת הפזמון.

 לסיכום:

מתמודד יפה עם השינויים וילנסקי. למרות "מרובעות" הצורה, וילנסקי  שיר זה הוא בין היפים בשיריו של

רוזודי ובמעבר בין הטרוכאי ליאמב. השיר פותח בהלך רוח רומנטי נוסטלגי, ועובר  לסגנון במשקל הפ

בין הלך הרוח הממשיך את הפזמון לסוף המהורהר מעניק לשיר את ייחודו.  ג'צבאי נמרץ. המעבר בחלק 

מוניה מוקפדות, והליווי לפסנתר/לתזמורת עשיר בקווים קונטרפונקטיים וברעיונות המלודיה וההר

הרמוניים. השיר בהחלט מתקרב לקצה האומנותי, אולם הוא שומר על צביונו ה"עממי" בפזמון ובזה 

 שהוא מושר בערבי זמר וימי זיכרון.
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 היו זמנים

 מלים : חיים חפר

 7999 -, הוקלט ב7998שנת הלחנה: 

 8.9.א.9ראה נספח  -ן במילות השיר, התווים וגרף הניתוחלעיו

 על השיר:

שהייתה להקת בידור" חיילית" פרי יוזמתו של  -בתוכניתם השנייה של הצ'יזבטרון 29השיר עלה לראשונה

. 7998במספר(. הלהקה החלה לפעול בינואר  97חיים חפר, שפיקד על הלהקה  וכתב גם רבים משיריהם )

-11.1.7998 -ל הצ'יזבטרון בבימויו של שמואל בונים עלתה בתאריכים שבין ההתוכנית השנייה ש

 הופעות.  97בסה"כ  76.71.7998

שבע", "היו זמנים" ו"עניין של אופי", שאר השירים הולחנו -"בת – וילנסקי הלחין ללהקה שלושה שירים

 ע"י סשה ארגוב, דוד זהבי, פרשקו, זעירא ונוי.

 בספרייה הלאומית: 30ילנסקימתוך האתר באינטרנט של ו

 והוקמה בארץ הראשונה הצבאית הלהקה שהיתה הציזבטרון עבור 7998-ב נכתב השיר: השיר על

 את שפרצו לשיירות העצמאות יום במלחמת דמארי שושנה לראשונה אותו ביצעה. ח"הפלמ בתוך

 את צושפר לחיילים השיר את דמארי שושנה שרה, מכן לאחר שנים 19. ירושלים על המצור

 .כיפורים יום במלחמת לתעלה המעבר

, במשלט ח"הפלמ ותיקי של ההווי על המדבר תקווה של שיר. הציזבטרון י"ע לראשונה בוצע

 .זקנה לגיל לכשיגיעו

 מבצעת דמארי , ובאופן פרדוקסאלי הנוסטלגיה מכוונת להווה !!  כששונה7998כאמור השיר נכתב בשנת 

 יותר השנים שנוקפות ככל הנוסטלגית. הווייתו את מממשת כאילו היא שנה וחמש עשרים כעבור השיר את

 היו" לשיר ומתוחכם מעניין יותר הרבה. טריוויאלי ויותר יותר נעשה והוא השיר של עוקצו ניטל ויותר

 .לעבר געגועים כשיר מאשר ווהעכשי הכאן של מבודחת עתידית כתפיסה" זמנים

  

                                                           
 76. עמ' 1111הצ'יזבטרון אם הלהקות הצבאיות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, רשת ג', אקו"ם, ישראל  29
30 http://jnul.huji.ac.il/dl/music/wilensky/songs/01/ 
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 מבנה ונתוח פרוזודי

 רה של שני בתים ופזמון, בשלושה מחזורים.השיר בנוי בצו

בתי השיר כתובים בהקסמטר יאמבי, ובפזמון הם הופכים בשתי השורות לפנטמטר יאמבי, ובאחרונות 

 לטטרמטר יאמבי.

 

 א.
  -       -       -       -           -        - 

ב ְועֹוד ַהיֹום ָיבֹוא שֵׁ ל תֵׁ  יאמבי הקסמטר  ָהָאח מּול אֶׁ
  -      -       -     -       -      - 

ת ָכפּוף ִיְהיֶׁה ַהַגב ְוַגם רֶׁ  ַכֲחטֹוטֶׁ
  -   -        -  -      -     - 

ר יָך ָאז ְוִתָזכֵׁ  ח"ַבַפְלמָ  ְבָימֶׁ
  -    -        -       -        -          - 

ר ת ִעשּון ַאַגב זֹאת ַעל ּוְתַספֵׁ רֶׁ  ִמְקטֶׁ
 
 ב.
  -    -       -     -      -      - 

ב ּוִמָסִביב, ּוִמָסִביב  ַהַטף יֵׁשֵׁ
  -       -      -           -     -    - 

ת ִהיא ַגם ְוִאְשְתָך גֶׁ  ַבָשִנים ֻמְפלֶׁ
   -         -      -   -    -      - 

חַ  ִּדְמָעה ַתִזיל ת ּוְתַקנֵׁ  ָהַאף אֶׁ
  -    -       -       -        -       - 

ָאַנח  ...ְזַמִנים ָהיּו, ְזַמִנים ָהיּו: ְותֵׁ
 
 

 פזמון:
   -      -            -      -     -    
 פנטמטר יאמבי  ,ָיַשְבנּו ַבִמְשָלט ָאז ,ְזַמִנים ָהיּו
   -      -        -        -     -    
 ,ְוָאַהְבנּו ָלַחְמנּו ,ְזַמִנים ָהיּו
     -      -          -   -      

ין ָּדָבר ַעְכָשו  טטרמטר יאמבי   – ְלַהִכיר אֵׁ
     -       -       -       -      
ת ַהִמְשָלט ַעל בֶׁ  ,ִעיר יֹושֶׁ
     -      -          -         -      
 ...ְזַמִנים אֹוָתם ִבְזכּות אּוַלי
 

עם קדמה תלת הברתית, שכן קדמה רגילה לא תאפשר להברה  9/9 על פניו קל להסדיר את השיר במשקל

 המוטעמת של המילה "היום" ליפול על הטעמה חזקה בתחילת תיבה.

. 9/9בשתי תיבות מוסיקליות במשקל כפי שראינו בשירים הקודמים, וילנסקי נוהג להסדיר משקלים אלה 

 הפרוזודית הפשוטה .האם גם כאן הוא ינהג כך, והאם נמצא חריגות בהסדרה נבחן, 

( השורות) השיריים הטורים התקצרות של תהליך לכאורה הוא לטטרמטרו לפנטמטר ,מהקסמטר המעבר

 בהסדרה הופכות הטטרמטריות השורות שתי – להתארכות דווקא גורם לטטרמטר המעבר למעשה אך

 השורות שתי ואילו אוקטמטרי במרחב צפים והפנטמטר ההקסמטר: ברורה הסיבה. אחת ארוכה לשורה

 הטטרמטרית השורה נותרה. המירבית בדחיסות זה מרחב למלא כדי יחדיו חוברות הטטרמטריות

 של ביט-הדאון על לסיים כדי) כמתבקש, אורכו לכל עליו ומתרווחת שלם באוקטמטר שזוכה האחרונה

 (.  האחרונה התיבה
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 גרסת המלחין

9          .9       |     .7          .1       .   9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                        =-                       =-                       =-                      =-    

ב -תֵׁ   עֹוד   -וְ  יֹום     -הַ  בֹוא   -יָ    א' ל שֵׁ   -הַ   ַגם     -___________  וְ ָאח    -הָ   מּול   אֶׁ

            |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                      =-    
ת_____ וְ -טֶׁ    -טֹו  -חֲ      -כַ  פּוף  -כָ  יֶׁה   -ִיְה   ַגב                 -זָ     -ִת      -____רֶׁ

            |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                      =-    
ר             י   -יָ    -בְ     ָאז כֵׁ  -סַ    -ְת     -ּו ___  _ח______"מָ    -ַפלְ   -בַ      ָך  -מֶׁ

            |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     .     | 
                       =-                       =-                       =-                      =-    
ר             ת___-טֶׁ   -ִמְק  שּון    -עִ   ַגב  -אַ  זֹאת  ַעל  פֵׁ   -סָ   -ִמ     -______    ּורֶׁ

            |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                      =-    

ב   -יֵׁ   ִביב  -סָ   -ִמ    -ּו, ִביב                       ב'  -ְת  -ִאְש       -וְ  ___________ ַטף     -הַ  שֵׁ
            |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                      =-    
ת   -לֶׁ  -ֻמפְ  ִהיא  םגַ   ָך               -ִזיל  ִּדְמ     -___________ תַ ִנים    -שָ   -בַ     גֶׁ

            |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                      =-                       =-                      =-    
ת    חַ     -נֵׁ   -קַ   -ְת     -ּו  ָעה                -אָ    -תֵׁ    -__________      וְ ַאף     -הָ  אֶׁ

            |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                      =-                       =-                      =-    

  -ְזמַ  ____יּו_______-_ הָ ...ִנים -ְזמַ     יּו   -הָ , ִנים -ְזמַ    יּו  -הָ  : ַנח                       

 פזמון:

            |7          .1          .9      .    9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                      =-                       =-                      =-    
  -ְזמַ  יּו   -הָ _______ ,נּו__-ַשבְ       -יָ  ָלט-ִמְש   -בַ     ָאז_____,ִנים             

            |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                      =-                       =-                      =-    
 -ּדָ   ָשו  -ַעכְ _______ ,נּו__-ַהבְ      -אָ     -וְ    נּו -ַחְמ    -לָ _____ ,ִנים            

            |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                      =-                       =-                      =-    
ין ָבר             ת  -שֶׁ    -יֹו ָלט -ִמְש   -הַ   ַעל ִכיר    -הַ   -לְ    אֵׁ  -ִבזְ  ַלי  -אּו ,ִעיר בֶׁ

            |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                   =    -                      =-                       =-                      =-    
 ___________...ִנים  -ְזמַ  ______ָתם   -אֹו ____כּות             

 

, 9/9מסדיר את השיר במשקל נאמן להסדרה המתבקשת ע"פ התמליל ו וילנסקיבשיר זה אין לנו הפתעות, 

פותח בקדמה תלת הברתית ההולכת עם פרשנות . הוא בשיר "מי לימון ומר צלחת")כמו  ובמקצב מנוקד

 המשפט, וממשיכה בצורה עקבית לאורך השיר.

וילנסקי הולך בדרך המקובלת של רצף הברתי + הפוגות. במקרים בהם יש מלים בנות שלוש הברות בבתים 

לקראת הפזמון  מות המוסיקליות.או יותר כגון "חטוטרת, מקטרת...", הוא מרווח אותם על פני הפע

 במשפט האחרון, הוא מרווח את המילה "ותאנח" )בדרך המתאימה למילה(,  והתיבה המסיימת הבית היא 

 יו_______ זמנים...." לקראת ההאצה בפזמון.-זו המתחיל את הפזמון, כאשר הוא מאת את המילים "ה

אך למעשה מתבקש להסדיר אותו באופן , רגולרית השורות הגרפיות הפזמון נראה אי, מבחינבפזמון

 מרובע. התמליל עצמו מכתיב גם את רצף ההפוגות בפזמון.

בפזמון מחלק וילנסקי את שני המשפטים הראשונים המשפטים לשני חלקים: "היו זמנים____אז במשלט 

ה בשורה השלישית הוא דוחס את ההברות ויוצר רצף אוקטמטרי, וחוזר בשורה האחרונ, ישבנו____"
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 הוא לוקח את הטטרמטר עם קדמה תלת הברתית ויוצר משפט מרווח: –לשיטת "הריווח" 

 המתאים לרוח הנוסטלגית והמהורהרת של סוף השיר. –"אולי בזכות___אותם___זמנים______" 

 

 ניתוח מלודי הרמוני וסטרוקטוראלי

 8.9.א.9ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 סידר את השיר כך שכל שורת טקסט מקבלת שתי תיבות מוסיקליות. מבחינת מבנה, וילנסקי

 

 הבית הראשון:

כפי שראינו בהסדרה הפרוזודית, וילנסקי נוקט בבתים שיטת הסדרה של רצף הברתי + הפוגות בסוף 

, AG, GA, CBb, BbAהשורות. דבר זה יוצר מבחינת מבנה נקודות סטרוקטוראליות ברורות: 

 וגריים מרובעות:המצוינות בגרף בס

 

רוב הירידות הסטרוקטוראליות הינן בסקונדה גדולה בירידה, דבר המזכיר/מעורר אסוציאציה של "מוטיב 

מוטיב זה מתקשר לנוסטלגיה של השיר, ואולי גם בל לראות ביצירותיו של י.ס. באך. אנחה" כפי שמקו

 יל.באנחה של געגוע וג –" האחלמילים "יבוא היום ועוד תשב אל מול 

כפי שראינו גם בשיר "מר לימון ומי צלחת" וילנסקי בוחר גם כאן במקצב מנוקד. ופותח את השיר בקדמה 

תלת הברתית. כך המילה "היום" מתוך הצירוף "יבוא היום" נופלת בתחילת התיבה בפעמה חזקה כפי 

 שנדרש, ומאפשרת את הסדרת הטקסט והלחן בקלות.

בצלילי רסיטאציה חוזרים, היוצרים הרגשה דיבורית. בבית נמצא הבית הראשון בנוי ממשפטים קצרים 

שאולי מייצגים תנודות  – קפיצות במרווחים גדולים של ספטימה קטנה בירידה, סקסטה קטנה בירידה

 :במעמד חשוב בבית הראשוןבנוסף אנו מוצאים את מרווח הקוורטה היורדת, גדולות.  רגשיות

  

לעיל:  דוגמאבנעים בעיקר בטטרקורדים הנתחמים בקוורטה,  ניתן לראות שהמשפטים הקצרים

Bb,A,G,Fעבר שוב ושוב, הקפיצה . ייתכן והירידה והחזרה לקוורטה, מחקה את המספר החווה את ה

 המספר. שלנה גדולה מדי ואיננה קרובה מדי. אולי היא מייצגת בכך את המקום לקוורטה אינ
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 רגולרי והמקובל.ההרמוניה של הבית הראשון נשארת בתחום ה

 בבית השני:

 

בחלק הראשון אנו מוצאים את הנקודות הסטרוקטוראליות בירידה הסקונדלית שהכרנו מהבית הראשון: 

DC, CBb אולם המלודיה מקבלת תפנית הן בסולמיות שלה ובהרמוניה המשלבת שניוניות ודרגות ,

 המקבלות מינוריזציה. והן בתהליך הסקוונץ:

 

 

הגבוה במילים הנרגשות: "תזיל דמעה ותקנח את האף" ויורד בירידה  Dעולה לצליל  המשפט השני

 עם ההשלמה ש..."היו זמנים". Dסטרוקטוראלית לפינאליס 

 

 הפזמון:

 

 

 

-יו זמ-בהגעה לפזמון מקובל הן בביצועים המוכרים והן בפי השרים לעשות האטה בתחילת הפזמון : "ה

ועם הינה נרגשת , ולא מצאתי רבות כמוה בזמר הישראלי בשנים אלו. הקפיצה של הספטימה  נים....".

זאת היא איננה חורגת מהסגנון, היא מבטאת ערגה, ואין פלא שהמבצעים נוהגים להתעכב עליה. וילנסקי 

בסך הכל . המשתמשת בקפיצות גדולות להבעה רגשית אקספרסיבית אולי מתקשר כאן למסורת הרומנטית

קפיצה זו מקובלת בשירים  נרגשים  די, אך במסגרת הטקסט ההיתולי יש לה מקום.זו מחווה קיטשית למ

, שם אנו מוצאים את "ABBA ,"The winner Takes It Allבשירם של להקת  בלעז במחזות זמר ובפופ כגון:

בפזמון. וכן בלחנו של  –מרווח הספטימה הקטנה בפתיח של השיר, ובצורה עקבית וסקוונציאלית  בולטת 
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 , בפזמון."West Side Story", מתוך המחזמר "Somewhere"ונרד ברשטיין לשיר לא

  

בחלק השני של המשפט יוצר וילנסקי רצף הברות, ולכן המבצעים נוהגים לפי ההנחייה בתווים, לקחת 

 נשימה ולייצר הפוגות בתוך הרצף המוסיקלי טקסטואלי.

הנמוך )הנמצא    Aשפט המסיים מתחיל בצליל הגבוה, והמ  Aלפני המשפט האחרון השיר מגיע לצליל 

 ומגיע בסופו לפינאליס. מתחת לפינאליס(

 הליווי לפסנתר:

 אצביע על כמה מאפיינים "אומנותיים" ו"קלאסיים" כפי שהם באים לידי ביטוי בפזמון:

 . )כפי שמקובל אצל גדולי הליד כשוברט ושומאן( כהרגלו, פותח וילנסקי בהקדמה לשיר

קלאסית גישה , שזו ללא ספק איננה בשיר עצמו הוא מלווה בפסנתר את המלודיה הראשיתכי  חשוב לציין

 .בעליל
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לעיל זוכות אף הן בניתוח בית א' הירידות הסטרוקטוראליות הסקונדליות שהצבעתי עליהם עליהן 

  :דוגמאלתהודה בליווי ל

 

 

 ורד. ההרמון הקלאסי המוקפד מודגם במעבר של הטרצקווארט אק
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 וכן במעבר לפזמון ובירידה ביד שמאל בליווי בתחילת הפזמון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן גם לראות את הכפלה של המלודיה ביד שמאל בחלק מהשורות בחלק ב' של הבית:

 :1-8בתיבות 

 

 

 :  71-77בתיבות 
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 לסיכום:

קדמה תלת הברתית + רצף הברות + מבחינה ההסדרה הפרוזודית הולך וילנסקי בדרך הרגילה בבתים עם 

בסה"כ מדובר בהסדרה הפוגות. בפזמון הוא משנה בדרך ההולכת עם פרשנות המשפט והמשקל המשתנה. 

המגיע לפורקן  סטרוקטוראלי בבתים-קונוונציונאלית. מבחינה מלודית הרמונית, וילנסקי יוצר מתח מלודי

 בפזמון סוחף. 

, הפתיח. האפור השטח לתוך קצת עוד אותו מושך( התזמורתי לעיבוד קדם שכנראה) בפסנתר הליווי

 הפן את הם אף מדגישים הסטרוקטוראליים למבנים והרמזים, שמאל ביד החיקויים, הקולות הובלת

וקשורה למוזיקה  קלאסי האמנותי לתחום שייכת איננה בפסנתר הקול הכפלת זאת עם. האומנותי

יר עצמו על הליווי שלו בפסנתר נמצא באזור האפור שבין הפופולרית. דבר זה מעיד בעצמו על כך שהש

י זמרים מקצועיים בליווי סימפוני. ההקפדה השיר מקובל מאד בערבי זמר ובוצע ע" .'פופולרי'ל 'אמנותיה'

על מלודיה מתוחכמת, הרמוניה מתפתחת והעברת המסר של השיר, משייכים עדיין את השיר ל"תחום 

 הזמר העממי ולבלדה העממית.האפור" עם נטייה קלה לתחום 
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 יר ערש נגביש
 מלחין: משה וילנסקי

 מלים: יחיאל מוהר

 9.9.א.9ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 

 על השיר

שלתוכנית 'בין מגל וחרב' של להקת הנח"ל שעלתה  31נכתבשירים במדים בספרו של שמואליק טסלר 

משה וילנסקי כמה שירים מתוכם בלטו שלושה: 'בין מגל וחרב', 'כתה כתבו יחיאל מוהר ו 7999באפריל 

 אלמונית' ו'שיר ערש נגבי'. 

השיר הושר ע"י מיטב המבצעים: שושנה דמארי, אריק איינשטיין, אריק סיני, נורית הירש, בועז שרעבי, 

 הגבעטרון ועוד.

 מבנה השיר וניתוח פרוזודי:

 ותם כבית + פזמון בשלושה מחזורים.השיר מורכב מששה בתים, וילנסקי סדר א

 טטרמטר טרוכאי:במשקל השיר בנוי 

-        -     -       - 
  ביתנו על רוח, רוח
-    -       -        - 

 . צופן אורו וכוכב
-        -        -           - 

 שדותינו חורש שם אבא
-         -          -       - 

 )השלמה לארבע(  *     . בן, נומה, נומה
 

-         -          -     - 
  בלילה יחרוש זה, למה

-     -        -  - 
 ? יישן לא ואותי

-       -     -            - 
 , לה פנאי אין, בני אדמתנו

-       -     -       - 
 . בן נומה, בן נומה

 
 ינה דורשת התייחסות מיוחדת. הסדרה של טטרמטר הינה פשוטה לכאורה, אינה דורשת קדמה וא

 גרסת המלחין:

 

 )בגרסת הפסנתר( שמונה תיבות פתיחה מוסיקלית  :פתיחה 

 
 |     9     1     7|       9     1     7|        9     1     7|        9     1     7  :בית

                        =-                       =                     - 
 ____נו        -ת     -על____ בי____ח       -רו____ח        -רו ___ח   -רו

  7     1     9        |7     1     9        |7     1     9       |7     1     9     | 
                        =-                                             =- 
 פן______      -רו____ צו      -כב____או      -____ כו-ו  
  7     1     9        |7     1     9        |7     1     9       |7     1     9     | 
                        =-                                          =  - 
         ___ נו-תי     -שדורש___       -שם___חו____בא      -א  

  7     1     9        |7     1     9        |7     1     9       |7     1     9     | 
                        =-                                            =- 
 ~___מה      בן____________ *      *        -נו~___מה      -נו  

 

  7     1     9        |7     1     9        |7     1     9       |7     1     9     | 
                        =-                                            =- 

                                                           
 .89. עמ' 1111צבי, ירושלים, -, הוצאת יד בןשירים במדים: סיפורן של הלהקות הצבאיותש. טסלר,  31
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 ~___לה       -לי      -רוש____ב   -ח-זה____י____מה       -ל  :פזמון

  7     1     9        |7     1     9        |7     1     9       |7     1     9     | 
                        =-                                            =- 
 ~       שן______      -____י-תי____לא       י       -____או-ו  

  7     1     9        |7     1     9        |7     1     9       |7     1     9     | 
                        =-                                            =- 

 ~לה___      -תי____נו         בני___אין      די     -מ  -*      אד     

  7     1     9        |7     1     9        |7     1     9       |7     1     9     | 
                        =-                                            =- 
 _    ~   בן_____-____מה-בן______       נו~ -____מה-נו  

  
 (הפסנתר בגרסת) תיבות מעבר מוסיקלי ארבע  :מעבר

ם עולה ירח(. ר "זוהי יפו" )"מעל המסגדייוילנסקי הולך בהסדרה בשלושה רבעים בדרך דומה לזו של הש

כאשר הפעמה  71/8-כ)או ניתן לארגון  ה רבעיםתיבות המחולקות לשלוש 9כאשר בהיפרמטרום מדובר על 

היא שמינית.( עולה אם כן כי מדובר בהסדרה רגילה, וגם בשורת הבית הרביעית יש את ההשלמה המצופה 

 מטרימטר לטטרמטר בעזרת הפוגות.

 אופי בעל ערש בשיר ומדובר מאחר, לשניים המחולקים 9/9 של הסדרה ולא לשלוש בחלוקה בחר וילנסקי

 הערש בשיר וכמו, ונתן אלתרמן ארגוב סשה של" פתע נדמו ועיר היכל – ערש שיר"ב כמו) ורגוע נוסטלגי

 הערש לשיר נותר המשולש המשקל, בנוסף(. ריטונוב'צ הרוסי, ושלום עמנואל של "במנוחה שכב בני שן"

 .המלים בין הנושבת" רוח"ה לפרשנות עצמו מתאים ואף, המלים בין" נשימה"

, שם גם  7998"לילה לילה" משנת  הערש/הבלדה של זעירא ואלתרמן ווילנסקי הושפע ה משירייתכן  

 לתקליטה וילנסקי י"ע אף עובד" לילה לילה" השיר . ___לה"-"לי -כ בדרך דומה,  המילה "לילה" מולחנת

 -  בלעדייך איתך" בתקליטו גאון ליהורם יותר מאוחר ובעיבוד, 7999 בשנת" כלניות" דמארי שושנה של

 .CBS 1986 בהוצאת", הגדולים האהבה שירי

אליהו ידוע כי וילנסקי ראה בזעירא מורה דרך לכתיבת "מוסיקה ישראלית", ואף עיבד רבים משיריו. 

וילנסקי שם מתוודה  מצטט את אחד הראיונות של, 32הכהן בהקדמתו לאונטולגית שירי מרדכי זעירא

 וילנסקי "בשנותי הראשונות בארץ, כל שאיפתי וחלומותי היו להלחין כמו זעירא".

 
7     1     9         |7     1     9          |7     1     9          |7     1     9     | 

                      =                        =                       =  = 
 |    ת ר___ - ב|      -עו    ח   - רו|      -ה  לה   - לי|        לה___ -לי
7     1     9         |7     1     9           |7     1     9         |7     1     9      | 
 |    רת___ - מ|         -צ    ה   מה|     -הו  לה   - לי|       לה___ -לי
 
 
 

  

                                                           
. 7998 משירי המלחין מרדכי זעירא", בעריכת גיל אלדמע, מפעלי תרבות וחינוך, ת"א, –זעירא, מרדכי. "לילה לילה  32

 בעמוד העשירי בהקדמה )ההקדמה איננה ממוספרת"
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 :7999 -ב שנכתב" עינייך אומרות מה" ושנהר זעירא של גם בשירם מצאנ וכן
 
7     1     9         |7     1     9          |7     1     9          |7     1     9     | 

=                        =                        =                       = 
 ם______-י       -ל ד___-ר         מש____-ש       מש___-ש
7     1     9         |7     1     9           |7     1     9         |7     1     9      | 
 ם____-הו        -י     ל_-ק           ח____-רו           ח___-רו
 

נו שומעים את שריקת המלים "לילה לילה", "רוח רוח", "שמש שמש" מתאימים מאד להלחנה זו, בה א

 הרוח, אפילת הלילה, וכאילו מבטאים את שקיעת השמש.

 ניתוח מלודי, הרמוני וסטרוקטוראלי

 9.9.א.9ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

וילנסקי הלחין את התיבה הראשונה כאשר היא משמשת כקדמה מוסיקלית לשיר. וכך  –נקודה מעניינת

גם כפותחת את השיר וגם כקדמה מוסיקלית. לדבר זה אנו מוצאים גם היא נמצאת בכפל משמעות ! 

 סימוכין בטקסט, בכפל המילה "רוח".

 גם מהעיבוד לפסנתר נוכל לראות כי הוא משהה את צלילי האקורד של הפתיחה על צלילי הקדמה:
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קוורטה בכיוון פותח בקדמה עם קפיצה של בקווים מקווקווים סימנתי את המשפטים המוסיקליים. הבית 

 , בשני גלים )א( :9-8הירידה, וממשיך בגל ארפג'י מוסיקלי עולה ויורד, כאשר הירידה נבלמת ונעצרת 

 )ג(     )א( 

 

 )ב(     

השיר נפתח על הדרגה החמישית על צליל הטרצה של הסולם המהווה דיסוננט עם הדרגה החמישית,  ומגיע 

בסוף התיבה  Dנה לצליל הקווינטה של הדוימיננטה )ב(. הצליל סטרוקטוראלית בירידה של סקונדה קט

הראשונה משמש אף הוא בכפל משמעות כקדמה לגל העולה, וכמסיים את הירידה של תיבת הקדמה 

 השלמה )ג(.

 – לסול דורי Gmמבחינה הרמונית, את הדרגה החמישית מהרמן וילנסקי במינור, דבר ההופך את הסולם 

 וגבה. מ Eצליל המודאלי עם 

, עם רמיזה למודוס "אהבה EDהמשפט השני פותח כמו הראשון, אולם בחלקו השני הוא יורד מהצליל 

הסוף מסתיים על הדרגה  .Dהמעודנת ע"י הוספת הצליל  C# Bbרבה" בקפיצה המרומזת בין הצליל 

 .V7/VVהחמישית ומהורמן 

 

גיע לשיאו בשאלת הילד "למה...ואותי לא יישן" הפזמון פותח בהרמוניה מז'ורית על הדרגה השלישית, ומ

 , המסמל את האכזבה.D, היורד עד לצליל Fכאשר המילה "אותי" מושרת על הצליל הגבוה ביותר 

השורה "אדמתנו בני אין פנאי לה" פותחת בהפוגה על פעמה חלשה. מדובר פה על עידון סגנוני הייחודי 

הלחן של השיר ללא ההפוגה המפתיעה. נשימה זו, מדגימה את לוילנסקי, שכן הוא יכול היה להמשיך בדרך 

הנשימה הנעצרת של האם, שאין לה תשובה "אמיתית" לשאלת הילד. כאן אנו רואים את הרגישות של 

 וילנסקי לניואנסים הקטנים של השיר, וכיצד בהזזה קטנה, הוא מעמיק את משמעות ופרשנות הטקסט.
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 , ומגיע לפינאליס המסיים את השיר.ED, AGהשיר מסתיים בירידה "נוסחאית" 

 

 העיבוד לפסנתר:

כדרכו של וילנסקי העיבוד לפסנתר מוקפד ביותר, ולמרות שאיננו מחייב מבחינת הביצוע כמו בשירים של 

 : דוגמאשוברט לדוגמא, ניתן לראות עד כמה הוא אומנותי. אעמוד על כמה נקודות ל

 הפתיח

ושה צלילים המהווים בעצם פיתוח של מוטיב "הקדמה" של השיר. המוטיב הפתיח מתחיל בירידה של של

 יורד כלפי מטה בוואריינטים שונים, ובכל פעם מקבל התעצמות של צלילי אקורד סטאטטיים נוספים.

 

, הוא מתחיל במוטיב ריתמי ביד שמאל, כאשר בימין מסתלסלת לה מנגינה מודאלית במוטיב 9מתיבה 

 .9-6, המקבל הרחבה מלודית בתיבות המסיים את קודמו וממשיך מייד גל עולה ויורדקטן של 

, הפשוט לאקורד מצטרפים Tensions – חריפים צלילים כאשר, תיבה בני בגלים הליווי מתפתח  :בבית

 .פתוחה בקווינטה נגמר הוא ובסופו
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 :בפזמון

מחרשה/נענוע של התינוק", ומעין חיקוי מתפתחים קווים קונטרפונקטיים, הממשיכים את "תנועת ה

 ריתמי לקו המלודי.

 

במוטיבים ריתמיים הממשיכים הן את תנועת הרוח ברבעים שלמים, והן את מבנה הבית בצירוף של 

 המוכרת לנו מהבית. /קוורטהחצי+רבע. וההרמוניה הפתוחה בקווינטה

 לסיכום:

שיר הערש. מדובר פה בשיר עשוי היטב, בעל מלודיה  –למרות שמדובר בז'אנר שלכאורה משויך לשירי עם 

ההסדרה גלית ומודאלית, המהורמנת בצורה מתוחכמת ומלווה בפסנתר בדרך אומנותית ביותר. 

הפרוזודית אמנם פשוטה, אך תשומת הלב של וילנסקי לפרטים הקטנים, לחלוקה לשלוש, להפתעה בסוף 

בטיפול ההדוק ב"מדריגליזם" של החייאת ופרשנות הפזמון בהזזת המילה בפעמה אחת לפעמה חלשה ו

  הטקסט, מצליח וילנסקי לייצר שיר בעל מאפיינים הנוטים לתחום האומנותי.

כל אלו מקבלים חיזוק, מהסתכלות מדוקדקת בתפקיד הפסנתר, החושפת חשיבה קומפוזיציונית מערבית 

 קונטרפונקטיות והצבע.מתקדמת. זו באה לידי ביטוי,  הן מבחינת המוטיב, ההתפתחות, ה
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 מול הר סיני

 מלחין: משה וילנסקי

 מלים: יחיאל מוהר

 7996נכתב: 

 71.9.א.9ראה נספח  -לעיון במילות השיר, התווים וגרף הניתוח

 על השיר

שיר זה הוא מתקופה מאוחרת יותר, בה הלחין וילנסקי שירים ללהקות הצבאיות בשנות השישים כגון: 

 בר ועוד.הורה ממטרה, הורה נתג

 .ל"הנח להקת י"ע ובוצע( 7996 אוקטובר) קדש מבצע במהלך נכתב השיר: השיר על

 השיר כתיבת נסיבות על , 33(7999 מרץ 9) הנדל ונחמה וילנסקי משה עם פליישר ציפי של מתוך ראיון

 ל."הנח ללהקת

יני היה ממש קראו לנו, מבצע ס"...)נחמה( זה היה כשהיינו במילואים אחרי שגמרנו את השירות, 

שבועות מספר אחרי שאנחנו רובינו השתחררנו , אז קראו לנו מחדש לשרת במילואים, ובתוך 

שאנחנו הופענו בסיני, קיבלנו טלפון : משה כתב שיר חדש, )משה( ואיך הוא כתב ? בוקר אותו יום 

תנו הוא קיבל את הטקסט ואחרי הצהריים השיר כבר היה מושר, )נחמה( כן, ואנחנו העלו או

בחזרה לאולפן למדנו את השיר ממש לפני ההקלטה, הקלטנו אותו ובאותו היום חזרנו ישר 

 לא אגדה רעי..." –להופעות 

 שורות, כאשר שתיים מהם מוכפלות, ופזמון בשני מחזורים. 8השיר בנוי  בכית בן  ניתוח פרוזודי:

וילנסקי בחר לחלקם ולהכפיל את יאמבי, ו הקסמטר –הרמות יאמביות  6נראה שבמקור השורות היו בני 

 החצי הראשון של המשפט. 

 בית

      -    -      - 
 )טרימטר יאמבי(  X1רעי , אגדה לא
  -      -         - 

 ,עובר חלום ולא
   -           -       - 

 X 1סיני  הר מול הנה
      -         -       - 

 .בוער הסנה, הסנה
  -         -     - 

 בשיר לוהב והוא
  -        -     - 

 בנים גדודי בפי
  -    -   - 

 העיר ושערי
  -      -        - 

 .השמשונים ביד
 

                                                           
( על נסיבות כתיבת השיר ללהקת 7999מרץ  9מתוך ראיון מצולם של ציפי פליישר עם משה וילנסקי ונחמה הנדל ) 33

הנח"ל, באתר האינטרנט של משה וילנסקי, הספרייה הלאומית, 
http://jnul.huji.ac.il/dl/music/wilensky/songs/07/  
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 פזמון

 לכאורה הפזמון כתוב בפנטמטר יאמבי: 

     -       -          -    -   - 
  ,הנערים עיני - יה שלהבת

     -       -       -        -       -      
  .המנועים םוברע יה שלהבת

      -    -          -        -       -         
  ,אחי, היום זה על פרויס עוד
   -        -          -    -        -      

     .סיני מעמד אל העם בשוב
 

בתוספת הפוגות בהתחלה ובסוף, כך שהוא נראה ע"י וילנסקי הוא הולחן כפי שנראה בחילוץ אך 

 טר יאמבי.קסמהכ

 

 גרסת המלחין:

 בית

9          .9      |     .7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                        =-    

   -ח  לא    -______  ו,עי  -ר, דה     -ג  -א   ____עי     לא-ר __,דה     -ג   -א   לא     
             |7          .1       |    .7          .1          .9          .9       |     .7          .1       |    . 
                       =-                  =      -                        =-                       =- 

 נה   מול   -ה_______________________     ,____בר-עו לום__
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                       =-    

 -סנה  ה   -_______ הני  -סי הר   מול  נה   -ה     ני___-סי __הר
             |7          .1       |    .7          .1          .9          .9       |     . 
                    =    -                       =-                        =-              

    -לו הוא    -ו____________.ער____-בו __סנה
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                       =-    

  -ע   -ש     -ו  נים____-ב ___די    -גדו  פי    -_____בשיר  -ב הב
             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 
                       =-                       =-                       =-                       =-    

 ________.נים -שו -שמ  -ה   יד_____-ב____עיר___-ה ___רי
 

 פזמון

             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                       =-    

 ,רים    -ע   -נ   -ה ____ני  -עי___     יה  בת  -ה -של___הו__

             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                       =-    

 .עים   -נו   -מ    -ה ___עם -בר ____ יה   בת  -ה___-של הו__

             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                       =-    

 ___,חי   -א, יום____-ה ___זה     על _______פר  -וס  -י __עוד

             |7          .1          .9          .9      |     .7          .1       |    .7          .1          .9          .9     |     . 

                       =-                       =-                       =-                       =-       =    - 

 _____________________.ני   -סי מד   -ע  -מ ___  אל ____עם  -ה שוב-ב __

 

271



וילנסקי פותח בקדמה תלת הברתית כפי שמצאנו אצלו בשירים נוספים, כך שההטעמה של "אגדה" נופלת 

על הפעמה החזקה של התיבה הראשונה. השיר כולו משדר התלהבות ומרץ נעורים. ייתכן שהכפלת השורות 

 באה לבטא את ההתלהבות הזו. 

ילים "עובר" )"ולא חלום עובר"(  ו"בוער", מקבלות משנה חשיבות כאשר הן מקבלות הרחבה רבתי על המ

אדם שצובט את עצמו כדי להכיר אם הוא במציאות או בחלום, כך ניתן לדמות את זה לתיבה שלמה. 

 ההכפלות וההארכה של המילה על גבי תיבה מבטאות את הרעיון.

יכול היה וילנסקי להלחין כשני חלקים שווים עם  –בפי גדודי בנים" את השורה : "והוא לוהב בשיר, 

__נים", כל שיש כאן -הפוגות במקומות זהים, אולם וילנסקי משנה: "והוא לוהב בשיר___, בפי גדודי __ב

דבר זה נותן למאזין תחושה של אקסטטיות, כמו אדם  –האטה של הברות ולאחר מכן האצה של הברות 

פר אותה בבלבול לחברו. את רוב שורת הבית האחרונה פורס וילנסקי על פני רבעים, דבר שחווה חוויה ומס

 זה גורם להאטת הריתמוס של ההברות לקראת הפזמון הסינקופטי.

 בפזמון, 

"הו" נוספו ע"י וילנסקי כדי "לרבע" את הפזמון, וכדי למלא את הסינקופ הסוחף של הפותחות ההברות 

 ת הפוגות(.השיר.  )הכוכביות מציינו

 הקסמטריות.הבית בשורות כפי שנכתב ווילנסקי רצה שגם הפזמון ימשיך שייתכן גם 

    -        -       -          -    -   - 
 ע"י וילנסקי כדי לרבע את הפזמון()תוספת הפוגה  ,הנערים עיני - יה שלהבת *  הו
    -         -       -       -        -     - 

 )תוספת הפוגה בהתחלה לצורך הסדרה( .המנועים םוברע יה שלהבת *   הו
-          -     -        -       -        - 

 )תוספת הפוגה בהתחלה לצורך הסדרה( ,אחי, היום זה על פרויס *   עוד
   -        -          -    -        -     - 

 קסמטר(הת ה)תוספת הפוגה להשלמ *   .סיני מעמד אל העם בשוב
 

ליצירת הסינקופ  וילנסקי מוסיף הפוגות וסינקופ, כך שיש לנו בשתי השורות הראשונות שני הימסטיכים.

, הופך להקסמטר ישל המשקל המקורהפנטמטר  וכךהוא מוסיף הברת "הו" בשתי השורות הראשונות, 

 יאמבי.

שם את ההברה הלקסיקלית ו לוקח את הצימוד "עוד יסופר", וילנסקי , של הפזמון במשפט השלישי,

אך עדיין הוא דואג שההברה "פר" של "יסופר" תיפול על הברה  , הפעמה החזקהעל גבי )"עוד"( החלשה 

ט "עוד יסופר". במשפהמלים מדגיש את ה -מה שעוזר לעניין זה המקצב החתוך חזקה )שלישית( וארוכה.  

שהופיע בשתי  ב הסינקופ של הפזמוןא מקשר את השורה האחרונה למוטיהו)"בשוב העם"( האחרון 

 השורות הראשונות, ובכך הוא סוגר את השיר.

  

272



 ניתוח מלודי, הרמוני וסטרוקטוראלי

 71.9.א.9ראה נספח  -לעיון בתווי  השיר והניתוח  

 : שתי השורות הראשונות: הבית

 ה רעי, ולא חלום עובר""לא אגדה רעי, לא אגד

 י, הסנה הסנה בוער""הנה מול הר סיני, הנה מול הר סינ

איננו  #C, כאשר הצליל Bאל הפינאליס  #Fוילנסקי פותח בירידה סטרוקטוראלית מהצליל הדומיננטי 

כך שיש לנו צליל  –ללא דיאז  Cמופיע והוא "חסוך" )שמור, לסוף המשפט הבא שם הוא מופיע באלטרציה 

 שני מונמך, הנותן לפתיח אווירה מודאלית פריגית. 

 .Bגבוה, על דרגה חמישית מינורית, ובשני מסיים בפינאליס  Aן מסתיים על המשפט הראשו

כאמור לעיל, החזרה על המילים כאילו מבססת את המציאות "לא אגדה רעי", וסופי המשפטים מאריכים 

 מדגיש את האקסטטיות. 1/9"בוער". המשקל של -במילים החשובות "עובר" ו

 

 ומוביל אותנו לפזמון: המשפט השלישי נשאר בתחום הדומיננטה

 :הפזמון

בשני המשפטים הראשונים : "הו שלהבת יה עיני הנערים, הו שלהבת יה ברעום המנועים", וילנסקי נותן 

 סקוונציאליים.-לכל משפט שתי תיבות מוסיקליות היוצרות  שני משפטים קצרים קוואזי

מבחינה הרמונית וילנסקי  .יפךולה כל מבחינה סטרוקטוראלית, בכל משפט יש עליה וירידה בסקונדה

 מהרמן את הדרגה הרביעית במזו'ר ובמינור, ואת הדרגה החמישית במינור.
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השימוש בסינקופה מדגיש את ההתלהבות הגדולה, וקושר את השיר לז'אנר ריקודי ההורה של שירי העם 

 הישראליים.

, יוצר ס. במשפט "בשוב העם למעמד סיני"וחוזר לפינאליבנוי ממשפטים קצרים,  החצי השני של הפזמון, 

 וילנסקי הפתעה קטנה ע"י הוספת הפוגה .

 

 : לסיכום

טקסט פשוט, הכפיל בו שורות והוסיף הברות. בכך הוא שינה  את הסימטריה של לידיו  וילנסקי קיבל 

את השיר  השיר מחד ומאידך גיסא בצד הפרוזודי הוא "ריבע" אותו לכדי הקסמטר יאמבי.  וילנסקי מפרש

. בעזרת מודאליות בעל מקצב מפעים בעזרת שינויי משקל וסינקופטיות, והופך אותו לשיר אקסטטי

 והרמוניה מתוחכמת, השיר "מחזיר" אותנו לימי המקרא הקדומים.

למרות שבמבט ראשון השיר נראה כשיר פשוט וריקודי, עיון מדוקדק, מראה עד כמה וילנסקי ער לטקסט 

ה הוא ניחן ביכולת ההלחנה לייצר "להיט" מתרונן, עם מבנה פנימי מתוחכם, כך שקל ולמלודיה, ועד כמ

למרות הנטייה שלו לצד שירי הזמר  לשיר אותו ולרקוד אותו, אך המבנה שלו איננו פשוט כלל וכלל.

העממיים והריקודיים, התחכום הקומפוזיציוני , המלודי וההרמוני, ממקם אותו בתחום האפור שבין 

 .עם נטייה לכיוון העממי תי לעממיהאומנו
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 תמצית הראיונות ועיון בנתונים העולים מהם –עבודת השדה  – 3פרק 

 

 את בחנתי בה האנליטית הגישה – האחת. גישות בשתי נקטתי" אפור אזור" של קיומו את לבחון כדי

 בעיני נתפשים השירים כיצד בחנתי בה – השדה עבודת – והשנייה בשירים הקיימות האמנותיות האיכויות

 באולמות השירים של הביצוע הקשרי ואת בציבור השירה מנחי הם הלא אותם ומפיצים המבצעים אלו

 כמשתתף צפיתיאלא  בראיונותרק  הסתפקתי לא השדה עבודת במסגרת. הזמר ובמועדוני הקונצרטים

ומילאתי יחד עם מנחי השירה בציבור שאלונים לגבי  בציבור שירה בערבי (participant observation) פעיל

 של הביצוע הקשרי את בחנתי לאלו בנוסף. מידת השימוש בשירים שנבחנו במסגרת ערבי השירה בציבור

 -ו וידיאו סרטי, ותקליטורים תקליטים של בהקלטות – השונים המדיה במרחבי חיפוש י"ע השירים

DVD's ,וב באינטרנט- YouTube עצם קיומם ושידורם של השירים במרחב . וטלוויזיה רדיו שידוריוב

המדיה ההמונית, הצביע על שיוכם של השירים לתחום ה'פופולרי', בחינה סטטיסטית נרחבת של שידור 

 המרחב על שמצביע הוא יחדיו הנתונים כל שקלול השירים שנבחנו במדיה הינה מעבר לגבולות מחקר זה.

 השדה עבודת', עממיים' או' אמנותיים' מרכיבים על מצביע האנליטי שהניתוח כך, השיר קיים בו האפור

, ממלכתיים ובטקסים בציבור שירה בערבי  קהל י"ע המושר' עממי שיר'כ השיר של מיקומו על המצביע

אילו בימות הוא מופיע  מעל ,השיר נמצא בו' אמנותי'וה' פופולרי'ה המרחב על מצביעים הביצוע והקשרי

)כרדיו, טלוויזיה והאינטרנט( הוא  המוניים מדיה אמצעיאילו וב, , פאבים וכו'(הקונצרטים)כאולמות 

 .קיים

הקשרי הביצוע ודרכי הביצוע בהם לשיר יש "חיים משלו" עבודת השדה יוצאת מנקודת ההנחה ש

לי לבחון, כיצד השירים שנראו בעיניי כאפורים  מאפשרתממשיכים בהווה ובעתיד. עבודת השדה 

מתקיימים במרחב הדינמי של השיר החי, כיצד הם נתפסים בעיני אלו השרים אותם ומבצעים אותם, כיצד 

הם מסווגים אותם כשירים עממיים או אמנותיים ועל סמך אילו הנחות הם מסווגים אותם כך או אחרת. 

יבור המשמשים כמתווכים בין קהל צרכני השירים והמלחינים. בעבודת השדה, בחרתי במנחי השירה בצ

הבחירה במנחי השירה בציבור נבעה מההנחה שהם בעלי ידע וניסיון לאורך שנים בתחום הזמר העברי והם 

עיון בדרך בו השיר מופיע בשירת . יכולים לתאר את מה שקורה בשטח המציאות של היום ומה שהיה בעבר

 בדבר השתייכותו של השיר לתחום האפור. פתט נוסמב אפשר לי נקודתרבים 

 

. כל 1122בישראל בשנת  עבודת השדה מבוססת על סדרת ראיונות שערכתי עם מנחי שירה בציבור מובילים

על ידי על פי מידת נבחרו ו בקבצים דיגיטליים. מנחי השירה הראיונות הוקלטו תומללו ונשמר

ל אוהדיהם והן במגוון מסגרות ההופעה ברחבי הארץ הפופולאריות הרבה שלהם, הן בקהל הקרוב ש

מביאים לידי ביטוי גישות שונות ובתפוצת ההקלטות והשידורים במדיות השונות.  מנחי השירה בציבור 

חלקם וותיקים יותר וחלקם חדשים יותר, חלקם עובדים  .ולדרך ההנחיה של השירה ביחס לשירה בציבור

בוגר יותר, דבר זה משפיע כמובן על דרך בחירת השירים ע"י כל אחד עם קהל צעיר יותר וחלקם עם קהל מ

חנו במסגרת עבודת השדה קשורות באופן ישיר לבחינת התחום האפור. שאלות בלא כל השאלות שנ  מהם.

הרקע תורמות לנו להענקת פרספקטיבה לשאלות הקונקרטיות יותר העוסקות בהתקבלות השירים 

 שבחרתי:להלן פירוט מנחי השירה בציבור  יות' של השירים.ובהגדרת ה'מורכבות' וה'אמנות

 בלהביםבביתו ש ,21:11 בשעה  2/1/1122הריאיון נערך עמו בתאריך   ,לב יוסי. 

 בביתו  21:11 בשעה  1/1/1122 תאריךהריאיון נערך עמו ב ,)"משה להב והטיש הגדול"( להב משה

 .ציון במבשרתש

 לאחר אביב בתל, בבית קפה 11:01בשעה   2/1122//1 תאריךהריאיון נערך עמה ב ,שרוף עינת ,

 .אביב-תל 10 קרליבךב" גנקי"מועדון הב הופעתה ב
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 בגבעתיים, "ואניס" קפהב ,22:01 בשעה  1/1122//2 תאריךהריאיון נערך עמו ב ,ברלין גבי. 

 בחיפהבביתו ש, 22:11 בשעה  12/1/1122 תאריךהריאיון נערך עמו ב ,נצר אפי. 

 בראשון לציון. "גרגקפה "ב , /22:2 בשעה  02/1/1122 תאריךון, הריאיון נערך עמה בשרה'לה שר 

 שאלונים
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. 

כולתי ומהם י © Microsoft Office Excel 2010את השאלונים הוכנסו לתוך טבלה מסכמת בתוכנת 

והן ללמוד על מידת השימוש בשיר עצמו. הטבלאות כוללות גם שירים נוספים שלא נבחנו במסגרת המחקר 

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

בסוף  יוצגאת השירים סיכום החומר העולה מתוך טבלאות השוו . ב'./שאלונים ניתן למצוא בנספח השל 

פרק סיכום העבודה משלב בין הנתונים שהתקבלו מהניתוח האנליטי, מעבודת השדה ומהקשרי  הפרק.

 הביצוע.

 

 :1נבחרוש בציבור על מנחי השירה

 

 (,/230)יליד  2אפי נצר

 הכרמל על מתגוררו 2301ישראל בשנת ב נולד מלחין ומנחה שירה בציבור,

 המדרש בית בוגרו בארץ בציבור השירה מאבות אחדאפי נצר הינו  .שבחיפה

 וגילה, 'רוטשילד בית חבורת' הזמר חבורת את הקיםהוא . למוזיקה למורים

 .ארזי וירדנה לב עדנה דוגמת, מצליחה לקריירה בהמשך שזכו זמרות במסגרתה

 2313 לשנת הזמר בפסטיבל הראשון במקום זכה נצר של 'לחובש בלדה' השיר

 נצר הלחין זה לשיר המנגינה את(. לטלוויזיה שצולם הראשון הפסטיבל שהיה)

כמה ספרים  הוציא נצר .גאון יהורם שר השיר ואת, אלמגור דן של לותיוילמ

 יקיר אות לו הוענק 1111 בשנתהמכילים ליקוטי שירים  ותווים ארץ ישראליים. 

 הזמר מועדוני והקמת 'הזמר חבורות' המונח ביסוס, ציבורב השירה ייסוד, שירים מאות הלחנת על, חיפה

הקרנת  רעיון את 'המציא'. אפי נצר בחיפה תעשייה ועובדי מפעלי של רבות מקהלות וכן בארץ הראשונים

 .מלווה את עצמו באקורדיוןמילות השירים ע"י שקופיות והוא 

 

  (,23/1)יליד  3גבי ברלין

 שחרורו לאחר. השריון בלהקת 2312-ב ברלין גבי התחיל האמנותית דרכו את

 כסולן התפרסם כך ואחר, 'המינים שבעת' ובלהקת 'הטיילת' ברביעיית השתתף

גבי ברלין מפורסם בזכות מחרוזות הזמר שבהם הוא שוזר  .'לאלמונית שיר' בלהיט

שירים ישראליים לפי נושאים. מחרוזות אלו מושרות בערבי השירה שלו ומוקלטות 

 שירי בתחום המובילים הזמרים כאחד נחשב האחרונות בשניםעל גבי תקליטורים. 

 שירים של מחרוזות השמעת על מבוססת ברלין גבי של הופעתו. היפה ישראל ארץ

 .ועוד יווניים שירים, רוסיים שירים, וואלסים כמו, שונים בסגנונות

                                                           
צעות , השלמתי את המידע באמשערכתי עמם איונותרההנתונים הביוגרפיים של מנחי השירה בציבור לקוחים מתוך  1

  וניים נוספים.ראיונות טלפ
איון ומתוך הרי  /netzer-websites.co.il/effi-net-http://siteהנתונים לקוחים מתוך אתר האינטרנט של אפי נצר  2

 .12/1/22 -שערכתי עמו  ב
 -ומתוך הריאיון ערכתי עמו ב /http://gabiberlin.comהנתונים לקוחים מתוך אתר האינטרנט של גבי ברלין  3

2//1/22. 
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 (, //23יליד ) יוסי לב,

גדל בהרצליה והשתתף בחוגים של עמנואל זמיר. שימש  מנחה שירה ואקורדיוניסט וותיק.

 בשנים כאקורדיוניסט בהרקדות של ריקודי עם ועם הזמן הפך להיות מנחה שירה בציבור.

 שרים"ליום העצמאות, ו –" עצמאות שרים"- הזמר יאירוע את מנחההוא  האחרונות

 ואירועים בציבור שירה ערבי, זמר מועדוני ומנחה מוביל. אביב בתל באב 'טול "אהבה

 בקביעות ומנחה( חולוןו כרמיאל, ערד) בפסטיבלים זמר בהפקות קבוע משתתף. חברתיים

 .פרטים נוספים באתר האינטרנט של יוסי לב .שונים לקהלים בציבור שירה מסגרות

 

 (,23/1)ילידת  שרה'לה שרון

החלה את דרכה כמורה מהבולטות והמוכרות שבין מנחי השירה בציבור. 

 ו של רכז התרבות ירוחם כהן בצמח שליד הכינרתלמוסיקה בקיבוצים. בעידוד

הוקם מועדון הזמר של עמק הירדן. היא התפרסמה בשנות השמונים כאשר 

 הוציאה תקליט שהוקלט בהופעה חיה של שירה בציבור וכאשר צולמו הופעותיה

לטלוויזיה הישראלית. שרה'לה שרון ייצגה את ישראל בתחרות האירוויזיון בשנת 

. כיום היא מופיע באירועי זמר שונים בכל רחבי הארץ, כאשר בדרך כלל היא 2330

בזכות השירונים הרבים גם שרה'לה מפורסמת  מלווה את השירה בנגינת פסנתר.

 אותם ערכה והוציאה לאור.

 

  (,2311)ילידת  עינת שרוף

עדוני זמר שונים ובעיקר במועדון תוססת וצעירה, מופיעה במושירה בציבור מנחת 

ז. התל אביבי. מלווה בהרכב המנוהל על ידי בו זוגה המוזיקאי תמיר הרפ 'הגנקי'

תיכוניים. לעינת מעריצים רבים הבאים -משלבת שירים ישראליים, חסידיים וים

עומדים על 'לחגוג, לאכול ולשמוח במועדוני הזמר. עינת מלהיבה אותם והם 

  , רוקדים ושרים.'השולחנות

 

 (, /231)יליד  משה להב )והטיש הגדול(

עם ישראליים שם שר שירים  'נוער העובדתנועת ה'כמדריך ב המוזיקלית התחיל את דרכו

הופיע בפאבים ומסעדות בירושלים בשירי זמר עברי. עם הזמן התגודדה חניכיו, בהמשך 

בה הופיע  המסעדה 'כלבא שבוע'. הוא הקים את 'בו קבוצה של חובבי זמר שנקראו 'הטישסבי

ם ועם חבורת חובבי הזמר 'הטיש הגדול', מאוחר יותר ההופעה עברה בירושלי בערבי זמר

הוא שר ומלווה את שיריו בגיטרה ובהרכב ל'צוללת הצהובה' ולמקומות נוספים בארץ. 

 מוזיקלי.
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 :בראיונותשעלו  מנחי השירה בציבור לשאלות העיקריות הצגת תמצית תשובות

עם מנחי השירה לציבור שפרטיהם  1122בשנת שערכתי  הראיונותלקוחים מתוך סדרת  להלן כל הציטוטים

 רשומים לעיל.

 

 ? "מנחה שירה בציבור" להיות הופכים כיצד

 תחושת השליחות ו"ההסמכה" הלא פורמאלית:ב גם שאלה זו עוסקת

 בדרך בה מנחה השירה בציבור את תפקידו והדרך בה הוא מתייחס לשירים אותם הוא מבצע.קיים תואם 

הרואה את עצמו כמנחיל "תרבות עממית גבוהה", יתייחס לשירים כשירים "גבוהים" שירה בציבור, מנחה 

ת הבידור או "אמנותיים" יותר ממנחה שירה בציבור שמתייחס לתפקידו כאחד מבעלי התפקידים בחרוש

 הישראלי במשמעותו הבידורית פופולרית.

" ...אני ילד שגדל בהרצליה... כולם רוקדים ובצד יושב ילד על כיסא, אני ..יושב עם אקורדיון  :יוסי לב

הייתי בחוגים של עמנואל זמיר, מלחין, פעם י כבר ביסודי...ומנגן, אז ניגנתי בבר מצווה שלו. אני ניגנת

שיטה...עשרים מקומות בארץ שהוא הגיע אליהם על בסיס שבועי והפיץ את התורה שלו ...הייתה לו בשבוע

 ..."תיהו שלם שהוא אהבת השירים שלו, אבל גם זעירא, ומתובעיקר א

הייתי בתור נער בנוער העובד, הייתי מדריך, קבוצה גדולה של חמישים חניכים....בגבעה ...: "משה להב

המתנה, הייתה קבוצה שהיא כמו "קן", ואני  11חניכים בכל פעולה ועוד  1/הצרפתית בירושלים...היו לי 

אני יצרתי  21הייתי אז יושב איתם ושר להם, ...משחק איתם ולימים, כשאני מסתכל על זה לאחור, מגיל 

 את העבודה את המקצוע שלי. מה שאני עושה היום זה פחות או יותר מה שהייתי עושה כנער. אותו דבר..."

: "...אז אני יכולה להגיד שזה לא שהחלטתי יום אחד שאני אהיה מנחת שירה בציבור, אלא אני וףעינת שר

 תמיד שרתי ותמיד אהבתי לשמוע את הקהל שר. וזה הכי כיף..." –זרמתי, זה תפס אותי. זאת אומרת 

ם... ... בתקופת הפריחה של הלהקות הצבאיות בשנות השישי ...... הקריירה שלי מתחילה : "גבי ברלין

אמא שלי הייתה מורה לפסנתר ואבא שלי היה זמר אופרה...המשפחה שלי היא גם משפחה חסידית, היינו 

חב"ד, דרך האבא שלי, האמא של אבא שלי נולדה בלאדי איפה שהיה הרב... פתאום מצאתי את עצמי 

לעבוד עם שירון או מנחה שירה בציבור, זאת אומרת, הטכניקה של הנחיית שירה בציבור זה קודם כל או 

. דוד זהבי היה עושה את זה ..יבלעבוד עם שקופיות......סמבורסקי עשה ערבי שירה בבית ברנר בתל אב

 .בקיבוץ שלו קיבוץ נען, ומרדכי זעירא היוצר, אולי אחד היוצרים הגדולים שלנו שאני שר המון שירים שלו

מרדכי זעירא היה יוצא לאיזה קיבוץ יחד עם אבא שלי,  ...הוא היה בצבא הבריטי דרך אגב עם אבא שלי 

והיו עושים.. אבא שלי היה שר את השירים שלו קצת יהודה שרת מרדכי זעירא, ומרדכי זעירא היה מלמד 

התחילה השירה בציבור בשנות השלושים אמצע שנות השלושים ארבעים, אח"כ הלכו את השירים שלו.. 

א, שהיה בלהקה הצבאית היהודית "אלזה" להקת הבריגדה עם חנה לצבא הבריטי וגם שמה מרדכי זעיר

מרון ויוסי ידין, קראו לה "אלזה"...השירה בציבור התחילה אז בשנות השלושים ארבעים בקיבוצים 

 בהתחלה ואח"כ בת"א במועדונים ואז באמת זה הפך להיות השירה בציבור לתופעה..."

 

ני המצאתי...הוא כבר היה קיים והיו אנשים שעשו "שירה "...את המושג שירה בציבור לא א אפי נצר:

סופר הייתה לו חנות למוסיקה בציבור" כבר לפניי. היה דניאל סמבורסקי, היה פה בחיפה היה צבי..., צבי 

ובשחריות האלה הייתה  ......בהדר בכרמל לא היה כלום אז, הורי היו עושים שחריות של שבתקטנה

יודע, באים כמה אנשים שהגיעו, ואני זוכר כמו היום הוא לימד שיר רוסי  יחד, אתה שרוהרצאה ותמיד 

 ...מה שהייתי תמיד הייתי הזמר"עיט על שדותינו" משהו כזה, ואז נכנס בי היתוש הזה של שירה בציבור
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הייתי שר יפה הייתי במקהלה של בית הכנסת הגדול, בזמנו הכוכב נולד של אז...המורים  ,ת ספר'בי'של ה

הגדול בחיפה את הילדים הכי מוכשרים... ששרו עם החזן היו אז חזנים  לבית הכנסתיקה שלחו למוס

בי מאז, ואחרי זה כשהייתי כבר יותר גדול  בציבור נטע בי ...חיידק השירה נהדרים... אני חושב משם ניטע 

היו עושים שירה   היה דניאל....אני יודע מידע אישי שדניאל סמבורסקי היה עושה בקיבוצים בחדרי אוכל

 .."בציבור. אני כשהייתי בצבא, אני הייתי אקורדיוניסט.

מרכז תרבות,  –: "... בתור מורה למוסיקה, התבקשתי פעם ללוות כיתה להצגה בצמח שרה'לה שרון

שנים, והאולם היה  מלא בילדים כיתות ד', והשחקנים לא הגיעו.  /0 -למדינה. לפני כ 01 -הייתה שנת ה

ילדים, על הבמה פסנתר  11/אז ירוחם כהן, ואמר לי: לשמאל הכינרת, מימינך  –רכז התרבות  ניגש אליי

מולדת, נבנה ארצנו,  כנף, שירי איתם. עליתי לבמה, התחלתי לשיר איתם: בארץ חמדת אבות, .........שירי

ובדגניה א' עלתה חברה ותיקה והתיישבה ...למחרת בבוקר, אותו ירוחם כהן נסע באוטובוסארץ מולדת...

לידו, ואמרה לו, ירוחם, חברה שלא שרה היא חברה מתנוונת. ואז הוא אמר, רגע רגע, אתמול היה לי אחד, 

הבוקר עוד אחד.. זה צריך להיות שתים. אחד ועוד אחד.  למחרת הוא קרא לי אליו לצמח ואמר, תשמעי, 

, האי נעשה  את זה למבוגרים. אמרתי לו : התחילה טלוויזיזה היה מקסים מה שעשית עם הילדים, בו

כולם שקועים בספה, מי יבוא לשיר. הוא אמר, בואי נוציא שירון, עם תוכניה, מוערך כזה, וכל פעם תבחרי 

נושא, השירון הראשון היה שירו לנו המשוררים. לכל שירון נתתי שם, לכל שירון היה שיר על העטיפה 

.אמרתי ..ל השירים מנוקדים, כבר חמש שנים יש ליד כל שיר את הסיפור שלו מודפסשמייצג את הנושא, כ

אני רוצה שירונים כי שקופיות נעלמות, אתה הולך הביתה בלי,  בלי מילים אין כבוד למשורר...שירון נכנס 

שות לכוננית  הספרים, הילד מתבונן בו, הנכד מתבונן בו, והמזמור עובר מדור לדור...היה שיר "במחר

, שירי עבודה, השם לקוח תמיד משיר שמופיע בשירון שקשור לנושא, זה הכל עבודה, אני קוראת "רננה

 שליחות אדירה".לזה, מאד ערכית, אני לא עושה חלטורות ולא חפלפ.. 

 לסיכום השאלה:

ו חלק ממנחי הציבור רואים את עצמם כחוליה בשרשרת העברת הידע. גבי ברלין ממשיך את דרכו של אבי

מרדכי זעירא, יוסי לב ממשיך את דרכו של מורו עמנואל זמיר, אפי נצר ממשיך את המלחין שפעל עם 

שרה'לה שרון מעבירה דרך השירה והשירונים את המשמעות  סמבורסקי וצבי סופר.דניאל דרכם של 

 אנשיםכתפיהם של על  ם של מנחי השירה בציבורהסתמכות .העמוקה של שיר עם העובר מדור לדור

יש לי " –במשמעות של בהדגשת תפקידם כמנחי שירה בציבור האישי  האינטרסגדולים בעבר מעידה גם על 

הדרך אך בו זמנית  הגדולים"; חשוב, נבחרתי להמשיך את מוריימשמעותי ואני תפקיד משמעותי, משמע: 

על כך שיש  :חברתית-בו מוצג העניין ע"י מנחי השירה בציבור מצביעה על נקודת מבט אידיאולוגית

השירים הינם שירים עממיים, אולם הם  –כלומר  חשובים.עצמם השירים ש -חשיבות בהעברת המסר 

 של קטליזטורים כמעין, אפוא, עצמם את רואים המנחים ולהעביר הלאה.בעלי מסר עמוק אותו יש לשמר 

 רק אינם הם כמתווכים אולם. זאת לעשות לו עוזרים והם לדור מדור לעבור אמור עם שיר. עם שירי

 .וקובעים משפיעים גם אלא עוזרים

 

 מהו ההרכב המוסיקלי המלווה ?

 שתי שאלות עיקריות עולות בהקשר זה:

ה"אמנותיות" של השירים: שירה  על מידתעיד יכול לעתים להעצמו ההרכב המוסיקלי הראשונה: השאלה 

בציבור המלווה בכלים עממיים כגון: גיטרה, דרבוקה, חלילית או אקורדיון משויכת בדרך כלל למסורת 

חשוב לציין ייתכן ותהיה קשורה לתחום האפור או לתחום האמנותי.  –רה המלווה בפסנתר העממית, שי
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רבה מוזיקה פופולארית מובהקת )ראה אלטון שהדברים אינם נחרצים, שכן פסנתר יכול ללוות בהצלחה 

גרסה מוקלטת ולעתים מסונטזת של ליווי השיר זה מושך יותר  –כאשר השירים מלווים ב"פלייבק" ג'והן(. 

אני  השרים. כאן לקהל השירה מנחהיחס שבין דבר הבהשנייה עוסקת השאלה  לכוון הבידורי הפופולרי.

הרבים )קשור למסורת העממית של ביצוע שירה ברבים( או על אם עיקר הערב מושתת על שירת ה , בוחן

 הביצוע האישי של מנחה האירוע.

"... אני בגיטרה ושני נגנים, קלידן  ומתופף, ובהופעות יותר גדולות אנחנו מביאים סקסופון,  :משה להב

 יותר גדולות אנחנו מביאים גם גיטריסט חשמלי. אני יודע..."

אקורדיוניסט[ לבדי לחלק ראשון. אבל אני מתחיל עם כל מיני  –" ...אני מגיע כמנחה ]הבהרה :יוסי לב

 הכלאות, פעם זה גיטריסט, פעם זה גיטרה עם נגן בס ותופים, ..כלי נשיפה...בקיצור כל מיני הרכבים..."

עמים נגן "לפמיד ההרכב שמלווה אותך ? גיטרה, קלידים...: מבחינה מוזיקלית זה ת"... :עינת שרוף

 ".בוזוקי מצטרף וכלי הקשה

...אני ליוויתי את עצמי עם גיטרה כבר מאמצע השישים שעזבתי את הלהקה, עד  אמצע שנות " גבי ברלין:

ה השמונים, לקראת סוף שנות השמונים, התחלתי לקחת נגנים איתי, הגעתי למצב כזה שאמרתי, אני רוצ

רדיון....האקורדיוניסט שלי שכבר מלווה אותי יותר מעשרים ואקו ... להחזיק מיקרופון ביד, ולהסתובב

שעובד איתי, יש לי גם חצוצרן אבי רש שמנגן איתי,  ןזהו, יש לי היום גם קליד .שנה זה עוזי רוזנבלט...

 ."בקיצור, אני עובד עם נגנים חיים זה הכי חשוב לי

לבד עם האקורדיון ד עם האקורדיון, אח"כ זה התפתח, הכל עם האקורדיון בינתיים אני לב"... : אפי נצר

...כן, ..אני עושה אבל כשהיה זמרים היינו לוקחים קלידן וגיטרה...עומד ומדבר לעשרים אלף איש

 "אני עושב פלייבק הם כולם מרגישים פרנק סינטרה... ...My Wayפלייבקים...הנה...

לי פסנתר חשמלי, ויש לי מתופף צעיר, וגיטרה צעירה  " ...בהרכב הגדול, יש לי קלידן, יש: שרה'לה שרון

 ".וחצוצרה

 :וצורת ההנחיה לסיכום עניין הליווי מוזיקלי

בערבי זמר אותם ערכו מנחי השירה מצפייה אישית שלי הן תשובות המרואיינים והן מהסיכום לקוח 

היכולת שלהם ועל על הכריזמה האישית  השירה בציבורמנחי השירה בציבור מבססים את  בציבור.

לשירה. דבר זה אינו פשוט כלל ועיקר, שכן הביישנות הטבעית של  המיוחדת שלהם 'לפתוח את הלבבות'

ההופעה  שירההאנשים בכלל ם את ההשתתפות, וללא השתתפות של חלק מהמשתתפים יכולה למנוע מבעד

נינוחה המעניק הכלי כלי הנגינה עוזרים בתמיכה הרמונית, בהלהבת הקהל ובתחושה ה לא מצליחה.

אקורדיון, גיטרה או  –ולכן רוב מנחי השירה מדגישים את זה שהם מנגנים בכלי  המלווה לקהל השרים. 

פסנתר. האיש והכלי מהווים את הגרעין הבסיסי והקבוע של ההופעה. לעתים מתווספים נגנים לכדי הרכב 

 נקודה מעניינת מצאתי בכךרגן ועוד כלים(. קטן כדוגמת: גיטרה, חליל, כלי הקשה וזמר )לעתים פסנתר, או

לבד, בתחילת דרכם הם ניגנו ושרו  בדרך הליווי; שינויתהליך של שמנחי השירה הוותיקים יותר עברו 

. מנחי 4אף עשו שימוש בפלייבקשהם במקרה של אפי נצר בהמשך הדרך הם הוסיפו נגנים. יש ונמצא כמו 

הם שביעו על כך שלא רק הקהל הינו משתתף אקטיבי, אלא שירה כגון שרה'לה שרון ואפי נצר אף הצ

מעלים לבמה סולנים/זמרים שינחו ולעתים אף ישירו לבד את השיר. לרוב בשירים אלה נבחרים שירים 

                                                           
 מוסיקה מוקלטת הכוללת את מנגינת השיר בליווי נגנים ללא תפקיד השירה.  4
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אנשים  לשיר עולים לבמהגם בשירים פשוטים ש, נמצא קשים יותר לביצוע. אצל משה להב ועינת שרוף

 .  5מהקהל

ה שלי בערבי השירה בציבור על גישות שונות ביחס שבין מנחה השירה בציבור מתוך הראיונות ומהצפיי

יש שני קצוות: בקצה האחד נמצא 'מופע' בו מנחה השירה הוא שלצורת ההגשה  ניתן לומרלקהל השרים. 

ובקצה השני נמצא 'שירה בציבור לשיר את השירים, זמר מקצועי או שהוא מעלה זמרים מקצועיים 

בין שני בספקטרום הקהל היא העיקר. מנחי השירה בציבור שראיינתי נמצאים  קלאסית' בה שירת

 הקצוות.

"זמר" המנחה שירה בציבור. משה להב מקפיד כ הוא משמש –האישי  ענייןבראיון עם גבי ברלין הודגש ה

שרון ויוסי לב הדגש הוא על  להדגיש את עניין "המופע" ולא עניין ה"שירה בציבור". אצל שרה'לה

 השתתפות הקהל. עינת שרוף משלבת בין ההופעה האישית הכריזמטית לבין החשיבות בהשתתפות הקהל.

מנחים אולם נמצא בשירת הקהל, העניין בהשתתפות ועיקר את רואים לסיכום: רוב מנחי השירה בציבור 

הוא על אצלם הדגש תם את השירים, אולם אמנם הקהל שר אישכדוגמת עינת שרוף, משה להב וגבי ברלין, 

  .show -, כלומר על ההמנחההשירה וההגשה של 

תפקיד מנחה השירה בציבור כזמר ונוכחות זמרים מקצועיים מטה את האירוע לכיוון של מופע, דבר 

בידורי ובעצם מרחיק אותו מהכיוון -המעיד על מסחור מסוים של השירה בציבור וסחף בכיוון הפופולרי

ניתן לומר שבמקרה זה השירה בציבור הינה הצטרפות למופע שלמר או הרכב 'המחזיקים' את  .ממיהע

מצד שני נוכחותם של זמרים יכולה לתרום להעלאת רמת המורכבות של השירים  השיר עם או בלי קהל. 

 המאפשרת לכלול שירים שללא תמיכה של זמר והרכב מלווה קשים יותר לביצוע בשירה בציבור. 

 הטקסטים של השירים לקהל מועבריםצד כי

בהגדרת האמנותי והעממי, הצבעתי על כך שיש חשיבות גדולה לטקסט. בחלק מהשירים הישראליים אנו 

 יםרים מעניקשמנחי השירה בציבור וקהל השמוצאים טקסטים בעלי שפה גבוהה ורעיונות גבוהים. היחס 

וכשייך  האמנותי. מהתחום העממי ומתקרב לתחוםכיוצא של השיר למילות השיר יכול לבטא את מיקומו 

 לקאנון החשוב של התרבות הישראלית.

שירונים...שירונים, אח"כ זה עבר לשקופיות.... הכנתי לבד ,  111" ... בבאר שבע הגעתי לאיזה   :יוסי לב

ין תראה היה לי ייחוד מסוים  הרי כל אחד מחפש איך לייחד את עצמו, הייחוד  שלי שגם שאני מקר

שקופיות  יש ביניהם צילומים, המון צילומים שאני עושה לבד. זאת אומרת אומר שאם שרים "מלכות 

 החרמון" אז אתה תראה תיכנס לאווירה עם שקופית מאד יפה...."

 הערב שלי הוא למקצוענים זה לא לאלה שרואים מילים ושרים. ככה שרים לפי הידע...""... :משה להב

 ". 6א משתמשת אף פעם: "...אני לעינת שרוף

חיברתי מחרוזות, מחרוזות שירי חסידים, ..., סוף שנות השמונים באמצע שנות השמונים" ... :גבי ברלין

שיר אהבה, שירי שנות החמישים...מהניסיון שלי והעובדה ששרתי כל כך הרבה יצרתי .מחרוזת וולסים..

 ..."7... בעל פה ללא לעצמי שבעה שמונה שירים מכל מחרוזת ושני בתים מכל שיר

                                                           
יש אנשים המלווים את ערבי השירה בצורה קבועה ומגיעים כמעט לכל הופעה, כמו אצל משה להב ו"הטיש".  5

 מורכב ממשתתפים קבועים. –"הטיש" 
 לא בשירונים ולא בשקופיות. 6

 א שירונים וללא שקופיות.לל 7

281



 
 

איש, בשבילי זה חלום  2/11"...... הצעתי למנהל של הבית הזה, שאולי שנעשה שירה בציבור עם  :אפי נצר

גדול, תמיד היה לי הדרייב הזה לעשות שירה בציבור עם קהלים גדולים לא רק היום , ... וכשישבתי 

אנשים לא עם שירונים וזה חשוב  2/11רר וחשבתי איך אני מביא את הציבור למצב כזה שאני אוכל לשו

מאד שישירו את המילים , המילים הם יפות מאד מדהימות, ואז צץ בי הרעיון הענק הזה של השקופיות... 

הייתי ראשון ויותר מעשר שנים הייתי לבדי בשטח הזה, לאט לאט אנשים באו וראו, והיו מעתיקים 

 ממני..." 

שם, לכל שירון היה שיר על העטיפה שמייצג את הנושא, כל השירים  "...לכל שירון נתתי :שרה'לה שרון

מנוקדים, כבר חמש שנים יש ליד כל שיר את הסיפור שלו מודפס...אמרתי אני רוצה שירונים כי שקופיות 

נעלמות, אתה הולך הביתה בלי,  בלי מילים אין כבוד למשורר... שירון נכנס לכוננית  הספרים, הילד 

במועדונים אחרים, כמו בעמק הירדן ובתל יצחק, ...כד מתבונן בו, והמזמור עובר מדור לדורמתבונן בו, הנ

 ברמת אביב, שם אנחנו באים עם שירונים שמחולקים לקהל". 

 סיכום הדיון ביחס לדרך בהן מוגשות מילות השיר:

ם חשיבות מתוך הראיונות והצפייה בערבי השירה בציבור, נמצא שרבים ממנחי השירה בציבור רואי

למילות השיר, ודואגים להעביר את הטקסט במדויק לקהל השרים. ולכן הם משתמשים בשירונים, 

שקופיות או מצגות. גם אלו )כמשה להב ועינת שרוף( שלא משתמשים באמצעים אלה להעברת הטקסטים, 

גים להזכיר פחות, הם דוא יוצאים מנקודת ההנחה שהקהל מכיר היטב את מילות השיר, ובשירים מוכרים

לקהל את הטקסט בצורות שונות )כגון שירה מקדימה, או אמירה מקדימה של מילות השיר תוך כדי 

בנוסף להתאמה הראשונית שמצאתי בקשר שבין חשיבות הטקסט לחשיבות השירים, מצאתי השירה(. 

, אלדוגמבין הדרך שבה המנחה מעביר את הטקסטים לבין המקום שהוא לוקח לעצמו. התאמה נוספת 

משה להב לא מקרין שקופיות של המילים ואף לא מחלק שירונים, הוא סומך על כך שהוא שר את המילים 

סולן". אולם בשונה ממשה  –והקהל מצטרף אליו. כך גם אצל גבי ברלין שמדגיש את עובדת היותו "זמר 

. בידוע, רוב הקהל זוכר להב, גבי ברלין מקצר את השירים לכדי בית או שתיים ובונה מחרוזת של שירים

רק את החלק הראשון של בתי השיר. אצל עינת שרוף לא נמצא שירונים או שקופיות, אולם הבחירה 

בשירים המוכרים והשמחים, "עושה את העבודה", והקהל יודע ומצטרף לשירים ולפזמונים. אצל מנחים 

השתתפות הקהל ולכן השירים כגון שרה'לה שרון, אפי נצר ויוסי לב, יש חשיבות רבה לטקסטים ול

 מועברים ע"י הקרנת המילים או בשירונים. 

 מה בין שירונים למצגות/שקופיות ?

העברת המילים בשירונים כרוכה: בהכנה, הדפסה, חלוקה לציבור, בתקציב ובאולם מואר כך שהקהל יוכל 

בהוצאות והוא  מצגת יש ערך נוסף על החיסכוןת הטקסט. להקרנת המילים בשקופיות או בלקרוא א

שהקהל מתרכז סביב המסך והמנחה, האולם מוחשך וכך יש סיכוי רב יותר ליצירת האווירה הדרושה 

להופעה. בנוסף עצם הקרנת המילים בית אחר בית עוזרת לריכוז הקהל, והצגת המילים במקום הנכון. 

בכך שהוא נכנס  השירוןהחינוכית והתרבותית של חשיבות המאידך גיסא שרה'לה שרון מדגישה את 

 לכוננית הספרים, הילד מתבונן בו, הנכד מתבונן בו...וכך המזמור עובר מדור לדור.

חשיבות הטקסט והנגשתו לקהל משמעותית מאד למקום ולמעמד של השיר. שכן כאשר אנו לסיכום: 

ת הטקסט לשיר עממי, אנו מדברים גם על איכו אמנותיבאים לדבר על שיר שיש לו מעמד ביניים בין שיר 

והיחס בינו לבין המוסיקה. עצם זה שהעניין הטקסטואלי חשוב כל כך למנחי השירה מעיד על המקום 

גם בתחום זה של דרך הגשת השיר נשאלת השאלה, מה יותר עממי: העברה של שיר בעל  החשוב של השיר.

אבל השירון המודפס  ה, העברה בעל פה הינה 'עממית' יותר,לכאורפה או העברה של שיר בעזרת שירונים. 

הוא כביכול סוכן יעיל יותר של עממיות, מאחר והוא איננו כולל תווים מוזיקליים הוא שרוי בתחום האפור 
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ועובר עדיין  טשבין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. השירון אמור להזכיר בעזרת המילים את הלחן שנקל

כרח להעברת שירים מורכבים, עם זאת הוא מכוון בה למרות שאינופה.  הוא מתאים לקהלים רחבים ו-בעל

מאפשר בכל זאת להנגיש טקסטים גבוהים ו/או מורכבים ו'להעבירם מדור לדור'. העברת השירים בדרך 

 שהם שירונים 'לזמן אמיתי' בלבד. , מכיווןיות או מצגות נמצאות באמצעקופשל הקרנת ש

בבואו להגדיר מהו   בשירון השתמשש נתן שחרחיזוק לטענה בדבר ה'עממיות' של השירון נמצא אצל 

 שירי המלחינים שהתפרסמו בשירוניםאת מספר ההופעות של  ישראל. הוא ספר -רפרטואר שירי ארץ

 כשיר 'עממי' בקרב אלו השרים אותו. ולהתקבלותו של השיר כמדד לפופולריות

ה בין העממי לאמנותי, לגבי השירה בציבור בעצמה ניתן לטעון בהקשר זה שהיא קיימת באזור ייחודי משל

להבנת הטקסט ומורכבות  שכן בשמיעת שיר אמנותי המאזין נדרש למאמץ אינטלקטואלי בשמיעת השיר

הטקסט חומק מהמאזין ומילות , במקרים מסוימים מוכר בשמיעת שיר עממי או פופולריאולם , הלחן

מלאה למשמעותן הן מחמת מודע בצורה מייחס המאזין איננו במקרים רבים השיר נקלטות אגב הלחן. 

בשיר העממי( והן מחמת התדירות של השימוש לדוגמא: הכרת השיר מילדות, )של שמיעת השיר  לההרג

כאשר המאזין הופך לפעיל ע"י זה בניגוד לזה,  באמצעי המדיה כגון הרדיו תוך כדי עיסוק בדברים אחרים.

גם במצב זה, ההרגל מונע ממנו ייתכן שעם זאת שהוא שר את השיר, הוא מחיה מחדש את המלים והלחן. 

בשילוב עם הביצוע החי והמחודש של לעמוד על משמעות הטקסט. השימוש בשירונים או במצגת/שקופיות 

כפי שנהוגה  השירה בציבורבמקרים מסוימים מעלה את רמת המודעות לטקסט עצמו. כלומר, השיר 

עצמה מתעלה היא תתף, וכפועל יוצא מכך של המש , מעלה את השיר לרמה גבוהה ומודעת יותרבישראל

 מעל לרמה העממית.

 ,8'קריוקיתופעת ה'ביחס ל

מתופעת בדרך זו או אחרת  מאוימיםעולה שרוב מנחי השירה מהראיונות עם מנחי השירה בציבור, 

העניין הראשון הוא בכך שה'קריוקי' מקפח את פרנסתם, שכן אין צורך באיש . ה'קריוקי' מכמה בחינות

,היודע נגן' אלא בהכשרה מינימלית של טכנאי. בנוסף, ה'קריוקי' מרדד את הרמה התרבותית שיש  מקצוע

. מעניינת העובדה שאפילו אלו שפועלים עם לשירה בציבור וקושר אותה לחרושת הבידור ההמוני

 "פלייבקים" בחלק מהמקרים, כגון אפי נצר רואים את עצמם בדרך שונה ואיכותית יותר. לצורך הצגת

עם ציוד הגברה ומקרן    D.J.9והשמעת קריוקי, אין צורך להיות איש מקצוע, מוסיקאי...מספיק להיות 

DVD. 

 על הדרך הייחודית של מנחה "השירה בציבור":

לעבודת השדה בחרתי במנחי שירה הדרך הייחודית שלו בהופעה עצמה. בציבור יש את לכל מנחה שירה 

 .המחקר שדהלנסות ולקבל תמונה שלמה יותר של המגישים את החומר בדרך שונה כדי 

"... לא, אני מתעסק עם שירים ישראליים, זמר עברי, משהו שהוא בין שירה ישראלית לבין : משה להב

 , זה משהו שהוא שמה. שזה לא שירה בציבור...".10מופע לבין אירוע חברתי

                                                           
)ראה הערה להלן(, והטקסט מוקרן על גבי  .D.Jקריוקי הינה תופעה שהתפתחה ביפן. השירים מושמעים לקהל ע"י  8

 מסך או בעזרת מקרן כאשר המילים מודגשות מילה אחר מילה,  

 וכדומה. Mp3, נגני CD, מתאר אדם המשמיע מוסיקה באירועים בעזרת תקליטים, Disk Jokeyהמונח  9

הבהרה: מספר פעמים הלכתי לערבי "הטיש" של משה להב, הוא שר ומנגן בגיטרה את השירים ללא שקופיות או  10

שירונים, הקהל מצטרף לשיריו. ולעתים אנשים מהקהל עולים לשיר. כך נוצר ערב שלטענת להב אינו "שירה בציבור" 

הזה הינו ערב של "שירה בציבור" שכן אנשים באים לערב  אלא מעין מופע וערב חברתי. אולם לדעתי בהחלט הערב
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 אותו הדבר..." :  " ... זה מוכרח לצאת שונה, לא חושב שיש שניים עושיםיוסי לב

 : "...מה שיותר עשיתי שהפכתי את זה ליותר סוג של מסיבה. את הערב הזה...".עינת שרוף

"...לקחתי את השירה בציבור...והבאתי אותה לאולמות המופעים הגדולים , זאת אומרת לבנייני  :אפי נצר

...הייתי הראשון שעשיתי ערבים האומה, להיכל התרבות ...לכל המקומות הגדולים אפילו לקיסריה

ארגוב, דוד זהבי...)א:  מוקדשים ליוצרים, הייתי מזמין...נחום נרדי, יוחנן זראי, משה וילנסקי , סשה

הם היו נוכחים .הוא חבר טוב גם... בן בית אצלו בבית...דובי זלצר.. ..., זעירא , זעירא הייתי  )מעיר: זעירא

יהם , הערב כולו היה מוקדש לוילנסקי, יעקב כהן, חוץ מזה במקום בערבים והזמנו זמרים שישירו משיר

הזה שהיה כ"כ פופולארי, גדולי הזמרים של היום הופיעו שם...יגאל בשן, שלומית אהרון, שלמה ארצי, כל 

 הזמרים האלה היו מופיעים אצלי בערבים בתור אורחים בתחילת דרכם קיבלו במה...".

ייחודית דרך  לכל אחד ממנחי השירה בציבור יש  :על הצפייה במופעים()מבוסס על הראיונות ו לסיכום

אצל עינת הם רואים את השירה בציבור עצמה.  מהצורה בהשלו בהנחיית השירה בציבור. דרך זו נובעת מ

שרוף מדובר במסיבה בה היא מנסה להביא את האנשים לאקסטזה, ולכן היא משתמשת בהרכב מוזיקלי 

אנשים, והיא לא נעזרת בשירונים. בדומה לעינת, אצל משה להב מדובר גם כן שמטרתו להלהיב את ה

במופע בו מנחה השירה הוא הזמר העיקרי והוא מלווה במספר נגנים. הקהל רואה את השירה בציבור 

אתו את כאירוע חברתי.  אצל אפי נצר מדובר גם בשירה בציבור 'קלאסית' בה האנשים שרים ביחד 

מצפייה אישית שלי בהופעה של אפי נצר בחיפה . גם במופע המשלב זמריםל מדובר השירים אולם במקבי

. ב'גן האם' בילדותי, נראה לי ששילוב הזמרים בערב השירה בציבור אצלו החל רק בשלב מאוחר יותר

זה מעיד דבר . , מ'שירה בציבור' ל'מופע'עברה שינוי צורת ההופעה של אפי נצרעם השנים, עולה ש -מר וכל

במובן השיתוף של הקהל על כך שהשירה בציבור עברה תהליך של שינוי והפכה להיות  פחות 'עממית' 

כך שגם בתחום השירה בציבור יש לנו תחום אפור של בנוסף, ניתן ללמוד על  בידורית'. -ויותר 'פופולרית

מן  רה בציבור או זמרים.פופולרית' בהנחיית מנחי שי-הנמצא בין שירה 'עממית' ספונטנית ו'בידורית

בראוי לציין כי הנחיית השירה בציבור ע"י מנחה מקצועי והרכב מקצועי מאפשרת לקהל לשיר גם שירים 

מורכבים שללא הליווי המוזיקלי, התמיכה הקצבית, התמיכה ההרמונית וההנחיה הקולית קהל השרים 

ה לקהלים גדולים, כדוגמת השימוש באמצעי הגברה מתוחכמים מאפשרת גיש לא היה מבצע אותם.

קיסריה בהזדמנות הופעתה בהופעתה של עינת שרוף בערב יום העצמאות תשע"ג בכיכר ספרא בירושלים וב

 אחרת.

 ? מהם מקומות ההופעה העיקריים

במקומות אחרים.  מבוצעתמוזיקה אמנותית מושמעת בדרך כלל באולמות הקונצרטים ומוזיקה עממית 

נבחין בין ערב שירה המבוצע באולם "מכובד" של בית העם וקהילתיים  עממייםכאשר מדובר בביצועים גם 

נמצא שבמועדונים, בפאבים ובקומזיצים ערבי השירה לעתים או מתנ"ס לבין ביצועים בפאבים ומועדונים. 

בשאלה זו  הינם עממיים יותר, ובאולמות קהילתיים ערבי השירה נושאים אופי רציני ואולי אמנותי יותר.

בא לבחון את הקשר בין הקשרי הביצוע להקשרים החברתיים בעניין שיוכו של השיר לתחום העממי,  אני

 הפופולרי או האומנתי.

יש גם קבועים ...יש לי סדרת זמר קבועה בבאר שבע , יש לי סדרת זמר קבועה ...כל הארץ:  "יוסי לב

 ."פעמים בשנה זה סדרות שמונה, יש לי בלב השרון מול אבן יהודה...תקווה-פתחב

                                                                                                                                                                      
הזה כדי לשיר ביחד כ"שירת רבים" עם מנחה. אינני בטוח כי אנשים היו בוחרים לבוא דווקא לערב זה בכל עושר 

עמו המופעים המוצע כיום, אלמלא ניתן להם תפקיד "המשתתף הפעיל" בערב שירה של שירי ארץ ישראל. בריאיון 

 ע הוא מפורסם בחוברת "בידור ובמה" תחת הכותרת של "שירה בציבור".ומד להבסביר ה
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תי ופתאום התחילו לבוא מ"עובדה" )תוכנית "תמונע"..... הבאנו את הדבר האמ : "...בתיאטרוןמשה להב

טלוויזיה( ומיומן ומהעיתון הזה ומהשידור הזה. ו...כל הארץ מדברת על הטיש הגדול. ואז קמה חבורה תל 

התחלתי  31 -אז סידרנו את זה, סידרנו חבורה...מאביב. ראינו שכך, -אביבית, והתחילו לבוא אנשים מתל

להופיע. כלומר, היה לי לפני זה מועדון שנקרא "כלבא שבוע... את "כלבא שבוע" פתחתי על רקע זה 

שהייתי מופיע בכל מיני מועדונים, הייתי מתווכח איתם לגבי השירים שהם שמים. האוכל והמחירים, 

ש לי הכח החברתי לעשות את זה. פתחתי מקום...היה באמת אמרתי מתישהו בוא נפתח מקום לעצמי וי

'עלא כיפק', הדבר המרכזי בו היה "הטיש", הייתי מופיע בו פעם בשבוע, היו שם שירים עד לקצה 

 "וזאפה" ... הרחוב."

אם היית צריכה להגדיר את המקומות העיקריים )בהם את ": שאלתי את עינת בריאיוןעינת שרוף: 

 ".היי טק ? גנקי, או זה אירועים , תוכניות טלוויזיה... מופיעה( זה ערבי

: "... אני יכולה להגיד לך שזה בכל, זאת אומרת מה שאני עושה זה די להתפרנס, גם כמנחה יש ענתה  עינת

 שאני מנחה, וגם ברדיו תל אביב, וראית גם הוצאתי ספר, וגם עשיתי את קיסריה..." /1תוכנית בערוץ 

, פאבים של ת"א... בת"א זה היה 'הבקתה' , 'הסליק', היה ה'משבעה'זה תפס בעיקר ב " ... :גבי ברלין

 /1-ובמקומות האלה היו חברה יושבים ושרים, היו כמובן גם שותים בירה ויין ועוד כמה דברים,...ב

הוזמנתי ע"י קבוצת אנשים שנפגשה במקום שקוראים לו "תקם", זה חברה שחלקם יוצאי צבא,...כל מיני 

ברחוב מונטיפיורי  'ם"תק'ברה יוצאי פלמ"ח, צבא סתם בוהמה תל אביבית . ומצאתי את עצמי בח

"א, ... , זה בגדות הירקון, בכניסה לנמל תיום אני עושה את זה במקום שנקרא 'מיסטיק קפה'ה...בת"א

-'גניזה ב 'ממילא'...'הבקתה'י בעוד כל מיני מקומות. ירושלים , הופעתבימי רביעי לפעמים, ...ב'תמונע'

  זה היה המועדון הכי מפורסם בסגנון של קנטרי, דני ליטאני....ועוד הרבה זמרים ..." 'התערוכה

" שעומד היום האודיטוריום ...היום עומד בניין ענק תיאטרו'-...זה התחיל בחיפה היה 'אמפי" : אפי נצר

קול 'ב 'להכיר את הבית'...בתחילת שנות השישים, הייתה לי תוכנית קבועה בתוכנית האודיטוריום

היה מועדון הזמר עם מאיר הרניק, הופעתי אצלו וכל הפסטיבלים , פסטיבל הזמר הישראלי '...ישראל

זה היה...כי היו מתחשבים רק בקולות שבאולם. אז לא היה  12כשהיו סופרים את הקולות...בשנת 

בחוגים בהמון מקומות, רצתי בכל הייתי ....מקומות 0111 וטלפונים, וב'בנייני האומה'מסים" "ס

 ...".בית ציוני אמריקה זה למעלה מעשרים שנה ...הארץ...ממועדון צוותא בת"א

קבוע, במועצה אזורית עמק הירדן באפיקים, קבוע במועצה אזורית גלבוע , בקיבוץ עין : "...שרה'לה שרון

ר תבור, מקסים! פהאוכל. אבל באים עפולה, בית שאן, כל הישובים הדתיים, מחולה, כחרוד, בחדר 

"...   (ובעבר). קבוע, באפיקים, לצעירים..."...פעם בתל אביב, בירושלים ב'ממילא' חורש,וקבוע בעין ...

לנה, נפתח ה'גנקי", זה עשה סערה בכל הארץ, בתל אביב, בכל הארץ כתבות... והופעתי אז בטנגו, ובה

 ובסטייג', ואח"כ זמר לקח אותי לעזריאלי לגג, ולגני התערוכה והיו באים אלף מאה חבר'ה..." 

  

285



 
 

 לסיכום שאלת המקומות בהם נערכים ערבי השירה בציבור:

מעיון בדברי מנחי השירה עולה כי עצם תופעת ה"שירה בציבור" הינה ייחודית לקהל הארץ ישראלי, ויש 

השירה בציבור  !11רץ ישראל המתפתחת החל מהשלבים המוקדמים שלהלה מקום נכבד בתולדות א

או ליד מדורת ל"ג בעומר. יש  12יש ונמצא שירה בציבור בקיבוץ על הדשא .מקומות רביםב 'מתארחת'

, בבתי ספר, באירועים שונים 14, באולמות מופעים13ונמצא בחדרי אוכל בקיבוצים, בפאבים בערים הגדולות

כגון שמחות משפחתיות, כינוסים של וועדי עובדים, אירועי חג וימי זיכרון. יש מועדוני זמר קבועים כגון 

בנוסף על  כל אירוע והאופי האישי שלו. ועינת שרוף, ויש אירועים מזדמנים,אלו של שרה'לה שרון, אפי נצר 

כן על גילם של המשתתפים, לפאבים בדרך כלל מגיע קהל צעיר מקומות המופע מעידים גם  -האמור לעיל 

מהתבוננות )כפי שאראה בסעיף הבא(.  לרוב מגיע קהל מבוגר יותר –יותר שבא לבילוי, באולמות מופעים 

פי של השירה הינה עממי יותר כשמדובר , שיש מקרים שהאולמדתי איונותבערבי השירה עצמם והר

, ויש שהמופע נושא (אצל עינת שרוף 'גנקימועדונים )לדוגמא: במועדון ה'באירועים משפחתיים, בפאבים ו

דבר הקשור בדרך כלל להופעה באולמות מופעים מסודרים, בתיאטראות )כתיאטרון  אופי רציני ואומנותי

'תמונע' או ה'חאן', באולמות קונצרטים, במתנסי"ם ואפילו בערבים בהם מופיעות תזמורות אמנותיות 

 עם מופעים סדרת – הפילהרמונית עם לשיר" –בהם שרים עם התזמורת הפילהרמונית  כגון הערבים

או  ערבי זמר של  "ואמנים הזמר חבורות בהשתתפות אביב – בתל התרבות בהיכל הפילהרמונית התזמורת

שבע'. מצפייה בקונצרטים של -'התזמורת הסינפונית רעננה' ו'התמורת הסינפונייטה הישראלית באר

עברי שאין מטרתה לשלב את הקהל ב"שירה -אלו מצאתי, שגם כאשר מדובר בתוכנית של זמרתזמורות 

בציבור", קהל השרים מצטרף בצורה אוטומטית לשירים המוכרים המושרים ע"י זמרים מקצועיים על 

הבמה. לסיכום נוכל לראות כי יש קשר בין מקום האירוע לאופיו. שירה בציבור בפאב איננה בעלת אותו 

פי של שירה בציבור באולם קונצרטים ונמצא ספקטרום רחב של מקומות הנעים בצייר שבין שירה האו

 בציבור 'עממית' או 'אמנותית' יותר.

 ?צעירים מבוגרים, ארבעים פלוס... ? המשתתפים בערבי שירה בציבור מה גילם של

תיים נהוג להתלבש בדפוסי קוד מסוימים כדוגמת חליפות ועניבות, לפאבים נהוג ללבוש ולקונצרטים אמנ

ג'ינס. התבוננות בקהל השרים ובגיל שלהם מלמדת אותי על הדרך בה השירים נתפסים ע"י מנחי מכנסי 

 השירה וקהל השרים. והאם השירים המדוברים רלוונטיים גם לקהל הצעיר.

 , ? 01, 11: צעירים מגיעים ביא, פלוס, זה נכון אולי להגיד חמישים פלוס ...ארבעים :  " ... זה יוסי לב

 לא, בודדים . ממש בודדים בשוליים...: וסיי

 ארבעים פלוס."...קהל מבוגרים"...: משה להב

, 11. מה שמאפיין במיוחד את הערב הזה שבאות, ראית, מסיבת רווקות של בנות 15"הכל עינת שרוף: 

 יום הולדת. הרעיון הוא שמבחינת רפרטואר אני נורא בודקת מי הקהל ומתאימה..." חגגה 01ואשה בת 

. יש עדיין גם חברה צעירים יותר בני 1/, חלקו הרבה ממנו מעל 1/: "... קהל היעד שלי הוא מעל גבי ברלין

יש היום  והכיף הכי גדול, תראה.אפילו פחות, אני מקבל לפעמים סמס'ים מחברה,... איפה אתה שר.. /01-0

 , אתה מכיר את ה.... דיברת עם חברה כאלה ? "בובי זמר" למשל..."11טרנד של חברה צעירים בני 

                                                           
 סמבורסקי העברי ערבי זמר, צבי סופר העביר ערבי זמר בחיפה, זעירא עבר בקיבוצים.... 11
 .02/1/22 -ב שרה'לה שרוןשערכתי עם איון ירכפי שעלה מה 12
 הבקתה", "גנקי", "מיסטיק קפה" בת"אכדוגמת, "כלבא שבוע" בירושלים, "הסליק", "המשבעה", " 13
 אביב, "הצוללת הצהובה" בירושלים-אביב, "תמונע" בתל-כגון "צוותא" בתל 14
 הבהרה: כל הגילאים. 15
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, יש ילדים 21ני מרשה לבוא מגיל א...יים, ממש צעיריםת"... עשרים, עשרים וש :שרה'לה שרון

להם, אתם לא שמתקשרים אלי שיש להם יום הולדת בעוד חודש, שאתן להם אפשרות להיכנס, אני אומרת 

 שותים בירה, אתם נכנסים. מכל הארץ..."

 לסיכום שאלת הגיל:

יש להבחין בין שירה בציבור במסגרת "תנועת נוער" או אירוע ב"בית ספר" בה מראש מוגדר גיל קהל 

 כרטיסים.עבורם וקונים ליים בהם אנשים באים מרצונם לשיר בערבי שירה בציבור היעד, לבין ערבים כל

הגילאים של קהל המשתתפים בערבי הזמר נע מגיל עשרים ומעלה, כאשר רוב מנחי השירה פונים טווח 

לקהל מבוגר יותר )ארבעים פלוס(. מהראיונות של יוסי לב, משה להב וגבי ברלין עולה שגיל המשתתפים 

עשרים היום הינו למעלה מארבעים, ולעתים אף למעלה מחמשים. יוסי לב בבירור אומר בבירור שגילאי 

חלק ממנחי השירה פונים דווקא לצעירים שבהם )במיוחד המנחים הצעירים(.  הינם תופעה שבשוליים.

, כאשר בחלק מההופעות מגיעים קהל מבוגר מנחי שירה כשרה'לה שרון ועינת שרוף פונים לכל הגילאים

מגיעים גם צעירים יותר, ובמופעמים גדולים ופתוחים כגון בקסריה או ב'קנין מרכז ממילא' בירושלים 

שני המארגנים של השירה  בהקשר זה חשוב לציין את חבורת 'בובי זמר' שהזכיר גבי ברלין בראיון,  יותר.

 ארבל מנחים הערבים את ., וכמעט ורק צעירים מגיעים להופעותמלכתחילה לקהל צעיר יםפונבציבור, 

 16מאתר האינטרנט של 'בובי זמר' עולה .ומפוחיות, סקסופון, גיטרה על אגר על הקלידים ומירון פישלר

. וחדשים ישנים  שירים כמה שבועות לשיר מדי אנשים שנפגשים כאלף המשתתפים שלהם מונה שמועדון

 . ישראלי ושמעון, אתניקס, גורליצקי אילי, משינה, שמר הם מביאים לדוגמא את השירים של: נעמי

חשוב לציין כי ראיינתי מנחי שירה מובילים הפועלים מזה שנים רבות, וקהל היעד שלהם "גדל" יחד 

איתם. אולם בישראל נמצא עשרות מנחי שירה בציבור, וחלקם פונים גם לקהל צעיר. אולם אין ביכולתי 

 במסגרת עבודת המחקר לאמוד כמותית את מספר הצעירים המשתתפים בעניין. 

לא ניתן לסיים נושא זה בלי להזכיר את קבוצת חורג מהמסגרת הרגילה של השירה בציבור, למרות שהדבר 

"זמרשת". שמבוססת על קבוצה של צעירים "משוגעים לדבר", ששמו להם למטרה לשמר ולקדם את הזמר 

העברי המוקדם. הקבוצה מונה עשרות צעירים פעילים ואלפי גולשים באינטרנט המעמיקים את 

זמר העברי המוקדם. באתר האינטרנט של הקבוצה ניתן להאזין לעשרות שירים של זמר עברי ידיעותיהם ב

מוקדם בביצועים שונים, לקורא את המלים ולקורא מאמרי תוכן על המלחינים, על הזמר העברי ועל 

השירים.פניתי לחברי "זמרשת" בבקשה לקבל נתונים על היקף הפעילות שלהם ועל גילאי המשתתפים. 

 זוהר, אחד מחברי "זמרשת":-ע"י יאיר אבן 11/21/1121 -י במייל בנענית

אין בידינו נתונים מספריים מדויקים לגבי הגולשים, גם שיטות הספירה רבות. הייתי מסתפק  "...

בציון העובדה שמדובר על עשרות אלפי גולשים ועל מאות אלפי האזנות וצפיות בשירים מדי 

לחייהם  11-הצעירים בהם בשנות ה -מונה מתנדבים מכל הגילאים  צוות זמרשת חודש.

 "הרבה יותר.  -והמבוגרים 

מפגשים קבועים בהם מתאספים חברים ואורחים יחדיו לשיר חשוב לציין כי לקבוצת 'זמרשת' יש 

 ישראל.-מהשירים המוקדמים של שירי ארץ

  

                                                           
16 bin/about.asp-http://www.bubizemer.co.il/cgi 
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תף ? )נפשית, ערכית, רומה כלשהיא למשתמהי החוויה המלווה את הקהל בערב כזה, והאם יש בחוויה ת

 ?(חברתית וכו'

. האם מדובר בחוויה ע"י מנחי השירה בציבור הדרך בה השירה בציבור נתפסת תעומדמרכז שאלה זו ב

והאם יש כדוגמת חוויה מעוררת, חווית יחד, שמחה, חוויה שבטית/עממית.  ,אחרתבחוויה אמנותית או 

לטעון לקשר בין רמת השיר לבין סוג החוויה אותו הוא מייצר; כלומר, האם חוויה אמנותית מעידה על 

 רמת השיר כשיר בעל איכויות אמנותיות. 

: "... אני לא רואה בשמחה חזות הכל. האמת שאני מעדיף לרגש מאשר לשמח. לדעתי זה ערך משה להב

 יותר נעלה."

יוצאים ואומרים לי: באתי עם מצב רוח לא טוב , הייתי מוטרד הייתי מודאג  : "...כשאנשיםעינת שרוף

ולשעתיים שכחתי הכל. אני רוצה שאנשים יצאו, אתה יודע, אני לא באה ללמד אותם ולא באה להסביר לה 

ועות ולא באה להעביר להם שום דבר. באה אולי כן להעביר להם שיחה ולהגיד להם שאני פותחת את הזר

 יש אנשים שאומרים לי שזה איזה סוג של קתרזיס".ה שבא לכם ! תשמחו ! ...ותעשו מ

: " ...שמח אצלי זה בלי ספק דבר חשוב, אך דבר חשוב זה ליהנות  מהזמר העברי הישן של פעם, גבי ברלין

שירי שנות הארבעים היוצרים הוותיקים, שירי שנות החמישים הששים, ואת מה שאמרתי "לא אכפת לי 

 אתה מיושן כי השירים הם כמו יין משתבח עם הזמן...".שיאמרו 

...אבל לדעתי התפילה, השירה בציבור היא התפילה של החילוניים, כי יש בזה קטע שאני ממש  : "אפי נצר

מבחינה תרבותית זה  ...בבית הכנסת, וניטע בי שם זרע מאד מאד עמוק 21-20יודע מה זה , הייתי עד גיל 

, ...הקמתי תי שם ואז פנו אלי מירושלים מת"א...ומשם זה נהיה, אתה מבין ראו או היה המועדון הישראלי

מועדוני זמר בכל הארץ בהמון מקומות, ולאט לאט גם התחילו, לא יכולתי להספיק...באו אנשים והלכו 

בדרכי, זה מאד החמיא לי...זו הפכה להיות תנועה, שירה בציבור הפכה להיות תנועה. התנועה השנייה 

... אני רוצה שהקהל ישיר , וישיר עם כל הכבוד ליוצרים . אני בתור יוצר ...אני בגודלה אחרי ריקודי העם

מרגיש איזה חובה לכבד כל יוצר שאני שר משיריו, בדרך הכי יפה שאפשר. והדרך הכי יפה שאפשר זה 

 לשיר את המילים הנכונות ...בצורה נעימה שאתה יוצא עם חוויה..."

 החוויה: סיכום שאלת

בין סוגי החוויות השונות ניתן לצייר ספקטרום שבין קצותיו נמצא את ה'חוויה הבידורית' וה'חוויה 

כאשר שיר מושר באולם הקונצרטים המאזין חווה חוויה תרבותית ואמנותית. מהראיונות התרבותית'. 

, עינת שרוף 'משה להב מדבר על 'לרגש במושגים אחרים:על החוויה רוב המנחים מדברים עולה ש

חוויה 'מדבר על  –צר אומר  'ליהנות מהשירים של פעם', אפי נ, גבי ברלין משתמשת במונח 'לשמח'

במסגרת הריאיון הוסיף אפי נצר ותאר את 'השירה בציבור' כתפילה  ., ועל 'לתת כבוד ליוצרים''תרבותית

יה בציבור מהווה גם חוו שהשירהבה משמש מנחה השירה בציבור כשליח הציבור בתפילה. עולה מכאן 

ונים שמלאו מנחי השירה ביחד עמי ביחס ומהשאלמן הראיונות לעיל  .בה הציבור מתלכד יחד דתית

משתתפים בדרך קבע בערבי שירה  ששירים בעלי איכויות אמנותיותאני למד , לביצוע שירים עליהם נשאלו

ים אמנותיים שהיינו מצ[ים מהם ל'יצר . יוצא מכך, שלמרות היותם של שירים אלו בעלי מאפיינ'עממיים'

. דבר זה הקל תרבותית' הם עדיין משמשים בתפקידים אחרים הקשורים לתחום הבידורי-חוויה אומנותית

 מצביע ביתר חוזקה על שיוכם של שירים אלה לתחום האפור.
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 ?מבחינת כמות ההופעות האם יש עליה או ירידה ב'שירה בציבור'

וחי כשיר עממי, או שמא השירים קיימים רק  עכשוויהאם יש לשיר קיום  –כאן אני בוחן את השאלה 

על מוזיקה נוסטלגית משמעות בהקשר של הבתחום התיעוד הדיגטלי )בתקליטורים ובאתרי האינטרנט( או 

 . האם מוסד "השירה בציבור" רלוונטי לימים אלובשאלה זו אני בוחן  לזה, גלי האתר. בנוסף

. אבל אתה צריך להבין שבמקביל לעליה גם חושב שלא רק שאין ירידה יש עליה "... זה תלוי, אני: יוסי לב

 "האינטרנט, הביא עידן חדש...אני לא אוהב את המושג שנקרא "קריוקי" לדוגמה. ... 

 " ...הייתה ירידה עצומה. 17"בשנה האחרונה: משה להב

 "...תודה לאל שזה די יציב, כי אנחנו עם שאוהבים לשמוח..." :עינת שרוף

.פחות הולכים למועדונים אך אני עדיין שומר על הגחלת יש לי תמיד : "היום...יש למעשה ירידה..גבי ברלין

 .."..מועדון בת"א שאפשר לבוא לשמוע אותי ...אם לא כל שבוע לפחות פעם בשבועיים

יוסי לב מעיד על מגמות עליה, עינת שרוף מעידה על מצב די לשאלה. התקבלו תשובות שונות  לסיכום:

לציין כי איני יכול לקחת  מן הראוי יציב. גבי ברלין ומשה להב מעידים בשנים האחרונות על מגמות ירידה.

מתשובות המנחים לא ניתן את הנתונים כ"מדעיים", שכן ערבי השירה מושפעים מתנודות תרבותיות, ו

סטטיסטיות. עם זאת, מתוך עיון בפרסומים בעיתונות, באינטרנט ובטלוויזיה אני מוצא  להסיק מסקנות

 שתופעת השירה בציבור ממשיכה להתקיים בצורה רציפה לאורך השנים.

מהו הרפרטואר המושר בערבי "שירה בציבור" ? )ים תיכוני, מזרחי, ישראלי מודרני, רוק ישראלי, 

 .(שירים לועזיים, שירים מתורגמים..

נקודת המוצא שלי הייתה שבערבי שירה מושרים שירי זמר עברי הלקוחים מהרפרטואר המוקדם 

והמאוחר. שאלה זו באה לבחון את ההנחה הזאת ואת הקיום של השירים מהתחום האפור בערבי השירה. 

 בנוסף, היא מאפשרת הצצה לעולם העכשווי של ערבי השירה.

את המזרחי אתה יכול להוריד, עוד פעם  ב יוסי:( "...יסוגי שירים, הג: )לאחר שהקראתי רשימה של יוסי לב

גם יעבור אצלי,  ני כן מוכן לשים מזרחי ... למשל 'פרי גנך' כן יעבור אצלי, 'בדד'....אני אגיד לך למה, א

שכן ... יש דברים 18רועה .......למה ? המילים סבירות , יש לזה תוכן יש לזה רעיון המנגינה טובה , ההוא 

קר מושרים השירים ששר הזמר יהודה פולי כדוגמת )שאלתי את יוסי , האם גם השירים 'היווניים'ילכו" 

 (."כן, כן" בערבי השירה? הוא ענה:

לא איל ", אבי: "כמעט ולא", משה: "...מזרחי ?", אבי: "רוק-: "... ארץ ישראלי ומעט רוק...פופמשה להב

העוד וצליל הכרם כן", אבי: "נניח, 'הפרח א, אבל את הישנים להקת בכלל ל...משה: " ,"גולן...שרית חדד

ודברים כאלה  ". 'גדליה רבע איש' , ו'ברצלונה'הוא כ"כ שחוק שלא נעים לי לשיר אותו"משה: בגני'?", 

 זה מדבר לתוך המשחק שלי". שורשיהם 

 אבי:בטורקית ויוונית , לא רק עברית". עשיתי רפרטואר בפורטוגזית, בספרדית, באנגלית : "עינת שרוף

עינת: "כן, אני מביאה את זה  ",?עדיין שירה בציבור ישראלית, נכוןכשאת עושה פורטוגזי יווני, זה "

הכל, רוק ...למקום שאני יודעת לעשות את זה... הערב שלי יש בו טעמים מהכל  כמו המטבח הישראלי.

 ...".ישראלי, מזרחי, ספרדי, כאילו כל הטעמים
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 ...יש לי מחרוזת ים השיר של איל גולן ומרגלית צנעני 'רקדי ידך הניפי': "... אני שר לפעמים את גבי ברלין

דברים כאלה...החדשים אני  תיכונית ... ים תיכוני זה אצלי 'שכשנבוא', זה יותר ה'יווני', 'שיר השיירה'

ה או לאחר, המלים הם מתחת לכל מרגיש שאין להם מסר, המלים שלהם סליחה , אני לא מתייחס לז

ביקורת . אני מעריץ את יורם טהר לב את חיים חפר, שהם הפזמונאים הגדולים שלנו, לא יעזור כלום. גם 

דודו ברק...דידי מנוסי....המילה מאד חשובה...לי מאד חשוב לשיר את השירים האיכותיים, כמובן גם 

 ם שנוצרו בפאבים במועדונים".שירי שטות. אם אני עושה שמח ושותים ושרים שירי

 What a wonderful"...  -, מכיר את השיר הזה, זה שיר אמריקאי בכלל ...לואי אמסטרונג ."..... אפי נצר:

world", ...,אז 19..המנגינה מדהימה, ואיפה כל השירים הרוסיים...אני כתבתי הרבהבתרגום לעברית, כן...

לקחת...לוקחים שיר אמריקאי, שהוא שיר מדהים ביופיו והקהל יודע אני אומר: שירים רוסיים מותר 

 אותו !...".

 "...גם מפעם וגם משירים של עכשיו...." :שרה'לה שרון

 לסיכום שאלת הרפרטואר:

אף נמצא לעתים , ושירים ישראליים מתקופות שונות , מושריםעולה מהראיונות שבערבי 'השירה בציבור'

יותר הנוטים  מנחי שירה בציבור קטרום שבין השירים הישנים לחדשים, נמצאבספגם שירים מתורגמים. 

עניין הזמר ה'מזרחי'. ב. מהרפרטואר הקנוני הישראלי תר לשיריםלשלב שירים עכשוויים ויש שפונים יו

 ופופולרי מלבד כמה שירים ספציפיים;כמעט ולא מבצעים חומר 'מזרחי' חדש  ממנחי השירה בציבור חלק

עים רק את השירים ה'מזרחיים הישנים' שעברו תהליך של כניסה לרפרטואר הארץ ישראלי, חלקם מבצ

 תיכוני'-ים'ה-'מזרחי'היחס לזמר הוחלקם מבצעים בצורה קבועה שירים 'מזרחיים' עכשוויים. ניתן לומר 

היוצא את אצל עינת שרוף נמצא  . רה בציבור שמתעלם מהםמתפתח ומשתנה, והיום אין כמעט מנחה שי

 ,כידוע מושרים גם שירים לועזיים ללא תרגום בערבי השירה בציבור!בערבי השירה שבהנחייתה מן הכלל, 

לעברית משפות זרות כגון השירים: 'חיוכים', 'אילו ציפורים', 'אני לזמר העברי נכנסו שירים רבים בתרגום 

לשאנסונים צרפתיים )כגון השיר:  ונמצא הרבה תרגומים לשירים רוסיים, אשתגע', 'שלום לך ארץ נהדרת'

ריאיון נתקלתי במקרה מתוך היים ועוד אולם זו הפעם הראשונה בה זיל(, שירים בר'אהבה בת עשרים'

לתופעה זו יש מהלכים נוספים בקרב קהל השירה  ששירים בשפת לעז נכנסים לרפרטואר הארץ ישראלי! 

 Simon andמוכר פחות ששילב שירים של של מנחה שירה בציבור ואישית יצאתי להיות בערב שירה 

Garfunkel ושל ה- Beatles חלק מהמשתתפים באו  בערב השירה שנכחתי בו, בערב השירה. חשוב לציין כי

 סקסיות.-מארצות מוצא אנגלו

שירים הספציפיים שאני בוחן מידת השימוש בלגבי בעניין השימוש בזמר עברי מוקדם ראה בסעיפים להלן. 

מנחי השירה בציבור מלאו עמי שאלונים לגבי השימוש בשירים אלו בערבי השירה, דבר  בעבודת השדה,

 את מסקנות השאלונים ראה בסוף הפרק. שמלמד אותנו על מידת השימוש בהם. 

 ?יין רלוונטיים לקהל השרים בימינואיזה מלחינים מוקדמים עד

ני אותם אהאם בימינו עדיין מושרים בשירה בציבור השירים  אני בוחן את השאלהשתי השאלות הבאות ב

על הרלוונטיות של בציבור בודק בעבודת המחקר ושירים אחרים בני התקופה, שאלתי את מנחי השירה 

 לשאלה זו, מילאתי ביחד עם מנחי השירה בציבור . בנוסףכגון זעירא, זהבי ווילנסקי המלחינים המוקדמים

ירים המשתתפים במחקר ושירים נוספים של המלחינים שנבחרו למחקר בו נרשמו שמות הששאלון 

מנחי השירה בציבור נדרשו לציין אם השירים שצוינו בשאלון משתתפים בערבי השירה . ומלחינים נוספים

 ".השירים התקבלות השוואת תאוטבל" – .ב'/ נספחאת תוצאות השאלונים ניתן לקרוא ב .שלהם
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 .!"מה זה קלאסה מצויןד, זהבי...וילנסקי, : "...זעירא, אורלניוסי לב

 ." סשה ארגוב ... וילנסקי כמובן, זמיר אני שר..." :משה להב

הבן זוג שלי, הולך לעשות מופע משירי עמנואל זמיר...אתה יודע, שכתב את "באר .תראה.. " :עינת שרוף

, זה רלוונטי כאילו זה עכשיו ..סשה ארגובעושה בהרבה הופעות שושנה דמארי. אני... וילנסקי...בשדה" , 

 !"כתבנ

 .זעירא, סמבורסקי, זהבי, וילנסקי...": "...גבי ברלין

, יש גם שירים כאלה..."ציון תמתי"...אנשים שרים אותו 2111 -"... יש לפעמים שאתה שר שיר מ :אפי נצר

, זה שיר בערגה רבה, יש שירים משנות הארבעים השלושים, יש דוד זהבי, סמבורסקי, "שיר העמק"

אפי: כן, ,... (: סשה ארגובביא),ששרים אותו בתענוג גדול... עמירן פחות, ...נרדי עוד יש, נרדי שרים...

 .פחות , הוא היה מאד פופולארי..."ירדה השבת" כן, אבל "עז וכבש" לא...פעם היו ..]שלם[ ...מתתיהו 

שיר -אני אומר לך, "באה מנוחה ליגעאפי: , (: בולט לך איזה שיר ששורד איזה שלושים שנה...ביא)

 ."!מק" הוא שיר ששורד הרבה יותר כברהע

]של השירים לדורות  "...יש גם שירים ישנים, אני עוסקת בלימוד של הדור הבא....הנחלה :שרה'לה שרון

 ."...הבאים[

 סמבורסקי ?האם ב"ערבי השירה" מושרים שירי מלחינים של זמר עברי מוקדם, כגון: זעירא, זהבי, 

אני עושה ערב במשותף, שבחלק  20אני עושה, אני עושה עם הבת של אורלנד, עם שמרית "... :יוסי לב

הראשון שרים אבא, ובחלק השני שרים אותה כאילו ואז היא מספרת קצת וזה... ובאמת דוד זהבי , עשיתי 

מאד דומים בסיפור ..לא מזמן, חיברתי את דוד זהבי ואת עמנואל זמיר לערב אחד, כאילו כן.

כאילו, מתתיהו  –מתתיהו שלם, דוד זהבי ועמנואל זמיר, הם כולם היו רועי צאן באופי, רועי צאן ...שלהם.

שלם היה ממש רועה צאן, דוד זהבי כתב דברים שקשורים בעניין כי הוא קיבוצניק, עמנואל זמיר כל הזמן 

ואנשים שרים את השירים ": ביא", סיפרתי...ם חיפש את הצאן , את הטבע את השדות, חיברתי ביניהם, וג

, יש לי ערב למשל בטבעון קבוע  בטח ! שאומרים שרים, תראה, אני לא מגיע לקהל צעיר": וסיי ",?האלה

עשרים איש ואתה יכול לשבת כל הערב ולהכניס ה אני שם חמש פעמים בשנה )מקבל שיחת טלפון(...מא

 ...."בשביל להתבדר, וזה קהל שאני אוהב בהם תורה, זאת אומרת , הם לא באים רק

יודע ן של סולימן הגדול וחבורת האש . : "עכשיו הקלטתי מחרוזת של שירי רועים עם חופני הבמשה להב

על ה.. והצלחתי לתפוס את זה בקצה שלו כדי לנסות להביא משהו  לשיר את השירים ככה 'להביא את זה'

 "אני הולך אחורה. ם הולכים קדימה,כשכול ...שישמע  כמו אז

כל המחרוזת  תי ברדיו בקיבוץ קשת, ועשיתי את 'מה יפים הלילות בכנען'"...ביום שישי עבד: עינת שרוף

הזאת  כי היה קהל חקלאים כאלה מהעמק, מעפולה שהתאים לו...וכן עשיתי את זה, פה אני פחות עושה. 

היות הכי חשופה ולהבין מי נמצא ומה ל תאל תשכח שהקהל פה הוא תל אביבי מהמרכז, אני נורא משתדל

ב, אני לא באה לשפוט ולהגיד: רגע! אני אלמד אתכם עכשיו . נמצא ומה הוא רוצה. אני רוצה לעשות טו

! אני רוצה לזרום איתם, אני רוצה שהם יצאו בהרגשה , שאיך אמרתי באמצע ההופעה, אל תחשבו על לא

 כלום זה המוטו".

בה ערבה', 'הסלע האדום', 'סימונה ערם. שירי שנות החמישים בשבילי זה 'ות"... אני משלב א: גבי ברלין

 ., 'סובי ממטרה', זה השיריםמדימונה', 'בדרך לתבור'
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היום פחות שרים שירים כאלה, למרות שאני מנסה מדי פעם, שרים את זה , עושים ערב  : "...אפי נצר

עמנואל זמיר, שירי יוסף הדר, דברים מהסוג , שירי ל זמיר. למשל...מקבץ משירי רועיםמיוחד לעמנוא

הזה...חברה יותר צעירים לא מכירים אותם בכלל, כי לא מנגנים...תראה, הרדיו שיש לו תפקיד מאד חשוב 

 אתה שומע רק את הדברים שאני לא אוהב אותם עם טקסטים רדודים ...".... בשידור התרבות

היה המנחה שירה בציבור הראשון...ש: ודוד זהבי היה מסתובב  : "...תראה, סמבורסקישרה'לה שרון

ם, שהיום עוד נניח, איזה מלחינים הייתי אומר, מהמוקדמי": ביא". בקיבוצים, אחרי זה גיל אלדמע ...

לא. "שרה'לה:   ",?לא רק שירי הילדים שלו"בי: , א" דוד זהבי, נרדי" ", שרה'לה:?רלבנטיים לקהל צעיר

 מרדכי": ביא . "גמלים'..  לא רק מלחינים, גם משוררים, אלכסנדר פן, משורר.... למשל 'לא אורחת

", סשה ארגוב?": בי. א"פחות" ?", שרה'לה:עמירן": ביאודאי, מרדכי זעירא". "שרה'לה:  ",?זעירא

 "סשה ארגוב הרבה". שרה'לה:

 :התשובותלסיכום 

 דוד זהביאורלנד, יעקב זעירא, דוד  המלחינים והמשוררים: יוסי לב, גבי ברלין ושרה'לה שרון ציינו את

משה להב הוסיף אף את  וסשה ארגוב.וילנסקי משה . משה להב ועינת שרוף הזכירו את ומשה וילנסקי

 סשה ארגוב.ו נחום נרדי סמבורסקי, דניאל זהבי,דוד זמיר.  בין השמות שהוזכרו ע"י  אפי נצר: עמנואל 

זעירא, זהבי  –מזכירים את המלחינים שנבחרו לעבודת המחקר  בציבור שירהרוב מנחי העולה מכך, ש

על מידת הרלוונטיות והפופולריות שלהם אפילו לימינו. השירים שנבחנו  לכאורה . דבר המעיד21ווילנסקי

אינם עומדים כמוצרים מוזיאונים בביצועים קונצרטנטיים, אלא שומרים על מעמדם כשירי עם. דבר זה 

כשירים שלמרות שהניתוח האנליטי מצביע על איכויותיהם האמנותיות, עדיין  ייחודם "האפור"מנציח את 

 .נשמר הפן העממי שבביצוע העכשווי בקהל השרים

שירים של דוד זהבי, עמנואל  יעקב אורלנד,המשורר מבצע שירים של אכן יוסי לב מדברי המנחים עולה ש

השירים מושרים בתוכניות מיוחדות.  משה להב משלב  –אולם בהסתייגות מסוימת  ומתתיהו שלם, זמיר

בהופעות עם קהל אולם בעיקר כשמדובר  ,מחרוזות של שירי רועים. עינת שרוף משלבת שירים מוקדמים

גם מן הראוי לציין כי  ,השירים שלו יעד מתאים. גבי ברלין משלב שירים משנות החמישים  במחרוזת

עמנואל זמיר.  שרה'לה שרון, משלבת ומבצעת שירים חין משירי המלבקלטות שלו נמצא מחרוזת 

 , אולםואחרים זעיראמרדכי  ,זהבידוד ם של השירינמצא מאפי נצר  שלבספרי השירים מוקדמים. 

מלבד באירועים מיוחדים של ערבים  , שהוא אינו משלב שירים אלה באופן קבוע מהריאיון עמו עולה

 .מקבץ שירי רועיםאו כשמדובר בנושא מסוים כגון:  עמנואל זמיר,המיוחדים למלחין מסוים כ

לסיכום עניין הקשרי הביצוע וכמויות הביצוע, ניתן לראות שחלק מהשירים המוקדמים מושרים בערבי 

השירה בציבור, אולם בהקשרים ספציפיים של תוכניות או מחרוזות מיוחדות המוקדשות להן, או כאשר 

קה. עולה מהדברים שהן מנחי השירה בציבור והן הקהל מודעים לכך מדובר בקהל 'הצורך' סוג זה של מוזי

  שמדובר בשירים ישראליים מוקדמים.

 לעניין מורכבות השירים וביצועם בערבי השירה בציבור, מנחי השירה בציבור לא הצביעו על קשר בין

ע. נמצא כמה נראה ששירים שראיתי כמורכבים ואומנותיים מושרים כשירים עממיים בדרך קב .הדברים

הסברים לכך שלא כל השירים מושרים בכל הזדמנות. הראשונה שבהן: קהלים שונים דורשים חומרים 

הינה ההשפעה של המדיה על  –יותר וחלקם מוקדמים יותר, השנייה חלקם מודרניים  ,שונים לשירה

שמטבע הדברים והשלישית הינה משפיעה על בחירתם לצרכי שירה בציבור, הפופולריות של השירים 

רים המורכבים והמוקדמים שאני דן שיהשירים יוצאים מהאופנה. עם זאת התופעה הייחודית כאן הינה, ש

וששירים אלה, אולי דווקא בשל מורכבותן  מושרים בשירה בציבור גם כיום. \בהם במסגרת עבודת המחקר
                                                           

 תיהו שלם וסשה ארגוב.סקי, נחום נרדי, עמנואל זמיר, מתבראיונות מוזכרים גם דניאל סמבור 21
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ות שהפופולריות הראשונית שלהן וייחודן חוזרים ומופיעים שוב ושוב על בימות השירה בציבור וזאת למר

 גוועה זה מכבר. 

 האם יש תקופות של "זמר עברי" המתאימות ואהודות יותר ל"שירה בציבור" ? 

 שירי שנות השבעים וכדומה(.שישים, שנות ה , שיריכגון שירי שנות הארבעים)

והאם ביניהם  שאלה זו באה לבדוק האם יש תקופות וסגנונות של שירים המועדפת על השרים בציבור.

 מהתקופה המדוברת בעבודה זו. נמצא גם את השירים

, פה ושם רוק השבעים זה כבר באמת קשה מאד, זה 'כוורת'אין מה לעשות, אחרי שנות  "...: יוסי לב

 .נתנו..."ישראלי, אבל אני אומר המבחר הולך ומתדרדר מבחי

. שמה יש לי  זה אבל אני יודע ישים לשבעיםחמ... אני חושב שעל פי רוב אני יושב בין שנות ה" :משה להב

 ...."ייב לעבור מסננת של עשרות שניםח...אני יודע ששירים, זה  22'בכל פגישה מקרית'מתי נכתב 

 לסיכום:

יוסי לב מצביע על כך שרוב השירים הם מהתקופה לא כל מנחי השירה התייחסו בצורה ישירה לעניין זה. 

חלק מההסברים  חמישים לשנות שבעים.שנות השלפני שנות השבעים. משה להב תוחם את הגבול התחתון 

שנותנים מנחי השירה בציבור, קשור לזה ששיר המושר בשירה בציבור עובר תהליך סינון של עשרות שנים 

מכלל הראיונות והדוגמאות שהביאו מנחי השירה בציבור ומצפייה  עם זאתלפני שהוא הופך לשיר 'קנוני'. 

 שירים מהעשורים האחרונים גם שבערבי השירה בציבור מושרים עולה participant observation -כשלי 

ולומר, שברוב המקרים . ולמרות זאת עלי לסייג 23ולאו דווקא רק מהעשורים המוקדמים של מדינת ישראל

ידית של שירים מהתחום הפופולרי לשירה בציבור שכן מתוך כל מאות השירים המציפים את אין זליגה מ

עם זאת נמצא מקרים גלי האתר יום יום רק כמה מהם הופכים ללהיטים החוזרים לביצוע בשירת רבים. 

 ידית לקטגוריית לשירים המושרים 'בשירה בציבור'.מבהם השירים החדשים הפופולריים הופכים עוברים 

אולם כאשר מדובר בלהיטים שקיבלו 'תמיכה רחבה' בגין הפופולריות שלהן )כגון השיר של איל גולן 'מי 

כגון השיר  מוזיקליים(-)החוץ ( או בגין הקשרי הביצוע הייחודייםלאון גיספן ועדי יוסי שמאמין לא מפחד'

ום בו חזר גלעד שליט 'עכשיו שנכתב והולחן ע"י גיא בוקטי והושר ע"י הזמר הפופולרי אריק איינשטיין בי

של חזרת החטוף גלעד שליט חברתי -ההקשר ההיסטוריבגין  כשאתה כאן', שבגלל כמות ההשמעות במדיה 

חשוב לציין שאירועים מסוימים והקשרים נוסטלגיים מעלים ומחזירים  פך ללהיט לזמן קצר.לביתו, ה

בועה. לדוגמא, לאחר רצח יצחק רבין לקדמת הבמה של השירה בציבור שירים שלא הושרו בה בצורה ק

ז"ל השירים "לבכות לך", "שיר לשלום" ו"האיש ההוא" הפכו לשירים מושרים בהרבה ערבי שירה 

 שהתקיימו לאחר מכן. 

ד האם יש שירים שהצליחו מאד והפכו ללהיטים בתקופה מסוימת, ולאחר מכן ירד הביקוש שלהם ע

 ?שנמוגו מהרפרטואר? למה זה קרה

הקנוני המושר, דבר זה  ו באה לבחון כיצד שירים שהושרו בשירה בציבור יוצאים מהרפרטוארשאלה ז

ישראל, -מעיד על כך שלמרות שיש חוקרים כנתן שחר ויעל רשף שבאו להגדיר את רפרטואר שירי ארץ

 הרפרטואר המושר נתון לשינוי מתמיד.

                                                           
 השיר "היה או לא היה", שירם של אלכסנדר פן ומרדכי זעירא. 22
מלאך',  תיכוניים כגון: 'פני-בערב בו ראיינתי אותה היא ביצעה שירים חדשים יםבערב השירה שהנחתה עינת שרוף  23

ממני'  יותר אותך אוהב מהירח', 'מי שיש', 'בלבלי אותו', 'אתה תותח' ושירים כגון: 'אביא לך אבנים לה 'תגידו
 ושירים פופולריים של שלמה ארצי משנות התשעים ושנות האלפיים. 
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גם לא כתבה בעשרים שנה האחרונות הרבה. : " ...אפילו נעמי שמר אחרי שנפטרה , יש קצת, היא יוסי לב

שכחו אותה, ...אבל גם אפילו אצל נעמי שמר כשאתה מחזיר אותה עכשיו זה כאילו חוויה חדשה, כי אנשים

כן, כן , כן ברדיו זה בטוח, תפתח אין, לא משמיעים , לא נורית הירש לא נעמי שמר לא, משמיעים רק ביום 

ה הזאת אם לא היה קיים הדבר הזה מועדוני זמר והקהל המבוגר הזיכרון או בימים כאלה ...מהבחינ

 .הזה..."

, 'אוכל קדימה אוכל')כוורת(, ... שירים כמו  ...תראה שירי גימיק...שירים כמו 'הופ טררה'" :משה להב

 "....'שיר השכונה'

תשמע, אנחנו לא שרים כל הזמן אותו הדבר....שירה בציבור מה שטוב, שאתה יכול לשיר  : "...גבי ברלין

גם את השירים הישנים האלה, גם אלה שפחות להיטים ...גם השירים הישנים הם להיטים עדיין....השירה 

 .בציבור נותנת גם לשירים ישנים משאירה אותם למעלה בטופ...."

בשימור חשוב החיוניות שלהם לאורך שנים ולשירה בציבור יש תפקיד  שירים טובים שומרים עללסיכום: 

, ולעתים אף השירים. עם זאת, חלק מהשירים והמלחינים עוברים תהליך של ירידה בביצוע ובהשמעה

 .י השירה בציבוררביוצאים לגמרי מהרפרטואר כפי שמעידות טבלאות ההשוואה של השימוש בשירים בע

 חוזריםוטקסים ממלכתיהם, בהם הם ק בימים מסוימים כגון ימי זיכרון רישנם שירים, המושמעים 

 .לביצוע ולהשמעה

 האם במהלך השנים השירים עברו שינויים בדרך השירה והביצוע, 

 יותר, בשמחה מול תוגה וכו'? מושרים בצורה קצבית יותר, בצורה מהירה/איטית השירים  –למשל 

 ?אם כן, מדוע

 בדרך הביצוע של השירים: במשך השנים השינוי שחלשאלה זו באה לבחון את 

..לא, השינוי יבוא בהתאם לקהל ז"א אם אני צריך את אותו שיר "... אם יש לי גרסאות חדשות?. :יוסי לב

להביא לנוער, אפילו שלמה ארצי או להביא לקהל מבוגר, אני אנגן אותו אחרת, עד כמה שאני יכול 

...אני יודע שאני ך שאני לא מגיע לנוער בלי מתופףחר, כמו שאמרתי לבאקורדיון בד"כ זה ההרכב יהיה א

 צריך...".

"...אני משתדל , לבצע "נאמן למקור" זה לא מספיק . הרבה פעמים בביצועים ה"נאמן למקור"  :משה להב

היה איטי מידי...לקצב החיים של היום, והוא לא משרת את הזה. אני משתדל לסמוך על זה שיבינו בדיוק 

 .ים שלי..."...אני שותל אותו לתוך העניינטציה(ר)ואינטרפבאיזה שיר מדובר. אני לא עושה לו עיבודים 

: "...אני די עושה את זה איך שאני זוכרת את זה, במושב חצב, חמש בנות , היה לנו פטיפון, עינת שרוף

תו. אז אני יכולה להגיד לך שדי השארתי את זה בקצב שאני כוורת וקופצות אהיינו שמות תקליט של 

 .נהגתי לשיר את זה בילדות...."
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 לסיכום התשובות:

כיוסי לב השינוי בצורת הביצוע קשור לקהל השרים כך שצעירים דורשים צורת  בציבורמנחי שירה אצל 

וף טוענת למהירות עינת שר '.נאמנים למקורבי יותר. משה להב טוען לביצועים 'נגינה אחרת וליווי קצ

ששירים רבים המופיעים במחרוזת השירים אולם מצפייה בהופעה שלה, עמדתי על כך  הנגינה המקורית,

המחרוזת ששרה עינת  מאשר הביצועים המקוריים המוקלטים. דוגמא: ה מושרים בצורה מהירה יותרשל

 סימונהכגון: 'באלה הידיים', 'ושאבתם מים בששון', 'שירים נמצא בה   במועדון 'הגנקי' 2/1122//1 -ב

 או המוכרות.הושרו בצורה מהירה מהקלטות הביצוע המקוריות  מונה' והשיר 'כל הכבוד'. שירים אלומדי

חשוב לציין שמאחורי הביצוע המהיר עומד הרצון להפוך את השיר ל'סוחף יותר', מלהיב ואקסטטי יותר 

 עבור הקהל.

 ?מלודיה, הרמוניה, קולות ? מורכבות,הגורמים להצלחתו של שירהאם יש קריטריון/נים  

י השירה בציבור. שאלה זו השיר הופך להיות פופולרי בערב שבגינן ותאת הסיבבשאלה זו באתי לבחון 

 מצאשלו בשירה בציבור. כלומר ייתכן ואבוחנת גם את מידת הקשר בין מורכבות השיר לרמת המקובלות 

שיר מורכב יהיה פחות פופולרי לשירה מחמת להיות פופולרי ו יתר שיר פשוט הופך בקלותהתאמה: 

שהוא דורש מהם  השירים בגלל מצא אחרת שדווקא שיר מורכב חביב על קהלגם שאמורכבותו. ייתכן 

 מאמץ אינטלקטואלי ולכן דווקא הוא יהפוך לפופולרי, ושיר פשוט ימאס במהירות על קהל השרים.

, בלי הרבה חיבור מוצלח בין המילים למנגינה יש את אומרת: "... אם המילים והמנגינה הם זיוסי לב

מתואמות, שלא צריך לעשות שם קשיים, "מנגינה זורמת" מה שנקרא, זה מה שמנגינה ומלים 

.לחתוך מילים, או וכמובן, אנחנו תלויים במדיה, מה לעשות אם זה מושמע, אפילו אם זה שיר לא שום..

...השיר הוא לא נוח 24...של שלמה ארצי שמע, במדיה אז הוא ילך...דוגמה, 'עכשיו אני'טוב אם זה מו

ו לך אותו כל היום ברדיו כשהוא היה חדש, פמפמו לשירה, הוא מאד אישי...ואנשים מתים עליו בגלל שדחפ

להיט ענק, אז מה, בסדר נכון המלים יפות המנגינה יפה, הוא להיט ענק  25'בלדה לשוטר'..לך אותו כל הזמן.

פעם היה  .אבל הקהל מאד אוהב, אתה שם את זה ים אתה מקיא ממנו, אבל הקהל...די!אבל בסדר לפעמ

כן כן , של העצירות האלה על   כי הוא גרם תמיד לאנשים למחוא כפיים,, כזה להיט 'כשבגרוש היה חור'

...לחן רוסי, זה 27תית'-ימ-כי א' –אותו רעיון  26ה'ברייקים' האלה עושים טוב לשיר. כמו 'בת ששים'

 ."ישראלי אבל זה רוסי...

", יש שם קצב "... השיר הכי מצליח בטיש לטעמי לאורך כל השנים זה  "השר משה מונטיפיורי :משה להב

 .קצת מזרחי עממי, המלים עממיות. זה שילוב..."

 לסיכום השאלה מה גורם לפופולריות של שיר בערבי שירה:

 הגיבוי של הרדיו –השני חיבור מוצלח בין טקסט למוזיקה,  –הראשון יוסי לב מעלה כמה עניינים: 

האטת קצב השירה לקראת  –שינויים ריתמיים  –השלישי , והמדיה להפיכת והמלכתו כשיר ל'פופולרי'

שילוב של קצב מזרחי ומלים  –הפזמון תוך כדי הדגשת כל הברה. משה להב מדגיש את העממיות של השיר 

לא מצאתי אצל מנחי השירה בציבור התייחסות ישירה לקשר שבין מורכבות השיר לפופלריות עממיות. 

שירים שלמרות מורכבותם ולמרות שאינם נוחים לשירה  שלו. עם זאת ניתן ללמוד מדברי יוסי לב שיש

                                                           
 יא לא יודעת מה עובר עלי".שירו של שלמה ארצי "ה 24
 "בלדה לשוטר" הינו שירה של המלחינה נורית הירש שנכתב עבור הסרט "השוטר אזולאי". 25

ששים", שירם של דידי מנוסי וקובי אושרת, נכתב עבור ששים שנה לקיבוץ גבע והושר ע"י הגבעטרון, -השיר "בת 26

 הופ ע"י "סאבלימינל".-זכה לעיבוד מחודש במקצב ההיפ

 תית היא ולא סמל'. -מי –א  –פזמון השיר 'בת ששים' מושר בצורה קצבית על חלק מהברות המלים 'כי  27
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בציבור הם מושרים בגלל הפופולריות שלהם במדיה. את דבר זה אני לומד מהתייחסותו לשיר של שלמה 

במובן של חוסר אחידות במבנה הפראזות ארצי 'היא לא יודעת מה עובר עלי' שהינו שיר מורכב 

 והשתרעותן מעל גבי התיבות המוזיקליות.

 מהו שיר מורכב?

 את הדרך בה רואים מנחי השירה בציבור את השירים המורכבים, ואני בוחן אם אני בא לבחון בשאלה זו 

לכאורה, אמנותיות כרוכה  .בשירה בציבור יש קשר בין מידת מורכבות השיר למידת הביצוע שלו

מנעד רחב, קפיצות גדולות,  קליטות מיידית ובקושי טכני לביצוע )כגון:-במורכבות; מורכבות כרוכה באי

בור. אולם מעברים טואנליים ועוד(; המסקנה המתבקשת הינה ששירים כאלה אינם מתאימים לשירה בצי

בפרמטרים שונים הקושרים אותם תמונה זו פשטנית מדי, מאחר ויש שירים שהינם בעלי מורכבויות 

עבודת השדה יכולה להצביע על בים. מושרים בדרך ביצוע עממית ברהם  ל'תחום האמנותי' אולם בו בזמן

שיר מורכב מבוצע פחות בשירה בציבור בגלל מורכבותו, דבר התומך  –שני כיוונים אפשריים: הראשון 

וייתכן שדברים אכן מבוצע בשירה בציבור.  –, למרות מורכבותו ששיר מורכב –בהנחה הראשונית. והשני 

משמשית על -לכן הם לא מעידים בצורה חד, ו בפועלשנראים כמורכבים לא מהווים בעיה בתחום הביצוע 

את עצם בספק כסותר את ההנחה הבסיסית ומעמיד לכאורה דבר זה נראה שיוך בלעדי ל'תחום האמנותי'. 

ומחזקת מעידה זו  מציאותקיום 'מורכב/אמנותי'. אולם דווקא האפשרות של  –עובדת היותו של השיר שיר

 כבותן הן מושרים בציבורשירים שלמרות מוריש בנמצא    – ום האפור''התח  –קיומו של אזור ביניים את 

. כלומר, שירים אלו לא ישויכו בצורה מלאה לאחד הקצוות של ולכן הם שייכים גם לכאן וגם לכאן

 'האמנותי', 'העממי' או 'הפופולרי', אלא ינוידו בתוך מרחב שבין התחומים.

 :מנחי השירה בציבורלהלן סיכום תשובות 

: "... מורכב זה קודם כל מבחינת סולמות הרמוניים. אתה לוקח את סשה הוא יכול בשיר אחד, יוסי לב

ילו אצל תשמע הקהל שלנו הוא ממוצע, ... אפ 28לטפל בחמשה סולמות שונים, ומורכב גם מבחינת ספירות

יש בעיה עם מנעדים , אבל אני לא ....נעמי שמר כשאתה עושה את 'הו ארצי מולדתי' אין ציבור שלא יסתבך

אתחמק אני אחפש את הסולם. שהקהל יכול...אם יש מלווה טוב שיוביל אז זה עובר, לפעמים הקהל 

משפט מספיק קשוב אז אני אגיד: חברה שימו לב, ואז אני אעצור פה ונעבור רק על הפרגרף על ה

הפסקות . ..ואז, אתה מבין, זה שיר עם , אנשים לא מחכים בישה'קח לך אהזה....שלום חנוך יש דוגמה '

ורים ואתה צריך איכשהו ביטים ואם אין לך תוף וגיטרה באס, אז הביטים לא כ"כ, המרווחים לא כ"כ בר

 ."למלא אותם

"...שכשהמלחין ישב וחשב איך הוא ילחין את השיר, היה ברור לו שהשיר הזה הולך להיות  :עינת שרוף

עשיתי סדרה של תוכניות א כשכל הקהל, זה לא 'טומבללייקה'...טי, ולמושר בקונצרט, כאילו קונצרטנ

ברדיו תל אביב עם שמעון כהן, ושמעון סיפר לי לגמרי שזה בא ממקום ממש חזק...הוא אמר לי שכל 

השירים מזמנו של ברכה צפירה, לגמרי היו מהמקום של שירים פשוטים, של כפיים וטמבורין כזה ...ועם 

 ים הפכו להיות יותר פשוטים ויותר קלים". השנים הרבה מהשיר

שירים איכותיים זה קודם כל שהטקסט נותן לך הרגשה שאתה שר שיר שאתה המילים שלו "...גבי ברלין: 

עושות לך משהו, הם לא עוברות לידך שאחרי יום אתה שוכח ולא זוכר את המילים, אתה מתאמץ לפעמים 

לך, אותו דבר לחן, לחנים סשה ארגוב, וילנסקי דובי זלצר, בשביל ללמוד את המילים, אבל זה נשאר אצ

זהבי, זעירא, זה הכל המלחינים הגדולים שלנו... תראה, אתה אומר יוני רכטר הוא מלחין טוב כי השירים 

שלו הם מהמסובכים אך הם איכותיים, מעריכים אותם. ב"עטור מצחך" לא כולם מסכימים אגב שזהו 

בל בכל אופן ...זה לא הדבר הכי חשוב פה בעניין... זהבי איכותי, זהבי מלודי, השיר העברי הכי טוב, ..א

                                                           
 מורכבות קצבית. 28
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)מדגים( "הן אפשר" ...היופי זה השילוב של הטקסט האיכותי עם מוסיקה מלודית ואיכותית אך לא יותר 

 מדי מסובכת, לא מוכרך להיות מסובך משהו בשביל להפוך אותו איכותי...."

 

עושים  ....בעיקר במנגינה , כי יש מנגינות קשות מאד, שקשה לשיר אותם נכון "... מורכבות זה :אפי נצר

ערב מיוחד לעמנואל זמיר. למשל...מקבץ משירי רועים , שירי עמנואל זמיר, שירי יוסף הדר, דברים מהסוג 

וב הזה...חברה יותר צעירים לא מכירים אותם בכלל, כי לא מנגנים...תראה, הרדיו שיש לו תפקיד מאד חש

...כי המנגינה מורכבת, ...תראה יש שירים שהדיאפזון שלהם הוא ענק,  ...בעיקר המנגינהבשידור התרבות

כמה שתתחיל נמוך לא תצליח להגיע לגבוה, לקהל הרחב, ...אני יכול, אבל ...הקהל הרחב הדיאפזון שלו 

ר אני מתאים אותו לקהל, יותר מצומצם, ... על כל שיר יש אנשים שיודעים לנגן סולם אחד, אני כל שי

במנעד.. אז מנעד  –שהקהל יוכל לשיר אותו. אז זה משחק בין לה מינור לסול...זה תלוי בדיאפזון של השיר 

זה דבר אחד, המקצב כמובן....:תראה סשה ארגוב, לא רק המקצב והמנעד, תיקח את המנגינה, יש שירים 

...אי אפשר ]טונים[ .הכל חצאי.ה נקרא, ...מה זה.ז שה ארגוב , לא יודע אם אתה מכיר 'אל הגבים'של ס

לשיר את זה , קהל לא יכול לשיר את זה. גם זמרים יש מתי כספי גם כן, יש כמה שירים שלו שאפשר לשיר 

, ויש גם שירים שאי אפשר לשיר 'הנה הנה', ...מי יכול לשיר 'מקום לדאגה'אפשר לשיר 'שיר היונה'גם כן 

השאיפה שלי, זה כבר יוצא לי מלבד שהשיר ישמעו אותו פעם פעמיים ויוכלו לשיר אותם. כי הם קשים... 

 .אותו , שהם יהיו יותר קלים לשיר, אתה מבין ...."

המלודיה, "בי: א ", שלוהמהלך המוזיקלי ": רה'להש  ?מה הופך שיר לאומנותי": אבי: שרה'לה שרון

נעמי שמר, גם המילים וגם המנגינה שלה, אז לא  ההרמוניה והמלודיה, למשל קח": רה'להש ", ?ההרמוניה

הוא פחות מורכב, כי זה אותו איש שכתב גם מילים וגם ...שהוא לא אומנותי אבל נורא קל להתמודד איתו. 

הולך  תראה, זה לא...בהחלט ": רה'להש "זאת אומרת, גם לטקסט יש מקום למורכבות" אבי:. "לחן

אם המורכב הזה נתפס עליו, נדבק בו אז הוא אומנותי, אם הוא קשה  בכפיפה, זה תלוי באוזן של הבן אדם,

לו לעיכול, הוא לא יכול לבלוע את זה אז הוא אומר זה מורכב מידי, זה לא בשבילי, אז הוא גם לא מתייחס 

לזה כאומנותי. אני לוקחת את כל החומרים כי המועדון הוא לא שלו פרטי, יושבים חמש מאות איש אני 

  ע מאות יהיו מאושרים, אני יודעת שלא כל אחד יכול להתחבר להכל...".רוצה שארב

  הדרך בה רואים מנחי השירה בציבור את שאלת המורכבות:

עינת  בתוך שיר אחד. מעבר מספר סולמותובהקשרים של  בהקשרים ריתמייםיוסי לב מציין מורכבות 

שרוף מדברת בהקשרים כלליים ששירים ששרים אותם באים ממקום עממי של שיר פשוט. היא מציינת 

ם לא ישירו אותו עם בקונצרט יהיה בעל איכויות אחרות כך שאנשי אמנותיתלמטרה ששיר שנכתב 

מדבר על  גבי ברלין. האם לכתוב שיר 'אמנותי' או 'שיר פשוט' בכוונת המלחיןגם ה כרוך המבצע. דבר ז

והוא  לאיכות הטקסטקושר את מידת האיכותיות של השיר . הוא 'איכותיהמושג 'מורכב' במשמעות של '

המנגינה, ושיר איכותי  'סיבוך'בהוא מוסיף שאין עניין  שיר איכותי. העניין המלודי לקבלתאת לכך מוסיף 

, 29מלודיה מורכבתה מורכבות של שיר בהקשרים של אפי נצר רוא .ות דווקא 'מסובך'לא חייב להי

שכדי ששיר יוכל להיות מושר המקשה על קהל השרים. אפי נצר טוען  ורכבות ריתמית, ומנעד שירה גדולמ

שרה'לה  .כלומר לא מורכב –בציבור הוא אמור להיות קליט וקל לזכירה במהירות ועליו להיות קל לשירה 

שלו, היא טוענת שאין קשר ישיר בין  המלודיה וההרמוניהר לאמנותי זה שרון מצביע על כך שמה שהופך שי

וקשה לשירה "מורכב" ל"אמנותי" ולפעמים הם באים ביחד. בנוסף היא אומרת שאם השיר מורכב מדי 

 הוא לא מתאים לשירה בציבור.

                                                           
 הוא מביא כדוגמה את המלודיה הכרומטית בשיר 'אל הגבים' של יעקב שבתאי וסשה ארגוב. 29
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יש כאלו המרואיינים שיש בלבול בין המושגים 'שיר מורכב' ו'שיר אמנותי'.  לראות מתשובותניתן 

 של השיר. את עניין המורכבות מבחינת רמת ה'אומנותיות' הקושרים את זה בזה, ויש כאלו המתנתקים

מהתשובות של משה להב, שרה'לה שרון וגבי ברלין עולה שאין בהכרח תואם בין מידת המורכבות של ש

שבין 'שיר פשוט' לה סקא. בשלו . לפי אפי נצר, יוסי לב, עינת שרוף יש תואם יר למידת האומנותיותהש

שירים פשוטים מדי לא מושרים לעתים בגלל פשטותן מנחי השירה בציבור מעידים על כך ש ל'שיר מורכב', 

על מנת ששיר יתאים למסגרות למרות ההנחה שושירים מורכבים מדי לא מתאימים לשירה בציבור. 

כמו יוסי לב, שרואים אתגר ר עליו להיות קליט ולא מורכב מדי נראה שישנם מנחים השירה בציבו

בהתמודדות עם שירים מורכבים ומוכנים להשקיע זמן בתרגול קטעים קשים ובתמיכה נכונה בקהל 

לאהוב  השרים. גבי ברלין, מגלה נכונות להתמודד עם טקסטים גבוהים. מדבריו נרמז שהקהל עשוי

את השירים האהובים עליו  ותיים ומשום כך כדאי לעשות מאמץ ולהביאולהעריך שירים מורכבים ואמנ

על בחירת הסולם הנכון כפתרון לקשיים טכניים )מנעדיים  לידי שירה בציבור. אחרים מהם מדברים

בין הביצוע המקצועי )בו הם  שמנחי השירה בציבור משמשים כתווךניתן לומר בהקשר זה ואחרים(. 

בשירה בציבור רק כאשר  ושריםהמכאנשי המקצוע( לביצוע העממי של קהל השרים. יש שירים  מתפקדים

הם נתמכים ע"י מנחי שירה מקצועיים או זמרים שעולים לבמה בצירוף לתמיכה המלודית וההרמונית של 

ניקח לדוגמא את השיר 'עטור מצחר' של אברהם חלפי ויוני רכטר, שבביצוע ליד  הנגן או ההרכב המלווה.

 אולם בעזרת תמיכה של מנחה שירה וליווי מוזיקלימדורה ללא תמיכה של ליווי אינסטרומנטלי הוא נופל, 

כלומר השירה בציבור עצמה מצויה בתחום האפור המאפשר שימוש בשירים הוא יכול להיות מושר ברבים. 

השירה בציבור הינה התחום בו הפן העממי פוגש ו'משתף פעולה' עם הפן  אמנותיים כשירים עממיים.

 בציבור המשמשים כמתווכים בין העולמות.האמנותי והפופולרי בעזרת מנחי השירה 

מילוי השאלונים בדבר השימוש בשירים שבחנתי, מנחי השירה בציבור לא ציינו את עניין המורכבות או ב

האמנותיות של השירים שהצגתי בפניהם, וגם כשנשאלו על כך ישירות לגבי שיר זה או אחר, הם לא 

השיר לא יכול להיות מושר בשירת רבים. את תוצאות הצביעו על קשיים מיוחדים של מורכבות שבגינן 

בסיכום העבודה, אני לוקח את תוצאות הניתוח ואני מצרף להן את  השאלונים אני מציג בסוף פרק זה.

עבודת השדה ומשקלל אותם עם תוצאות השאלונים שמלאו מנחי השירה בציבור ביחס לשימוש בשירים 

את הקשרי הביצוע כדי לבסס תמונה שלמה בדבר מיקומם של אלו בשירה בציבור. לכל אלו אנו מוסיף 

 השירים בתחום האפור. 

שלמרות שיש בנמצא שירים מורכבים הקרובים לתחום מצאתי ביחס לשירים שבחנתי בחלק האנליטי, 

דבר המדגיש את הייחודיות של השירה בציבור.  ,עם בשירת רבים-האמנותי הם עדיין מושרים כשירי

בציבור היא בדיוק המדיום המוכיח שהעממי הפופולרי והאמנותי מתערבבים, שגם לסיכום, השירה 

 ה'אמנותי' נתפס כמושא לשירה בציבור, כלומר יש לו פוטנציאל להפוך לשיר עם.

 

  ?? מה הקריטריוניםמדוע  ?מאחרים מנותיים'אהאם יש שירים שהם יותר '

מהי ההגדרה של מנחי השירה בציבור לשיר שאלה זו מרחיבה את השאלה הקודמת, כאן אני מנסה ללמוד 

 , והאם יש תואם ביניהם.הם מבחינים בין שיר 'אמנותי' לשיר 'מורכב'כיצד אומנתי, 

אה, לחן מורכב, מילים מורכבות, אבל בסך הכל הם מורכבות ..פנינים הם ..כמו תיקח את "...: יוסי לב

...יש בו מלודיה טובה,  'עמוק עמוק העצב בעיניים', ... של אורלנד , 'שלכת'...או תיקח את ... 'שמרי נפשך'

 ה מוסיקלית, גם החיבור של המילים".מלים ויש בו גם המון רגש, ... שהם עשויות בצורה הם בפנינים פנינ
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הקצב האיטי הם יותר אומנותיים  : "...כן יש... אני חושב שבאופן כללי השירים השקטים , עםמשה להב

אפשר להתעכב על כל תו. כשאתה שר 'את העין את מהשירים... כי שם פשוט הגל הולך יותר לאט ואז 

)משה שר במתינות(, לאט לאט. אתה  שה שר, כדוגמה לשיר מהיר...( ...'כשאור דולק בחלונך')מ 30הלחי'

 ."..מבין, אפשר לעבור עם העיפרון בין התווים.

)יוני רכטר( זה, או  כמו 'עטור מצחך' שדיברנו, כמו למשל השיר 'שקיעה וורודה בין הגגות'..." :שרוף עינת

... אז ברור שהייתי רוצה לשיר יותר שירים של יוני רכטר , כי ברור שזה סוג של אומנות 31"לך ישר"

 .."בעיניי.

"... גם הלחן, יש לחנים שהופכים את השיר ליותר איכותי ואומנותי... אני דווקא חושב  :גבי ברלין

שמנגינה, חשוב שהמנגינות יהיו איכותיות אבל אני דווקא חסיד מנגינות העם, כי בשירה בציבור חשוב 

כמו דווקא העממיות, והמנגינות העממיות שהקהל שר אותם בקלות ... יש לחנים של סשה ארגוב נהדרים 

"השמלה הסגולה" .... קצת קשה לשיר אותו בציבור, זה נכון אומנם שכל איש שירה בציבור מכניס 

לרפרטואר שלו כמה שירים מורכבים שקשה ... לכן אני חושב שאפי נצר שכתב מנגינות פשוטות, נעמי שמר 

לי את שיר שכתבה מנגינות פשוטות הם הפכו ללהיטים, לא הזכרתי את נורית הירש שהיא הלחינה 

לאלמונית הלהיט שלי והיא הייתה איתי בלהקת השריון, אנחנו בוגרי אותו בית ספר תיכון מאותו מחזור 

.... שירה בציבור חשוב לך שהכל מתנגן לך. .....זה מה שיש בזעירא, שלכן הוא כ"כ גדול כי הוא כתב את 

אלתרמן זה "אם תרדנה בליל "אם תרדנה בליל דמעותייך" זה שיר אולי  לא מתאים לאלתרמן, כי 

אבל הוא עשה את זה )גבי מדגים( 'לה  דמעותייך שמחתי לך אבעיר כצרור תבן"  זה מלים מאד איכותיות

, הוא ינה עממית. זה , הוא הרבה שירים 'שמש שמש', 'מה אומרות עינייך'. הוא עשה את זה מנגלה לה'

רוסיים... הוא הגיע מאוקראינה ...זה יפה כי זה עשה את זה עממי, הרבה מהמנגינות שלו מזכירות שירים 

(...עשה את ש גם בוילנסקי את האיכות )מדגים 'זוהי יפו'גם עממי וגם איכותי, מלודי ואיכותי. זה מה שי

זה קצב של ואלס, קצב של ואלס זה קצב שאולי לא כוללם מעריכים, )מדגים )כל המלים השמחות( לא 

דק'  11 בל זה שיר לשירה בציבור...אני שר בערב שירה בציבור לפחותכוללם מעריכים קצב של וואלס, א

 ."כל הדברים האלו ואלסים, כמו 'טום בללייקה' כמו 'הרוח נושבת קרירה

...לדעתי השירים אומנותיים הם היותר מורכבים, יש בזה איזה ערך מוסף שאולי לפעמים לא אפי נצר: "

ודע זה תלוי במלים, זה הכל , יצירה מושלמת היא גוף נמצא בסתם שיר שהוא שיר פשוט והוא אתה י

 ותםאכתב אחד... יש בזה מושלמות או שלמות נוצרת, עכשיו תראה יש הרבה שירי עם שאתה לא יודע מי 

על ?...ב' ל'אומנות', אתה יודע מה זה 'אמנות'אמנות'מה ההבדל בין אתה מרגיש, תראה ויש בהם , ?

זה כבר הבדל גדול, כי הוא לקח את ה"אומנות" והעלה אותה לדרגה  מן'מקצוע, נגר הוא נגר אומן, ו'א

ן זה יצירה יותר מגיעה במצח ואתה הפכת לאומן, כי א... יש נ'נגע לך במצח'יותר גבוהה...אומרים 

...הוא עשה בובה מדהימה מעץ גילף אותה זה יוצא מן הכלל, אומרים לו...הוא נגר, תן מושלמת מ'אומנות'

דור דאלי או למישהו הוא יוסיף על זה שלוש ארבע נקודות ויצבע משהו...תראה זו יצירה את זה לסלב

האם יש קשר בין שיר פשוט לאומנותי, לשיר מורכב "אבי: . "אומנותית... בעל ערך נצחי או משהו כזה

אפי: "ניקח למשל שיר אירי, יש  שהוא אומנותי...?", פשוטלאומנותי, או שאין קשר , ...יכול להיות שיר 

, )אפי מדגים בשירה(, זה אח השירים הכי יפים בעולם, כל מי שמתעסק Ho, Danny Boyשיר אירי שנקרא 

בשירי עם יודע, השיר הזה קיבל נצחיות, ועל ידו השיר של מישהו אחר באותה ארץ, נכתב באותה שנה 

מנותי, זה וכה את הכח שמשאיר אותה. מה זה אש בתמנותית יכח, אז יש פה משהו , יש ביצירה אוהוא נש

 לדעתי גם ישרוד יותר מדברים אחרים, אבל זה עניין של השקפות...". זכאילו דבר שיש בו יותר ערך א

                                                           
 "את מה שרציתי", שירם של יורם טהרלב וסשה ארגוב. 30

 עליז", שירם של עלי מוהר ויוני רכטר."שיר נבואה קוסמי  31

299



 
 

אני, השיר הכי יפה בעיניי בזמר העברי, שהכי מדבר  ש:  "?מה בעינייך אומנותי"בי: א "... :שרה'לה שרון

פה, ואני מקפידה על המילים...זה 'ברית ש אלפי שירים שאני יודעת אותם בעל אליי בכל השנים, למרות שי

 , וכל פעם שמראיינים אותי אני אומרת את זה...."עולם'

 הדרך בה רואים מנחי השירה בציבור את המושג 'אמנותי' בהקשר לשירים הישראליים.

מיוחדת ההופכת אותו  כות'בציבור מסכמים שלשיר אמנותי יש 'אי לסיכום נראה שרוב מנחי השירה

 .שרון המחברילעתים לכו . לעתים היא קשורה למורכבות, למלודיה זורמת, לרמת הטקסטל'יצירה נצחית'

 'אמנותיים'כ בעיניהם שנראו ומלחינים שירים הדגמת י"ע השאלה על לענות בחרו השירה ממנחי חלק

 .רכטר ויוני זעירא מרדכי, כספי כמתי

שאת/ה משלב/ת גם הינם פשוטים באופיים, או ב"ערב השירה" שאתה מנחה האם השירים המושרים 

 כדוגמת: שירים של סשה ארגוב, מתי כספי, יוני רכטר, משה וילנסקי. ? שירים "מורכבים"

שתי השאלות הבאות עוסקות בעניין השילוב של , לאחר הדיון הראשוני נעניין 'המורכבות' וה'אומנותיות'

יבור אם הם משלבים שירים מנחי השירה בצשירים מורכבים בערבי השירה. בשאלה הראשונה נשאלו 

, מלחינים שנראו בעיניי כשייכים כדוגמת שירים של סשה ארגוב, מתי כספי, יוני רכטר ועוד מורכבים

 השרים. קהלם של  השירים המורכבים אצל קבלותהתדרך בוחנת את השאלה השנייה  .לתחום האפור

: " מתי כספי יש לי שלושה ארבעה שאני מוכן, זה לא שאני לא מוכן, אבל, דוגרי אני לא רוצה יוסי לב

 .לזייף. אז למה אני צריך להסתבך עם זה? ... ממתי כספי אני בורח מסשה ארגוב אני לא מפחד..."

משירים מסובכים.  אני אחת לכמה שירים ..אה.. פשוטים אני יכול  לא יכול לבנות ערב"...אני  :משה להב

 ".לקחת פתאום את "פנס בודד" יכול לקחת ...

עשה, שהוא מורכב לשירה, אין דבר כזה ! כי אני רוצה שהקהל א"... אין כמעט שיר שאני  :עינת שרוף

שישלח לי פתק ויגיד לי "עטור ישיר. אני אוהבת לשמוע שירת רבים...אני יכולה נניח לשמוע מישהו 

אני יודעת את כל השיר גם מילים וגם לשיר אותו, אז אני אעשה אותו אבל לא כל הקהל יצטרף,   32מצחך"

! אני יכולה להגיד לך עינת: "זה נהדר ".33'השמלה הסגולה'נניח "אבי: ), או "שקיעה נוגה" או המון שירים

שאל אותי: שנים, אצלי בבית הוא היה. הוא שר את זה ו שפגשתי דני מסג ששר את זה במקור לפני המון

לא כולם  ר שקל )מדגימה( 'את תלבשי...'?  אז אמרתי: היינו מתים, כי זה לא שיאתם שרים את זה בציבור

 "אבי: או 'הנה הנה'את זה. מסוגלים לעשות...זה סשה ארגוב, אז אני יכולה להגיד לך שבאוטו אני אשמע 

שאני אשמע,  ( אז אני אומרת לך , באוטו זה השיריםאת השיר ...)שרה'הנה הנה" 'נת: , עי"34?של מתי כספי

אבל לא תמיד, לפעמים יש רגע שאנחנו נוסעים באוטו ואומרים בא ננסה, תמיר אומר, בוא נראה איך 

 ".Obviousאנחנו מביאים את השיר הזה לשיר אותו בציבור, זה תהליך, זה תהליך זה לא משהו שהוא 

של סשה,   אני מאד אוהב לשיר,...אני שר את /זמר אהבה לים', ...'שיר אהבה חיילי'תראה,  : "...ברלין גבי

ריון במקור...אני למשל עשיתי קלטת משירי יוצרים היו לי שמה , אגב זה שיר של להקת שלה בדרום'לי'

לב, אהוד מנור, וחיים סשה ארגוב, זעירא, נורית הירש, שלושה מלחינים ושלושה פזמונאים, יורם טהר 

י חפר, .... בין השאר עשיתי, מתי כספי, קשה לשיר מתי כספי בשירה בציבור, כן ? גם יוני רכטר, אם כי יונ

..אבל ...אבל זה קשה לעשות בשירה בציבור הרבה מתי כספי,.רכטר כולם אוהבים לשיר את השיר

                                                           
 .שירם של אברהם חלפי ויוני רכטר 32

 שירם של חיים חפר וסשה ארגוב. 33
 שירם של מתי כספי ואהוד מנור. 34
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עון שלהם זה לשיר את השירים הקשים , הצעירים דווקא השיגהצעירים דווקא אם תשאל את 'בוביזמר'

 ."בכים, אוהבים לשיר שירים מסובכיםהאיכותיים, ...המסו

, ועושה חזרה 36נסאבטח, אני עושה חזרות, לסולנים, ועושה באל... 35הכל אנחנו מבצעים ... :שרה'לה שרון

שאני אומרת לנגנים, לתזמורת, חזרה לסולנים מהקהל, שמצלצלים אלי לקיבוץ ואומרים מה הנושא, וכ

? אז הוא ה, איזה שיר קופץ לך מול העינייםאת הנושא, אני אומרת להם, כשאני אומרת לכם את הנושא הז

 ."...ו מתעסקים עם דברים מאד מורכביםאומר לי 'לילה בדרום', ...כן, אנחנ

 ?, והאם הקהל מצליח להשתלב בשירתםכיצד הקהל מקבל את השירים המורכבים

 קודמתה, ובוחנת את התקבלות השירים המורכבים אצל הקהל.שאלה זו ממשיכה את 

: "... שוב, תלוי, תשמע, זה רמת הקהל, אני לא אתן את זה לכל אחד, מישהו הזמין אותי פעם יוסי לב

בירושלים בעמינדב יש איזה איש על כסא גלגלים, הוא נניח מבוגר ממני בחמש שש שנים, הוא אוהב את 

אלתרמן הוא רצה ערב אלתרמן אצלו בבית הוא וחברים, לקחתי את ציפי  אלתרמן מכור לאלתרמן, רק

 ."?בך למה לא אם המזמין מאמין ...זרנקין, זמרת מעולה ! ...לקחתי אותה, 

, אתה יודע שלא יוכלו להיכנס הקהל, כשאני רואה קהל של מבוגרים".....השאלה מי  :משה להב

אני זוכר את עצמי שאני כולי הייתי  ל צעיר, אני אשדר לשם!יוכלו...קהלתוך...חמישים פלוס. ...)שר( לא 

 .נכון בגילאים האלה לאתגרים מוסיקליים כאלה..."

השיר, זה  "...הקהל מצטרף בפזמונים, אני מתה על זה. אני אוהבת את זה שאני מגישה את: עינת שרוף

וככל שה הבינו שזה נתפס וגם תו אתה יודע, טמיר וזה אמרו, אה...לא בטוח ...שיר שבהתחלה שהתחלתי א

 אני...". 

"...מהניסיון שלי עם הקהלים שלי, הקהלים שלי מאד פתוחים וטולרנטיים ומקבלים , אבל  אמר אפי נצר:

גם כן עד גבול, אם אני אביא זמר שישיר אך ורק שירים כאלה , לא יתקבל... אבל אם אקח זמר שישיר 

, שיר מאד 'קול...והבנה, הקהל רואה ומבין...'היו לילות"קברים" שירים שהוא יודע עם רמה בליווי יפה, וב

כי זה שיר מאד קלאסי מאד יפה מרגש ויפה,  וע, ...כל הזמרות רוצים לשיר את 'היו לילות'ידוע ?, מאד יד

 קאפלה'-רת ששרה אהקהל יודע להבחין בין זמרת יותר טובה, לזמרת פחות טובה...לפני יומיים הייתה זמ

...מי יושבים בחרדת קודש ומקשיבים והקהל השתגע, ...כשהזמרת היא כ"כ מדהימה, הם את 'היו לילות'

 , ויש גם שירים שאי אפשר לשיר אותם. כי הם קשים...". יכול לשיר 'הנה הנה'

הקהל היום רוצה יותר שירים מורכבים מפעם ? היום נניח  יבקשו דווקא מתי "אבי: : שרה'לה שרון

, לשלום חנוך, '37ה את העולםאני ואתה נשנ' -אני לוקחת אותם גם ל...: הצעירים יותררה'להש " כספי?

, והם עולים 38'עוף גוזל', כאלה שהשתחררו מהצבא, אני מכניסה אותם חינם ושרה להם 'משיח לא בא'

י מתחנן לפניך, ושרים, וצועקים תקראי לנו, מתחננים.. במועדונים בתל אביב היו כותבים לי פתקים, אנ

 . 40'כי סערת עליי'או את  '39קראי לי לשיר את 'עטור מצחך

  

                                                           
 בתשובה על שאלתי אם היא מבצעת שירים של מתי כספי ושל יוני רכטר. 35
על הבמה, כך שהסאונד ישמע טוב באולם מציין 'תיאום סאונד' לפני ההופעה בין הנגנים  – Balanceהמונח  36

 ההופעה.
 השיר "אני ואתה" שירם של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב. 37
 שירם של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב. 38
 של אברהם חלפי ויוני רכטר. 39
 השיר "פגישה לאין קץ", מלים: נתן אלתרמן, לחן: נעמי שמר. 40
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 :לשאלת ביצוע השירים המורכבים לסיכום התשובות

ם בשירה בציבור, אולם גם כאן יש 'אזור אפור' שבין מכלל התשובות נראה שיש מקום לשירים מורכבי

גם במקרים בהם מבוצעים שירים מורכבים, . קשים לביצוע בשירת רביםששל שירים  'הפשוט' ל'מורכב',

חשוב לציין שרוב השירים אותם אני מוצא כמורכבים ואמנותיים אינם נחשבים הם לא מהווים את הרוב. 

כמורכבים לביצוע בעיני מנחי השירה בציבור וקהל השירים והם מבוצעים דרך קבע במסגרות אלו. 

, שהרבה סשה ארגוב, מתי כספי ויוני רכטר –כדוגמא לשירים מורכבים ואמנותיים חוזרים ועולים השמות 

שים מיומנות ביצוע גדולה לא רק בתחום השירה, אלא גם בתחום הביצוע והליווי המוזיקלי. משיריהם דור

ומנחה שירה המלווה את עצמו בגיטרה או  כדי לשיר שיר של מתי כספי נדרשת תמיכה של נגנים מקצועיים

ים שהשימוש בשיררוב מנחי השירה הביצוע והשירה הנדרשות.  באקורדיון, חסר לרוב את מיומנויות 

, או קהל צעיר המעוניין מורכבים יכול להצליח רק אם יש קהל איכותני המסוגל להכיל שירים אלו

  להתמודד עם שירים מורכבים.

מדובר בשירה של שירה עממית, שכן  לסיכום נוכל לומר, כי השירה בציבור עצמה נמצאת ב'תחום אפור'

ם מקצועיים, שבלעדיהם השירה בציבור בה הציבור משתתף באופן פעיל, אולם מובילים אותה מבצעי

הייתה קורסת. מהאמור לעיל עולה ששירים אפורים הנוטים לקוטב האמנותי, זוכים גם לביטוי בערבי 

למורכבים לביצוע,  שירה בציבור. חלק משירים אלו לא נחשבים בעיני מנחי השירה בציבור וקהל השרים

 רה בציבור וקהל השרים מתאפשרים הודות למנחיוחלק מהשירים הנחשבים למורכבים בעיני מנחי השי

בתוספת ליווי מוזיקלי של נגנים מקצועיים ובמקרים מסוימים  יםמקצועי יםזמרבעזרת ור או יבהשירה בצ

 ע"י 'פלייבק'.
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 סיכום השאלונים שהוצגו למנחי שירה בציבור במסגרת עבודת השדה

 ב'. ./בנספח שאלונים ניתן למצוא השל  המלאות את טבלאות הסיכום

.ב' מופיעות /בטבלאות להלן יוצגו רק הנתונים של השירים שנבחנו במקביל בחלק האנליטי, בנספח 

 את מציינים האחוזים סימני הטבלאות המלאות הכוללות גם שירים נוספים וגם מלחינים נוספים.

 עם ראיונותה טבלאות מהשוואת שעלה כפי המבוצעים אצל מנחי השירה בציבור,  תפוצתם של השירים

 .בציבור השירה מנחי ששת

 מרדכי זעירא

 אחוז הביצוע  שם השיר

 100% היו לילות
 66% לילה לילה

 83% מה אומרות עינייך
 83% שני שושנים

 66% ליל גליל
 0% ככה כך ולא אחרת

 33% השיר אלייך
 33% נגן עוגב

 83% חולצה כחולה
 83% על גבעות שיך אבריק

 

'היו לילות', 'מה אומרות  –, מקובלים מאד בקרב קהל השרים של היום. השירים מרדכי זעיראשיריו של 

מושרים בערבי שירה אצל רוב מנחי  – 'על גבעות שיך אבריק', 'שני שושנים'  והשיר 'חולצה כחולה', עינייך'

או אמן אורח, ולעתים כל מבוצע בהנחיית זמר  בציבור, עם ההסתייגות ששיר כגון 'היו לילות'השירה 

וניתן לומר  41לא זוכה לעדנה בקרב הקהל העכשווי שר אותו או מלווה את הזמר. השיר 'ככה כך'הציבור 

שהוא יצא מכלל רפרטואר השירים המושר, למרות שהוא נמנה על הרפרטואר הקנוני כפי שהוגדר ע"י נתן 

כנראה בפזמון הסיבה לכך נעוצה רה בציבור, מושר אצל חלק ממנחי השי שחר ויעל רשף. השיר 'ליל גליל'

ה'גליליות/כנעניות' המופיעות במחרוזת שירים נוסטלגיים, מחרוזת יתכן גם שזה קשור להסוחף שלו, ו

, ן עוגב' ו'השיר אלייך'נגבעניין השירים ' .במחרוזות אלו נמצא שירים כגון: 'מה יפים הלילות בכנען'

 .ה'שירה בציבור'מושרים פחות בערבי  , הםהאומנותי שלהם למרות יופיים ואולי דווקא בשל הפן

 דוד זהבי

 אחוז הביצוע  שם השיר

 50% ארחה במדבר

 50% החליל

 67% אני נושא עמי

 67% הליכה לקיסריה

 100% הן אפשר

 100% זמר לספינה

 83% יצאנו אט

 33% ירדה השבת

 67% מלאו אסמינו בר

 100% ניגונים

                                                           
זכה לעדנה בסדרת הטלוויזיה "בנות בראון", בה נעשה שימוש בשירים מוקדמים, ולמרות שהוא איננו מושר, הוא  41

 כדי לבטא את רוח המושב הארץ ישראלי. 
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בפי עם, השירים הפופולאריים  ה'שירה בציבור'ערבי , רובם מוכרים ומושרים בדוד זהביביחס לשיריו של 

זכו להיכלל בין השירים ירים אלו , ש'הן אפשר', 'ניגונים', 'זמר לספינה' ו'יצאנו אט' –ביותר הינם 

מושר בעיקר  רדה השבת'יהשיר 'בעניין השירים האחרים שנבחנו: הקבועים אצל רוב מנחי השירה בציבור. 

י , נמצאים רק אצל חלק ממנחהשיר 'ארחה במדבר'ו . השיר 'החליל'42באירועים מיוחדים כגון קבלות שבת

 מחמת מורכבותוע"י מנחי השירה בציבור.  הסתייגותתוך  בשאלונים נוהשירה בציבור, ואף הם לרוב צוי

ולת קולית המופיע על הבמה. השיר 'ארחה בעל יכ בפי זמר או איש בד"כ מושרהוא , של השיר 'החליל'

בערבי השירה בציבור. ייתכן וזה נובע דווקא מהסטטיות שלו שאיננה קשורה  43, מושר פחותבמדבר'

 –לאקסטטיות בנדרשת בימים אלה בערבי השירה בציבור. השירים 'הליכה לקיסריה' ו'מלאו אסמינו בר' 

במקרים מושר  וימי זיכרון. השיר 'אני נושא עמי' מושרים בד"כ בימים הקשורים למעגל החיים כחגים

כתוצאה מחידושו ופרסומו של השיר ע"י שלמה שזה נובע אצל חלק ממנחי השירה בציבור, ייתכן מסוימים 

 צר רושם כאילו השיר הינו 'עכשווי'נו. ע"י הביצוע הפופולרי ארצי שהינו אמן פופולארי ואהוד במיוחד

 .ן הוא נמצא בביצועלתקופתנו ועל כ ומשויך יותר

 משה וילנסקי

 אחוז הביצוע  שם השיר

 50% שיר המעין 

 33% צריך לצלצל פעמיים

 50% כלניות

 17% נומה בן

 17% הטנדר נוסע

 17% לימון וצלחת

 17% הקרב האחרון

 67% היו זמנים

 67% שיר ערש נגבי

 67% מול הר סיני

 

קהל השרים בשירה בציבור, כגון: 'יא משלטי',  מאד בקרבריים נמצא שירים פופול משה וילנסקיאצל 

. 'חסקה', 'הורה ממטרה', 'זוהי יפו', 'הורה נתגבר', 'המלח שלי', 'ונצואלה' ו'הרועה הקטנה מן הגיא'

מלבד השיר 'המלח רוב השירים המוזכרים לעיל במסגרת עבודת המחקר.  שירים אלו לא נבחרו לניתוח

הסיבה לפופולאריות שלהם בערבי ה'שירה  ם ואנרגטיים באופיים, וייתכן שזוהינם סוחפים, מהירישלי', 

 . בציבור'

שנבחנו השירים: 'הטנדר נוסע', 'לימון וצלחת'  מתוך השיריםמעניינת העובדה העולה מתוך השאלונים, ש

דובר ייתכן שמ בערבי שירה אלא לעתים רחוקות ממש!כמעט ולא מופיעים  –ו'נומה בן' ו'הקרב האחרון' 

יש לכך סיבות ספציפיות כגון: שהשיר ייתכן ובסיבה גורפת שהשרים מורכבים מדי לקהל השירים, אולם 

המזכיר  ולביצוע של זמרים/שחקנים, השיר 'נומה בן' קשור יותר לתיאטרון הסאטירי 'לימון וצלחת'

קשה  ,נדר נוסע'בשירה הישראלית, והשיר 'הט באופיו שירי ערש ביידיש לא מוצא את מקומו העכשווי

                                                           
ולכן לדעתי הוא לא זוכה לפופולאריות גדולה אצל מנחי השירה בציבור. אני יכול להעיד מהשתתפות ב"קבלות  42

 שהשיר מבוצע ומוכר מאד בפי השרים. שבת" שכונתיות, קבוצתיות הפופולאריות כל כך בימים אלה,

חשוב לציין כי משפחות רבות בישראל, שרות את הלחן של "ארחה במדבר" ב"ליל הסדר" בחג הפסח למלים  43

 "קדש ורחץ". וכך הלחן בגלגוליו הפך להיות לשיר מסורת. –הפותחות את "ההגדה" 

304



 
 

, למרות יופיו המלודי נו רלוונטי לקהל של ימינו. בעניין השיר 'הקרב האחרון'הטקסט אילזיכרון בגלל ש

ובימינו הרבה  והמקצב המשתנה בפזמון, מילותיו קשורות יותר לרוח תקופתית של מלחמה ועצבות,

 .נוסטלגיתקלילה ובידורית, למטרות של הנאה  אנשים באים לערבי 'שירה בציבור'

, מבוצעים אצל חלק ממנחי השירים 'היו זמנים', 'כלניות', 'מול הר סיני', 'שיר ערש נגבי' ו'שיר המעיין'

הינו סוחף והינו אורח כבוד במחרוזת של שירים  בציבור כל אחד מסיבתו הוא. השיר 'מול הר סיני'השירה 

ונוסטלגי בקרב השרים, והביצועים , למרות מורכבותו, אהוד השיר 'כלניות'מהירים ונוסטלגיים. 

המפורסמים של הזמרת שושנה דמארי חרוטים בקרב המאזינים, ואכן אצל חלק מהמנחים כגון עינת שרוף 

שכבר במקור הוא נכתב  . השיר 'היו זמנים'44הוא נכנס דווקא בערבים מיוחדים הקשורים בשושנה דמארי

העתיד, ממשיך בתפקידו הנוסטלגי. מבט מחייך מכשיר נוסטלגי של חברי הפלמ"ח המסתכלים על עצמם ב

אהוד אצל מנחי השירה בציבור בגלל סיפור האגדה המנותק מאירועי היום יום. אצל חלקם  'שיר המעיין'

השיר 'שיר הוא נמצא ברפרטואר הקבוע, ואצל אחרים הוא מופיע לעתים רחוקות, או באירועים מיוחדים. 

ודי והאווירה המיוחדת שלו. השיר 'צריך לצלצל בגלל יופיו המל , מקובל אצל חלק מהמנחיםערש נגבי'

בגלל מורכבות הטקסט,  מיעוטם בצורה קבועהאצל ומהנשאלים לעתים רחוקות  1%/אצל  , מושרפעמיים'

 המבנה והמלודיה שלו.

, מצביעות שרואיינובקרב מנחי השירה בציבור  אחוזי הביצוע של השיריםהמציגות את  הטבלאות שלעיל

על כך ששירים שנמצאו 'אמנותיים' בניתוח, אכן מושרים בשירה בציבור! כלומר, שירה בציבור איננה 

אמנותיות'. אם הנחתי בהתחלה ששירים צריכים להיות ניחנים בפשטות כדי להיות -מהווה קריטריון ל'אי

 מושרים בציבור, הרי שהמציאות מראה אחרת.

ות' מתבטאת במורכבות, אפשר להתגבר עליה בשירה בציבור ייתכן שהתשובה נעוצה בכך שכאשר 'אמנותי

בעזרת מנחי השירה בציבור המשמשים כמתווכים מקצועיים בין קהל השירים והשירים המורכבים יותר, 

 כל עוד לא מדובר בווירטואוזיות קולית או בקשיים טכניים קיצוניים.

 

  

                                                           
ת השונות משפיעות על התקבלות מחודשת  של בהקשר זה חשוב לציין שביצועים שונים של שירים ישנים במדיו 44

שירים בערבי שירה בציבור כדוגמת תוכניות טלוויזיה, מפגשי עמותת "זמרשת", בערבי זמר בחולון,  הסדרה 

גולן, הביצועים המרהיבים של אחינועם ניני עם תזמורות סימפוניות -המוצלחת של ערבי שושנה דמארי של יונית שקד

, את ערבי הזמר שעורך ד"ר מיכאל וולפה עם הסמפונייטה באר שבע ואת הסדרות הישראליות בעיבוד של אילן מוכיח

 שמעבירות הפילהרמונית הישראלית והסמפונייטה רעננה. 
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 סיכום עבודת השדה לבחינת התחום האפור

 הקשרי הביצוע ודרכי הביצועבהם לשיר יש "חיים משלו" ת מנקודת ההנחה שעבודת השדה יוצא

יימים לי לבחון, כיצד השירים שנראו בעיניי כאפורים מתק אפשרהממשיכים בהווה ובעתיד. עבודת השדה 

ניתוח השירים  .יני אלו השרים אותם ומבצעים אותםכיצד הם נתפסים בעו במרחב הדינמי של השיר החי

האלמנטים  ע"י כך שהוא חשף את הוכיח ששירי ארץ ישראל אינם סתם 'זמר קל' בפרק הקודם

  – וסיפה נדבךמועבודת השדה באה כעת שיוכם גם לתחום האמנותי,  הראה אתהאמנותיים של השירים ו

שהשירים עדיין רלוונטיים לימינו, היא שהם בהכרח התקבלו כחלק מקאנון שממשיך  משמעות הדבר

 . לתחום העממיגם להשתייך  שיכיםממ השיריםלחלק מהמסורת העממית ובכך והפך  ומתקיים לאורך זמן

בעבודת השדה בחנתי את הקשר בין מידת מורכבות השיר למידת הביצוע שלו בשירה בציבור. שכן 

לעתים היא כרוכה צורות המשכיות, וכה במורכבות הקשורה לטקסט גבוה, לתיות כר, אמנולכאורה

מעברים טונאליים למנעד רחב, להרמוניה מתוחכמות, במלודיה ולשל השיר,  מידיתבקשיים בקליטה 

המקשים על הביצוע של השיר למבצעים שאינם מקצועיים.  המסקנה המתבקשת הינה עניינים עוד לו

פשטנית מדי, מאחר ויש שירים נמצאה כמתאימים לשירה בציבור. אולם תמונה זו  ששירים כאלה אינם

שהינם בעלי מורכבויות בפרמטרים שונים הקושרים אותם ל'תחום האמנותי' אולם בו בזמן הם מושרים 

על  בצירוף לשאלונים שמלאו עמי מנחי השירה בציבור, הצביעובדרך ביצוע עממית ברבים. עבודת השדה 

 אכן מבוצעים בשירה בציבור.  –ירים מורכבים, למרות מורכבותם וקרבתם לתחום האפורשש –כך 

, שכאשר 'אמנותיות' מתבטאת במורכבות, אפשר להתגבר עליה בשירה בציבור בעזרת מנחי ניתן לומר

השירה בציבור המשמשים כמתווכים מקצועיים בין קהל השירים והשירים המורכבים יותר, כל עוד לא 

יש שירים המושרים בשירה בציבור רק כלומר,  בווירטואוזיות קולית או בקשיים טכניים קיצוניים.מדובר 

כאשר הם נתמכים ע"י מנחי שירה מקצועיים או זמרים שעולים לבמה בצירוף לתמיכה המלודית 

 המאפשרהשירה בציבור עצמה מצויה בתחום האפור ש יוצא מכך,וההרמונית של הנגן או ההרכב המלווה. 

שימוש בשירים אמנותיים כשירים עממיים. השירה בציבור הינה התחום בו הפן העממי פוגש ו'משתף 

בנוסף  פעולה' עם הפן האמנותי והפופולרי בעזרת מנחי השירה בציבור המשמשים כמתווכים בין העולמות.

, בור בפועלתחום השירה והביצוע בציששירים שנראים כמורכבים לא מהווים בעיה בעצם העובדה לזה, 

'התחום האפור'. כלומר, שירים אלו לא משויכים בצורה מלאה   –אפשרות קיומו של אזור ביניים ת מחזק

לאחד הקצוות של 'האמנותי', 'העממי' או 'הפופולרי', אלא מנויידים בתוך מרחב שבין ה'עממי' ה'פופולרי' 

בתוספת להקשרי הביצוע של השירים השילוב של מחקר שדה בדבר הרלוונטיות של השירים   ו'האמנותי'.

אפשרו לי לקבל תמונה שלמה יותר לגבי ועוד( השונים מדיה באמצעי הפאבים, בערבי זמר, בקונצרטים, ב)

טבלאות הסיכום המשלבות בין תוצאות הניתוח  .בציבור מבוצעים בפועל ומתקבלים יםבה השירהדרך 

 העבודה.של סיכום ה, עבודת השדה והקשרי הביצוע מוצגות בפרק המוזיקלי

לסיכום, השירה בציבור היא בדיוק המדיום המוכיח שהעממי הפופולרי והאמנותי מתערבבים, שגם 

 ה'אמנותי' נתפס כמושא לשירה בציבור, כלומר יש לו פוטנציאל להפוך לשיר עם.
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 דיון ומסקנות. 4

'הזמר הקל', חומק  -שהזמר העברי, שלעתים מכנים אותו שלא בצדק  עבודת המחקר מצביעה על כך

ושיר אמנותי. הוא נוגע בכל הסוגות הללו כאחת אך איננו  פופולריעם, שיר -מההגדרות המקובלות של שיר

-מגלם במובהק אף אחת מהן. נשאלת השאלה האם ניתן, בסופו של דבר, לשרטט בקווים ברורים של שחור

הרבים שפורטו לבן את תמונת מצבו האפור של הזמר העברי. כדי לענות על כך נסכם להלן את הממצאים 

 לעיל לאורך העבודה.

אפור' של שירים שהושרו  'תחוםהינה הימצאותו של שעולה בעבודה זו  המעניינת והייחודיתהתופעה 

ומושרים ברובם גם כיום בפי כל, כ'שירים עממיים' בקיבוצים ובערבי 'שירה בציבור', ואף נמסרו במקרים 

ב השירים רבים בהפצה שבעל פה ונוגנו בהרכבים שונים, מאקורדיון ועד לאנסמבלים קטנים וגדולים. רו

והושמעו ואף מושמעים כיום באמצעי ההפצה האלקטרוניים ע"י מיטב האמנים הפופולריים  זכו להקלטות

. ולמרות חותמת ה"עממיות" ולעתים אף ה"פופולריות" ואינטרנט טלוויזיה, , רדיואולפן הקלטות –

הלחנה", רמת מדובר בשירים ייחודיים שלמרות שנכתבו רובם כ"תמלילים ל, הנמצאת בשירים אלו

שאף הטקסט קיבל טיפול ייחודי ומורכב. במקרים רבים הטקסט שלהם הינה גבוהה, ולא רק זאת אלא 

רגשות שהשילוב של הטקסט והלחן, הדו שיח ביניהם, הביא את השיר לרמות אמנותיות גבוהות, כך 

הגיעו לרמת הבעה ועוצמה מושלמת. המלחינים התייחסו להלחנה בחרדת קודש ובחלקם  סובייקטיביים

 אף היו אנשי מקצוע מובהקים בעלי הכשרה גבוהה )כמשה וילנסקי(. 

האפור כולל מגוון רחב של נושאים הקשורים ישירות תוך כדי התקדמות עבודת המחקר מצאתי שהתחום 

 .שלהםולהקשרי הביצוע  ובעקיפין לשירים עצמם

 משלבת עברית תנכי"ת ועברית עכשווית,  שפת השירים השירים גבוהה.של  רמת הטקסטים

ביטויים וניבים והמצאות לשוניות רבות והמביאה לידי ביטוי אידיאות ורעיונות פילוסופיים. 

לתופעה זו יש היבט פרדוקסאלי מצד אחד קיימת מוטיבציה להעמיד רפרטואר של שירי עם 

בפי כל, מצד שני יש צורך להקנות להם חזות קדמונית ולנקוט שפה גבוהה, קליטים שיושרו 

המושכת אותם בכיוון האמנותי, שהרי שפה גבוהה מושכת גם את הלחן בעקבותיה. יתר על כן, 

גם כאשר התכנים לקוחים מתוך הווי החיים השוטף הם מתומללים בשפה גבוהה. יתכן שזה נובע 

למיתוס, ולהעצים ולרומם גם את היומיום. כל זה משפיע על מהרצון להפוך את ההווה עצמו 

צד שני דווקא שפה גבוהה )עם זאת חשוב לציין, שמה היווצרות רפרטואר בתחום האפור.

 .  (ומליצית נמצאת בשימוש בזמר עממי, למשל שירים המבוססים על פסוקי התנ"ך

  מורכבת, הרמוניה מתוחכמת, מלודיה מנעד רחב, של השירים גבוהה וכוללת  ההלחנהרמת

 .מתוחכמותוצורה  )נקודות סטרוקטוראליות(, פוליפוניה פנימית מודאליות, פרופורציה, מבניות

 וזאת למרות ששירים אלה "ירדו" להיות מושרים בציבורים שונים כשירה עממית.

  עצמם מתגלים גם הם כ'חרב פיפיות' בהגדרת השיר כאמנותי או הפרמטרים המוזיקליים

על חשיבה קומפוזיטורית מתקדמת  רבה מעידהעממי. שכן הראיתי בעבודתי שלעתים מורכבות כ

מצויה גם בשירים מורכבות פעמים רבות נמצא שאותה ומנחה אותנו לכיוון האמנותי. ועם זאת, 

שאותו הפרמטר יכול לשמש כסוכן כפול מלמדת אותנו  ים. עצם העובדהעממיהמוצעים כשירים 

  יר לתחום האפור.על שיוכו של הש

שלמרות שהפרמטר הבודד כשלעצמו איננו מספק להצגת תמונה שלמה, צירוף של כמה ניתן לומר 

 פרמטרים יחדיו מאפשר למקם את השיר באופן טוב יותר במרחב האפור. 
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o קליטות -לכאורה, אמנותיות כרוכה במורכבות; מורכבות כרוכה באי – המורכבות עצמה

יצוע )כגון: מנעד רחב, קפיצות גדולות, מעברים טואנליים ועוד(; מיידית ובקושי טכני לב

אינם  הינם אומנותיים וכתוצאה מכך הם המסקנה המתבקשת הינה ששירים כאלה

. אולם תמונה זו פשטנית מדי, מאחר ויש ולא יהיו נוכחים בה מתאימים לשירה בציבור

ם ל'תחום האמנותי' שירים שהינם בעלי מורכבויות בפרמטרים שונים הקושרים אות

ייתכן עבודת השדה מעידה על כך, ש. בשירה בציבורמושרים אכן אולם בו בזמן הם 

שדברים שנראים כמורכבים לא מהווים בעיה בתחום הביצוע בפועל , ולכן הם לא 

משמשית על שיוך בלעדי ל'תחום האמנותי'. דבר זה נראה לכאורה -מעידים בצורה חד

 –ומעמיד בספק את עצם עובדת היותו של השיר שירכסותר את ההנחה הבסיסית 

מעידה ומחזקת את קיומו  האפשרות של קיום מציאות זו'מורכב/אמנותי'. אולם דווקא 

יש בנמצא שירים שלמרות מורכבותן הן מושרים  – 'התחום האפור'  –של אזור ביניים 

בציבור ולכן הם שייכים גם לכאן וגם לכאן. כלומר, שירים אלו לא ישויכו בצורה מלאה 

לאחד הקצוות של 'האמנותי', 'העממי' או 'הפופולרי', אלא ינוידו בתוך מרחב שבין 

השירה בציבור  דרך :כפי שנראה להלן )בממצאי עבודת השדה( ,בנוסף לכך התחומים.

ל'מנחי השירה בציבור'  המשמשים כמתווכים הנהוגה בישראל קשורה פעמים רבות 

כל עוד לא מדובר בווירטואוזיות ל השירים והשירים המורכבים יותר. בין קה מקצועיים

קולית או בקשיים טכניים קיצוניים, יכולים שירים אמנותיים ומורכבים להיכנס ולהיות 

 ור בעזרת מנחי השירה.מושרים בשירה בציב

o כתיבה לזמר מקצועי, מאפשרת למלחין להשתמש במנעד רחב של  – המנעד של השיר

צלילים, מנעד רחב מציב אתגר בפני זמרים לא מקצועיים. כאשר אנו מוצאים שיר 

 במנעד צר, הוא יכול לשמש אותנו כסמן  לשיר עממי המותאם לשירת רבים. 

o לילי הירארכי, החל על השיר כולו ומבנה אותו, ארגון צ– – חשיבה סטרוקטוראלית

שהירארכיה מסוימת קיימת גם נוכל לראות עשוי להעניק לשיר צביון אמנותי. עם זאת 

 בשירי עם פשוטים.

o קשורים לפן האמנותי כמבטאי יחס בין מילה לצליל  כיווניות הקו המלודי וסימבוליקה

לעתים נמצא קשר בין כיווניות הקו המלודי האבסטרקטי לטקסט הקונקרטי כך  –

שהקונטור המלודי מבטא את הטקסט. ניתן לתאר את העקומה המלודית בצורות שונות 

כל אלו עשויים  -כגון: עלייה וירידה, זיגזגיות, קפיצות גדולות, תפניות פתאומיות 

ע"י ציור בצלילים. במשך מאות  ואםשית לתרום ליחסי מילה וצליל, אם ע"י הבעה רג

 התגבשו סמלים המייצגים ביטויים רגשיים ואופני מבע.  שנים של מוסיקה מערבית,

o בתוך השיר יכול לנבוע מתוך מקצועיות המלחין והתאמת הלחן לטקסט חילופי משקל ,

אולם במקרים אחרים השינוי המשקלי דווקא מעיד על תפיסה "פרימיטיבית" יותר של 

המלחין העממי איננו "מרבע" או מסדיר את הטקסט לתוך משקל הלחנת הטקסט, בה 

מוזיקלי נתון, אלא דווקא מלחין אותו על דרך האלתור והקריאה השוטפת של  השיר, 

נתח להפעיל את שיפוטו איזו משתי ללא הסדרה מטרית קבועה. בכל מקרה על המ

 , מדובר בחילופי משקל מושכלים.ימבחר השירים שניתחתבהאפשרויות רלוונטית. 

o לכאורה כתיבה במודוסים שונים ולא בסולמות המאז'ור והמינור,  – כתיבה מודאלית

-כרוכה בתודעה המערבית עם עממיות , עם ארכאיות ולעתים עם מערכות סולמיות חוץ

 –אולם לעתים דווקא כתיבה במודוסים יכולה להצביע בדיוק על הדבר ההפוך מערביות. 

על "חשיבה קומפוזיציונית מערבית" של מלחין משכיל המשתמש במודוסים ביצירותיו. 

בהקשר הנוכחי של פולקלור מומצא ומחושב המודאליות עשויה להתפרש כסממן של 

 ר לתחום האפור."מוזיקה עממית גבוהה", כלומר לתרום להסטה של השי
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o צורת השיר יכולה להעיד לעתים על שיוכו לשיר האמנותי או העממי אולם לא  – צורה

בצורה מחיבת. שכן גם בליד האמנותי נמצא צורות פשוטות סטרופיות וצורות מורכבות 

– through-composed.  כתיבה המשכית כשלעצמה איננה מייצגת בהכרח מוסיקה

פי שנמצא לדוגמא, במאוואל המאולתר הערבי(, אולם 'אמנותית מערבית' גבוהה )כ

 כאשר היא באה עם פרמטרים נוספים היא יכולה לייצג כתיבה אמנותית.

o הרמוניה קשורה בעצם מהותה לתרבות המערבית. השימוש  – מוניה מתוחכמתרה

בדרגות ראשוניות בסיסיות, מעידה לרוב על שיר עממי, שימוש בהרמוניה מתוחכמת עם 

ניוניות, מודולציות מבוססות, קצב חילוף הרמוני מהיר, אקורדים מורכבים )עם דרגות ש

לרוב על חשיבה קומפוזיציונית צלילי מתח( ושימוש בדרגות מונמכות ומוגבהות מעיד 

.  מצד שני, בל נשכח 'שיר אומנותי'שניתן להצביע לרוב כי מדובר על  מתקדמת כך

ת, במיוחד כאשר היא מקיימת פופולרישהרמוניה מתוחכמת מסתננת גם למוזיקה ה

 'ז.אזיקה עם הרמוניית הג

 עצמם נמצאים בתחום האפור: הקשרי הביצוע 

o את שירי הזמר בתחום האפור משתי בחינות: האחת, שאותם  מיםהביצוע ממק הקשרי

כשלמה ארצי,  הן ע"י זמרי פזמוניםו כמירה זכאי שירים מתבצעים הן ע"י זמרי אופרה

 ,שהזמרים עצמם משתייכים לתחום האפורהשנייה,  ק איינשטיין. יהורם גאון וארי

ניחנים ביכולות גבוהות מצד אחד הם מזוהים עם הזמר הקל והפזמונאות, מצד שני הם 

שאמנם אינם משויכים לשירת הליד אסתר עופרים ו כאחינועם ניני ואיכותיות

רים בעלי יכולות זמלכל אלה, נמצא  . בנוסףקלאסיתהינם בעלי הכשרה  הקלאסית אך

. , אסתר גמליאלית ויפה ירקוניכשושנה דמארי ואתני וגוון קול ייחודיהגשה אמנותיות 

 מנייד אותם בין התחומים העממיים, הפופולריים והאמנותיים.  את כל אותם זמרים אני

o  לפסנתר או לתזמורת  בעיבודים אמנותייםמעובדים  שירי הזמר העבריבמקרים רבים

 ., מיכאל וולפה, אילן מוכיח ואחריםויזנברגכגון מנחם ע"י מיטב המלחינים והמעבדים 

, מקרבים את השירים באולמות קונצרטיםביצועים אלו, במיוחד כאשר הם מתרחשים 

 לתחום השיר האמנותי )הליד כפשוטו או הליד התזמורתי(. 

o כגון תזמורות קלאסיותנצרטים ובוצע ע"י נוסף על כך, חלק מהשירים אף הועלה בקו 

תזמורת ו , סימפונייטה רעננההתזמורת הפילהרמונית הישראלית, סימפונייטה באר שבע

  .רשות השידור

 בין תזמורות 'קלאסיות' לתזמורות של 'מוזיקה קלה'ברחבי העולם יש הבחנה ברורה 

(pops orchestras)תזמורות הקשורות לביצוע אמנותי מבצעות שירים  . דווקא בישראל

 ישראליים. דבר זה מעיד על היחס הניתן לשירים אלה כשירים בעלי איכויות אמנותיות.

o למוזיקה הקלה ולג'אז  ש לשני הכיוונים. ביחסרעצמו יכול להתפ תפקיד הפסנתר

, lead sheet -השיר מופיעים כמקובל מאד להשתמש בפסנתר ככלי ליווי כאשר תווי 

, אשר הנגן רשאי לנגן אותם ולאלתר עליהם. ואילו במוזיקה הקלאסית בשירת הליד

 לפסנתר תפקיד חשוב ממש כזמר עצמו. תפקיד הפסנתר כתוב ואינו נתון לשינוי.

 

 על קיומו של תחום אפור ועד כמה חשוב לבחון ולהגדיר אותו. כל אלה מעידים
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 בחינת התחום האפורהכלים ל

 את בחנתי בה האנליטית הגישה – האחת. גישות בשתי נקטתי" אפור תחום" של קיומו את לבחון כדי

 נתפשים השירים כיצד בחנתי בה – השדה עבודת – והשנייה 1בשירים הקיימות האמנותיות האיכויות

 השירים של הביצוע הקשרי ואת בציבור השירה מנחי הם הלא אותם ומפיצים המבצעים אלו בעיני

 פעיל כמשתתף צפיתיאלא  בראיונותרק  הסתפקתי לא השדה עבודת במסגרת. הזמר במועדוני באולמות

(participant observation) ומילאתי יחד עם מנחי השירה בציבור שאלונים לגבי  בציבור שירה בערבי

 של יצועהב הקשרי את בחנתי לאלו בנוסף. מידת השימוש בשירים שנבחנו במסגרת ערבי השירה בציבור

 -ו וידיאו סרטי, ותקליטורים תקליטים של בהקלטות – השונים המדיה במרחבי חיפוש י"ע השירים

DVD's ,וב באינטרנט- YouTube עצם קיומם ושידורם של השירים במרחב . וטלוויזיה רדיו שידוריוב

נרחבת של שידור המדיה ההמונית, הצביע על שיוכם של השירים לתחום ה'פופולרי', בחינה סטטיסטית 

 יחדיו הנתונים כלאיסוף והצגת ההתרשמויות מ השירים שנבחנו במדיה הינה מעבר לגבולות מחקר זה.

 או' אמנותיים' מרכיבים על מצביע האנליטי שהניתוח כך, השיר קיים בו האפור המרחב על שמצביע הוא

 בציבור שירה בערבי  קהל י"ע המושר' עממי שיר'כ השיר של מיקומו על המצביע השדה עבודת', עממיים'

 מעל ,השיר נמצא בו' אמנותי'וה' פופולרי'ה המרחב על מצביעים הביצוע והקשרי, ממלכתיים ובטקסים

)כרדיו,  המוניים מדיה אמצעיאילו וב, , פאבים וכו'(הקונצרטיםאילו בימות הוא מופיע )כאולמות 

 .טלוויזיה והאינטרנט( הוא קיים

 והמלחינים לבחינהבחירת רפרטואר השירים 

לבחירת רפרטואר השירים והמלחינים המייצגים נעזרתי במחקריהם של נתן שחר ויעל רשף שעסקו 

בהגדרת הקורפוס של רפרטואר שירי ארץ ישראל. בבחירת המלחינים נעזרתי בטבלת רשימת מלחינים של 

באופן תדיר בקבוצת שחר המציגה את המלחינים שרבים משיריהם הופיעו בדפוס ושיריהם משתתפים 

מרדכי זעירא, דוד זהבי  –ישראל. מתוך הרשימה של שחר, בחרתי בשלושה מלחינים -רפרטואר שירי ארץ

זעירא מאוקריינה,   ,ומשה וילנסקי. מלחינים אלו באו מרקע השכלתי מוזיקלי שונה ובאו ממקומות שונים

לחינים אלו פעלו בתוך טווח כרונולוגי מ ישראל.-וילנסקי מפולין, וזהבי גדל וצמח מתוך היישוב בארץ

 המתחיל בתקופה המוקדמת של שנות היישוב ועד לתקופות המאוחרות בהם התבססה מדינת ישראל.

מתוך כלל שירי  בעשרה שירים של כל מלחין , בחרתיבמלחינים המסוימים עצמםלאחר שבחרתי 

של שירי ארץ ישראל כפי  נוני שירים שחלקם לקוחים מתוך הרפרטואר הקא ,הרפרטואר המייצג שלהם

דבך שבנוזאת מאחר  .וחלקם מתוך הרפרטואר הכללי של המלחינים עצמם שהוגדר ע"י שחר ורשף

גם שיר בלתי מוכר  ,של המלחינים הכתיבההאנליטי של עבודתי אני בוחן את המגמות המסתמנות באופן 

את מהותו המוזיקלית של הזמר  עשוי לשקף את גישתו הקומפוזיטורית של המלחין ואת אופן תפיסתו

העברי.  עם זאת, התחשבתי ברשימות של שחר ורשף בעניין השירים של מרדכי זעירא ודוד זהבי וכמעט כל 

השירים שבחרתי נמצאים ברשימות שלהם. במקרה המייצג של משה וילנסקי, לא נצמדתי לרשימות 

 שנבחנה לאחר התקופהנכתבו ם משיריו רביש ,מלחין מאוחר יותרב מדוברהשירים של שחר ורשף מאחר ו

. השירים שבחרתי מייצגים בחלקם תקופות שונות בחיי המלחין, סגנונות שונים הקשורים לזמר םאצל

, כל אלו משקפים העברי ולזמר הבידורי, סוגים שונים של מורכבות ורמות התקבולות שונות בקרב השרים

 .את הרפרטואר בכללותו

  

                                                      
את השיר לתחום האמנותי או העממי לפי קריטריונים של מורכבות ותחכום אמנותיים  הבחינה האנליטית משייכת 1

 .ללא קשר להיבטים אחרים שיר כשלעצמואני בוחן את הללא תלות בהקשרי הכתיבה והביצוע. כלומר 
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 שיטת הניתוח המוזיקלי לבחינת התחום האפור

 כל שיר נבחן בהיבטים הבאים:

 מבנה השיר, משקל וחריזה, רמת הטקסט.  –טקסטואלי  .1

הדרך בה השיר ממושקל ומוסדר והדרך בה המלחין עבד עם  –הקשר בין  המוסיקה והטקסט  .2

 הטקסט.

 ניתוח מלודי, סטרוקטוראלי והרמוני. .3

 לשיר ע"י המלחין.האם נכתב ליווי  –תפקיד הפסנתר בליווי השיר  .4

 עיבודים אמנותיים, סימפוניים. –הקשרי ביצוע  .5

לעתים, אף יותר משהמוסיקה עצמה מעידה על הז'אנר אליו היא שייכת, הטקסט  - בהיבט הטקסטואלי

עצמו מספר על מקומו. המוסיקה שומרת על מקומו של הטקסט, מדגישה אותו ומפרשת אותו, כך, שעצם 

המורכבת משני האלמנטים. נקודת ההנחה שלי הינה שאיכות הטקסט, קובעת  הדיאלוג יוצר יצירה חדשה

שאיכות התמליל, החריזה, והנושא משפיעים על הגדרת  –משהו ביחס למידת 'אמנותיות' השיר. כלומר 

השיר כשיר אמנותי. רוב השירים שבחרתי נכתבו ע"י תמלילנים מקצועיים או משוררים ורובם נועדו 

 להלחנה.  

המאפשרת לחשוף את הלכתי בעקבות המתודולוגיה שהעמיד נפתלי ווגנר,  – יחס הטקסט למוזיקהבהיבט 

הקצביים של התמליל כשהוא לעצמו, ולאתר את חריגותיו של המלחין כאשר אינו נענה להם התכתיבים 

את דרך הקריאה ה'נורמטיבית' )הדיקלומית( של השיר במלואם ואינו "מתרבע" לפיהם. הוא בוחן  

מדרך הקריאה הנראית שוואה לדרך 'קריאת המלחין' את השיר תוך התמקדות ב'חריגות' של המלחין בה

 כנורמטיבית. 

 :ווגנרהסכימה שמציב 

 פלט הליך קלט

 הסדרה נתוני התמליל כשהם לעצמם

 )רגולריזציה(

התפרסות התמליל במערכת 

 משקלית פוטנציאלית

התמליל במערכת התפרסות  חילוץ נתוני התמליל המולחן

 משקלית בפועל

 פרשנות של הפער בין הפלטים השוואה הפלטים של ההסדרה והחילוץ

 

מתודה זו, אפשרה לי כלים בהם יכולתי לבחון את הקשר בין הטקסט למוסיקה המולחנת ולעמוד על 

 על כך מצביעים  לחן לטקסטשקשרים מורכבים בין מורכבות פעולת ההלחנה. עמדת המוצא שלי הייתה, 

 שמדובר בשיר בעל נטייה אמנותית. 

הפרמטרים השונים מלמדים אותנו על רמת  - ייתוח מלודי, סטרוקטוראלי והרמוננ  -ההיבט המוזיקלי 

המורכבות של הלחן. אולם פעמים רבות מורכבות זו יכולה להתפרש בכיוונים שונים, כך שפרמטר מסוים 

שהפרמטר כשלעצמו איננו מספק להצגת תמונה שלמה  משמש כמעין "סוכן כפול". ההסבר שלי לכך הינו 

על השיר כשיר אומנותי או עממי. בנוסף, כאשר אנו  ורק צירוף של כמה פרמטרים יחדיו יכול להצביע

לכיוון "העממי" או "האמנותי", דבר זה כשלעצמו מצביע על  –מוצאים דבר היכול להתפרש לכאן או לכאן 

 שיוכו של השיר לתחום האפור. 
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 תפקיד הפסנתר בליווי השירההיבט של 

ואנו צריכים לשמוע הן את הזמר והן את ליווי  הליווי הפסנתרני בשיר האמנותי הינו "אינטגרלי" לליד

הפסנתר המשלים אותו. השיר האמנותי "מחייב" את המבצעים לנגינה מדויקת של הכתוב. בשיר 

בהם רשומים רק המלודיה והדרגות  Lead Sheets -הפופולרי, פעמים רבות השיר עצמו מופיע ב

כאחת הדרכים לביצוע, וכל  –משמש "כהמלצה" ההרמוניות המומלצות לנגינה,  הליווי הפסנתרני הכתוב 

בבחינת השירים לעבודה זו, אצל מרדכי זעירא ודוד זהבי, עניין . המוסיף ומעשיר אותו, הרי זה משובח

הליווי הפסנתרי הינו משני, אצל משה וילנסקי המצב שונה, כמעט בכל המקרים נמצא את השירים עם 

 ליווי לפסנתר שנכתב על ידו. 

כאמור לעיל, שיריהם של זעירא זהבי ווילנסקי,  – עיבודים אמנותיים, סימפוניים –י ביצוע הקשרהיבט 

בצורתם ביחס לטקסט, אינם נתפשים כשירים אמנותיים ביחס לשירים שנכתבו במאה העשרים, אך 

ה פעשרה. בתקו-המוזיקלית ובקו המלודי וההרמוניה שלהם הם קשורים לשיר האמנותי של המאה התשע

מודרניסטית של היום, שירים אלו עולים וקמים לתחייה מחודשת בביצועים ועיבודים אמנותיים -הפוסט

עיון בשירים אלה בראי התקופה שלנו מאפשר לי לבחון את מקומם של השירים מעל במות הקונצרטים. 

מעידה בהכרח על  שיוכו במידה מסוימת עצם זה שהשיר מושר בהקשר זה או אחר, . אמנותיבמרחב ה

מחייב שוב את שיוכו לתחום לתחום העממי והפופולרי ובמידה מסוימת גם לתחום האמנותי, כך שדבר זה 

 האפור.

 

 סיכום עבודת השדה לבחינת התחום האפור

 הקשרי הביצוע ודרכי הביצועבהם לשיר יש "חיים משלו" עבודת השדה יוצאת מנקודת ההנחה ש

כיצד השירים שנראו בעיניי כאפורים  לי לבחון אפשרההנוכחי ובעתיד. עבודת השדה ממשיכים בהווה 

מתקיימים במרחב הדינמי של השיר החי, כיצד הם נתפסים בעיני אלו השרים אותם ומבצעים אותם, כיצד 

הם מסווגים אותם כשירים עממיים או אמנותיים ועל סמך אילו הנחות הם מסווגים אותם כך או אחרת. 

ישראל אינם סתם 'זמר קל' ע"י כך שהוא חשף את האלמנטים הוכיח ששירי ארץ  ניתוח השירים

 – והוסיפה נדבךעבודת השדה האמנותיים של השירים והראה את שיוכם גם לתחום האמנותי, כעת באה 

שממשיך משמעות הדבר שהשירים עדיין רלוונטיים לימינו, היא שהם בהכרח התקבלו כחלק מקאנון 

 . לתחום העממיגם להשתייך  שיכיםממ השיריםרת העממית ובכך והפך לחלק מהמסו ומתקיים לאורך זמן

בעבודת השדה, בחרתי במנחי השירה בציבור המשמשים כמתווכים בין קהל צרכני השירים והמלחינים. 

קונצרטים, בהשילוב של מחקר שדה בדבר הרלוונטיות של השירים  בתוספת להקשרי הביצוע של השירים )

בה אפשרו לי לקבל תמונה שלמה יותר לגבי הדרך ועוד( המדיה השונים  באמצעיפאבים, בערבי זמר, ב

כעממיים/פופולריים הן  יםמופיעה יםשיריש ש עצם העובדה .בציבור ים מבוצעים בפועל ומתקבליםהשיר

  את הטענה שלי בדבר היותו של השיר שייך לתחום האפור. חיזק, והן כאמנותיים
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 מעבודת השדה עולים הנתונים הנ"ל:

 על המשכיות תופעת "השירה בציבור" כיום:

" תחת החיפוש "שירה בציבור" העלה שיש 2עיון פשוט בפרסומים המסחריים של אינדקס "בידור ובמה

, כלומר !ונמצא עוד רבים נוספים שאינם רשומים במאגר זה מנחי שירה בציבור 041 -בישראל למעלה מ

ושת הבידור התעשייתית הרדיו, הטלוויזיה, הכבלים תופעת השירה בציבור רווחת אף כיום, למרות חר

הצורך בהתקבצות יחדיו לצורך "שירה בציבור" משמש בישראל גם כיום כאחד מערוצי  והאינטרנט.

פניתי לששה מנחי שירה מובילים חלקם וותיקים מאד כאפי נצר  החינוך, הבידור ומילוי שעות הפנאי.

את השאלה בדבר תופעת השירה בציבור, אילו שירים מושרים  וחלקם חדשים יותר כעינת שרוף כדי לבחון

. בנוסף ואת כמות הביצועים שלהם והאם עדיין שרים שם את השירים שאני בוחן בעבודת המחקר םבה

 את דעתם של מנחי השירה בציבור על דרגת המורכבות הסגנונית של השירים.ביקשתי לבחון 

 מראיונות השדה עמדתי על הדברים הבאים:

השירה בציבור הינה תופעה הקיימת ורווחת אף בימים אלה. מסורות זו קושרת גם כיום את  -

 השיר הארץ הישראלי עם מסורות ביצוע עממיות.

של השיר הארץ  חלק ממנחי הציבור רואים את עצמם כחוליה בשרשרת העברת הידעגם כיום  -

הם רואים את השירים כשירים עממיים, אולם הם בעלי מסר עמוק אותו יש לשמר  – הישראלי

 ולהעביר הלאה.

ערבי השירה מלווים בדרך כלל ע"י המנחים בגיטרה, באקורדיון ובפסנתר. ולעתים הם נעזרים  -

 בנגנים נוספים ובפלייבקים.

מהמנחים  חלק מהמנחים משמשים כמנחי השירה ועיקר הדגש מושם על שירת הקהל. חלק -

שמנחי האישי שלהם כזמרים והקהל שר יחד עימם. ניתן לומר בהקשר זה מדגישים את הצד 

בין הביצוע המקצועי )בו הם מתפקדים כאנשי המקצוע( לביצוע  השירה בציבור משמשים כתווך

העממי של קהל השרים. יש שירים המושרים בשירה בציבור רק כאשר הם נתמכים ע"י מנחי 

ם או זמרים שעולים לבמה בצירוף לתמיכה המלודית וההרמונית של הנגן או שירה מקצועיי

ההרכב המלווה. מכאן עולה שהשירה בציבור עצמה נמצאת בתחום האפור בו הביצוע 'העממי' 

 אמנותי' ע"י אנשי מקצוע מתערבבים זה בזה. -והביצוע ה'פופולרי

 משתמשים באמצעים שוניםמנחי שירה , חשיבות רבה למילות השירים מצאתי שמאחר שיש -

כשירונים, שקופיות ומצגות מחשב. חלק ממנחי השירה סומכים על כך שהקהל יודע  להעברתם

ניתן עניין הראוי לציון הינו ש. המוכרים בפזמוניםבבתים או את מילות השירים והקהל מצטרף 

תווים לראות את השירון המודפס כסוכן יעיל יותר של עממיות, מאחר והוא איננו כולל 

מוזיקליים הוא שרוי בתחום האפור שבין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. הוא מתאים לקהלים 

רחבים ומאפשר להנגיש טקסטים גבוהים ו/או מורכבים ו'להעבירם מדור לדור'. העברת השירים 

 בדרך של הקרנת שקופיות או מצגות נמצאות באמצע, מכיוון שהם שירונים 'לזמן אמיתי' בלבד.

                                                      
2 http://www.indexbidur.co.il/ 
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מועדוני זמר, פאבים, מסעדות, אירועים  –ת בהם נמצא 'שירה בציבור' כוללים מקומוה -

אפילו היא נמצאת משפחתיים, תיאטראות, מתנס"ים, אולמות כנסים, וועדי עובדים, קומזיצים ו

 . אביב-או בפארק הירקון בתל אצטדיונים ענקיים כמו קיסריהב

רשות השידור והטלוויזיה . בציבוראמצעי המדיה נתנו אף הם "דחיפה" לקידום השירה  " -

הישראלית הקליטה וצלמה הרבה הופעות של שירה בציבור, ואירועי "שירת רבים" ואף שודרו 

רוב מנחי השירה הקליטו את עצמם  שיוחדו לשירה בציבור.רבות תוכניות טלוויזיה ורדיו 

 -טות וידיאו וות, תקליטים, תקליטורים, קלטבהופעות חיות של "שירה בציבור" על גבי קל

DVDניתן למצוא באינטרנט וב .- Youtube .הרבה חומר של שירה בציבור 

ערבי שירה מבוצעים  ים.אלכוללים מנעד רחב של גי גילם של המשתתפים בערבי השירה בציבור -

בבתי ספר ע"י מנחי השירה בציבור. כך נחשפים אף ילדים צעירים למסורת השיר העברי. מנחי 

הקשר בין מקומות האירוע והקשריו לגילאי המשתתפים, בפאבים מגיעים  השירה מציינים את

חברה צעירים ואף אנשים בגילאים מבוגרים יותר. במועדוני זמר נמצא לרוב קהל מבוגר יותר. 

נמצא גם קשר בין מנחי השירה עצמם  באירועים משפחתיים נמצא טווח גילאים גדול יותר.

ותיקים כדוגמת אפי נצר יש קהל "שגדל אתו", לעינת שרוף וגילאי המשתתפים באירוע. למנחים ו

מגיעים הרבה צעירים ובליינים. למשה לה מגיעים לרוב אנשים בני ארבעים פלוס. ישנם ערבי 

 ה"בוביזמר".כדוגמת שירה ומנחי שירה שקהל היעד שלהם הינו צעירים, 

ופות שונות כאשר הדגש רפרטואר השירים המושרים בשירה בציבור כולל שירים ישראליים מתק -

. נמצא כמובן גם שירים מלודיים עכשוויים השבעיםעד שנות  החמישיםהוא על שירים משנות 

ושירים מוקדמים. בערבי השירה מושרים גם שירים מתורגמים ולעתים נמצאת התופעה של 

  שירת שירים לועזיים )בשפת המקור( בערבי שירה ישראליים!

בצעים משיריהם של המלחינים שבחרתי לבחינה במסגרת עבודת רוב מנחי השירה שראיינתי מ -

השירים שנבחנו אינם עומדים כמוצרים שזעירא, זהבי ווילנסקי. דבר זה מעיד על כך  –המחקר 

מוזיאונים בביצועים קונצרטנטיים, אלא שומרים על מעמדם כשירי עם. דבר זה מנציח את 

שהם מבצעים שירים של מלחינים מוקדמים  בנוסף הם מציינים את העובדה ייחודם "האפור".

 עמנואל זמיר.ווותיקים כדניאל סמבורסקי, נחום נרדי 

  משה וילנסקי   דוד זהבי   מרדכי זעירא

        

 שם השיר
אחוז 

 שם השיר  הביצוע 
אחוז 

 שם השיר  הביצוע 
אחוז 

 הביצוע 

 01% שיר המעין   01% ארחה במדבר  011% היו לילות

  01% החליל  66% לילהלילה 
צריך לצלצל 

 פעמיים
33% 

מה אומרות 
 01% כלניות  66% אני נושא עמי  33% עינייך

  33% שני שושנים
הליכה 

 לקיסריה
 06% נומה בן  66%

 06% הטנדר נוסע  011% הן אפשר  66% ליל גליל

ככה כך ולא 
 06% לימון וצלחת  011% זמר לספינה  1% אחרת

 06% הקרב האחרון  33% יצאנו אט  33% השיר אלייך

 66% היו זמנים  33% ירדה השבת  33% נגן עוגב

  33% חולצה כחולה
מלאו אסמינו 

 בר
 66% שיר ערש נגבי  66%

על גבעות שיך 
 66% מול הר סיני  011% ניגונים  33% אבריק
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סימני  -בערבי השירה  יצוע השיריםהשאלונים שמלאו מנחי השירה מצביעים על אחוזי ב -

כפי  המושרים דרך קבע בערבי השירה בציבור, של השיריםאחוזים מציינים את מספר המופעים ה

 3)ראה בהרחבה פרק  איונות עם ששת מנחי השירה בציבורשנערכו ברההשוואה טבלאות משעלה 

ציבור". (. דבר זה מלמד אותנו שאכן לשירים יש חיים פעילים במסגרת ה"שירה ב.ב'0ונספח 

כאשר אנו  השימוש בשירים שנבחנו ב"שירה בציבור". התפוצה והטבלאות מצביעות על מידת 

מוצאים ריבוי אחוזים של שימוש בשיר, משמעות הדבר הינה שהשיר פופולרי ורווח מאד, מיעוט 

 אחוזים מצביע על מידה פחותה של פופולריות ובוודאי הפסקת היותו של השיר במעמד של עממי.

לאות שלעיל, מצביעות על כך ששירים שנמצאו 'אמנותיים' בניתוח, אכן מושרים בשירה הטב -

אמנותיות'. אם הנחתי בהתחלה -בציבור! כלומר, שירה בציבור איננה מהווה קריטריון ל'אי

ששירים צריכים להיות ניחנים בפשטות כדי להיות מושרים בציבור, הרי שהמציאות מראה 

 אחרת.

צה בכך שכאשר 'אמנותיות' מתבטאת במורכבות, אפשר להתגבר עליה ייתכן שהתשובה נעו

בשירה בציבור בעזרת מנחי השירה בציבור המשמשים כמתווכים מקצועיים בין קהל השירים 

 והשירים המורכבים יותר, כל עוד לא מדובר בווירטואוזיות קולית או בקשיים טכניים קיצוניים.

ירה בציבור. על השירים להיות קליטים, מלודיים לא כל שיר יכול הקהל לשיר במסגרת הש -

 ולעתים קצביים.

לעניין "אורך החיים" של קיום שיר במסגרת שירה בציבור. שירים טובים שומרים על החיוניות  -

שלהם לאורך שנים ולשירה בציבור יש תפקיד בשימור השירים. עם זאת, חלק מהשירים 

בהשמעה, ורק בימים מסוימים כגון ימי זיכרון והמלחינים עוברים תהליך של ירידה בביצוע ו

 וכדומה שיריהם חוזרים ומושמעים.

מנחי השירה מבצעים גם שירים "אמנותיים" או "מורכבים" של מלחינים כגון: סשה ארגוב, יוני  -

לרוב  ארכטר ומתי כספי. הם מציינים שהם לא מבצעים את כלל הרפרטואר של מלחינים אלו, אל

 הקהל יכול להצטרף לשירתם.הם מבצעים שירים ש

חיבור מוצלח בין  כפי שעולה מהראיונות עם מנחי השירה בציבור, המתכון לשיר מצליח הינו: -

, בהחלת השיר להמונים הגיבוי של הרדיו, טקסט למוזיקה, שילוב של קצב מזרחי ומלים עממיות 

האטת קצב השירה לקראת הפזמון תוך כדי  –המוטמעים בשיר כדוגמת שינויים ריתמיים ו

 הדגשת כל הברה. 

מים שלשיר אמנותי יש ינראה שרוב מנחי השירה בציבור מסכבעניין הגדרת מהו "שיר אמנותי"  -

"איכות" מיוחדת ההופכת אותו ל"יצירה נצחית". לעתים היא קשורה למורכבות, למלודיה 

לענות על השאלה ע"י  ק ממנחי השירה בחרוזורמת, לרמת הטקסט ולעתים לכישרון המחבר . חל

 שירים ומלחינים שנראו בעיניהם כ"אמנותיים" כמתי כספי, מרדכי זעירא ויוני רכטר.הדגמת 

ביחס לשאלת המורכבות והאמנותיות של השיר. ניתן לראות מתשובות המרואיינים שיש בלבול  -

ת זה בזה, ויש כאלו המתנתקים בין המושגים 'שיר מורכב' ו'שיר אמנותי'. יש כאלו הקושרים א

את עניין המורכבות מבחינת רמת ה'אומנותיות' של השיר. שמהתשובות של משה להב, שרה'לה 

שרון וגבי ברלין עולה שאין בהכרח תואם בין מידת המורכבות של השיר למידת האומנותיות שלו. 

 אפי נצר, יוסי לב, עינת שרוף יש תואם.  מתשובותיהם של 

ן 'שיר פשוט' ל'שיר מורכב',  מנחי השירה בציבור מעידים על כך ששירים פשוטים בסקאלה שבי
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מדי לא מושרים לעתים בגלל פשטותן ושירים מורכבים מדי לא מתאימים לשירה בציבור. למרות 

ההנחה שעל מנת ששיר יתאים למסגרות השירה בציבור עליו להיות קליט ולא מורכב מדי נראה 

לב, שרואים אתגר בהתמודדות עם שירים מורכבים ומוכנים להשקיע זמן  שישנם מנחים כמו יוסי

בתרגול קטעים קשים ובתמיכה נכונה בקהל השרים. גבי ברלין, מגלה נכונות להתמודד עם 

טקסטים גבוהים. מדבריו נרמז שהקהל עשוי לאהוב ולהעריך שירים מורכבים ואמנותיים ומשום 

ים האהובים עליו לידי שירה בציבור. אחרים מהם כך כדאי לעשות מאמץ ולהביא את השיר

 מדברים על בחירת הסולם הנכון כפתרון לקשיים טכניים )מנעדיים ואחרים(.

בין הביצוע המקצועי )בו הם  שמנחי השירה בציבור משמשים כתווךניתן לומר בהקשר זה  -

בור רק כאשר ( לביצוע העממי של קהל השרים. יש שירים המושרים בשירה בציכזמרים משיםשמ

הם נתמכים ע"י מנחי שירה מקצועיים או זמרים שעולים לבמה בצירוף לתמיכה המלודית 

ניקח לדוגמא את השיר 'עטור מצחר' של אברהם חלפי וההרמונית של הנגן או ההרכב המלווה. 

ויוני רכטר, שבביצוע ליד מדורה ללא תמיכה של ליווי אינסטרומנטלי הוא נופל, אולם בעזרת 

כלומר השירה בציבור ה של מנחה שירה וליווי מוזיקלי הוא יכול להיות מושר ברבים. תמיכ

השירה  עצמה מצויה בתחום האפור המאפשר שימוש בשירים אמנותיים כשירים עממיים.

בציבור הינה התחום בו הפן העממי פוגש ו'משתף פעולה' עם הפן האמנותי והפופולרי בעזרת 

 כמתווכים בין העולמות.מנחי השירה בציבור המשמשים 

 מנחי השירה בציבור מלאו עמי שאלונים בדבר השימוש בשירים שבחנתי בערבי השירה בציבור. -

אותם עם תוצאות  ושקללתי עבודת השדהלתוצאות הניתוח  צירפתי את בסיכום העבודה,

אל השאלונים שמלאו מנחי השירה בציבור ביחס לשימוש בשירים אלו בשירה בציבור. לכל 

 הקשרי הביצוע כדי לבסס תמונה שלמה בדבר מיקומם של השירים בתחום האפור. ספתי את הו

ששירים  –על כך  בצירוף לשאלונים שמלאו עמי מנחי השירה בציבור, הצביעועבודת השדה  -

אכן מבוצעים  –מורכבים, למרות מורכבותם וקרבתם לתחום האפורשהתגלו בניתוח המוזיקלי כ

השירה בציבור  – יש את הייחודיות של השירה בציבורמדגזה, דבר . עם-כשירי בשירה בציבור

היא בדיוק המדיום המוכיח שהעממי הפופולרי והאמנותי מתערבבים, שגם ה'אמנותי' נתפס 

 כמושא לשירה בציבור, כלומר יש לו פוטנציאל להפוך לשיר עם.
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  המוזיקליסיכום הניתוח 

 .והקשרי הביצוע תוך שילוב נתונים הלקוחים מעבודת השדה

 , סיכומם והצגת ההתרשמויות העולות מהםאיסוף הנתונים

ניתוח השירים הוכיח ששירי ארץ ישראל אינם סתם 'זמר קל' ע"י כך שהוא חשף את האלמנטים 

  –חשוב  וסיפה נדבךהעבודת השדה האמנותיים של השירים והראה את שיוכם גם לתחום האמנותי, 

לתחום גם כיום להשתייך  שיכיםממ הינה שהשיריםמשמעות הדבר שהשירים עדיין רלוונטיים לימינו, ש

ששירים  –על כך  בצירוף לשאלונים שמלאו עמי מנחי השירה בציבור, הצביעועבודת השדה  .העממי

ע על כך וצעים בשירה בציבור. עניין זה מצביאכן מב – מורכבים, למרות מורכבותם וקרבתם לתחום האפור

 המאפשר שימוש בשירים אמנותיים כשירים עממיים. השירה בציבור עצמה מצויה בתחום האפורש

הקשרי הביצוע )באולמות הקונצרטים, בפאבים, בערבי שירה בציבור, בהופעות ועוד( הצביעו על היבטים 

 נוספים בדבר מיקומם של השירים בין התחומים האמנותי, העממי והפופולרי. 

תיי בדבר מיקום השירים במרחב האמנותי, העממי והפופולרי הבאתי לידי ביטוי בעזרת ציור את מסקנו

שווה שוקיים, ששוקיו ארוכות מבסיסו. בקדקוד העליון  מיקמתי את השיר האמנותי, ובבסיס  משולש של

מיקמתי את השיר העממי והפופולרי. תיאור זה ממחיש את העובדה שבבסיס העבודה עומדת –המשולש 

ההנגדה של הביטוי האמנותי עם שני הביטויים האחרים העממי והפופולרי. בתוך משולש זה אני ממפה את 

השירים לאורך האנך מהקדקוד העליון לבסיס עם הטיה מסוימת לימין או לשמאל, כלפי שני הקדקודים 

קודים התחתונים פחות דהק מיקומו ביחס לשניככל שהשיר קרוב יותר לקוטב האמנותי כך  התחתונים.

ולהפך, ככל  הגיאומטרי של משולש שווה שוקיים שזווית הראש שלו חדה. המבנהחשוב וזה תואם את 

 קשה כאשר .רי לעממי משמעותי יותרנותי, כך נעשה מיקומו בין הפופולדקוד האמשהשיר מתרחק מהק

 מהקדקוד היורד האנך ךלאור קםממו עצמו מוצא שהוא הרי נתון שיר למקם צלע איזו על להכריע

את הנטייה . הצלעות אחת לעבר, כלומר; לכאן או לכאן שם הוא יוטה, המשולש בסיס לעבר האמנותי

פיון ה'עממי', התחשבתי י בעזרת מאפיינים שונים. ביחס לאלאחד צדדים ה'פופולרי' או ה'עממי' הגדרת

 בתפוצת השירים בערבי השירה בציבור ובהקשרי הביצוע העממיים בפונקציות קהילתיות ומשפחתיות. 

פיון ה'פופולרי', התחשבתי בשיוכם הז'אנרי של השירים לסוגי המוסיקה הקלה )כסווינג, טנגו ביחס לא

וע שלו כמוזיקה בידורית )לתיאטרון וכו'(, במבנה השיר, בצורת העיבוד והתזמור שלו, בהקשרי הביצ

הסטירה, לריקודים ולבתי הקפה(, ובהקשרי הביצוע של השיר )בהקלטות מסחריות ובתפוצתם באמצעי 

 המדיה וההפצה ההמוניים(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיר אומנותי

 שיר פופולרי עממישיר 
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רי לעומת אמנותי( ולצורך בהגדרה על ציר אחד )עממי/פופול ילצורך סיכומים מסוימים הסתפקתהערה: 

רי. לשניהם יש הצדקה. בסופו ותר שבו הפרדתי את העממי מהפופולמיפוי מפורט י יסיכומים אחרים ערכת

רי פירושו של דבר שההפרדה בין פופולאמנותי, אך אין -של דבר ההנגדה העיקרית היא בין אמנותי לבין לא

 ה תובנות לתמונה הכוללת.לעממי איננה מוסיפ

 

 לפי המלחינים השוניםהשירים  ניתוח סיכום 

אציג את עיקרי הניתוח של השירים. ניתוח השירים מציג סגנון אישי וייחודי של כל אחד  בחלק זה

מהמלחינים הנבחרים, דבר המעיד על ריבוי הסגנונות בתוך הז'אנר הכללי של שירי ארץ ישראל ועל החופש 

יוצגו בטבלאות המסכמות את הפרמטרים העיקריים עצמם השירים  לחין לבטא את עצמו.שניתן לכל מ

קודקודי שבין השיר האמנותי, -מיקומו של השיר במשולש התלת שעל פיהם ביססתי את החלטתי בדבר

 העממי והפופולרי.

. 3 עיףהסיכום האנליטי משקלל חומרים הלקוחים מעבודת השדה. עבודת השדה עצמה מוצגת בהרחבה בס

 .טבלת ההשוואה של התקבלות השירים"" –' ב .0 " ובנספח"סיכום עבודת השדה

 סיכום ניתוח השירים של מרדכי זעירא – .א'4

הוא היווה מודל למלחינים רבים כמלחין נושא הדגל של הסגנון "הארץ הישראלי". מרדכי זעירא  נתפס 

מיצירותיו ניתן לראות כיצד הוא התפתח כמלחין , משה וילנסקי ואחרים. מעיון בשיריו כדוגמתאחרים 

את זעירא  השירים מצביע על קו ייחודי המבדילהראשונות ליצירות הבשלות המאוחרות שלו. ניתוח 

 משאר המלחינים הארץ ישראליים.

להלן אציג את מאפייני הסגנון של מרדכי זעירא המבוססים על ניתוח השירים בעבודת המחקר ועל טבלת 

 הסיכום.

  -לטקסט של זעירא היחס 

עבד בשיתוף פעולה עם כמה מטובי הפזמונאים/המשוררים של התקופה. עם כמה מהם הוא זעירא מרדכי 

יצר כמה וכמה שירים כגון, יעקב אורלנד, יצחק שנהר, נתן אלתרמן, אלכסנדר פן, עמנואל הרוסי ואהרן 

שירי אהבה, שירים היסטוריים לאומיים, שירי תנועות נוער,  ים שונים:בחר בטקסטים מסוגאשמן. זעירא 

כדובר ההיסטוריה של ארץ ישראל, וכמעט לכל מאורע הוא הלחין  שימששירי חג ומועד ושירי ילדים. הוא 

כמותי שהיה נהוג -במשקל ההברתי קליםושבשפה גבוהה וממשיר. רוב הטקסטים אותם הלחין כתובים 

, רגיש מאד למילות הטקסט. כמלחין זעיראמצאתי ש .הינם מחורזים רוב השירים ,באותה התקופה

בהסדרה הפרוזודית של הטקסט  .וסף, מפרות אותו ומפרשות אותווהמנגינות שלו מוסיפות לטקסט טעם נ

  אנו מוצאים אצלו:ביחס לטקסט נוהג זעירא בדקדוק רב. 

  פזמון ומעבר( גם צורות של שיר סטרופי )ביתזעירא מוצא דרכים ייחודיות לבניית ,

על גבעות שיך 'ו 'היו לילות'ורות של בית ופזמון כגון בשירים בשירים בהם אין צורות בר

 . 'אבריק

  לדוגמא בשיר ) השונים בין חלקי השיר ות מעניינותפרופורצייציר וש חזק חלזעירא יש

 .("מה אומרות עינייך"

318



 רגיש להטעמה הלקסיקלית של המילה, ואת ההברות המורמות הוא מקפיד לשים  זעירא

 על פעמות חזקות.

 המוזיקלי כדי להתאים את א משנה את המשקל וזעירא רגיש מאד לזרימת הטקסט, ה

 .('ליל גליל' ,לדוגמא בשירים 'ככה כך ולא אחרת', 'נגן עוגב')לזרימת הטקסט  המלודיה

 ייצוב ההברה  רו מצאתי אצל זעירא  את "ייצוב הרישא"בניתוח עשרת השירים שנבח(

 מהשירים. 01% -של תחילת  המשפטים ב הפותחת(

 האטת הטקסט ע"י הרחבת שונות לסידור הטקסט כגון זעירא משתמש בדרכים :

בפזמון השיר 'היו לילות' במלים  לדוגמא –כך שכל הברה יושבת על פעמה  –ההברות 

ילה לדוגמא בשירים: פנימית של המ מלודית בהרחבהתמש הוא מש. 'הוא היה אז צעיר'

. בשיר 'נגן עוגב'לדוגמא  לעתים זעירא כופל מלים, . 'מה אומרות עינייך'ו 'לילה לילה'

זעירא . בשיר 'על גבעות שיך אבריק' לדוגמא –משפטים לבניית צורה לעתים זעירא כופל 

על גבעות בשירים 'ליל גליל' ו' יבים ריתמיים וסינקופטיים, לדוגמאבמוטעושה שימוש 

הברתיות כדי לשים את הדגש על המילה -. הוא משתמש בקדמות תלת'שיך אבריק

מש בסינקופ במקום קדמה כמו בשיר , ולעתים הוא משתכמו בשיר 'נגן עוגב'  הנכונה

זעירא הסדיר את הפנטמטר את העובדה ש שיר 'היו לילות'בציינתי . 'שני שושנים'

כך שהוא מביא לידי , זוכרת___' היו___לילות___, אני אותם' –ניינת בדרך מעהיאמבי 

 השיר.המהורהרת של רוח הביטוי את 

 ראשון מכתיבה שירי פזמון, ההסדרה של הבית האצל זעירא אנו מוצאים בעיקר מאחר ו

ים לשיבושי את הסדרת שאר הבתים כפי שמקובל במוזיקה הקלה, דבר הגורם לפעמ

, המילה מי בערב לי כותנות'___ק-את תרבשיר 'היו לילות', במלים: 'ההברות )לדוגמא 

 מופרדת באמצעה(. 'תרקמי'

 למלודיה, להרמוניה, לליווי ולתזמור: ,קומפוזיציהזעירא ל לשהיחס 

לקו המלודי  ביחס שמצאתי זעירא הינו אומן המלודיה ואת רוב השירים שלו ניתן לשיר ללא ליווי. הדגשים

 :הינן

 בקלות ניתן ובנויהמדוקדקת  זעיראשירים ניתן לראות עד כמה המלודיה של מניתוח ה .

, המציינות את הצלילים לאורך הקו המלודי ברורות נקודות סטרוקטוראליותלהציב 

 החשובים והמבניים של השיר.

 ממבנים מהשירים שנבדקו( מאופיינים במלודיה המורכבת  %61-רוב השירים )כ

 של רמות מלודיות.  אנו מוצאים כמה 'מפלסים' , בהםפוליפוניים פנימיים

 בקווים מלודיים כרומטייםמהשירים שנבדקו מצאתי שזעירא עשה שימוש  %61 -ב. 

 הוא משתמש פעמים רבות במודאליותמהשירים שנבדקו, זעירא עשה שימוש  %31 -ב .

 רבה'שטייגער 'אהבה מקאם 'חיג'אז קאר' הערבי קרוב בצליליו לים חיג'אזיים )במוטיב

'מה אומרות עינייך',  –בשירים לדוגמא בהם אנו מוצאים סקונדה מוגדלת ) –( היהודי

ה שימוש במוטיבים פריגיים )כגון בשיר (, הוא עוש'שני שושנים', 'השיר אלייך', 'נגן עוגב'

דורי' -'ליל גליל'(, במודוס הדורי )בשיר 'על גבעות שיך אבריק'( ובמודוס 'האוקראיני

'ככה כך בשיר  אלדוגמהת המדרגה הרביעית )בהגב –יגער "מגן אבות" שטיהקרוי גם 

 .(ולא אחרת'

השימוש בהגבהות והנמכות של צלילי הסולמות המערביים )המאז'ור והמינור( מעידים 

 על קשר לאוריינטליזם הארץ ישראלי, לניגון החסידי ולעיטור המלודי.
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 של ציור המלים בעזרת  רביתהמעזעירא משתמש במיטב המסורת  – בניית מתח מלודי

קו ה. לדוגמה בתחושה של מתח והרפי הוא יוצרקווים מלודיים בבניית ההקו המלודי, 

מי כבי את הנר' בשיר 'לילה לילה'; דוגמאות נומי נוהמלווה את המלים 'העולה המלודי 

 'השיר –בשירים  נוספות: המילה 'לילה' בשיר 'לילה לילה', או ציור המילה 'הרוח/רוח'

 .אלייך', 'ליל גליל', 'לילה לילה'

  מהשירים שנבדקו. %61 -ב בקישוטיות ובמליסמטיותזעירא עושה שימוש 

  שיריו של זעירא הינם רחבי מנעד ונדרשת מהשרים יכולת קולית. בהמנעדמבחינת ,- 

מהשירים שנבדקו המנעד עולה על אוקטבה ומגיע עד לאוקטבה + קווינטה  61%

 .(אלייך'בשיר 'השיר )לדוגמא 

  רמן בעצמו את השירים. ויש אין עדויות חד משמעיות שזעירא ה ,הרמוניתמבחינה

הטוענים שוילנסקי רשם את ההרמוניה. בכל מקרה עיון בשיריו מכריח שימוש בדרגות 

 הרמוניות מורחבות, ספטאקרודים והיפוכיהם, דרגות שניוניות ומיקסטורות.

  בעניין הפרוזודי לעיל.ראה הערתי  – המשקלים המשתניםמבחינת 

  השימוש במוטיבים ריתמיים ובסינקופות משמש את זעירא  בחלק  – צבייםקעניינים

נסמכים על הצד הריתמי )כמו בשיר 'ככה כך מהשירים כדי לפתח מוטיבים מלודיים ה

עזור (, כדי ל'על גבעות שיך אבריק'(, כדי לייצר אווירה ריקודית )כמו בשיר ולא אחרת'

כדוגמת ההאטה  צר אווירה(, וכדי ליי'שני שושניםוזודית )כמו בשיר 'בהסדרה פר

 .הקצבית בשיר 'היו לילות'

  ולוגיה בחרו זעירא לא נמצא ליווי בפסנתר, באנתלרוב שיריו של  - הליווי בפסנתרבעניין

ליווי לשירים, הוא  בנמצא  להציג אותם בצורתם הבסיסית. בכל מקרה גם במקרים שיש

או עצמו וודאות באם מדובר בעיבודים של זעירא לנו איננו מחייב את המבצעים, ואין 

 של אחרים.

 הקשרי הביצוע

 נכתבו ע"י מיטב המעבדים לשיריו של זעירא. ביניהם ניתן למצוא  – עיבודים אומנותיים

ניתן למנות את  את משה וילנסקי, אילן מוכיח, מנחם ויזנברג, מיכאל וולפה ועוד. 

לילות', 'לילה לילה', 'שני היו ' –ים אומנותיים מבין אלה שנבחנו השירים שזכו לעיבוד

 .שושנים', 'ליל גליל', 'השיר אלייך' ו'נגן עוגב'

 מכל שיריו של זעירא בוצעו ועדיין מבוצעים ע"י מיטב הזמרים  – הזמרים המבצעים

אופרה מירה זכאי )שבצעה בתקליט החל בזמרת ה טווח הקשת האמנותית והפופולרית

'לילה לילה', 'שני שושנים',  –'שיר ארץ' כמה משירי זעירא בעיבודים של מנחם ויזנברג 

שושנה כאחינועם ניני, אסתר עופרים,  3'מה אומרות עינייך' ו'שלכת'(; זמרים 'אפורים'

, זהבה בן, וכלה בזמרים פופולריים כיהורם גאון, אריק איינשטיין יפה ירקונידמארי, 

 וחנן יובל .רונית אופיר 

 

 

 

                                                      
 בנוסף, ניחנים ביכולות גבוהות ואיכותיותמזוהים עם הזמר הקל והפזמונאות, מצד שני הם  מצד אחדזמרים ש 3

 ., נמצא זמרים בעלי יכולות הגשה אמנותיות וגוון קול ייחודי ואתנילאלה
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 מטבלת הסיכום עולים הממצאים הבאים:

שם 

 השיר

שיקולים המעידים על הצד 

 האומנותי

שיקולים המצביעים על 

 והפופולרי הצד העממי

אחוז 

 עהביצו

 סיכום

היו 

 לילות

 ומחורז, טקסט גבוה, ממושקלה

מלודיה והרמוניה מורכבות, ה

דקדקני,  טיפול פרוזודינמצא 

עיבודים  שירכרומטיקה, יש ל

כגון אלו של אילן  אומנותיים

. השיר מושר נינימוכיח לאחינועם 

ע"י זמרים 'אפורים' בעלי איכויות 

קול ייחודיות והגשה אמנותית 

, שושנה אסתר עופרים כגון:

דמארי, אחינועם ניני ושלומית 

 אהרון.

לת פעמיים, פהמלודיה מוכ

בשירה  מושר בפי עם

זעירא לא כתב , בורבצי

השיר הושר  ליווי לפסנתר.

והוקלט ע"י זמרות 

פופולריות רבות כגון: 

ריטה, זהבה בן, רוחמה רז, 

שלומית אהרון, נינט טייב 

ומירי מסיקה, רונית אופיר 

 ועוד.

למרכז נמצא זהו שיר ה 100%

ב לשומתחום האפור ה

וגם  אלמנטים עממיים

 נטייה עםפופולריים 

 .אומנותילשיר ה מובהקת

לילה 

 לילה

שיר עם אך אינו מתחפש להשיר 

הלחן מרומם , נעדר תחכום פואטי

 אותו לעבר הקוטב האומנותי.

ההרמוניה מקדמת את השיר, 

מציגה  03והמלודיה בתיבה 

מהפך, נכתבו לו עיבודים 

 אומנותיים.

המלחין מיישב סתירה בין שיר 

 .ערש רגוע לשיר זוועות

לשיר נמצא עיבודים אמנותיים 

כגון אלו של מנחם ויזנברג עבור 

מירה זכאי ועיבוד של מיכאל 

 וולפה לעופר כלף.

 בלדה עם שיר ערש, 

 אין תפקיד פסנתר.

 נשמע טוב ללא ליווי.

מבוצע ע"י זמרים השיר 

פופולריים כיהורם גאון, 

חנן יובל, גיתית שובל, 

שמעון ישראלי, אריק 

 בן.איינשטיין וזהבה 

 

 פופולרישיר מדובר ב 66%

שהפך לשיר עם, והצדדים 

עממי  פופולריה -

כולם באים  -ואומנותי 

 .לידי ביטוי

 ולכן הוא שייך 

 תחום האפור  ל

 .לאומנותיבנטייה 

מה 

אומרות 

 עינייך

 2ההתפתחות המלודית סביב 

 C# -בבית ו Cצלילי השיא )

 בפזמון(.

פרופורציה מבנית, ומבניות 

סטרוקטוראלית. מלודית 

 פוליפוניות, ומודאליות.

טיפול יפה בטקסט, וקשר הדוק 

 בין המוסיקה לטקסט.

מושר גם בהקשרים אומנותיים 

ע"י זמרת אופרה כמירה זכאי 

 לעיבוד של מנחם ויזנברג.

סדירות היפר מטרית 

מוחלטת. )למרות שהפזמון 

קצבי יותר מהבית ובמשקל 

 זה דבר מקובל(.  -אחר 

 סנתר.אין תפקיד פ

 נשמע טוב ללא ליווי.

מושר ע"י זמרים פופולריים 

תיכוניים( -)ואפילו ים

כיהורם גאון, זוהר ארגוב 

 ושושנה דמארי

שהפך לשיר  פופולרישיר  83%

 פופולריה -עם, והצדדים 

כולם  -עממי ואומנותי 

 .באים לידי ביטוי

  

בתחום השיר עצמו נמצא 

 עם נטייה לעממי. האפור

שני 

 שושנים

שימוש חכם במוטיבים ריתמיים, 

בסינקופ, בתכנון מלודי, 

באוריינטליזם מודאלי, ובנקודות 

 ,סטרוטוראליות

מושר גם בעיבודים אמנותיים כגון 

אלו של מנחם ויזנברג למירה 

 זכאי.

ה עממית עם בנוי כבלד

מוטיב ריתמי קבוע. שימוש 

 במודלאליות. 

 נשמע טוב ללא ליווי.

 .פסנתרכתוב ל אין תפקיד

מושר גם ע"י זמרים 

פופולריים כיהורם גאון, 

שהפך לשיר  פופולרישיר  83%

 פופולריה -עם, והצדדים 

כולם  -עממי ואומנותי 

באים לידי ביטוי בתחום 

 האפור. עם נטייה לעממי.
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ואסתר הזמרות שושנה דמארי 

 –גמליאלית שרו אף הם את השיר 

זמרות אלו עצמם שייכות לתחום 

 האפור.

זהבה בן, עפרה חזה וזוהר 

 ארגוב.

נכתב לתיאטרון, מנעד מורחב,  ליל גליל

הרמוניה מורחבת ומיקסטורות, 

מלודיה סטרוקטוראלית הכתובה 

בגישה כאילו אוריינטלית. פתוח 

מוטיב, וטכניקות קומפוזיציה 

 מערביות.

הושר ע"י זמרים הבאים מהתחום 

אסתר גמליאלית, אסתר  האפור

חלקם  –עופרים, אורה זיטנר 

 בעיבודים תזמורתיים.

לכאורה המליסמטיות 

והמלודיה רומזים לכיוון 

עממי אוריינטלי, וכך גם 

 מקצב ההורה של הפזמון.

מושר גם ע"י זמרים 

פופולריים כיהורם גאון, 

רונית אופיר וההרכב 

 אתניקס.

שיר שבא מהתיאטרון,  66%

 עם.והפך לשיר 

הרכבים מוזיקליים כגון 

גורמים לשיוכו  'אתניקס'

ולכן  גם לתחום הפופולרי.

בתחום  השיר נמצא

לשיר נוטה ו -האפור 

 לאומנותי

ככה כך 

ולא 

 אחרת

השיר בנוי בצורה מסורבלת ועם 

זאת שומר על חינניות. ההסדרה 

עם המשקלים  הפרוזודית

המשתנים יכולה להצביע לשני 

הכיוונים: או לכיוון האומנותי או 

ההלחנה לדרך העממית של 

 הטקסט.  של ההליכה הזורמת עם 

את היחס של המלחין לצורה 

ולהרמוניה ניתן לייחס לצד 

 האומנותי יותר.

איננו כיום השיר בפועל 

יום כאיננו מושר רי ופופול

ברבים. הייתה לו עדנה 

רת הטלוויזיה "בנות בסד

 בראון".

משפטים ההמבנה של 

המוסיקאליים הקצרים 

והחוזרים מצביע על הצד 

 .העממי יותר

הסיבה שהשיר נבחר  0%

מלכתחילה לבחינה של 

האפור היא, שהוא  התחום

מופיע ברשימות של שחר 

ואר ורשף כחלק מהרפרט

הקאנוני של שירי ארץ 

לפני שהתחלתי ישראל. 

ידעתי בעבודת השדה, לא 

 שהוא לא מושר בציבור.

והנה, למרות שהוא שיר 

קאנוני ברפרטואר הרשום 

של שירי הזמר העבריים 

הממצאים שלי הוכיחו 

שהוא הפסיק להיות קיים 

 עצמו השירשם. לסיכום: 

בקצה התחום נמצא 

הוא האפור האומנותי, 

בעבר  ,עממישיר  איננו

היה מאד פופולרי וזכה 

להשמעות רבות מעל גלי 

ר, אולם כיום הוא האת

שייך לתחום האמנותי של 

 .העבר

השיר 

 אלייך

מנעד גדול, המלודיה בנויה מ

מורכבת ופיתוח הינה מלודיה ה

מוטיבי, כרומטיקה, קפיצות של 

טריטון, מודאליות, 

סטרוקטוראליות. המלחין מפרש 

את הטקסט. השפה גבוהה... כל 

 אלה מטים לצד האומנותי.

כמעט ואינו מושר בערבי 

אך מושר ע"י זמרים  .ירהש

פופולריים כיהורם גאון 

 ורונית אופיר.

  -בתחום האפור  33%

 נוטה לאומנותי
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של הטקסט, מבנה  ההרמה הגבוה נגן עוגב

השיר, המבנים הסטרוקטוראליים 

 וההרמונים, שינויי המשקל...

כמעט ואינו מושר בערבי 

. מושר ע"י זמרים שירה

פופולריים כיהורם גאון, 

 ירקוני ורונית אופיר.יפה 

  -בתחום האפור  33%

 נוטה לאומנותי

חולצה 

 כחולה

מנגינה בעלת אופי עממי,   

הסדרה פרוזודית פשוטה, 

מלודה בסיסית, הבנויה 

מסקוונצות מושר אצל 

 הרבה מנחי שירה.

 נטייה בולטת לצד העממי. 83%

על 

גבעות 

שיך 

 אבריק

של השיר  זעירא בנה מכל בית

 פופולרי המכיל שיר צורה של 

פתיח+בית+פזמון. הוא מכפיל 

מלים ושורות. קולע למהות 

הריקודית של השיר בעזרת מקצב 

סינקופטי והארכת הברות. 

המלודיה מורכבת עם מנעד רחב. 

הוא עושה שימוש באמצעים 

קומפוזיציוניים כמו סקוונץ, 

 הרחבה ותזוזות ריתמיות.

מושר גם ע"י זמרים 'אפורים' 

 עופרים.כאסתר 

 מושר בערבי שירה.

 .פופולרי

 בעל אופי ריקודי.

השיר מושר ע"י מספר רב 

של זמרים פופולריים כגון: 

יהורם גאון, עפרה חזה, 

שובל ואריק  גתית

 .איינשטיין

שהפך לשיר  פופולרישיר  83%

 פופולריה -עם, והצדדים 

כולם  -עממי ואומנותי 

. ולכן באים לידי ביטוי

אך  תחום האפור.ל שייך

האמצע בין  תחוםנמצא ב

 .העממי לאומנותי
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 מהממצאים:כפי שעולה  4, העממי והפופולריאמנותיבין ה שירי זעיראם של ממיקוהמתאר את הגרף להלן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רי.פופולבין השיר העממי, האומנותי וה -עירא זמרדכי שיריו של לסיכום 

. כמה אמנותימורכבות שיריו של זעירא ועל קרבתם של חלק משיריו לתחום ההניתוח האנליטי הצביע על 

, במודאליות, ריתמיים בשינויים שימוש , כדוגמת:להתפרש לשני הכיוונים מהפרמטרים יכולים היו

עממית, בה המלחין  כתיבה כדרך דווקא קומפוזיציוני ולחילופין כתחכום להיתפס יכול באוריינטליזם

יד על עצמו של העניין הוא המע איננו מודע למסגרת המשקלית, ומתאים את המשקל לצרכיו המידיים.

נעוצה בכוונת המלחין. כאשר  לשאלות אלו ייתכן והתשובהשיוכם של השירים לתחום האפור. בנוסף לזה, 

הוא מנסה לייצר שיר אומנותי המתחזה לשיר עממי בדרך  ין מערבי שמודע לדרך ההלחנה,מדובר במלח

והוא העיד על הכתיבה "המחקה" את הדרך העממית. חשוב לציין שמרדכי זעירא מודע מאד לכתיבתו 

! בנוסף יש לציין שההרמוניה שבבסיסיה הינה מערבית לפעמים לקח לו חודשים להלחין שירעצמו ש

והעממי, שכן  אמנותיתומכת בצד האומנותי. הקשרי הביצוע אף תמכו במיקומם בתחום האפור שבין ה

הן על ידי זמרים  לרבים משיריו של זעירא נכתבו עיבודים אמנותיים לפסנתר ולתזמורת והם מבוצעים

חלק מהזמרים עצמם שייכים אף הם לתחום האפור, האם אין שירתן אמנותיים והן ע"י זמרים פופולריים. 

ואסתר גמליאלית  ? והאם אין שירתן של שושנה דמארישל אחינועם ניני ואסתר עופרים מערבית קלאסית

י מקבל משמעויות אמנותיות ובמיוחד שייכות גם כן לתחום האפור בו הקול האוריינטלי האותנטי והייחוד

עבודת השדה מצביעה על כך אמנותיים בעצמם? -בהקשרים של עיבודים מוזיקליים תזמורתיים וקוואזי

                                                      
 שלושת השירים 'השיר אלייך', 'ליל גליל' ו'נגן עוגב' נמצאים באותו אזור ובאותו המעמד. 4

 שיר אומנותי

 שיר פופולרי עממישיר 

 היו לילות

 ככה כך ולא אחרת

 מה אומרות עינייך

 שני שושנים

 ליל גליל

 השיר אלייך

 נגן עוגב

חולצה כחולה

 על גבעות שיך אבריק

 לילה לילה
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שבחנתי מושרים בערבי זמר ב"שירת רבים", אולם חלק מהם יצאו מהרפרטואר שיריו של זעירא רוב ש

על התקבלותם  המעיד זאת עבודת השדה המושר ונשארו רק בתחום העבר האמנותי או הנוסטלגי. עם

ועל כך מינו, שיריו בקרב הקהל הארץ ישראלי, על כך שהם רלוונטיים גם ליהרבה מהמוחלטת של 

שבבסיסם הם שייכים לרפרטואר "שירי העם" הישראליים. מכל האמור לעיל עולה כי אכן שיריו של 

 זעירא נמצאים בתחום האפור.

 דוד זהבים של סיכום ניתוח השירי –. ב' 4

מעיון בעשרת השירים של זהבי, מצטייר זהבי כמלחין רגיש ובעלת איכויות קומפוזיציוניות גבוהות. העניין 

שמייחד את זהבי בא לידי ביטוי בדרך בה הוא בונה את המלודיות שלו. הוא משתמש בייצוג של "גבוה 

כפי שציין זאת שית סובייקטיבית. ונמוך" במוסיקה במשמעות מטאפיזית, ובעזרתה הוא בונה דרמה רג

כדוגמת 'אידיאת הנדודים', 'המדבר התרבותי', 'החלום', זהבי עושה שימוש בסמלים תרבותיים רשפלד, הי

 עצומה. רגשית . בעזרת אלמנטים מינימליסטים מצליח זהבי להפיק אנרגיה 'הצמיחה'

השירים בעבודת המחקר ועל טבלת להלן אציג את מאפייני הסגנון של דוד זהבי המבוססים על ניתוח 

 הסיכום.

  -היחס לטקסט 

 הווי קיבוצי, שירי ניגון וגעגוע שירימשיריו הינם חלקם הקשורים לתחומים שונים, טקסטים בזהבי בחר 

, ודוד זהבי נאלץ במסגרת של בית ופזמון בים מהשירים שנבחנו הטקסטים לא נכתבו שירי משוררים. ברו

הוא מוצא  בשיר 'הליכה לקיסריה'ן מסגרת צורנית. בטקסטים פתוחים, כמו להלבנות בדרכים שונות 

 מקום ללחן להתגדר בו ומעלה את רמת השיר לרמה אומנותית גבוהה ביותר.

המילים של  השיר ו עם זרימת הטקסט זהבי הולך ,כי בעניין ההסדרה הפרוזודית מניתוח השירים עולה

להסדרת השירים, אולם ברוב המקרים לא מצאתי חריגות ומפרש אותם. הוא מוצא דרכים יצירתיות 

 אנו מוצאים: המלמדות על יחסי טקסט ומוסיקה בצד ההסדרה. אצל זהבי

  בין חלקי השיר השונים ויחסי הטקסט והלחן. לפרופורציהחוש חזק 

 ארחה במדבר', 'החליל',  –שירים של בית ופזמון כגון ב בשירים בהם אין מבנים ברורים'

צורות ברורות של חלקי בונה מהטקסט זהבי ,  לקיסריה' ו'מלאו אסמינו בר' הליכה'

 שיר בית ופזמון.

 ת הוא מקפיד לשים הלקסיקלית של המילה, ואת ההברות המורמו להטעמהרגיש  זהבי

 .(כמו בשיר 'מלאו אסמינו בר') על פעמות חזקות

  ,לזרימת  עצמוכדי להתאים את  ומשנה את המשקלזהבי רגיש מאד לזרימת הטקסט

 .'ירדה השבת', 'החליל', 'אני נושא עמי', ה במדבר'ארחהטקסט . לדוגמא בשירים: '

  כיצד בשיר 'החליל', אנו שומעים  אשל המילה, וניתן לראות לדוגמ למצלולזהבי רגיש

 החליל. שלכקולו העדין  , ( בפתיחהבתוך המילה 'החליל') ממש את ההברה 'ליל'

 חלק מהשירים כתובים כ- dThrough Compose ותם לז'אנר הליד. דבר הקושר א

 .'לדוגמא בשירים 'החליל', 'הליכה לקיסריה', ארחה במדבר' ו'אני נושא עמי

 אירועים מסוימים כגון: ימי זיכרון, קבלות פונקציות וחלק משיריו מושרים דווקא ב

 דבר המקרב אותם לזמר העממי. שבת וחגים.
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 למלודיה, להרמוניה, לליווי ולתזמור: ,לקומפוזיציהשל זהבי היחס 

  הוא  עולים ויורדיםודיים מל קוויםוהתמצות. בעזרת  המינימליזםזהבי הוא אומן

' )במילים ארחה במדברית מטפיזית ממש. לדוגמא בשירים: 'מצליח לייצר אנרגיה רגש

 .'ניגונים'ו , 'הליכה לקיסריה', 'ירדה השבת'('וצליל עולה יורד קצוב'

 בהנמכה או הגבהה של  מהשירים שנבחנו השתמש זהבי %01 -ב – מודאליותבעניין ה

הוא משתמש פעמים רבות . במודוסים ברורים צלילי הסולם, ולעתים הוא עושה שימוש

, ולעתים הוא א המינור הטבעי, לדוגמא בשיר 'ארחה במדבר'במודוס האאולי הלא הו

עם )במודוס הדורי שה שימוש עו זהבי. משתמש במינור ההרמוני )עם הצליל המוביל(

מצא נ המשפטיםבסופי . , לדוגמא בשיר 'זמר לספינה'הגבהת הצליל השישי של הסולם(

, לדוגמא )הם הנמכת הצליל השני של הסולם( את המודוס הפריגיאצל זהבי לעתים 

 . בשירים 'ניגונים' ובשיר 'אני נושא עמי'

 מצליח זהבי לייצר  בשיר 'ארחה במדבר'  – 'אוריינטליזם המערבי'כתיבה בסגנון ה

המזכירים  הרגשה סטאטית בעזרת צליל בנקודת עוגב ומבנים מוסיקליים קצרים

 .אירופית-כתיבה חוץ

 מייצר זהבי מלודיה המשכית ממבנים  בשיר 'הן אפשר' –משפטים קצרים שימוש ב

 משפטיים קצרים.

  רורות, נראה ב וראליותנקודות סטרוקטלמרות שרוב שיריו של זהבי בנויים עם

שרק  –בעניין  הכרומטיקה  גםנמצא העניין העיקרי בכתיבתו. וכך שהמבניות איננה 

זעירא, מרדכי קו של בהשוואה ניגודית לבהירות ה. )וזאת נמצאת אצלו לעתים רחוקות

  ה ברורה מאד מבחינה סטרוקטוראלית והעושה שימוש רב בכרומטיקה.הבנוי בצור

 ממבנים מהשירים שנבדקו( מאופיינים במלודיה המורכבת  %61-רוב השירים )כ

 , בהם אנו מוצאים כמה "מפלסים" של רמות מלודיות. פוליפוניים פנימיים

 .(אולם אף הן לא מייצגות מבחינתי את הקו העיקרי בכתיבה של זהבי)

 קווים מלודיים היוצרים תחושה של מתח זהבי כותב ב – מתח מלודיאמן בבניית  זהבי

 במלים: 'וניחוח עתיק בשוליה' – פייה, כדוגמת הקו המלודי בשיר 'ירדה השבת'הרו

 בשיר 'אני נושא עמי'דוגמא נוספת נוכל לפגוש . שיוצר אצלנו תחושת מתח בלתי נגמרת

 .במלים: 'אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו' –

  מהשירים שנבדקו. %61 -ב בקישוטיות ובמליסמטיותזעירא עושה שימוש 

  שיריו של זהבי הינם רחבי מנעד ונדרשת מהשרים יכולת קולית. בהמנעדמבחינת ,- 

מהשירים שנבחנו המנעד מגיע  01% -מהשירים שנותחו המנעד גדול מאוקטבה. ןב 01%

 לאוקטבה+טרצה.

  אקורדים-ספט, זהבי עושה שימוש בדרגות הרמוניות מורחבות, הרמוניתמבחינה 

 מיקסטורות.והיפוכיהם, דרגות שניוניות ו

  ראה הערתי בעניין הפרוזודי לעיל. – המשקלים המשתניםמבחינת 

  השימוש במוטיבים ריתמיים ובסינקופות משמש את זהבי  בחלק  – צבייםקעניינים

כים על הצד הריתמי. לדוגמה בשיר 'מלאו מהשירים כדי לפתח מוטיבים מלודיים הנסמ

 .אסמינו בר'
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 הקשרי הביצוע

 רבים משיריו של זהבי מבוצעים דרך קבע בערבי שירה בציבור,  – הקשרים קהילתיים

 בטקסי חג בקיבוצים, בימי זיכרון וטקסים חינוכיים וממלכתיים.

 .רבים משיריו של זהבי תוזמרו לתזמורות סימפוניות. אולם אלו נעשו לא  בעניין התזמור

 על ידו אלא ע"י מעבדים אחרים. 

 ביניהם ניתן למצוא זהביב המעבדים לשיריו של נכתבו ע"י מיט – עיבודים אומנותיים .

, מיכאל וולפה ועוד.  ניתן למנות את השירים שזכו לעיבודים ויזנברגמנחם  את

'ארחה במדבר', 'החליל', 'הליכה לקיסריה', 'ירדה  –אומנותיים מבין אלה שנבחנו 

 ועוד. השבת', 'ניגונים'

  הביצוע של שלמה ארצי כדוגמת םים ואף מסחרייפופולריחלק משיריו זכו לביצועים :

של אריק סיני לשיר 'זמר לספינה', כמו כן נמצא את  , או הביצועלשיר 'אני נושא עמי'

של עפרה חזה ויהודית רביץ, גאיה, גרי  ים שונים כדוגמת הביצועבביצוע השיר "'חליל'

 ועוד. 'הברירה הטבעיתהרכב 'אקשטיין, חוה אלברשטיין, 

 תיים כמירה זכאי ששרה את השירים צועים של זמרים אמנוחלק מהשירים זכו לבי

ועיבודים , ויזנברגבעיבודים של מנחם  'שיר ערש' ו'הליכה לקיסריה', 'ארחה במדבר'

 לשירים שונים של מיכאל וולפה ואחרים.

 

 מטבלת הסיכום עולים הממצאים הבאים:

שם 

 השיר

 שיקולים המצביעים על שיקולים המעידים על הצד האומנותי

 והפופולרי הצד העממי

אחוז 

 הביצוע

 סיכום

ארחה 

 במדבר

גישה מערבית ביחס נוקט בזהבי 

 לאוריינטליזם המזרחי כחיקוי למקאם. 

שימוש בסמלים תרבותיים עושה  הוא

 המדבר', 'אידיאת הנדודיםכ'אירופאים 

 . 'החלום', 'התרבותי

 'גבוה ונמוך'ייצוג של נמצא אצל זהבי 

 במשמעות מטאפיזית.

מייצר דרמה סובייקטיבית רגשית. זהבי 

מפיק אנרגיה עצומה ממינימליזם של 

 קווים עולים ויורדים.

השיר הושר ע"י זמרים מקצועיים 

אמנותיים כמירה זכאי ואסתר עופרים. 

וגם ע"י זמרים הנמצאים בתחום האפור 

 כגון: שלומית אהרן.

קל מאד לשירה גם השיר 

 ללא ליווי.

דומה למנגינות השיר 

 ממיות עם מקצב קל.ע

קל לליווי בדרבוקה השיר 

 ומקצב פשוט.

של השיר הינה הרמוניה ה

 ו של השיר אופי בסיסית.

 פשוט ועממי.

המנגינה עצמה מושרת 

בהקשרים עממיים 

בשולחן 'סדר פסח' למלים 

'קדש ורחץ' הלקוחות 

 מתוך 'ההגדה של פסח'

השיר מושר ע"י זמרים 

פופולריים כיזהר כהן, 

 ורן ונמה.נתנאלה 

הסימבוליקה,  50%

והפיתוח המלודי 

מוני שלו רוהה

מעידים על נטייה 

לסקאלה 

עם  האומנותית.

זאת אופיו של 

השיר והקשרי 

הביצוע שלו 

משייכים אותו גם 

 לתחום העממי.

זהבי הצליח להגשים מבחינה פרוזודית,  החליל

של השיר תוך כדי  את המשקל האנפסתי

שהוא נדרש לפתרונות שונים לקריאה 

נכונה של המשפט. ההסדרה מוסיפה 

 שנות לטקסט. ררגש ופ

השיר הושר ע"י זמרים 

 –פופולריים רבים כדוגמת 

ישראל גוריון, עפרה חזה 

ויהודית רביץ, לוליק, 

להקת הברירה הטבעית, 

נוטה וקרוב לשיר  50%

 האומנותי ממש.

יש לו ביצועים 

 פופולריים.
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 עניקה חיים למלים. מהמלודיה 

המלודיה הינה מודאלית ונותנת הקשר 

 לצליל החליל כקשור לעולם העתיק. 

 גדול, וההרמוניה שלו מורחבת. מנעד השיר

דבר  Through Composedבנוי כ  השיר 

 הקושר אותו למסורת הליד.

 בערבי שירה.הוא לא מושר בצורה קבועה 

בקונצרטים בעיבודים שונים,  השיר הושר

ן הקונצרט שנערך בספריה הלאומית כגו

 4/6/00-'היה היה מיתר' בתאריך ה

 בעיבודים ובהנחיית מיכאל וולפה.

להקת גאיה, בטי קליין, 

גרי אקשטיין, הרכב 

הדודאים, רונית אופיר, 

 צילה דגן ועוד.

השיר מופיע בהקשרי 

שירה בציבור, גם אם לא 

  הרבה.

נושא אני 

 עמי

 -מולחנים בהשיר  בתי תארבע

Through Composed. 

 שפה גבוהה.מדבר בטקסט ה

 ונמצא  מורכבת,של השיר מלודיה ה

 מרווחים גדולים.מלודיות עם קפיצות 

 נקודות סטרוקטוראליותהשיר בנוי עם 

 , וחשיבה קומפוזיציוניתתבניתיות

 .מערבית

 הרמוניה מורחבת

השיר מופיע ומשתתף 

בור. השיר בשירה בצי

מושר ע"י זמרים 

פופולריים כדוגמת שלמה 

ארצי, להקת חלב ודבש, 

הן, יהורם גאון, יזהר כ

רונית  ,'הגבעטרון' להקת

  אופיר ועוד.

וטה השיר נ 67%

לתחום האומנותי, 

אך לא בצורה 

מובהקת כמו 

 "החליל".

הביצוע של שלמה 

ארצי הכניס אותו 

 .פופולריה תחוםל

הליכה 

 לקיסריה

איננו סטרופי, ולכן איננו הגורם הטקסט 

 החשוב בהבנת מורכבות השיר.

זהבי מצליח להגשים את הסימבוליקה 

של הטקסט. הוא יוצר הכרעה בין 

 -"קודש לחול", בין ה"נצחי לחולף" 

"ברק השמים תפילת האדם. וזאת ע"י 

בנייה מלודית המייצגת את המימד 

 המטאפיזי.

הפתיחה של האוקטבה איננה פשוטה 

 ים בציבור.לשר

זהבי חוזר על ארבעת השורות 

האחרונות, ובכך הוא יוצר צורה ברורה 

 ומורחבת לשיר וגם מפרש את הטקסט.

 

השיר מושר בערבי שירה 

בציבור ובאירועים 

קהילתיים עצרות וימי 

 זיכרון.

השיר הושר והוקלט ע"י 

זמרים פופולריים רבים 

כדוגמת: רונית אופיר, 

, שולי נתן, שלווה ברטי

שמעון ישראלי, אריק 

לביא, הקול זורם, צמד 

רעים, חן בניאן, צילה דגן, 

עפרה חזה, נתנאלה, אריק 

סיני, דודו פישר, להקת 

הברירה הטבעית, 

הגבעטרון, יהורם גאון, 

 נחמה הנדל ועוד.

נוטה לתחום  67%

אך האומנותי. 

י זמרים מושר ע"

 פופולריים רבים.

זהבי יוצר סיפור אפי מתמשך המתחבר  הן אפשר

שלא מדובר להוויה של השיר. למרות 

מובהק, הבתים מולחנים שיר אומנותי ב

 בלחן שונה לכל בית. 

 מורכבות.של השיר המלודיה וההרמוניה 

מהתחום האפור  מושר ע"י זמריםהשיר 

 כגון שושנה דמארי.

 המלודיה מתפתחת

, כפי בסקוונצות קצרות

רבות שנמצא פעמים 

 .בשירים עממיים.

וים הסטרוטוראליים הקו

משקל ו, בולטים אינם

 פשוט.השיר 

נמצא בין  100%

הקדקדים של 

אומנותי, השיר ה

 רי ולעממי.לפופול
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מושר ע"י כל מנחי השיר 

 השירה בציבור.

מושר ע"י זמרים 

פופולריים כמירי מסיקה, 

אילנית, אריק איינשטיין, 

יפה ירקוני, מיקי קם, 

 'הכל עובר חביבי'להקת 

 ועוד.

זמר 

 לספינה

בריבוי דפוסים  בשיר זה זהבי משתמש

 להתאמת הלחן למילות השיר. 

)בדרך כלל הזמר הקל ממעט בדפוסי 

 קצב(.

יש בשיר תחכום קומפוזיציוני, בניית 

, י השיר השוניםין חלקבות פרופורצי

 שימוש ברובטו.ו

שימוש במודאליות, והרמון זהבי עושה 

 מערבי.

המקצב השוטף, וההליכה 

עם המלים במשקל 

המשתנה יכולים להצביע 

גם על נטייה לצד העממי. 

ות של השיר פופולריה

בקרב מנחי השירה בציבור 

 אף מדגישה נטייה זו.

השיר מושר ע"י זמרים 

פופולריים כגידי גוב, 

 אריק סיני ורונית אופיר

מצא נהשיר  100%

האמצע  תחוםב

, האמנותי בין 

 עממי.הו ריפופולה

שאינם  זהבי לקח ארבעה בתי שיר יצאנו אט

מבנה מהם , ויצר בנויים בצורת פזמון

 +פזמון. של בית

אמנם ההסדרה רגולרית, אך היא 

 משרתת נאמנה את רוב שורות השיר.

שלו גדול, והמלודיה של השיר המנעד 

ודיות מורכבת וכוללת קפיצות מל

 ומהלכים שאינם קלים לשירה.

רים 'אפורים' ע"י זמהשחר מושר 

כדוגמת אסתר עופרים, שושנה דמארי 

 ויפה ירקוני.

מבנה מלודי  יצרזהבי 

 פשוט של בית + פזמון.

הסדרה רגולרית של 

 הטקסט.

מושר ברבים השיר 

ומבוצע ע"י זמרים 

פופולריים כשלמה ארצי, 

אריק איינשטיין, ארקדי 

 דוכין ורונית אופיר.

מצא נהשיר  83%

האמצע  תחוםב

, האמנותי בין 

 עממי.הפופולרי וה

ירדה 

 השבת

למרות ההסדרה הפשוטה, ההסדרה 

 הולכת עם הטקסט של השיר.

זהבי בחר במופגן טקסטים הקשורים 

בעלייה, גופנית ומטאפיזית, והלחין 

אותם בזיקה לסמלי הגבוה והנמוך. 

 סימבוליקה מערבית.מנעד השיר רחב.

 הוא נותן לניגון צביון מודאלי. 

את המחזוריות הפשוטה של הוא מפר 

ממיר אותה במלודיה מתפתחת הניגון ו

 ארוכה.

מושר ע"י זמרים 

פופולריים כנורית גלרון, 

צילה דגן, יהורם גאון 

 ונחמה הנדל. 

טקסי מושר בעיקר ב

" בקיבוצים, "קבלת שבת

בערים, בתנועות הנוער 

  ועוד.

נוטה וקרוב השיר  33%

לשיר האומנותי 

מושר השיר  ממש.

ע"י זמרים 

 ופולריים.פ

מלאו 

אסמינו 

 בר

למרות שלכאורה מדובר בלחן פשוט. 

מנעד השיר רחב, והוא בעל קפיצות 

 מלודיות. יש בו אלמנטים אומנותיים

 

 

 

הטקסט פשוט ואיננו 

 ממושקל. 

מושר  המנגינה עממית.

 בהרבה ערבי שירה. 

מושר ע"י זמרים והרכבים 

פופולריים כעפרה חזה, 

נוטה השיר  67%

 לתחוםבבירור 

 .והפופולרי העממי
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, דקלון, 'הגבעטרון'להקת 

 דודו זכאי, ליאורה ועוד.

זהבי רגיש לטקסט, דבר שבא לידי ביטוי  ניגונים

 ביחס בין ההברות, ההארכות וההפוגות. 

המלודיה המוקפדת, המשלבת אלמנטים 

של ניגון חסידי, מראה על היכולת של 

לחידוש עצמאי. זהבי לשלב בין מסורת 

ת המילים ומייצרת המנגינה מפרשת א

. גם כאן הקווים תתיתחושב רגשית אמ

המלודיים העולים והיורדים משמשים 

בפקיד מטאפיזי המתאר את היחס בין 

הירידה והצמיחה, למשל הקו העולה 

 במילים "עתה הם צומחים ועולים".

 תחושת הפרופורציה של זהבי.

מושר בערבי שירה אצל כל 

 חי השירה שנבחנו.מנ

הושר והוקלט ע"י הרכבים 

להקת וזמרים פופולריים כ

הזמרת , 'גבעטרון'ה

ליאורה, מרגלית צנעני, 

רונית אופיר, יהודית רביץ 

  ועוד.

השיר הינו  100%

רי, אך נוטה לופופ

 לצד האומנותי.

 

 בין האמנותי, העממי והפופולרי כפי שעולה מהממצאים: שירי זהבילהלן הגרף המתאר את מיקומם של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הן אפשר

 יצאנו אט

 אני נושא עמי

 זמר לספינה

ניגונים

 שיר אומנותי

 ירדה השבת

 הליכה לקיסריה
 ארחה במדבר

 שיר פופולרי עממישיר  מלאו אסמינו בר

 החליל
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 רי.פופולבין השיר העממי, האומנותי וה -לסיכום שיריו של דוד זהבי 

ביפו, בארץ  0001ישראלי שצמח מתוך היישוב הארץ הישראלי. נולד בשנת -דוד זהבי הינו דוגמא למלחין ארץ

הוא  ואת 'זמר אהבה קטן' 0026בשנת  'ארחה מדבר'השיר  ישראל. הוא החל את דרכו המוזיקלית כמלחין בהלחנת

נבחנו בעבודתי נכתבו משנות השלושים עד סוף שנות החמישים של שעיקר השירים . 0066בערוב חייו בשנת הלחין 

המאה העשרים.  מהמחקר האנליטי עולה שמדובר במלחין בעל רגישות רבה לטקסט, אשר משתמש בקו המלודי 

ה כדי לייצג סמלים מערביים כגון יקכדי לייצר אנרגיה רגשית. כפי שאומר הירשפלד, זהבי עושה שימוש במוז

ו זהבי הולך בדרך הלחנה הקשורה בחלק משירי. 'אידאת הנדודים', 'החלום', 'הצמיחה' ו'המדבר התרבותי'

שעולה  ,מסורת הניגון החסידישל  והוא ממשיכה יםכפי שנתפס בעיני המלחינים המערבי ל'אוריינטליזם המזרחי'

מנעד צלילי רחב, קו מלודי מתוחכם היוצר מתחים מלודיים בושה שימוש זהבי עאצלו לדרגת תחכום אמנותית, 

נבנים וציורים של הטקסט, במודוסים ואלטרציות, בקישוטיות ומליסמטיות, בהרמוניות מורחבות, במשקלים 

 משתנים, בפוליפוניה פנימית ובחשיבה סטרוקטוראלית תבניתית מערבית.

וע עממיים וקהילתיים כגון: מסיבות חג בעיר ובקיבוץ, ימי זיכרון רבים משיריו של זהבי מושרים בהקשרי ביצ

וערבי זמר. ועם זאת נמצא עיבודים אמנותיים לרבים משיריו המושרים ע"י זמרי אופרה כגון מירה זכאי. גם זמרים 

ריו מהתחום האפור )בעלי איכויות קול וביצוע אמנותיים( כגון: שושנה דמארי ואסתר עופרים ביצעו רבים משי

אמנותיים, אומנותיים ופופולריים. רבים משיריו בוצעו גם ע"י זמרים פופולריים כיפה ירקוני, -בעיבודים קוואזי

 אריק איינשטיין, אילנית, יהורם גאון, שלמה ארצי, אריק סיני, יזהר כהן, אריק לביא, מירי מסיקה ועוד. 

 רבי שירה ואף בטקסים ממלכתיים. ם דרך קבע בעעבודת השדה הראתה שרבים משיריו עדיין מושרי

מעיון בגרף המשולש עולה כי אכן רוב השירים שנבחנו נמצאים בתחום האפור בעצם הגדרתם. הם גם בעלי 

דבר המקרב אותם  –מורכבות קומפוזיציונית ויחס מדוקדק ומערבי לטקסט וגם מבוצעים בעיבודים אמנותיים 

רים בפי עם בערבי שירה ובהקשרי ביצוע המנותקים מביצוע של מוש עממיים בכך שהם  האמנותי, הם גם תחוםל

אומן זה או אחר והם גם מבוצעים ומוקלטים ע"י זמרים פופולריים כשלמה ארצי, יהורם גאון ואריק איינשטיין, 

תחום האמנותי ממש )בשירים כגון: הפופולרי. בחלק מהשירים נמצא קרבה ל תחוםדבר הכורך אותם עם ה

, נמצא קרבה לשיר ה השבת', 'ניגונים' ו'אני נושא עמי'(, ובחלק מהשירים כגון 'מלאו אסמינו בר''החליל', 'ירד

 .והפופולרי העממי

לסיכום העניין נוכל לומר שאכן דוד זהבי הינו מלחין בעל סגנון אישי ייחודי ששיריו שייכים לתחום האפור הן בגין 

הביצוע העממיים והפופולריים של שיריו. כאחד מהמלחינים מורכבות הלחן והיחס לטקסט והן בגין הקשרי 

 הראשונים שנולדו וצמחו בארץ ישראל, שיריו מייצגים דרך חדשה ורעננה בהלחנת שיר זמר עברי.
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 משה וילנסקיסיכום ניתוח השירים של  – .ג'4

ם של זעירא וזהבי וילנסקי הינו מלחין ומעבד מנוסה בעל השכלה מוזיקלית רחבה. הוא נחשב לממשיך דרכ

ואף עיבד רבים משיריהם. וילנסקי פתוח לרוחות המוזיקה הקלה והג'אז הנושבות בעולם ובשיריו הוא 

משלב צורות והרמוניות הלקוחות מעולם זה. וילנסקי כתב עיבוד לפסנתר לרוב שיריו )כפי שמקובל 

בדו על ידו ועל ידי אחרים במוזיקה הקלה של תחילת המאה העשרים בארצות הברית( ורבים משיריו עו

פעילותו המוזיקלית הייתה רחבה וענפה וכללה הלחנה לתיאטרון ולבימה הקלה, עיבודים לתזמורת. 

 סימפוניים, עבודה עם זמרות, כתיבת מחזמר ומוזיקה לאירועים שונים.

 . המובאת להלן סיכום ניתוח השיריםטבלת על מאפייני הסגנון של וילנסקי , נוכל לעמוד מתוך 

  -היחס לטקסט 

טקסטים ארוכים, הכוללים מספר רב של שורות. לעתים הם אינם  במכוון לעבוד עם וילנסקי בוחר

 שתחזיק את הלחן. ימה ליצור את 'הצורה'פזמון, ועל וילנסקי הוטלה המש + מוסדרים כבית

  ויחסי טקסט ולחן, פזמון ובית. )לדוגמא בשיר "הטנדר  לפרופורציהלוילנסקי חוש חזק

 נוסע"(

  וילנסקי  של בית ופזמון כגון ב"שיר ערש נגבי" ועוד,   צורות ברורותבשירים בהם אין

 בונה מהטקסט יחסים מבניים ברורים.

  ,כדי להתאים את  המוזיקלי המשקלומשנה את וילנסקי רגיש מאד לזרימת הטקסט

צריך לצלצל יני', 'הטנדר נוסע' ו'מול הר ס. לדוגמא בשירים: 'לזרימת הטקסט  עצמו

 .פעמיים'

  של המילה, וניתן לראות כיצד ה'טנדר מזמר' בשיר 'הטנדר נוסע',  למצלולוילנסקי רגיש

'אי לי לי' הקשורות לשיר ערש. בשיר  הפזמון מלווה בהברות או כיצד בשיר 'נומה בן'

 .!!'הו שלהבת יהמלים 'ב קת ה'הו' של החייליםר סיני', אנחנו שומעים את זעמול ה'

 חלק מהשירים כתובים כ- dThrough Compose  .דבר הקושר אותם לז'אנר הליד

 .כתוב בדרך זו 'בלדה על מעין וים' השירלדוגמא 

 לקומפוזיציה למלודיה, להרמוניה, לליווי ולתזמור:של וילנסקי היחס 

 רבים, משיריו הוא כתב ליווי לפסנתר רביםל .וילנסקי הוא אומן הליווי והתזמור 

 לתזמורות סימפוניות. תוזמרו על ידומשיריו 

 מהשירים שנבחנו השתמש וילנסקי בהנמכה או הגבהה של  %61 -ב – בעניין המודאליות

. בכך הוא ממשיך את מוכריםבמודוסים הוא עשה שימוש מלא צלילי הסולם. ולעתים 

אצל וילנסקי אנחנו מרגישים פחות את זאת,  עירא וזהבי. עםהקו הארץ ישראלי של ז

 הקשר המודאלי/מקאמי ויותר את הקשר להרמוניה המורכבת בעלת הדרגות השניוניות. 

  את האוניברסאליות והפתיחות וילנסקי אנחנו מוצאים אצל  – לסגנונות אירופאיםקשר

בשיר 'לימון סגנון הסווינג . אנחנו שומעים את שלו למוסיקה שבחוץ ו'למוסיקה הקלה'

 דוגמאות נוספות: שיר , את ההרמוניות המורחבות והצלילים הדיסוננטיים.וצלחת'

 .וסגנון הוואלס ב'שיר ערש נגבי' ,'כלניות' – הארוך הבלדה

 שמצאתי כפי  ,את וילנסקי ליצירת מבנים ארוכים הנקודות הסטרוקטוראליות משמשות

 אצל זעירא.גם 
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  הינם רחבי מנעד ונדרשת מהשרים יכולת קולית. ב  , שיריו של וילנסקיהמנעדמבחינת- 

 מהשירים שנותחו המנעד גדול מאוקטבה.  31%

  וילסנקי משתמש בהרמוניה מורחבת. בחלק מהשירים כגון: "בלדה הרמוניתמבחינה ,

על מעין וים", ובשיר "צריך לצלצל פעמיים" הוא משתמש במודולציה כדי לבטא שינוי. 

דים והיפוכיהם, דרגות רגות הרמוניות מורחבות, ספטאקורבדוילנסקי עושה שימוש 

 שניוניות ומיקסטורות.

  ראה הערתי בעניין הפרוזודי לעיל. – המשקלים המשתניםמבחינת 

  השימוש במוטיבים ריתמיים ובסינקופות משמש את זהבי  בחלק  – צבייםקעניינים

דוגמה בשיר 'מול למהשירים כדי לפתח מוטיבים מלודיים הנסמכים על הצד הריתמי. 

 .הר סיני'

 .חלק משיריו של וילנסקי נושקים לזמר הקל ולשיר המסחרי 

 הקשרי הביצוע

 מושרים דווקא באירועים מסוימים כגון: ימי זיכרון, קבלות  של וילנסקי חלק משיריו

לדוגמא נמצא את השירים 'שיר ערש נגבי', 'הקרב האחרון' מושרים בימי  שבת וחגים.

 .זיכרון

 למרות שוילנסקי עצמו עיבד רבים משיריו לפסנתר ולתזמורת,  – עיבודים אומנותיים

ע"י מיטב המעבדים ביניהם ניתן למצוא את, לשיריו של וילנסקי נכתבו עיבודים רבים 

 , מיכאל וולפה ועוד.  ויזנברגמנחם 

 בועז י, יהורם גאון, איתן מסורכ רבים מהזמרים הפופולריים ביצעו את שיריו של וילנסקי

 שרעבי, ליאורה, להקת הנח"ל ועוד.

  כלומר זמרים בעלי יכולות קוליות גבוהות והגשה  –כמה זמרים מהתחום האפור

יים או אמנות-אמנותית המלווים לרוב ע"י פסנתר או תזמורת בעיבודים קוואזי

 .גולן-יונית שקדאמנותיים,  כשושנה דמארי ו

 מטבלת הסיכום עולים הממצאים הבאים:

שם 

 השיר

שיקולים המעידים על הצד 

 האומנותי

שיקולים המצביעים על הצד 

 והפופולרי העממי

אחוז 

 הביצוע

 סיכום

בלדה 

על מעין 

 יום

 בצורה מעניינתהמוסיקה מבטאת 

על ידי ציור  את משמעות השיר

 המילה בעזרת הקו המלודי.

נושא השיר קשור לרעיונות 

מערביים בדבר 'לידריים' 

 .'נדודים'וה 'כמיהה', ה'זרימה'ה

, של השיר ההרמוניה המתוחכמת

הפיתוח המלודי, המנעד הגדול, 

הקווים הסטרוקטוראליים והליווי 

לפסנתר מצבעים על הצד 

 האומנותי.

השיר הושר גם על ידי שושנה 

דמארי, שמבחינתי היא זמרת 

השייכת לתחום האפור, בגין גון 

בעל אופי של סיפור  יר סטרופיש

משתתף חלקית בערבי  עממי.

מושר ע"י זמרים שירה בציבור. 

איתן פופולריים כיהורם גאון, 

מסורי, בועז שרעבי, ליאורה, 

 להקת הנח"ל. 

נמצא השיר  50%

בתחום האפור, 

עממי הבין 

  לאומנותי.

 

ובגין הביצוע ע"י 

 זמרים פופולריים

ו'אפורים' הוא 

מתנייד גם בתוך 

 הפופולרי. תחוםה
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הקול הייחודי שלה וההגשה 

 שיריה.האמנותית והייחודית של 

צריך 

לצלצל 

 פעמיים

ההרמוניה המתוחכמת, והמלודיה  

מכריעים לכיוון של השיר הרגישה 

האומנותי. בכל אחד מבתי השיר 

וילנסקי מקפיד על שינוי תבניתי 

של המלודיה. הנקודות 

הסטרוקטוראליות בנויות בקפידה. 

בניגוד לבתים, בפזמון אנו מוצאים 

מודולציה מהבית לפזמון המובילה 

לירידה כרומטית מהורמנת היטב, 

וירידה צלילית המביאה לסיום 

ר ע"י וילנסקי השיר תוזמ השיר.

 לתזמורת סימפונית ונבל. 

לשיר יש ליווי לפסנתר הכולל 

 קונטרפונקטית מורחבת.. מנגינה

השיר לא קל לביצוע. ולא מושר 

השיר מוכר בעיקר  כ"כ בערבי זמר.

בשירתה של שושנה דמארי. אציין 

 שגם יונה עטרי שרה את השיר. 

מבחינה פרוזודית, גרסת 

 המלחין לסידור הטקסט הינה

פשוטה ופרגמטית. הלחן חוזר 

שלוש פעמים בכל מחזור השיר, 

ואין שינוי  ביניהם כפי שמקובל 

 בשיר האומנותי.

נמצא השיר  33%

בתחום האפור, 

 הפופולריבין ש

 לאומנותי.

הצגה בתיאטרון נכתב עבור השיר  כלניות

"המטאטא" לביצוע של 

 זמרת/שחקנית בעלת יכולת

 .שושנה דמארי –שירתית 

הרמוניה ה . רחב השיר הינו מנעד

היא כוללת מורכבת ושל השיר 

עם הולחנה מלודיה ה מודולציות.

 נקודות סטרוקטוראליות מובנות.

עיבוד אומנותי לפסנתר  ישלשיר 

 ולתזמורת.

מעניינת העובדה שוילנסקי עיבד 

את השיר בכל פעם בטרנזפוזיציה 

נמוכה יותר, כדי להתאים אותו 

עשה נמוך לקול של דמארי שהלך ונ

 יותר עם השנים.

 ת של השירהפרוזודי ההסדרה

הלחן של . הינה סטנדרטית

הבתים והפזמון חוזר שלוש 

 פעמים ללא שינוי.

בגלל מורכבות השיר הוא לא 

מושר פעמים רבות בשירה 

בציבור. עם זאת פזמון השיר 

מוכר בקרב קהל גדול של 

 אנשים ומזדמר על ידו.

השיר מושר גם ע"י זמרות 

תיכוניות -פופולריות ואפילו ים

ירדנה  ,כגון חווה אלברשטיין

זהבה בן. עם זאת הוא רזי וא

מוכר בעיקר בביצועיה 

המפורסמים לשיר של שושנה 

 דמארי.

נמצא השיר  50%

בתחום האפור, 

מי עמהבין 

 לאומנותי.

סימוכין נמצא גם 

רי צד הפופולל

מצד ההשמעות 

וההקלטות ברדיו 

למרות שאין שלו 

הרבה ביצועים לו 

 בערבי השירה.

בנויה בצורה של השיר המלודיה  נומה בן

פשוטה, אולם הנקודות 

הסטרוקטוראליות של משאירות 

את המאזין במתח, שכן הבית השני 

והפזמון אינם מסתיימים על 

הפינאליס. נמצא הקפדה על 

נקודות סטרוקטוראלית, בעניין 

ההרמוני, עיון בתווי השיר 

י לפסנתר או הרשומים עם ליוו

בגרסה התזמורתית אנו מוצאים 

מדובר בשיר ערש הבנוי בצורה 

 פשוטה על טטרמטר טרוכאי

כפי שמקובל בהרבה שירי 

 ילדים. 

של השיר מורכב הטקסט 

מסיפורים פשוטים לכאורה 

 מהווי הכפר/הקיבוץ.

הטקסט וילנסקי מסדיר את 

בצורה פשוטה וללא חריגות 

 מיוחדות. 

השיר נמצא  17%

בנקודת מבחן, 

האם מדובר בשיר 

ערש בעל אופי 

עממי בגלל צורת 

והמבנה הלחן 

שמא , או הפרוזודי

השיר אכן שייך 

לתחום האפור 

בזכות העיבוד 
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עולם מלא בהרמוניות 

ים כחריפות/דיסוננטיות ובמהל

 קונטרפונקטיים מתוחכמים. 

השיר זכה לביצועים אומנותיים גם 

לא מפרי עטו של  בעיבודים אחרים

  .וילנסקי

 .לפסנתר 

נראה שהוא עומד 

אמצע בין השיר ב

העממי לאומנותי. 

)ובוודאי איננו 

 (.פופולריבצד ה

הטנדר 

 נוסע

השיר איננו פשוט להלחנה מפאת 

ריבוי בתיו ומילותיו. ווילנסקי 

לנקודות נדרש בשיר 

סטרוקטוראליות ברורות, 

ודית ומנעדית, להתפתחות מל

 . וילנסקי פזמון קליטויצירת 

משתמש בשיטת הלחנה המשכית 

הנוגעת במאקמת ובלחן מתמשך 

צלילי רסיטאציה. ומתפתח על 

המודוס יוצר אצל המאזין קשר עם 

 צלילי המדבר הבדואי. 

 

עשיר מבחינה הרמונית השיר 

בדרגות משתנות העוברות 

וההתאמה מינוריזציה לפי הצורך 

 וס.למוד

ההסדרה של מבחינה פרוזודית, 

שני הבתים הראשונים הינה 

פשוטה ומתקבלת. וילנסקי מסדיר 

היאמבי בעזרת ההקסמטר את 

קדמה תלת הברתית שלאחריה 

רצף הברתי והפוגות. בבית השלישי 

שתי השורות הראשונות שינוי. חל 

מסודרות בשני המסטיכים שווים 

של טרימטר יאמבי. אולם הייחוד 

הינו הסינקופה שלפני בצורה 

המלים היוצרת תחושה של 

הפתעה. החלק המעניין ביותר 

הפרוזודית הינו הפזמון מהבחינה 

בו משתמש וילנסקי באופרציות של 

אותו הזזות סינקופטיות והופך 

 מתרוננת של נסיעת הג'יפ.  לחגיגה 

הליווי האומנותי בפסנתר מושך 

 רחב. מנעדיותר לכיוון האומנותי. 

השיר פופולרי, אך קשה לשחזור 

 ע"י המאזין.

השיר כמעט ואינו מבוצע בערבי 

 שירה בציבור.

השיר מוכר כיום בעיקר 

בגרסאות המוקלטות שלו והוא 

בוצע ע"י אסתר גמליאלית, 

עפרה חזה, שושנה דמארי, יונה 

עטרי ואף הלהקה העכשווית 

 "הגרובטרון".

 

הגוון הקולי הרגיל בשיר הינו 

של "זמרת תימניה" )רוב 

הזמרות המוזכרות לעיל הינן 

 בנות העדה היהודית תימנית(.

גוון קול זה מושך לכיוון השיר 

 העממי. 

 

הצורה של השיר קשורה יותר 

ות ומחזלתחום השיר הפופולרי 

 הזמר.

השיר נמצא  17%

בתחום האפור 

רי בין הפופולש

 לאומנותי.

לימון 

 וצלחת

של השיר הינה רמוניה הה

שלו מלודיה וה מתקדמת.

מתוחכמת עם נקודות 

כמעט  סטרוקטוראליות ברורות.

 איננו נמצא בביצוע בערבי זמר.

 השיר מוכר בעיקר ביצועים של 

, יונה עטרי ואילי גורליצקי

אולם הוא הושר גם ע"י אמנים 

פופולריים עכשוויים יותר 

כשלמה ארצי ונורית גלרון 

 קרוב השיר  17%

 לתחום השיר 

 רי.הפופול
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) BrahmsJohannes - הליד נמצא שירי ערש, כמו בשיר הערש הנדוש של ברהמס חשוב לציין שגם במסורת  5

Op.49 No.4 Wiegenlied ) .שהפך לעממי ואפילו לתעשייתי   

ובביצועם של גידי גוב ונורית 

 גלרון.

קשור לסוינג השיר  מקצב

 ולעולם הקברט והג'אז.

שייך לתחום המוסיקה הקלה 

הצורה של השיר  המערבית.

קשורה יותר לתחום השיר 

  הפופולרי ומחזות הזמר.

הקרב 

 האחרון

של  למרות "מרובעות" הצורה

, וילנסקי מתמודד יפה עם הטקסט

השינויים במשקל הפורוזודי 

 הטרוכאי ליאמב. ובמעבר בין 

השיר פותח בהלך רוח רומנטי 

נוסטלגי, ועובר  לסגנון צבאי נמרץ. 

בין הלך הרוח המעבר בחלק ג' 

הממשיך את הפזמון לסוף 

 המהורהר מעניק לשיר את ייחודו. 

המנעד של השיר רחב והוא איננו 

 קל לשירה.

מושר ברב המקרים  השיר איננו

 בשירה בציבור.

מוקפדות, המלודיה וההרמוניה 

והליווי לפסנתר/לתזמורת עשיר 

בקווים קונטרפונקטיים וברעיונות 

 הרמוניים. 

השיר שומר על צביונו ה"עממי" 

בפזמון ובזה שהוא מושר בערבי 

 זמר וימי זיכרון.

השיר הושר והוקלט ע"י שושנה 

הגבעטרון ורונית דמארי, 

 אופיר.

השיר נמצא  17%

בתחום האפור, 

 מתקרב לאומנותי

אך קשור גם 

להקלטות של 

 אמנים פופולריים. 

 גם  קשורהשיר 

לפן העממי בפזמון 

ובתפקיד שלו 

 בימי זיכרון.

היו 

 זמנים

מבחינה מלודית הרמונית, וילנסקי  

סטרוקטוראלי -יוצר מתח מלודי

המגיע לפורקן בפזמון בבתים 

  סוחף. 

 מנעד רחב.

בוצע ע"י זמרים מקצועיים בליווי 

 סימפוני. 

הליווי בפסנתר )שכנראה קדם 

התזמורתי( מושך אותו עוד לעיבוד 

קצת לתוך השטח האפור. הפתיח, 

ביד הובלת הקולות, החיקויים 

שמאל, והרמזים למבנים 

הסטרוקטוראליים מדגישים אף 

 האומנותי.הם את הפן 

שירה השיר מקובל מאד בערבי 

 בציבור.

הוא הושר והוקלט ע"י אמנים 

מהתחום האפור כשושנה 

דמארי ויפה ירקוני )במושגים 

מודרניסטיים של מהות -הפוסט

שירה אמנותית פופולרית בת 

יים ימינו(, ושל אמנים פופולר

וים תיכוניים כאילנית, שמעון 

 ישראלי ושרית חדד.

ההקפדה על  67%

מלודיה 

מתוחכמת, 

הרמוניה 

מתפתחת והעברת 

המסר של השיר, 

משייכים עדיין 

תחום 'לאת השיר 

נטייה עם  'האפור

חום הזמר קלה לת

העממי ולבלדה 

 העממית.

גם נמצא קשר 

 לתחום השיר

 .פופולריה

שיר 

ערש 

 נגבי

המלודיה של השיר בנויה בצורה 

, תוך שימוש במודאליותגלית 

המהורמנת בצורה מתוחכמת 

ומלווה בפסנתר בדרך אומנותית 

מדובר בז'אנר שלכאורה משויך 

 5שיר הערש –לשירי עם 

 .מושר בהרבה ערבי שירה

 

השיר נמצא  67%

של  בתחום האפור

השיר העממי 
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 ביותר. 

ההסדרה הפרוזודית אמנם פשוטה, 

אך תשומת הלב של וילנסקי 

לפרטים הקטנים, לחלוקה לשלוש, 

להפתעה בסוף הפזמון בהזזת 

המילה בפעמה אחת לפעמה חלשה 

הדוק ב"מדריגליזם" של ובטיפול ה

החייאת ופרשנות הטקסט, מצליח 

וילנסקי לייצר שיר בעל מאפיינים 

 הנוטים לתחום האומנותי. 

השיר הושר והוקלט גם ע"י 

זמרים פופולריים כבועז שרעבי, 

אריק סיני, נתנאלה, אריק 

איינשטיין, הגבעטרון ורונית 

 אופיר.

נוטה ו הפופולריו

 לאומנותי.

 

מול הר 

 סיני

וילנסקי משתמש בשינויי משקל 

  וסינקופטיות לעצב את השיר.

 ש לטקסט.וילנסקי רגי

 הוא יוצר מקצב מפעים.

השיר בנוי עם מודאליות והרמוניה 

 מתוחכמת.

 

 שיר פשוט וריקודי.

 מושר בהרבה ערבי זמר.

 

השיר הושר ע"י זמרים 

פופולריים כירדנה ארזי ונחמה 

 –הנדל. וע"י הלהקות הצבאיות 

להקת הנח"ל ולהקת פיקוד 

 צפון.

למרות הנטייה  67%

שלו לצד שירי 

הזמר העממיים 

והריקודיים, 

התחכום 

הקומפוזיציוני , 

המלודי וההרמוני, 

ממקם אותו עדיין 

בתחום האפור 

שבין האומנותי 

י עם נטייה לעממ

לכיוון העממי 

 רי.והפופול
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בין האמנותי, העממי והפופולרי כפי שעולה  שירי וילנסקילהלן הגרף המתאר את מיקומם של 

 מהממצאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 רי.פופולבין השיר העממי, האומנותי וה -לסיכום שיריו של משה וילנסקי 

.  וילנסקי מתגלה כמלחין בשל 0030-0043רוב השירים של וילנסקי שבחרתי לנתח לקוחים מהשנים שבין 

התיאטרון, בעל מעוף קומפוזציוני מערבי וידע מורחב. הוא בקי בסגנונות השונים ועיניו נשואות לו לעולם 

הקברט, הג'אז והסווינג. ברוב השירים שבחרתי לבחינת התחום האפור, וילנסקי מתמודד עם טקסטים 

קליטים. מעניינת העובדה  והוא מצליח בדרכים שונות לייצר 'להיטים' ארוכים בעלי שלושה בתים ופזמון,

גבוהה כשיריהם של  העולה מעבודת השדה, שהשירים שנבחנו ברובם אינם מושרים בציבור בתדירות

נראה שכן, אולם יש להוסיף לזאת את שלהם?  זהבי! האם עובדה זו נובעת ממידת 'האומנותיות'זעירא ו

הרבה מהשירים נכתבו עבור תיאטרון, להקות צבאיות וזמרים בעלי יכולת ווקאלית גבוהה. אף העובדה ש

גבוהים. נוצר  כולת 'קשב וזיכרון'יהטקסטים הארוכים והמנגינות המורכבות דורשות מאלה הבאים לשיר 

מצב שבו שיריו של וילנסקי הינם פופולריים ומושמעים באמצעי המדיה המתפתחת בארץ ישראל, אולם 

לא כולם מושרים בפי עם. פעמים רבות האנשים זוכרים את הביצוע המיוחד של שושנה דמארי או זמר/ת 

בעצמם  את כל השירנינים, אך בפועל אינם שרים אחרים, ובוודאי זוכרים גם זוכרים את הפזמונים המר

או שהם שרים רק את הפזמונים. בנוסף לכל אלו שפתו ההרמונית מלודית של וילנסקי הינה מורכבת, ורוב 

שיריו "דורשים" נגן מלווה בעל שמיעה הרמונית ויכולות מוזיקליות גבוהות. ואכן, בניגוד לשיריהם של 

י זכו לעיבוד פסנתרני מפורט שיצא תחת ידו של המלחין. שירים רבים אף זהבי וזעירא, שיריו של וילנסק

 שיר פופולרי עממישיר 

 בלדה על מעין וים

 היו זמנים

 נומה בן

 לימון וצלחת

 הקרב האחרון

מול הר סיני

 צריך לצלצל פעמיים

 שיר ערש נגבי

 כלניות

 הטנדר נוסע

 שיר אומנותי
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ולכן הנטייה למיקום שיריו של  זכו לעיבודים מקוריים עבור זמר/ת המלווים בתזמורות סימפוניות.

 וילנסקי הינה לכיוון האמנותי והפופולרי ופחות לכיוון העממי.

 :הגרפיםהמלחינים בעזרת השוואת שלושת 

 

שלושת הגרפים של המלחינים עולה כי רוב השירים שבחרתי לבחינת התחום האפור אכן  מהשוואת

והפופולרי. בנוסף ניתן להצביע על כך, שלמרות החפיפה המרובה בין -עממי-נמצאים במרחב שבין האמנותי

תחומי ההשתרעות, אצל כל אחד משלושת המלחינים מסתמנת נטייה משלו: וילנסקי נוטה יותר מאחרים 

 לעבר האמנותי. -, זעירא נוטה מעט יותר לכיוון העממי וזהבי פופולרייוון הלכ
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נמצאים במרכז המשולש, כלומר, לשירים יש איכויות זעירא מרדכי מהגרפים עולה שרבים משיריו של 

הקרוב לאמנותי, אולם בו בזמן הם  תחוםאמנותיות והקשרי ביצוע אמנותיים בגינן ניתן לשייכם ל

מאד כשירי זמר המושרים )גם כיום( בערבי שירה בציבור ובאירועים קהילתיים. בהקשר קובלים מ

הפופולרי, רבים מהשירים של זעירא הוקלטו ע"י זמרים פופולריים וזמרים מהתחום האפור )בעלי איכויות 

ום קוליות גבוהות, ייחודיות קולית והגשה אמנותית( ושודרו ברדיו ובטלוויזיה ומכאן שיוכם גם לתח

טי השיר האמנותי בגין הניתוח האנלי תחוםמשיכה ברורה ל מצאתי הפופולרי. בחלק מהשירים של זעירא

מבוצעים בעיקר ע"י מבצעים מקצועיים ומושרים פחות בצורה עממית.  והקשרי הביצוע, ואכן שירים אלו

ם כדוגמת השיר לא כשירים אמנותייניתן גם למצוא אצל זעירא שירים שקל להגדירם כשירים עממיים ו

-עממי-אני מוצא שחלק מהשירים נמצאים במרכז המשולש שבין האמנותי זהבידוד אצל . 'חולצה כחולה'

ניתוח האנליטי בעבודת המחקר האמנותי כפי שמצאתי ב תחוםובים ממש לוהפופולרי וכמה משיריו קר

מושרים  ,לשיר האמנותיומהקשרי הביצוע האמנותיים. מעניינת העובדה, כי כמה מהשירים הקרובים 

 . שירים אלוטקסים וימי זיכרון כדוגמת: השיר 'הליכה לקיסריה' ו'אני נושא עמי'דווקא בהקשרים של 

קר מבוצע בעי השיר 'ירדה השבת' ים מעל גלי האתר בימים אלו.לרוב בימי זיכרון ומושמע יםמבוצע

י שבת, הלחן של השיר 'ארחה במדבר' מר עברי לפנשל תוכניות ז בקבלות שבת ציבוריות ובשידורי רדיו

משפחות בישראל. אני מוצא שהשיר 'מלאו אסמינו  בטקסי ליל הסדר אצל הרבה מושר למלים 'קדש ורחץ'

בהקשרים של שירי חג כגון מסיבות 'חג , והוא אכן מושר פעמים רבות דווקא קרוב יותר לשיר העממי בר'

כם ולומר ששיריו של דוד זהבי כמו גם שיריו של זעירא ולכן אוכל לס בקיבוצים ובבתי הספר. השבועות'

 נמצאים במרכז התחום האפור אם כי יש להם נטייה גדולה יותר לתחום האמנותי.

ביצועים והקלטות  ו בגין ביצוע השירים בעבר בתיאטרון,למרות הפופולריות של שירי ,משה וילנסקילגבי 

שירים מהשע"י זמרים פופולריים, אני מוצא  ריםהמוש ברדיושל להקות צבאיות והשמעות של שיריו 

ריו מושרים פחות בערבי שירה בציבור ולכן הם מצויים פחות בהקשרים של שירה ישששבחנתי עולה, 

ששירים שמטבלאות השוואת התקבלות השירים שערכתי בקרב מנחי השירה עולה חשוב לציין  עממית.

שרים בדרך קבע בערבי שירה בציבור מו ו'זוהי יפו'כגון 'חסקה', 'הורה ממטרה' אחרים של וילנסקי 

סווגו כשירים פופולריים הן בגלל שהם  שבחנתי חלק מהשירים ובהקשרים אחרים של שירה עממית. 

"כלניות" מזוהים עם זמר השיר מוקלטים ומבוצעים ע"י זמרים פופולריים )עד כדי שחלק מהשירים כגון 

קשר  אית.שורים למסורת המוזיקה הקלה האירופאית והאמריקמסוים כשושנה דמארי( והן בגלל שהם ק

ה של השיר, צורת הליווי הפסנתרני כפי שנרשם ע"י וילנסקי ובגין השפה לצורת ההבני זה קשור

חלק משיריו  השיוך לז'אנרים של מוזיקה קלה של ג'אז וסווינג.בגין ו ,ההרמונית והריתמית ,המוזיקלית

והם מושרים גם כיום בעיבודים אמנותיים לפסנתר ולתזמורת האמנותי, של וילנסקי קרובים ממש לליד 

לעומת זאת עשרות  מעבדים אחרים כמיכאל וולפה ואילן מוכיח.גם ע"י כפי שנכתבו ע"י וילנסקי עצמו ו

משיריו של וילנסקי יצאו לגמרי מהתחום העממי והם שייכים רק לתחום הפופולרי והנוסטלגי של העבר, 

יום בשנת תשע"ג במסגרת תוכנית הטלוויזיה הפופולרית "בית ספר למוסיקה" בה ילדים והראיה לכך שה

מבצעים "שירים ישראליים" קאנוניים, נמצא ביצוע של שירים של זעירא וזהבי, אולם לא נמצא אף שיר 

 של וילנסקי.
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 ייחודיותו של השיר הארץ ישראלי והתחום האפור

 באה לידי ביטוי בכמה עניינים.  לי שבחנתיהארץ ישרא השיר של במקרה הייחודיות

 למטרות יומי פונקציונאלי עממי עבור העם -יום כחומר לשמש במטרה השירים נכתבו

הם  . ציוניים"-שימוש בטקסים הקשורים למחזור החיים ומחזור השנה ה"לאומיים

כשירים או עיבודים  נכתבו  לאהם עממיים והשירים די לשייכם לסוג הנכתבו מראש כ

  .מות הקונצרטיםילב" אמנותיים"

  זוהי תופעה ייחודית של כתיבת שיר עממי הקרוב באיכותו לשיר האמנותי של המאה

מאה העשרים. הקשרים לאומיים אידאולוגיים בדווקא בהתשע עשרה אולם הוא מופיע 

מאה העשרים ואף הדרך בה כותבים ליד אמנותי בהדרך בה השירים כתובים איננה לפי 

 ורה ברובה לשירים הפופולריים המערביים.איננה קש

 תהליך ה'לידריזציה' של הזמר העברי 

למרות שגם בארצות אחרות אנו מוצאים מלחינים מן התחום האפור כגון סטיבן פוסטר 

של "לידריזציה" של השיר הארץ ייחודי בישראל אנו מוצאים תהליך האמריקאי, דווקא 

דבר זה בא לידי ביטוי בצורות . אמנותי בו השיר העממי מקבל טיפול כשיר ישראלי

 שונות:

i. כחומר לעיבוד אמנותי  העברי מלחינים ומעבדים אמנותיים משתמשים בשיר

 כליד ממש ואף כחומר גלם ליצירות אינסטרומנטליות.

תופעה זו נמצא גם בסמוך לכתיבת השירים: בשנות השלושים, 'הקרן הקיימת' 

ומלים של שירים שנכתבו ע"י מלחיני  שלחה ליהודי התפוצה גלויות עם תווים

היישוב. בעקבות זאת, יזם המוזיקולוג הנס נתן פנייה למלחינים אומנותיים 

של המאה העשרים כדריוס מיו, קורט וייל, ואהרון קופלנד לכתיבת עיבודים 

. התופעה חוזרת כיום בעיבודים של 0030לשירים אלו. השירים הודפסו בשנת 

 נחם ויזנברג, אילן מוכיח ומיכאל וולפה.מלחינים בני זמננו כמ

ii.  העם והילדיםמוסדות החינוך הממלכתיים פועלים להשרשת הזמר העברי בפי 

וזאת ע"י שיעורים וקונצרטים הנערכים בבתי  .מסורתי כחומר תרבותי אמנותי

 הספר ובקיום מפגשי מקהלות השרים שירים ישראליים בעיבודים אמנותיים.

iii. ליים בישראל כדוגמת האקדמיות למוזיקה, המכללות מוסדות החינוך המוזיק

והאוניברסיטאות השונות מעבירים קורסים אקדמיים בחקר השיר העברי 

ובכתיבת עיבודים אמנותיים לשיר העברי )כדוגמת הקורסים בעיבוד שיר 

ישראלי אמנותי לפסנתר בהנחיית פרופ' מנחם ויזנברג ועיבוד שיר ישראלי 

מיכאל וולפה הניתנים מדי שנה באקדמיה למוזיקה  לתזמורת בהנחיית פרופ'

כמו כן נמצא כנסים העוסקים בחקר השיר הישראלי כגון ולמחול בירושלים(. 

הכנס השנתי הנערך בבר אילן ע"י טלילה אלירם "מי אני שיר ישראלי", וערבי 

 "שירי המשוררים" הנערכים באוניברסיטה העברית.

iv.  התזמורות הסימפוניות והפילהרמוניות הישראליות מבצעות שירים עבריים

מיוחדות המוקדשות לכך. בעיבודים תזמורתיים אמנותיים במסגרת תוכניות 

 ומבוצעות ע"י אותם מבצעים ומנצחים ,זוכות למקום של כבוד יצירות אלה

. תופעה זו הינה ייחודית המשמשים בביצוע מוזיקה קלאסית אמנותית

לישראל וקשורה קשר ישיר לחומר המוזיקלי המבוצע. בחו"ל נמצא הבחנה 

ברורה בין תזמורות המבצעות מוזיקה קלאסית "גבוהה" לתזמורות המבצעות 
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לתזמורת עצמם בחו"ל יש שם שונה  .(pops orchestras) מוזיקה פופולרית

זמורות המבצעות מוזיקה ולמרות שלעתים אותם הנגנים משתתפים הן בת

קלאסית והן בתזמורות המבצעות מוזיקה פופולרית, המנצחים לרוב שונים 

גם קהל היעד שבא לאירועים אלו בהן התזמורות  וההפרדה נשמרת בהקפדה.

מבצעות זמר עברי הינו זהה ברוב המקרים לקהל שבא לשמוע יצירות 

  קלאסיות.

v. ן בהפצת זמר עברי 'גבוה'. בראשית גופים ממשלתיים וציבוריים תומכים במכוו

שידורי הרדיו הושם דגש על שידורים של מוזיקה עממית גבוהה, ובהמשך 

שידורי הרדיו והטלוויזיה, רשות השידור קיימה תחרויות כגון "פסטיבלי 

הזמר" הראשונים ו"ערבי שירי משוררים" בהם ניתן למצוא נטייה לתחום 

גם כיום רשות  העיבודים האמנותיים.האפור בגין רמת הטקסטים, המוזיקה ו

השידור הישראלית משדרת תוכניות רדיו וטלוויזיה המדגישות את הפן 

הייחודי והאמנותי של הזמר העברי.  הספרייה הלאומית המחלקה למוזיקה 

והפֹונֹוֵתיָקה הלאומית )"ארכיון הצליל הלאומי"(,  מקיימת בקביעות 

ועיבודים אמנותיים בביצוע זמרים  קונצרטים אמנותיים המשלבים זמר עברי

שונים, מקהלות, ותלמידי האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. בנוסף, הם 

הספרייה הלאומית מקיימת הרצאות העוסקות בחקר הזמר העברי, ומפיקה 

תקליטורים מאוצר ההקלטות הפונותיקה הלאומית. מוזיאונים ועמותות 

ממי של הזמר העברי, כגון "יד בן ע-שונות מדגישות את הפן הפולקלוריסטי

צבי", "מוזיאון התפוצות", "מוזיאון הפלמ"ח" ועמותות הקשורות להפצה 

" ועוד  המקדמים את 8, "הזמנה לפיוט7, "שירונט"6באינטרנט כ"זמרשת"

הזמר הישראלי בכלל ואת הזמר הישראלי המוקדם ובנוסף את הפיוט והשיר 

ם מודגש הפן העממי, נמצא שחלק המסורתי והחסידי. למרות שבמקרים רבי

מהגופים גם מדגישים את הצד האמנותי של השירים, למשל באתר 'זמרשת' 

ניתן למצוא מאמרים מחקריים העוסקים בחקר השיר הישראלי על רבדיו 

 השונים.

כל אלה מצביעים יחדיו על שיוכו של הזמר העברי לתחום האפור בו האמנותי, 

 בזה.העממי והפופולרי משתלבים זה 

הינם  וישראליים שנוהגים בהם ככאלה, שירים אל "ליד"שיש לנו רפרטואר של שירי  מהאמור לעיל עולה

ומועברים בעל פה כשירים  ומאידך הם מושרים בציבור, מורכבים ואמנותיים מחדייחודיים בזה שהם 

השיר הארץ לד, ואכן, כפי שכותב אריאל הירשפ .ובשידור ובהפצה מסחרית כשירים פופולריים עממיים

ישראלי הינו מייצג של יצירה אמנותית ייחודית בנקודת זמן חשובה ומיוחדת בחיי העם היהודי החוזר 

בכך שהוא מבטא הכרתיים בחברה -לארצו. הוא חתרני ומאפשר את קיומם של רבדים תפישתיים תת

ירה אמנותית כנה רגשות עלומים וכואבים שאינם מוצגים מעל לפני השטח. ומעל לכל, הוא מבטא יצ

 ועמוקה של יוצרים שכתבו 'שירי עם' בהם ניתן למצוא רבדים ייחודיים של עומק, יצירה וגעגוע. 

  

                                                      
6 http://www.zemereshet.co.il/ 
7 http://shironet.mako.co.il/ 
8 http://www.piyut.org.il/ 
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 לסיכום

 ול"פופולרי" " ל"עממי"אמנותישעצם התיחום שבין ה"עבודת המחקר מאשרת את נקודת המוצא שלי 

איננו מספיק כדי לסווג שירים לקצה זה או אחר, ויש צורך בהרחבת טווח ההגדרה כדי לכלול הרבה שירים 

לתחום זה קראתי ה"תחום האפור".  התחומים הללו. אחד משלושתשאינם נמצאים באופן מובהק ב

כלומר גם כתחום ממצע בין שני התחומים הראשונים בעבודתי מתברר כמו כן שהתחום הפופולרי משמש 

האמנותי, ויש שירים  תחוםהעממי ל תחום. יש שירים שתחום זה מושך אותם מהה"אמנותי" ו"העממי"

 שנמשכים ע"י התחום הפופולרי בכיוון ההפוך. כלומר, מהתחום האמנותי לתחום העממי. 

ם השירים עצמ. של הרפרטואר שבחנתי את איכויותיו ואת ערכו האמנותיאפיינתי במסגרת עבודת המחקר 

הבחינה האנליטית הצביעה על  האמנותי, העממי והפופולרי. –דקודים ולש בעל שלושה קמוקמו בתוך מש

כך שלרבים מהשירים יש איכויות "אמנותיות" המקרבות את השיר הישראלי  במיטבו לליד כפי שהופיע 

ת במאה התשע עשרה. הקשרי הביצוע האמנותיים של השירים ע"י זמרי אופרה וליד מעל בימו

של השירים הקשר הנחתי בדבר את  זקויהקונצרטים, בעיבודים לפסנתר ולתזמורת ובהגשה אמנותית, ח

של השירים בהקלטות ובביצוע של זמרים פופולריים, קשרו  הפופולרייםהקשרי הביצוע האמנותי.  תחוםל

ים בקשר בל קשור ים עצמם,עם זאת, עבודת השדה הצביע על כך שהשיר"הפופולרי".  תחוםאת השירים ל

 למסורות העממיות של המסירה בעל פה והשירה בציבור. ינתק

והפופולרי אליו משויכים שירי זמר -העממי-עולה מהאמור לעיל, שאכן יש "תחום אפור" שבין האמנותי

מצאתי שלא רק השירים עצמם נמצאים בתחום  במהלך העבודה ישראליים של מלחינינו הדגולים. אולם

רבים מהמבצעים עצמם שייכים לתחום האפור. לרבים מהמבצעים איכויות וחינים המלאלא גם האפור, 

קוליות ייחודיות, אתניות והכשרה קולית "מערבית" ועם זאת הם שרים שירי עם. ובין גדולי המלחינים 

שלנו, אנו מוצאים מלחינים בעלי קול ייחודי ויכולות קומפוזיציוניות גבוהות המלחינים שירים ישראליים 

האפור בכך שהיא מערבבת "שירה השירה בציבור עצמה נמצאת בתחום בנוסף,  נמצאים בתחום האפור.ה

עבודת המחקר בציבור" עם "מופע" כשההיבט של מופע בא לידי ביטוי בעירוב של כוחות מקצועיים. 

מצביע על תופעה מוזיקלית ייחודית ישראלית בנקודת זמן מיוחדת בימים של טרם המדינה והקמת 

להשלמת התמונה ה"אפורה" של הזמר העברי דרושה התבוננות במלחינים וברפרטוארים נוספים  מדינה.ה

 ואף במבחר שירים רחב יותר של אותם מלחינים תוך שימוש במתודה דומה.
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 ביבליוגרפיה

 

מאחר שהספרות בנושא 'השיר העממי באירופה' הינה רחבה ועצומה, אני ממקד את הביבליוגרפיה ב'זמר 

 עם' ישראלי. ביבליוגרפיה מקיפה בתחום ה'מוסיקה העממית' ניתן למצוא בספרו של פיליפ בוהלמן :  

Bohlman, Philip, The Study of Folk Music in the Modern World, Bloomington, Ind, 1988 

 

 יה בעברית:פביבליוגר

 .  קתדרה", 8491-8111"הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בא"י  יתמרזהר, א-אבן

 .814-861עמ'  .8411 )תש"ם(,

 .8491 אביב-, המרכז לתרבות, תלהשיר הארץ ישראלי אדל, יצחק.

 ברלין-, דביר, ת"אא ,העברית מהותה יסודותיה והתפתחותההנגינה תולדות  אידלסון,  אברהם צבי,

 תרפ"ד.

 .8419 נהוי-, בנימין הרץ, ירושלים, ברליןאוצר נגינות ישראל א' נגינות יהודי תימן -----

 .8498 לרבנים, סינסינטי, אוהיו, ארה"ב , בית המדרששירי תימן -----

 תרפ"ב. , כלל, ברליןצלילי הארץ -----

לרי בסוף המאה והווצרותו ומשמעותו של רפרטואר מוסיקלי פופ –ישראל -שירי ארץ" .אלירם, טלילה

 .אילן(, תשנ"ה-אוניברסיטת ברעבודת גמר, , "העשרים

 .1116 , אוניברסיטת חיפהשירי ארץ ישראל, היבטים מוסיקליים וחברתיים בוא שיר עברי: -----

 .אביב, תשי"ז-תל, מחברות לספרותהוצאת , עיר היונהנתן. אלתרמן, 

 תרצ"ח.  ,אביב-תלהקיבוץ המאוחד,  ,כוכבים בחוץ -----

נ"ח,  מאזניים, "על מלחינים ועל המוסיקה שלהם בתל אביב הישנה –רק צליל אחר ההמולה " אסף, עודד

  .66-64' מ, ע(8419) 8-1

 .1181אביב. -ת ארצי, תלו, סל תרבעל שירת משוררים והלחנתה המוזיקה לפני הכל: -----

   ,ר לפילוסופיהדוקטו ", עבודת8414-8496אביב : בשנים -סיפורי טקסים וחגיגות בתלספיר, נילי. "-אריה

 .8441האוניברסיטה העברית בירושלים, 

, אביב בשנותיה הראשונות-עיצובם של תרבות וחינוך עירוניים : סיפורי טקסים וחגיגות בתל -----

 .אביב תשס"ו-תל , אביב-אוניברסיטת תל

מחקרי ירושלים בפולקלור   ,]תדפיס אלקטרוני[ "אביב: פורים בעיר העברית הראשונה-קרנבל בתל"  -----

 ., כרך כ"ב יהודי

 . 88-89' מ, ע(8461) 1 דוכן, "השיר הדתי בפי הציבור החילוני. "בתיה ,באיאר

 .19-19'  מ, ע(8461), המכון למוסיקה ישראלית  זמורה "התהוותו של 'מקאם' בשיר הישראלי", -----

איתן, אבי. "השטייגער 'אהבה רבה' בהופעתו במוסיקה הכליזמרית במחצית הראשונה של המאה -בר

 .1119(, עבודת גמר, האוניברסיטה העברית, ישראל ובארה"ב"-העשרים בארץ
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גולדמן, כרמלה. "שטייגר 'אהבה רבה' בנוסחי תפילות, בחזנות, בשירי חסידים, ובזמר עם אצל יהודי 

 (816. )עמוד 8448אביב, -מזרח אירופה", עבודת גמר, אוניברסיטת תל

Ad: Israel -Min, 'מנעד'מאמר מקוון ב"מוסיקה קלאסית והזמר העברי לתולדותיו", ג, יוסף. גולדנבר

Studies in Musicology Online (.2005עורכת: עדינה פורטוביץ ), 4, גיליון 

 .ירושלים ,, יד בן צבי(תשס"ד) 888חוברת  קתדרה, קפותה של שלילת הגולה בזמר העברי""השת ------

ג  איגוד, "זיקות והבדלים בין רפרטואר שירי ארץ ישראל המזרחיים לרפרטואר המזרחי החדש" ------

 .981-998(, עמ' תשס"ח)

 , 169-148 הרי. 'הניגון והשיח, דרכו של אלתרמן בשיר הספרותי ובפזמון המושר', עמ' ,גולומב

 .8414, אביב-תל, הוצאת הקיבוץ המאוחד ,פורת-זיוה בן, עורך ליריקה ולהיט

, המוזיאון וספרית אמלי למוסיקה, ישראל: תרמ"ב תשמ"ב-מאה שנות מוסיקה בארץ .שהגורלי, מ

 (. 8411תש"מ ) –( 8461חיפה, תשכ"א )

", עבודת גמר,  אחד בפה ואחד בצליל, יחסי תואם בין טקסט ולחן בשיר הישראלי" הודיתגלוזמן, י

 .8411, אביב-אוניברסיטת תל

 .8411בן פורת, -, בחמישים שנות שיר -----

 .8419 , ראובן מס, ירושליםבישראלהמוסיקה . פטר ורנר עמנואלגרדנויץ, 

 ., א, ת"א, תשט"והניגון והריקוד בחסידות .מעוןשאיר גשורי, מ

 ., ב, ת"א, תשי"טהניגון והריקוד בחסידות -----

 .8419 אביב-, תלעדן פרטוש, חייו ויצירתו .בהט, אבנר

 .8441 כרמל, ירושליםהוצאת , אוריה בוסקוביץ', חייו יצירתו והגותושמואלי,  הואש, והרצלהירשברג, י

 .8419 אביב-, תלבן חיים, חייו ויצירתו פאול  -----

 על והשפעתם היישוב בתקופת במוסיקה אידאולוגיים זרמים: המערב מורשת מול המזרח חזון"  -----

, 89 ישראל בתקומת עיונים , "האחרונים העשורים בשני הישראלית המוסיקה

 . 8-89 בוקר שדה( תשסד)

 .8428128441, 'הארץ'הירשפלד, אריאל. 'המוסיקה מפרקת מה שהטקסט מנסה לחבר', עיתון 

 .891-894. 1111הוצאת עם עובד , רשימות על מקום  -----

'לשמוע אל הרינה או אל התפילה?' לידה הדדית של מילים ולחנים בהקשרי השיר העברי, הכהן, רות. 

 .תשס"ו כ, האוניברסיטה העברית בירושלים ,בספרות עברית מחקרי ירושלים

 .8441 אביב-תל ירון גולן,הוצאת , ימים של חול וכוכביםואלין, משה. 

, מוסד משקל פואטי ומוזיקלי בשירי סשה ארגוב את המלל את הלחן ואת מה שביניהם,וגנר, נפתלי. 

 .1111ביאליק, ירושלים 

Ad: Israel Studies in -Min, 'מנעד'", מאמר מקוון באלתרמן בנוסח ארגובהטטרמטר הסנדלרי: " ------

Musicology Online (.2005עורכת: עדינה פורטוביץ ), 4, גיליון 
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Ad: Israel Studies in -Min"בין שיר זמר לשיר אמנותי: הפנטמטר היאמבי כמקרה מבחן"  ------

Musicology Online (.1114-1111עדינה פורטוביץ ), עורכת: 8, מס' 1, גיליון 

 הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ח., תמיד כלניות תפרחנה: מנגינות למליםוילנסקי, משה. 

 הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב., על הכביש ירח: עוד מנגינות למלים ------

 .8441אביב, -, ספרית מעריב, תלזר כלניות :משה וילנסקי ------

: גיל אלדמע, יהודה אורן והנרי קלאוזנר,  עורכיםשלא יגמר לעולם, מבחר מנגינות,  דוד זהבי, דוד.  זהבי,

 .8418הוצאת הקיבוץ המאוחד,  מפעלי תרבות בע"מ, 

 . 1189צאת הקיבוץ המאוחד, , הוכמו קול של הלב, סיפור חייו ויצירתו של דוד זהבימוטי. זעירא, 

, עורך: גיל אלדמע, מפעלי תרבות וחינוך בע"מ, זעיראלילה לילה: משירי המלחין מרדכי  מרדכי. זעירא,

 .8441ת"א, 

עבודת דוקטור, , 'ישראל-ראשית התגבשותו של השיר הפוליטי בשירה העברית בארץ' .נןחבר, ח

 .8419 האוניברסיטה העברית, ירושלים

 .1119ביתן, -, כנרת זמורהחיים חפר מספר ומזמרחיים. חפר, 

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור (', 8416-8491אביב )-'המוסיקה הפופולרית בתל טופלברג, כרמלה.

 אילן, תשס"ב.-לפילוסופיה, אוניברסיטת בר

עמ'  .1111, ירושלים, צבי-שירים במדים: סיפורן של הלהקות הצבאיות, הוצאת יד בןטסלר, שמואליק. 

19. 

והצילומים מאז ימי יפו העתיקה ועד ל"עיר ללא אביב: הסיפורים תל אביב, תל ולילי סגל,  ,, מרדכינאור

 .181. עמ' 1114הוצאת הקיבוץ המאוחד  הפסקה",

 .11-11 מ', ע8461, תצליל א .  'ארכיון הזמר העברי',אירנוי, מ

ביקורת מוסנזון )עורכת(, -בתוך: תמר וולף ,לבים ודפוסי לשון בפזמון הישראלי"מש"סוברן, תמר. 

 .816-819עמ' גן, תשע"ב, -, רמתופרשנות

 .8419אביב, -, המרכז לתרבות, תלשאו זמרה, קובץ שירים לזמרה בציבור , )עורך(ניאלסמבורסקי, ד

 .8491, הסתדרות המורים, אנחנו שרים, חוג ללימוד שירים חדשים)עורך(  -----

, קובץ תשיעי, ולביבליוגרפיהתצליל למחקר המוסיקה בתוך: משה גורלי )עורך(, 'אוטוביוגרפיה',  -----

 .811-811, עמ' 8464ך רביעי, חיפה כר

 .8469. בית הספר הריאלי חיפה, התפתחותו ההיסטורית של שיר העם העברי. )ציפי( ציפורה פליישר,

 סבא, תשס"ה.-תו, כפר-הירמון שירים, הוצאת אור -----

ירושלים  , אתגר הריבונות און )עורך(,-בר רדכיבתוך: מ פלם, גילה. "השתקפות המזרח בזמר העברי",

   .191-168, עמ' 8444

 .8411, מסדה, רמת גן, קולות רביםצפירה, ברכה. 

 .8491אביב, -, המרכז למוסיקה בעם והמרכז לתרבות, תלהשירים לעם בארץ ישראלרבינא, מנשה . 
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 .אביב, תשכ"ט-, תל"התקווה" סיפורו של המנון -----

 אביב, תש"ז.-, המוסד למוסיקה בעם, תלוהמוסיקה היהודיתיואל אנגל  -----

 .8441 אביב-תל דביר, הוצאת ?,דע? מה, אביב-תל ,ותרבות מוסיקה-רוק. מוטי, רגב

  .11-61, עמ' (8441) 1פנים ". מ"גמל גמלי" ועד "טיפקס -----

, ב כרך, בחברה הישראליתמגמות  : אפרים יער וזאב שביט )עורכים(,'מבוא לתרבות ישראלית', בתוך -----

 . 1118אביב, -תל

 .8448 ,"הארץ"יופיו אינו ידוע", עיתון " רמי. רוזן,

Ad: Israel -Min, 'מנעד'מאמר מקוון ב, ישראל"-לו: בימה לרביו בארץ-לה-"ראיון עם לינעמה. רמות, 

Studies in Musicology Online (.2005עורכת: עדינה פורטוביץ ), 1, גיליון 

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור  ,'ישראל: בחינה בלשנית-הזמר העברי ביישוב החדש בארץיעל. 'רשף, 

 .8444לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ט 

ביקורת מוסנזון )עורכת(, -בתוך: תמר וולף, "הזמר המוקדמים של נעמי שמרעיון מחודש בשירי " -----

 .111-111עמ' גן, תשע"ב, -, רמתופרשנות

 , מוסד ביאליק, ירושלים תשס"ד.החדשה העבריתהזמר העברי בראשיתו, פרק בתולדות  -----

רשמית' -ת עממית לא'תרבות עממית רשמית' ל'תרבוהרובד התרבותי החסר ומילויו בין 'שביט יעקב. 

התרבות בתוך: ב"ז קדר )עורך(,  ',ישראל-בתרבות העברית הלאומית בארץ

  .991-911 עמ' תשנ"ו,ירושלים העממית, 

חיבור לשם קבלת : היבטים סוציולוגיים ומוסיקליים', 8411-8411ישראלי בשנים -השיר הארץשחר נתן. '

 .8414, האוניברסיטה העברית תואר דוקטור לפילוסופיה

 .1116, מודן, תולדות הזמר העברי: נאשיר שיר עלה  -----

, ביקורת ופרשנותמוסנזון )עורכת(, -בתוך: תמר וולף, "המלחין שלום פוסטולסקי האיש ויצירתו" -----

 .14-11עמ' גן, תשע"ב, -רמת

 .8418, המרכז לתרבות ולחינוך, תל אביב אומנות המוסיקהשמואלי הרצל. 

 .8418אביב, -נוך, תלי, המרכז לתרבות ולחהישראלי הזמר -----

ישראל למן שנות העשרים ועד תחילת שנות החמישים: פעילות, -מקהלת הילדים בארץ רונית.  שפירא

אידיאולוגיה ורפרטואר', חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, 

 .81-84. עמ' 1119 הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

 .8491, המרכז לתרבות ת"א, משירי העליה השניה, שפירא, ש. )עורך(

 .81-11עמ' , )תשמ"ח( 81, תהודהמחביוני המחקר",  –שרביט, אורי. "המוסיקה של יהודי תימן 

 .8418, וצאת המכון הישראלי למוסיקה דתיתירושלים, ה מאוצר נעימות יהודי תימן.  עדאקי, יחיאל.
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research elucidates a unique Israeli musical phenomenon at a special moment in 

time—the pre-State period and the early years after the founding of the State. To 

complete the picture of the “grayness” of the Hebrew song, study using similar 

analytical methodology applied to additional composers and repertoires is required, as 

well as research of a wider selection of songs of the same composers. 
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some of them also highlight the artistic side of the songs; for example, on 

the website, Zemereshet, one may find articles that deal with research of 

the Israeli song on the radio. 

All of these points in combination demonstrate the position of the Hebrew 

song in the gray area where art, folk, and popular converge. 

 

Based on all of the above data, analysis, and argumentation, I claim that we 

have a repertoire of songs that behave as Israeli “Lieder.” These songs are unique in 

that they are complex and artistic, are sung communally and transmitted orally as folk 

songs, and broadcast and commercially disseminated as popular songs. Indeed, as 

Ariel Hirshfeld writes, the Song of the Land of Israel is a representation of a unique 

artistic creation at a specific and important moment in time in the life of the Jewish 

people and the return to their land. It is subversive and allows for the existence of 

subconscious layers of emotion in society, such that it expresses concealed and 

painful emotions that are not displayed on the surface. Above all, it expresses a 

sincere and deep artistic creativity of creators who wrote “songs of the people,” in 

which one may find unique layers of depth, creativity, and longing. 

 

In summary, we find that there is a “gray area” between art, folk, and popular 

to which Israeli songs of the great composers belong. However, over the course of 

research, I found that not only do the songs themselves lie in the gray area, but also 

the composers and many of the performers. Many of the performers have unique 

vocal qualities, ethnic vocal colors, and “Western” training, and yet, they sing folk 

songs. Among our great composers, we find composers with a unique voice and high-

level compositional abilities who compose Israeli songs that lie in the gray area. My 
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performed by the same performers and conductors who perform classical 

art music. 

v. State and public bodies deliberately support the dissemination of the 

“high” Hebrew song (zemer ‘ivri). Early radio broadcasts emphasized 

broadcasts of high-level folk music. In later radio and television 

broadcasts, the Israeli Broadcast Association (IBA) held competitions, 

such as the first “Song Festivals” (festivalei ha-zemer), and evenings of 

“songs of the poets” (shirei meshorerim); these fall within the gray area, 

due to the level of texts, musical settings, and artistic arrangements. Even 

today, the IBA broadcasts radio and television programs that highlight the 

unique, artistic quality of the Hebrew song. The music department of the 

Jewish and National Library and the National Sound Archive regularly 

conduct artistic concerts that combine Hebrew songs and artistic 

arrangements performed by various singers, choirs, and students of the 

Jerusalem Academy of Music and Dance. The National Library also holds 

lectures on the study of Hebrew songs and produces commercial 

recordings from the collections of the Sound Archive. Museums and 

various NGOs emphasize the folkloric aspects of the Hebrew song, such as 

Yad Ben Zvi, the Diaspora Museum, and the Palmach Museum, as well as 

organizations involved in internet dissemination, such as Zemereshet, 

Shironet, Hazmanah le-Piyut (Invitation to piyut), and others; these 

promote Israeli songs in general and early Israeli songs, piyutim 

(paraliturgical poetry and song), and traditional Hassidic songs in 

particular.1 Although many of these bodies emphasize the folk aspect, 

                                                        
1 http://www.zemereshet.co.il; http://shironet.mako.co.il; http://www.piyut.org.il.  
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ii. Educational institutions of the state work to infuse the Hebrew song into 

the nation and their children as traditional, artistic culture. This is done 

through classes and concerts organized by schools and by holding 

communal gatherings for the singing of Israeli songs set to artistic 

arrangements. 

iii. Institutions of music education in Israel, such as music academies, 

colleges, and universities, offer academic courses in the study of the 

Hebrew song and in writing artistic arrangements for them. In addition, 

there are conferences dedicated to the research of Israeli songs, such as, 

the yearly conference hosted at Bar Ilan University by Talila Eliram, “Mi 

Ani, Shir Yisraeli” (Who am I? An Israeli song), evenings of “Shirei 

meshorerim” (songs of the poets), hosted by the Hebrew University, and 

recitals of artistic performances of Israeli songs held regularly at the 

Jerusalem Academy of Music and Dance. 

iv. Israeli symphonic and philharmonic orchestras perform artistic, orchestral 

arrangements of Hebrew songs within the framework of unique programs 

dedicated to them. These pieces have earned a place of honor and are 
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Wilensky's songs are close to the art song/Lied and are sung today to artistic 

arrangements for piano and orchestra—arrangements written by both Wilensky 

himself and other arrangers. Dozens of Wilensky's songs entirely disappeared from 

the folk realm and belong only to the popular domain and the nostalgia industry. 

 

In summary, the uniqueness of the case of the Israeli songs that I studied 

emerges through a number of issues: 

 The songs were written with the goal of being used as everyday, functional, 

folk material, which the general population would use in ceremonies 

associated with the life cycle and the “national Zionist” yearly cycle. They 

were written from the outset to be a type of folk song and not as art songs or 

arrangements for the concert hall. 

 The composition of the folk song close to the quality of the nineteenth-century 

art song is a unique phenomenon, however, it occurs in national ideological 

contexts in the twentieth century. The manner in which the songs were written 

did not follow the compositional style of the twentieth-century Lied, nor even 

clearly that of Western popular songs. 

 

 The process of “Liederization” of the Hebrew song 

We find a unique process of “Liederization” of the Land of Israel song in 

which the folk song is treated as an art song. This manifests itself in various 

ways: 

i. Art composers and arrangers use the Hebrew song as material for artistic 

arrangements in the manner of the true Lied and even as raw material for 

instrumental pieces ItnrduIuaola ygIrluI   eI slhcg pIucceIlia oIar IuceyuI

r o Irodaa eIt eIar InoitufIar Ie rdurI,ladcelhIttepI( lo o eI
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The graphs illustrate that most of the songs of Mordechai Zeira fall in the 

center of the triangle. That is, the songs have artistic qualities and artistic contexts of 

performance and therefore, they may belong to the region close to art. Yet, over time, 

they were received as songs sung (also today) in shirah b'tzibbur and communal 

events. In the popular context, many of Zeira's songs were recorded by popular 

singers, as well as singers who themselves fall in the gray area (who have strong 

vocal abilities, uniqueness of voice, and artistic delivery) and were broadcast on the 

radio and television, thereby placing them in the popular domain. Based on musical 

analysis and performance contexts, I found a clear inclination towards the region of 

the art song in some of Zeira's songs; indeed, these songs are primarily performed by 

professional performers, and sung less in a folk-like manner. We may also find in 

Zeira's repertoire songs that are easily defined as folk songs and not as art songs, for 

example, "Ḥultzah kḥulah" (Blue shirt).  

Within David Zehavi’s repertoire, I found that a portion of the songs fall in the 

center of the triangle between art, folk, and popular. Others of his songs lie much 

closer to the region of art, as I found in the analysis, fieldwork, and artistic 

performance contexts. It is interesting that even though some of the songs are close to 

the art song, they are sung at ceremonies and memorial days, such as, "Halikhah Le-

Kaesaria" (Walk to Caesarea). Therefore, I conclude that the songs of both Zehavi and 

Zeira fall in the center of the gray area, even though they have a greater tendency 

towards the art song. 

Despite the popularity of Moshe Wilensky’s songs (due to their past 

performance in theater, radio broadcasts, and performances and recordings by the 

military ensembles and popular singers), I found that his songs are sung less often in 

shirah b'tzibbur, and therefore, they are found less in folk-like contexts. A number of 
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sung in shirah b'tzibbur today at a high frequency, like those of Zeira and Zehavi. As 

opposed to the songs of Zeira and Zehavi, Wilensky himself wrote the piano 

arrangements for his songs; he even wrote original arrangements for singer and 

symphonic orchestra for many of the songs. Therefore, Wilensky's songs lie in the 

gray area, located closer to art and popular and less in the direction of folk. 

Comparison of the three composers according to the graphs: 

 

A comparison of the three graphs of the composers demonstrates that most of 

the songs that I chose for examination of the gray area do indeed fall in the space that 

lies between the art, folk, and popular. Moreover, despite the considerable overlap 

between their areas, each of the composers has a tendency of his own: Wilensky tends 

more than the others in the direction of the popular, Zeira tends somewhat more in the 

direction of folk, and Zehavi, towards art. 
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The following graph depicts the location of the songs of Moshe Wilensky 

between art, folk, and popular: 

 

Wilensky was an experienced composer and arranger with a broad musical 

education. He is considered to have carried on the lineage of Zeira and Zehavi, and he 

even arranged many of their songs. Wilensky was open to the spirit of light music and 

jazz from around the world. In his songs, he combined forms and harmonies taken 

from this world. Wilensky wrote piano arrangements for most of his songs (as was 

popular for light music of the early twentieth century in the United States) and both he 

and others arranged many of his songs for orchestra. His extensive musical activities 

included composition for theater and light theater, symphonic arrangements, work 

with singers, writing for musical theater, and various other occasions. In most of the 

songs I chose for examination, Wilensky deals with long texts that contain three 

verses and a refrain, yet succeeds in various ways to produce "catchy" hits. An 

interesting fact emerges from the fieldwork: most of his songs that I examined are not 
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The following graph depicts the location of the songs of David Zehavi 

between art, folk, and popular: 

 

A review of the ten songs of Zehavi paints Zehavi as a sensitive composer 

with high compositional qualities. What distinguishes Zehavi is the way in which he 

built his melodies. He used the musical representations of "high” and “low" in the 

melodic line to depict their metaphysical meanings, by way of which he built 

subjective emotional drama. David Zehavi was a composer with a unique personal 

style, whose songs belong to the gray area—both because of the complexity of 

melody and relationship with the text and because of the folk and popular 

performance contexts of his songs. As one of the first composers born and raised in 

the Land of Israel, his songs represent a new and refreshing approach to composing 

Hebrew song. 



xxiv 
 

Summary of Findings in the Graph 

The following graph depicts the location of the songs of Mordechai Zeira 

between art, folk, and popular: 

 

 

 

Musical analysis of the songs of Mordechai Zeira highlights the complexity of 

Zeira's songs and the proximity of a number of his songs to the artistic realm. 

Fieldwork and the media survey indicate that most of Zeira's songs that I chose are 

sung in shirah b'tzibbur; some, however, have disappeared from the canon of 

communal sing-a-longs and remain only in the domain of art music or the nostalgia 

industry. Nevertheless, my fieldwork reveals the complete acceptance of many of his 

songs among Israeli audiences, their continued relevance today, and their basis as 

Israeli "folk songs." Combined analysis establishes that Zeira's songs indeed fall in 

the gray area. 
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Data Collection, Summary and Observations 

Musical analysis of the songs confirms that the Songs of the Land of Israel are 

not simply "light songs." Analysis reveals the artistic elements of the songs and shows 

that this repertoire also belongs to the artistic realm. Fieldwork adds an important 

layer: the fact that the songs are still relevant today demonstrates that the songs 

continue to belong to the folk realm. Ethnographic fieldwork in combination with 

questionnaires filled out by leaders of shirah b'tzibbur indicates that complex songs, 

despite their complexity and position in the gray area, are indeed performed in shirah 

b'tzibbur today. This suggests that shirah b'tzibbur itself lies in the gray area; it allows 

for the use of art songs as folk songs. The media survey of contexts of performance 

(concert halls, pubs, shirah b'tzibbur gatherings, shows, and others) illuminate 

additional elements regarding the place of the songs within the art, folk, and popular 

domains. 

 Idhhtuaola pIsgIiceihtudceuIo ylopdeyIar IlcudadceIciIar IuceyuIdeIar Iulli I

rdardeIloafIichofIlepIlclthloI by way of a diagram ciIleIducui h uIaodleyh fIrrcu Iudp uI
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 slo uudceu—ichoIlepIlclthlotIedardeIarduIaodleyh fI IsllIar IuceyuIlhceyIar I  oadilhI

lsduI and shift them to the right or left towards one of the lower points Itnr Iihcu oIlI

uceyIilhhuIacIar IloaduadiIlch fIar Ih uuIdslcoaleaIduIdauIlcudadceIo hlad  IacIar IarcIhcr oI

lcdeausIarduIslair uIar Iy cs aodiIuaotiato IciIar Iducui h uIaodleyh fIrdarIar IeloocrI

leyh IlaIdauIr lptItce  ou hgfIluIar IuceyIsc  uIitoar oIlrlgIiocsIar IloaI  oa sfIdauI

lcudadceIo hlad  IacIichoIlepIlclthloIa ics uIdeio ludeyhgIs ledeyithtIer eIdaIrluI

pdiidithaIacIp a osde IceIrrdirIudp IacIlhli IlIyd  eIuceyfI IidouaIlhli pIdaIlhceyIar I
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– In defining what an "art song" is, most of the song leaders agree that an art song 

has a special "quality" that makes it a "timeless piece." Sometimes this 

delineation is associated with the complexity of the text or melody, and 

sometimes to the unique talent of the composer. 

– Leaders of shirah b'tzibbur filled out the questionnaires with me regarding the use 

of the songs I chose. In the conclusions of this work, I combined the results of the 

musical analysis with the fieldwork, and processed them with the results of the 

questionnaires filled out by the song leaders. To all of this I added the media 

survey of contexts of performance, in order to draw a complete picture of the 

place of the songs in the gray area. 

– The data collected in the fieldwork and questionnaires together illustrate that 

songs that were determined through musical analysis to be complex are 

performed in shirah b'tzibbur as folk songs, despite their complexity and location 

in the gray area. This emphasizes the uniqueness of shirah b'tzibbur; these types 

of events are precisely the medium that proves that folk, popular, and art are 

intertwined. Moreover, the "artistic" is perceived as a subject for shirah 

b'tzibbur—that is, the art song has the potential to become a folk song. 
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– According to interviews with the facilitators of shirah b'tzibbur, the recipe for a 

successful song is as follows: the successful combination of text and music, a mix 

of Middle Eastern rhythm and folk texts, the support of the radio in bringing the 

song to the masses, and rhythmic changes inherent in the song (for example, 

slowing down the tempo before the refrain while emphasizing each syllable). 

– Regarding the complexity and artistry of the song, it is possible to see from the 

interviewees' responses that there is confusion between the concepts "complex 

song" and "art song." There are those who link the two, and there are others who 

disconnect the issue of complexity from the determination of the level of artistry 

of a song. On a scale from "simple song" to "complex song," leaders of shirah 

b'tzibbur indicate that songs that are both too simple and too complex are not 

sung often because they are not appropriate. Despite the assumption that in order 

for a song to be appropriate for the framework of shirah b'tzibbur it must be 

catchy and not too difficult, it seems that there are song leaders, such as Yossi 

Lev, who see an interesting challenge in dealing with complex songs. One can 

say that in this context, song leaders serve as a medium of transmission of 

professional performance (in which they function as singers) and the folk 

performance of a singing community. There are songs that are sung in shirah 

b'tzibbur only when they are supported by professional song leaders or singers 

which come up to the stage and perform with the melodic and harmonic support 

of the instrumentalists. That is to say, shirah b'tzibbur itself is found in the gray 

area which allows for the use of art songs as folk songs. Shirah b'tzibbur is a field 

in which the folk element meets and collaborates with the art and popular side, 

with the help of song leaders who function as mediators between the worlds. 
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– The participants in shirah b'tzibbur gatherings vary widely in age. Some events 

are designed specifically for young people, such as Bubizemer. 

– The repertoire of songs sung in shirah b’tzibbur includes Israeli songs from 

different periods, although the emphasis is on songs from the 1950s through the 

1970s. Of course, contemporary melodic songs and early songs are also included. 

In sing-a-longs, foreign songs translated into Hebrew are also sung, as are songs 

in their original languages. 

– Most of the song leaders whom I interviewed perform the songs of the composers 

whom I chose to research for this study – Zeira, Zehavi, and Wilensky. This 

illustrates that the songs chosen to do not exist as museum pieces performed in 

concerts; rather, they have maintained their status as songs of the people. This 

reinforces their unique position in the "gray area." 

– The questionnaires that the song leaders filled out indicate the rate of 

performance of the songs I chose. The frequency establishes that this repertoire 

does indeed have an active life within the framework of shirah b'tzibbur. 

– Results of the questionnaires, presented in tables at the end of the work, indicate 

that the audience cannot sing every song in the framework of shirah b'tzibbur. 

The songs must be catchy, melodic, and often rhythmic. 

– Exploring the "lifespan" of the song within the culture of shirah b'tzibbur reveals 

that good songs maintain their vitality for years and that shirah b'tzibbur plays a 

role in their preservation. However, some of the songs and composers undergo a 

decline in performance, and only on specific days—such as memorial days—do 

these songs return to the soundscape. 

– Song leaders also perform "artistic" or "complex" songs, but they mostly perform 

songs that are conducive to audience participation. 
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when they are supported by professional song leaders or by singers who come up 

to the stage and perform with the melodic and harmonic support of the 

instrumentalist(s). This indicates that shirah b’tzibbur itself is located in the gray 

area in which “folk” performance and “popular-artistic” performance by 

professionals merge. 

– I found that because of the great importance of lyrics, song leaders use various 

means of transmitting them, such as songbooks, slides, and computer 

presentations. Some of the leaders trust that the audience is familiar with the 

words of the songs and that they will join in the verses of refrains that they know. 

Notably, the printed songbook may be regarded as a more effective agent of 

“folk-ness;” since it does not include musical notation, it is immersed in the gray 

area between oral and written tradition. Songbooks are suitable for broad 

audiences and make high-level and/or sophisticated texts accessible and 

transferrable from generation to generation. Transmission of songs by way of 

slideshows or computer presentations falls between the printed songbook and no 

songbook at all, since these media are “real-time” songbooks only. 

– The venues in which shirah b'tzibbur take place include song clubs, pubs, 

restaurants, family functions, theaters, community centers, conference halls, 

employee programs, campfires, and even huge stadia like Caesarea or Park 

Hayarkon in Tel Aviv. 

– Various media are involved in promoting shirah b'tzibbur. The Israel Broadcast 

Authority has recorded and broadcast many performances and events of shirah 

b'tzibbur and has even dedicated a number of television and radio programs to 

addressing the phenomenon in various ways. 
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continues to serve in Israel today as one of the channels of education, entertainment, 

and leisure time activity. I turned to six song leaders, some veteran and some newer, 

in order to investigate the question of how songs that seemed to me as “gray” exist in 

the dynamic space of living song and whether they are categorized as folk or art. In 

addition to these primary questions, I explored whether there is a continuation of the 

practice of shirah b’tzibbur today, which songs are sung at these events, whether the 

particular songs I am analyzing in my research are still sung, and the frequency of 

their performance. Furthermore, I also asked the song leaders for their opinions on the 

degree of stylistic complexity of the song. Based on the field interviews, I concluded 

the following: 

– Shirah b’tzibbur is a phenomenon that exists and remains prominent even today. 

Today as in the past, this practice associates the repertoire of Songs of the Land 

of Israel with the tradition of folk performance. 

– Even today, some of the song leaders see themselves as a link in the chain of 

transfer of knowledge regarding Songs of the Land of Israel. They see this as a 

repertoire of folk songs that carry deep meaning that they must preserve and pass 

on. 

– Sing-a-long events are usually accompanied by a leader with guitar, accordion or 

piano. Sometimes they are backed by additional players or recorded playbacks. 

– Some of the shirah b’tzibbur directors serve as song leaders whose main focus is 

the community’s singing. Some of the leaders emphasize their personal role as 

singers with whom the audience sings along. It is possible to say in this context 

that the leaders of shirah b’tzibbur serve as mediators between professional 

performance (in which they function as professionals) and folk performance of 

the singing community. There are songs that are only sung in shirah b’tzibbur 
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fact that some songs appear both as folk-popular and as art reinforced my argument 

that those songs belong to the gray area. 

The phenomenon of group sing-a-longs in which a community gathers to sing 

Hebrew songs (shirah b’tzibbur) is a unique Israeli phenomenon that continues to be 

practiced today. The initial purpose came from the need of the individual to spend 

time around the hot fire of “togetherness.” Young, idealistic immigrants who arrived 

in the Land of Israel in various waves of immigration from the Diaspora went through 

various processes of dissociation from their immediate families, cultures, traditions 

and languages. Upon their arrival in Israel, they went through a complex process of 

absorption into a difficult and largely unsettled land, whose inhabitants came from 

many different places and cultures. Aside from the difficulties the immigrants 

experienced with absorption, homesickness, and the scarcity of resources, they felt the 

need to fill their leisure time. Israeli songs were used both in the role of unifying and 

consolidating the community and in the psychological role of soothing and 

comforting. Shirah b’tzibbur was the vehicle by which many of the new songs that 

were written for the “Zionist enterprise” were orally learned and transmitted. In this 

way, shirah b’tzibbur was associated with folk tradition in which material is passed 

orally from generation to generation. Among the questions that I investigated in my 

fieldwork was whether there is a continued practice of the phenomenon of “shirah 

b’tzibbur” and whether the early songs are still sung at these gatherings. 

Browsing commercial publications after an online search for “shirah b’zibbur” 

revealed that in Israel there are more than 140 leaders of shirah b’zibbur and many 

more who are not listed in this database. That is to say, the phenomenon of communal 

sing-a-longs is prevalent even today, despite the rise of the entertainment industry—

radio, television, cable, and Internet. The need to come together for communal singing 
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The Method and Summary of Fieldwork in Examining the Gray Area 

My fieldwork is based on the assumption that a song has a “life of its own,” 

performance of which continues into the present and the future. Ethnographic 

fieldwork enabled me to examine how songs that seemed to me to belong to the gray 

area exist within the dynamic space of a living song, how they are perceived by those 

who sing and perform them, whether the performers categorize them as folk or art 

songs, and on what assumptions they base their categorizations. Musical analysis of 

the songs proves that the Songs of the Land of Israel are not simply a genre of “light 

song;” it exposes their artistic elements and demonstrates that they also belong to the 

domain of art. The fieldwork adds another layer that illustrates that the songs are still 

relevant to our time, that they are definitely received as part of a canon that continues 

to exist over time, and that they have become part of a folk tradition. In this way, the 

songs continue to be part of the folk realm. 

In my fieldwork, I chose leaders of shirah b’tzibbur who act as mediators 

between the composers and the audience as consumers of the songs. The choice of 

song leaders was based on the assumption that they have knowledge and many years 

of experience in the field of Hebrew song and can describe what takes place in the 

field, both today and in the past. Participant-observation fieldwork in combination 

with questionnaires that the song leaders filled out in collaboration with me revealed 

that complex songs, despite their complexity and position in the gray area, are indeed 

performed in shirah b’tzibbur. 

The combination of ethnographic fieldwork regarding the relevance of the 

songs plus the media survey of their performance contexts (in concerts, song 

evenings, pubs, various media, etc.) enabled me to draw a fuller picture of the ways in 

which the songs are performed in reality and how they are received by the public. The 
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the sentence or phrase, types of intervals, stepwise motion or leaps, range, 

easy/difficult intervals to sing, and rhythmic issues. Additional melodic elements, 

such as shape, structural notes and forms, changes in meter, modality, proportion, 

melodic contour, and other sounds that symbolize the word-music relationship, are 

presented with the other parameters and summarized in a graph. 

The Role of the Piano Accompaniment:  In the development of the German 

Lied, piano accompaniment played an important role. The role of the accompaniment 

reached a high artistic level in the output of composers like Schubert and others. In 

these compositions, the piano not only accompanies, but also interprets the song, 

sometimes even becoming part of the song. That is, it is not possible to sing the song 

without the accompaniment. On the other hand, the definition of popular song among 

some researchers is a work written and performed by a vocalist accompanied by a 

pianist or group of musicians. This suggests that a piano plays a dual role in defining 

popular and art song and hence it contributes to defining the "grayness" of a song. 

Contexts of Performance – Artistic and Symphonic Arrangements: 

Performances of symphony and philharmonic orchestras and artistic piano 

arrangements present Hebrew songs in artistic contexts. It follows that a song sung in 

a particular context—like shirah b’tzibbur or a popular concert—necessarily indicates 

affiliation with the folk and popular domains. Orchestral performance links the song 

to the art realm as well, placing the song within the gray area. 
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the composer,” focusing on the composer’s “deviations” from the declamatory 

rhythm. 

Schematic diagram provided by Wagner: 

Input Process Output 

Data of the lyrics as they 

are 

 

Regularization 

Transcript of potential metrical 

setting of the lyrics 

(“normative” or “declamatory”) 

Data of the lyrics as 

composed 

 

Extraction 

Transcript of actual metrical 

setting of the lyrics by the 

composer 

Outputs of regularization 

and extraction 

 

 

Comparison 

Interpretation of the difference 

in outputs 

 

When composers of stature set texts in a manner that deviates from regular 

declamation for the purpose of serving the content of the text, I argue that this 

contributes to the artistic quality of the song and reinforces the song’s position in the 

“gray area.” 

Wagner’s method gave me the tools with which I could study the relationship 

between text and music and examine the complexity of the process of composition. 

The meaning of “complexity” in the process of setting words to music includes 

multiple prosodic patterns in the same section of the song (verse or refrain), 

sophisticated rhythmic deviation from the “normative” (declamatory) version, the 

composer’s choice of the non-simplistic setting, and so on. My premise is that 

complex connections between melody and text indicate the artistic tendency of a 

song. 

Musical Aspect – Melodic, Harmonic and Structural Analysis:  In general, we 

expect an art melody to be more complex than a folk melody. It is not necessary for 

an artistic melody to be catchy, easy to remember, or transferable by oral tradition, so 

it can afford to be complex. In order to examine the level of complexity, every song is 

examined according to conventional musical elements: melody, harmony, structure of 
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Hebrew song and entertainment songs, various types of complexity, and various 

levels of reception. All of these reflect the repertoire in its entirety. 

 

Musical Analytical Method in the Examination of the Gray Area 

The following aspects of every song are examined: 

1. Textual: structure of the poetry, meter and rhyme, level of text. 

2. Connection between music and text: the way in which the song is 

metered and organized and the way in which the composer worked with 

the text. 

3. Melodic, structural, and harmonic analysis. 

4. The role of the piano in accompanying the song, if the accompaniment 

was written by the composer. 

5. Contexts of performance: artistic and symphonic arrangements. 

 

Textual Aspect:  Often, the text indicates the genre to which the song belongs 

more than the music itself. The music emphasizes and interprets the text, so that the 

dialogue creates a new work composed of the two elements. My premise is that the 

quality of the text illuminates the degree of artistry of the song. That is, the quality of 

the lyrics, rhyme, and subject affect the classification of the song as artistic. Most of 

the songs that I chose were written by professional lyricists or poets and most were 

designed to be set to music. 

Text –Music relationship:  I followed the methodology developed by Naftali 

Wagner. In his analytic method, Wagner examines the rhythmic structure of the lyrics 

and compares the “normative” (declamatory) reading of the song to the “reading of 
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song is found—on which stages it appears (such as concert halls, pubs, etc.) and in 

which means of mass media (such as radio, television, and internet) it exists. 

In choosing the repertoire of songs and representative composers, I looked to 

the studies of Natan Shahar and Yael Reshef who dealt with defining the corpus of 

Songs of the Land of Israel. In choosing the composers, I used Shahar’s table of 

composers that presents the composers most of whose songs appear in print and 

whose songs are regularly included in the repertoire of Songs of the Land of Israel. 

From Shahar’s list, I chose three of the composers: Mordechai Zeira, David Zehavi, 

and Moshe Wilensky. These composers came from different musical educational 

backgrounds and from different places; Zeira emigrated from the Ukraine, Wilensky 

from Poland, and Zehavi grew up in the Yishuv. These composers worked in a 

chronological period that begins in the early period of the Yishuv and continues 

through the early period after the foundation of the State of Israel. After I chose the 

specific composers, I chose ten songs of each composer from among their corpus of 

repertoire—some from the canonic repertoire of Songs of the Land of Israel as 

defined by Shahar and Reshef and some from the general repertoire of the composers. 

I chose the repertoire in this manner because in the analytical stage of my work I 

examine the developing trends in the style of writing of the composers; an unknown 

song may reveal the composer’s compositional approach and his perception of the 

musical essence of Hebrew song. Nevertheless, I took Shahar and Reshef’s list into 

consideration in choosing the songs of Mordechai Zeira and David Zehavi; all of the 

songs that I chose are found in their list. In the case of Moshe Wilensky, I did not 

adhere to Shahar and Reshef’s list since he is a later composer and most of his songs 

were written after the period that they investigated. The songs I chose represent 

various periods in the lives of the composers, various styles associated with the 
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stick to the given notes or improvise on them. Yet in classical music, in 

Lied singing, the piano part is just as important as the song itself. The 

piano part is written and not subject to improvisation. 

All of these elements indicate the existence of a gray area and how important 

it is to evaluate and define it. 

In order to examine the “gray area,” I took two points of departure. The first is 

the analytical approach in which I examined the artistic qualities that exist in the 

songs. The second is fieldwork in which I investigated the way in which the songs are 

perceived by those who perform and disseminate them (not song leaders) and the 

contexts of performance of the songs in concert halls and song clubs. In the 

framework of fieldwork, I was not satisfied just with interviews; I also conducted 

participant-observation fieldwork at shirah b’tzibbur gatherings. I filled out, together 

with the leaders of these evenings, questionnaires regarding the use of the chosen 

songs within the framework of shirah b’tzibbur. Furthermore, I examined the contexts 

of performance of the songs by searching various technological media—audio 

recordings and commercial albums, video and DVD, on the internet and YouTube, 

and radio and television broadcasts. The existence and broadcast of the songs across 

mass media indicates the affiliation of the songs in the “popular” field. Extensive 

statistical study of the broadcast of these songs in the media is beyond the scope of 

this project. Considering the combined data from these multiple methodologies 

illuminates the gray area in which the song is located: stylistic analysis reveals the 

“art” and “folk” ingredients, fieldwork points to the place of the song as a “folk song” 

sung by communities in shirah b’tzibbur events and official ceremonies, and the 

survey of contexts of performance indicate the “popular” or “art” space in which the 
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o Complex harmony: Harmony is related to the essence of Western 

musical culture. The use of basic chords usually indicates a folk song, 

and use of sophisticated harmony—secondary chords, modulations, 

fast harmonic rhythm, sophisticated chords (with tensions), and use of 

chromatic chords—usually indicates advanced compositional thinking; 

this may imply categorization as an art song. On the other hand, let us 

not forget that sophisticated harmony has also crept into popular music, 

especially when it is associated with jazz harmony. 

 Contexts of performance themselves fall into the gray area: 

o Contexts of performance place this repertoire of songs in the gray area. 

The singers themselves belong to the gray area. On one hand, they are 

identified with light music, and on the other hand, they are endowed 

with high-level qualities and talents. 

o In many cases, the best composers and arrangers arranged Hebrew 

songs in artistic fashion for piano or orchestra. These performances, 

especially when they take place in concert halls, move the songs closer 

to the field of art song (the simple Lied or the orchestral Lied). 

o In addition, some of the songs were performed in concerts by classical 

orchestras. Around the world, there is a clear distinction between 

“classical” orchestras and “pop” orchestras. Specifically in Israel, 

orchestras associated with artistic performance also perform Israeli 

songs. This suggests the artistic quality of these songs. 

o The role of the piano itself can be interpreted in two directions. In light 

music and jazz, it is very popular to use piano as an accompanying tool 

when the score of the song is provided as a lead sheet—the player may 
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relations, if they are done for the sake of emotional expression or tone 

painting.  

o Alternating meters within a song may come from the professionalism 

of the composer and the compatibility of melody and text. In other 

cases, however, changes in meter are precisely indicative of a more 

“primitive” conception of setting the text; the folk composer does not 

set the text within a given musical pattern, but rather composes it by 

way of improvisation and continuous reading of the song, without a 

fixed metric organization. In every case, the analyst must use judgment 

about which of the two possibilities are applicable. In the variety of 

songs that I analyzed, alternations in meter are deliberate. 

o Modal writing: Writing using various modes and not the major and 

minor scales is seemingly a result of Western associations with folk-

ness, ancient-ness, and sometimes with non-Western scale systems. 

However, sometimes modality can point exactly to the opposite – to 

the “Western compositional thinking” of a trained composer who uses 

modes in his work. In the present context of calculated and invented 

folklore, modality may be interpreted as signifying “high folk music,” 

namely, the placement of such a song in the gray area. 

o Form: The form of the song may indicate the artistic or folk character 

of a song, but not necessarily so, since simple strophic forms and 

complicated forms are both found in art songs (such as through-

composed forms). Through-composed writing itself does not 

necessarily represent high-level “Western art” music; yet when it 

comes with additional parameters, it can represent artistic writing. 
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 The musical parameters themselves reveal characteristics of being both 

artistic and folk. As I show in my work, great complexity sometimes points 

towards progressive compositional thinking and towards the artistic. Yet, often 

we find that the same complexity is found in songs presented as folk.  The fact 

that the same parameter can be used as a double agent teaches us that the song 

belongs to the gray area. 

It may be said that although an isolated parameter itself does not provide a 

complete picture, a combination of several parameters together better enables 

us to locate the song in the gray area. 

o Complexity can itself attest to the artistic tendency of a song, since the 

composer is not committed to making the song catchy, easy to sing, or 

built in a simple form. 

o The range of the song: A wide melodic range is generally found in art 

songs performed by professional singers. A narrow range is used as a 

sign of a folk song which is appropriate for communal singing. 

o Structural thinking: The hierarchical organization of sounds, which 

applies to the entire song and provides its structure, may grant a song 

artistic character.  

o The direction of the melodic line and musical symbolism as 

expressions of the relationship between word and sound are associated 

with the artistic realm; we often find a relationship between the 

direction of the abstract melodic line and the concrete text, such that 

the melodic contour expresses the text in some way. Melodic curves 

may be described in various ways, such as: ascent and descent, zigzag, 

large jumps, sudden twists. All of these may contribute to word-sound 
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folk song makes the larger picture of the “gray area” of the Hebrew song more 

complex, as I will demonstrate in my triangular model below. 

I found that the gray area includes a wide range of subjects directly and 

indirectly related to the songs themselves and the contexts of their performance, as 

detailed below: 

 The level of the song texts is high. The language of the poetry combines 

biblical and modern Hebrew and expressions, idioms, and linguistic 

innovations that express philosophical ideas and ideals. This phenomenon is 

somewhat paradoxical; on one hand, there was a motivation to provide a 

repertoire of catchy folk songs that could be sung by everyone. On the other 

hand, it was necessary to give the songs the appearance of being ancient and to 

use high language, pulling them in the direction of the artistic; indeed, high 

language also impels the melody to follow suit. Moreover, even when the 

subjects are taken from shared life experiences, they are transcribed in a high 

language. Perhaps this stemmed from a desire to make the present itself into a 

myth, and to empower and elevate the everyday. All of this influences the 

creation of a repertoire in the gray area. (Nevertheless, it is important to note 

that high and flowery language is also found in folk songs, for example, in 

songs based on biblical verses.) 

 The level of composition of these songs is high and includes a wide tonal 

range, complex melody, sophisticated harmony, modality, proportion, 

construction (structural points), internal polyphony and sophisticated form. 

This is despite the fact that these songs were at times sung communally as folk 

songs. 
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century Lied and not to the twentieth century, and therefore, they are not identified as 

art songs in their time. To the credit of these songs, due to the constant attempt to 

differentiate them from the European musical tradition (because of the ideological 

need to distance themselves from the Diaspora), they also have a different stylistic 

character from Western tonal music of the nineteenth century. It is important to 

emphasize that these songs were written by composers for the purpose of being sung 

in connection to the life cycle and yearly Zionist cycle, and they did indeed 

accomplish this goal. Because these songs lost much of their original social functions 

due to social changes that have taken place in the Land of Israel, in addition to folk 

contexts of communal singing (shirah b’tzibbur), they have entered the repertoire of 

the concert halls, where their artistic value is emphasized. This change in context 

coincides with post-modern thought, which tends to blur the boundaries between 

traditionally fixed categories. That is to say, post-modern ideas enrich our perception 

of the essence of the “art song” which is not only defined by musical style but also by 

social context. It seems, therefore, that both the social function of the Hebrew song is 

subject to change and transformation over time. All of these issues confirm my 

assertion that these songs belong to a “gray area.” 

In addition to the attempt to place the songs along the axis that runs between 

the two points, folk and art, one must add the place of the song in relation to the 

popular song of the twentieth century. Previous studies have shown that the Hebrew 

song is located along the seam between popular and folk, since the Yishuv period saw 

only the first emergence of recordings, radio broadcasts, and means of mass 

communication. However, these songs did not lose their folk-like character, as they 

continued to be sung in shirah b’tzibbur, and because their primary means of 

distribution was by word of mouth. The intermediate area between popular song and 
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However, consideration of the historical peak of the art song in the nineteenth 

century—the songs of Franz Schubert—reveals that defining the Lied as an artistic 

genre is not at all simple. It is important to recall that the Romantic Lied, in its initial 

stages, was an artistic refinement of the folk song. However, despite the aesthetic 

ideal of simplicity, which guided the writing of the Romantic Lied in its beginnings, it 

developed more and more complex means of expression over time, reflected 

especially in harmony and texture. This assumption allowed me to take Songs of the 

Land of Israel, evaluate their complexity, and argue for their status as “art.” 

The choice of nineteenth-century Lied as a point of reference is not simple, 

given that the Israeli songs included in this study were written in the twentieth 

century. Twentieth-century musical language is quite different from the musical style 

of the nineteenth century, and as such, the Lied itself also underwent many 

developments and phases in the twentieth century. The Israeli composers of this 

period, such as Paul Ben Haim, Alexander Uria Boskovitch, Stefan Wolpe, Erich 

Walter Sternberg, and Marc Lavri, among others, wrote in the modern musical 

language of the twentieth century. A considerable gap exists between the songs of 

these composers and the songs of the composers of the Hebrew song (zemer ‘ivri) 

repertoire: David Zehavi, Mordechai Zeira, Moshe Wilensky, and Sasha Argov. The 

sophisticated songs of these composers resemble the construction (despite the 

modality and orientalisms) of the nineteenth-century Lied—not the twentieth-century 

Lied. In order to be considered “art” in the twentieth century, it must be more 

“modern.” Therefore, even complex songs of Moshe Wilensky and Sasha Argov 

could not be considered art music of the twentieth century period. 

If we isolate the songs and subject them to stylistic analysis, we will see that 

they belong to the artistic realm that is associated with the style of the nineteenth-
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their natural course as folk songs, despite the doubt regarding their folk character; the 

Hebrew songs were used in communal functions, family events, holidays, and parties, 

and were circulated orally throughout the community. The songs were transmitted 

orally, from father to son, and were transmitted and learnt with the help of communal 

sing-a-long gatherings. A portion of the composers who composed these songs came 

from the settlement community itself (Yishuv), from the kibbutzim (socialist 

enclaves), and from the cities. Another indication of this repertoire’s belonging to the 

shared, communal, folk sphere is the presence within the Songs of the Land of Israel 

of the expression of the emotions and experiences of the broad Zionist community: 

love of the land and its landscapes, working the land, developing it, and defending it. 

An individual’s cultural identity is found within active participation in singing this 

repertoire with the community. 

In the socio-political context, the period of the Zionist revolution was 

connected to the nationalist revolutions of the nineteenth century. The establishment 

of the nation (ha-am) according to the conception of the Zionist thinkers, which was 

connected to the Romantic conception of nationalism, was expressed in its ultimate 

form in the founding of the State of Israel. Although, above the surface, an attempt 

was made to “negate the Diaspora” (shlilat ha-golah), in reality, we find longing, 

pain, and regressive movement, one of whose expressions is music that speaks the 

language of the nineteenth century. 

In evaluating the place of the repertoire of Israeli songs which I have analyzed, 

I chose the German Lied, as conceived as an art genre in the nineteenth century, to 

serve as my point of departure in defining the model of the “art song.” One might 

assume that the Lied is a clear type of “song form,” which would enable us to 

categorize easily which songs belong to the category of “art” and which do not. 
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reveal their proximity to the domain of art. In this study, these types of songs belong 

to the field that I term the “gray area.” My premise is that the initial delineation of 

“art,” “folk,” and “popular” does not precisely describe the genre of “Israeli song” 

(ha-shir ha-yisraeli); I place songs of this genre within the area of a triangle with the 

three points: art, folk, and popular. 

Defining the folk character of Songs of the Land of Israel is challenging. The 

writers and composers of these songs are known—rather than anonymous, as would 

be expected of folk songs. Furthermore, the repertoire does not represent a tradition of 

hundreds of years that continues to the present day. Here, we are dealing with an 

“invented tradition,” a concept coined by Eric Hobsbawm in order to describe the 

phenomenon of a tradition (not necessarily musical) that seems as if it had existed for 

hundreds of years, despite the fact that it was invented recently for ideological 

reasons. The philosophers and designers of Zionist ideology in the period of the 

Yishuv (Jewish settlement in British Mandate Palestine) attempted to forge links 

between the modern Zionist project and ancient biblical times—a period that was 

considered the “Golden Age” of the Israelite nation, in which the Children of Israel 

lived in their land, worked it, and raised their cattle and sheep on it. The songs that 

were written in the Yishuv period were created and developed by composers whose 

motivation for writing songs that sounded “folk-like” emerged from the ideology 

dictated by the highly educated strata of society regarding the need to create a “high 

folk culture,” around which a society of immigrants would become consolidated. 

These songs did not develop within the “little tradition” (a concept developed by the 

anthropologists Robert Redfield and Milton Singer) that belongs to the low, 

uneducated strata of society connected to the traditional, family-based heritage, 

passed on from generation to generation. Once they were created, these songs began 
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Abstract 

 

The central question in this research regards the existence of a “gray area” 

between art, folk, and popular music in the field of Hebrew song (ha-zemer ha-‘ivri). 

The western art song is a song that is written by a composer (who is generally 

involved in other areas of art music—symphonic, choral, chamber music, etc.) and 

designated for performance by a singer with professional vocal training (who also 

performs other types of vocal art music—oratories, operas, liturgy, etc.). The art song 

is most often accompanied on the piano, which is sometimes equal in importance to 

the voice. The folk song has a strophic structure. It is set by a composer for the 

purpose of communal singing and with the goal of reaching the general public and 

being sung at functions appropriate to its content and character (for example, songs 

related to traditional life cycle events and the yearly calendar). Folk songs are 

generally transmitted orally from generation to generation. The popular song is 

associated with urban culture, the commercial entertainment industry, electronic 

broadcast media and mass distribution—radio, television, cinema, and internet. This 

research deals with a body of Israeli songs written between 1920-1960. During this 

time—the period of the British Mandate and the first decade after the establishment of 

the State of Israel—songs were created by composers whose motivation to write them 

was derived from both the personal need to realize their own artistic talents and the 

ideological commitment to create a repertoire of songs for the nationalist-Zionist 

project. These songs include many types of folk, popular, and art music styles. 

However, in many cases, the wide stylistic variety causes a blurring of song 

categories within these three musical fields. Many of these songs appear at first glance 

to belong undoubtedly either to folk or popular domains; yet, stylistic analysis may 
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