
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אדם הוא נוף מולדתו

ַכף ָידֹו  חורט קווים בְּ

ָדִרים  בין התפילות ַלנְּ

 ריחות פרדס של הדרים

 

ֵעיֶניָה של אימי  ּובְּ

 תמיד אמצא את מקומי

 על הגיטרה מתנגן

ַכֵּון  ניגון עתיק ֶשמְּ

 

 כאן זה בית

 כאן זה לב

א  ֹוָתְך אנ'לא עוזבוְּ

 שורשים -אבותינו

 ואנחנו הפרחים, המנגינות

 ֵשֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות

 

 מבראשית הכל תפור

 טלאים, טלאים של הסיפור

 להתחבר -כמו שתי מילים

חּוט זהב של משורר  בְּ

 

 

 אני מכאן, אני שייך

ָכל חבר שלי כמו אח  וְּ

ָבִבי  את הפועמת ִבלְּ

 מערבי-אני מזרח

 

 תכאן זה בי

 כאן זה לב

אֹוָתְך אנ'לא עוזב  וְּ

 שורשים -אבותינו

 ואנחנו הפרחים, המנגינות

 ֵשֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות

 

 כאן זה בית

 כאן זה לב

אֹוָתְך אנ'לא עוזב  וְּ

 שורשים -אבותינו

 ואנחנו הפרחים, המנגינות

 

 

 

 

 

 שבט אחים ואחיות

 מילים: דורון מדלי // לחן: עידן רייכל // הפקה מוזיקלית: תומר בירן
https://www.youtube.com/watch?v=xWx3R7WaAQY 

כֹוִנית 70 מְּ        שנה בְּּ

 אני נוסע ּוַמִביט

ָיה  ַעל ָמה ָהָיה ּוָמה ִנהְּ

 ואיך נפשי עוד הֹוִמָיה

 

ָצָדה של הזריחות  ֵמַהמְּ

ִליחֹו  תירושלים ַבסְּ

 ֵמחֹוף ִכֶנֶרת ואכזיב

 מהמסיבות של תל אביב

 

 אבי חלם והתפלל

 לחיות בארץ ישראל

 היום ילדי אותי שואל

 מה הסיפור של ישראל

 

 כאן זה בית, כאן זה לב

אֹוָתְך אנ'לא עוזב  וְּ

 שורשים -אבותינו

נּו הפרחים, המנגינות  ַוֲאַנחְּ

 ֵשֶבט ַאִחים ַוֲאָחיֹות

 

 אותה שכונה, אותו רחוב

ֵריָסר בנים של יעקב  תְּ

 אוספים ביחד נדודים

 בתוך תרמיל געגועים
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https://www.youtube.com/watch?v=xWx3R7WaAQY


 שאלות

 שיר מוזכרים מקומות שונים בארץ ישראל. ב. 1

 ת המקומות.כתבו את שמו .א

 ייחד אותו כפי שעולה מתוך השיר.מקום דבר המ כתבו ליד כל .ב

 

 .המתייחס לכך מתוך השירהעתיקו את המשפט  ?.  כמה דורות מוזכרים בשיר2

 

סוג של דימוי. היא יוצרת זהות משתמעת בין שני יסודות, ללא כ'  מטאפורה היא) בשיר מוזכרת מטאפורה. 3

  (והדימ

 .העתיקו את המטאפורה העולה מתוך השירא. 

 ה.ב. הסבירו את משמעות המטאפור

 

 .מוזכרים מושגים מן היהדותבשיר . 4

 העתיקו את המושגים. א.

 ושם של המושגים ובארו אותם.ב. אתרו במילון את פיר

 

  -".של הסיפור טלאים, טלאים-מבראשית הכל תפור". 5

 ים"?:"טלאמהיכן לקוח המושגא. 

 מדוע לדעתכם מוזכר בשיר?ב. 

 

 "לב" לאורך השיר?מדוע לדעתכם השתמש המשורר בביטויים "בית" ו .6

 

 בט אחים ואחיות"? ש" :שם השירהי משמעות מ. 7

 

 . אומנים מכל הארץ לקחו חלק בקליפ החדש של גלגלצ לשיר "שבט אחים ואחיות" 30-יותר מ .8

 מדוע לדעתכם נוצר האיחוד בין הזמרים?   .שונים תדורות וסגנונו ,םבגילאיזמרים 
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