
לגופ דוד תרישב למסל הנומת ןיב 

יאקרב הדע 
הפיח 

הדימב תירופאטמ ,הברה וא טעמ תיישוח ,םילימב הנומת איה תיטויפה הנומתה" 

ףסונב ,םיבר םירקבמ .תירישה הנומתה תא סיאול ייד יס רידגמ ךכ 1."...העודי 

ץא םא ףא :הנומתב ירופאטמה ביכרמה לש הברה ותובישח לע םידמוע ,סיאולל 
ול שי תיינומתה ותינבת חוכבש ,יטויפ םלוע תראתמ איה ירה ,תילאוזיו הנומתה 

יעצמאה איה הרופאטמה — תאז תמועל .ינויסנ-יטסילאירה םלועה םע םירשק 

.יטויפהו יתואיצמה :הלא תומלוע ינש ןיב רשקה תא רשפאמה יטויפה 

ליעלד הרדגהה תא המיגדמ איהו ,לגופ דוד תרישב ירקיעה ביכרמה איה הנומתה 

וילעש ,ידוסי ירופאטמ ביכרמ דימת טעמכ שי תילגופה הנומתל .תקהבומ הרוצב 

ביכרמה תניחבמ ןה :םיפלחתמו םינוש הרופאטמה יגוס .תירישה הנומתה תתתשומ 

.הבואש איה ונממש ,םלועה תניחבמ ןהו ,הרופאטמה לש ילאמרופה 

.המצעל הדבכנ היגוס איהש ,תילגופה הרופאטמה יביכרמ לכ לע ןאכ דומענ אל 

:תואמגוד המכ לע קר עיבצנ ןלהל 
:ילאמרופה דצל (1 

:תוכימס ידי לע רקיעב תרצונש ,תינמש הרופאטמ לע תוססובמ תובר תונומת (א) 

.ילעל? /האלה ףיסות עונל /קוחרמ /םימיה תחרוא 
.ינפ לע תדעור /ההכ תודידב ףנכ 

.םיבחרה תודליה יר2 
.ירב5ן ינשוש 

,יומיד בורל יוצמ הלא תונואתב .לעופה אוה ידוסיה ביכרמה תורחא תונומתב (ב) 

:הנומתל רתוי ישחומו יפיצפס בוציע ףסונ ךכב .הילא רושקו הרופאטמה ןמ חמוצה 

.הקלח ,הבע היח / הלילה לחזי ונוחג לע 
.םיארנ אל תונועשכ / ך:ן3לו 

.םישקה סריתה יחלקכ / וחמצש ךיילמ 
.םיכורא םימיה ולתפתה / םיקיהבמ םישחנכ ,םטאל 

הנומתה בוציעב וקלח רבוג ךכב .םידמצב בורל אב הנומתה ביכרמכ ראותה (ג) 
:הריווא תפסותבו 

.םיכרה ,םישידחה הלילה יעוגעג 

.םיזרה םייאשחה םיללצה 

.ההכ ,דדוב רוא 

ףוריצ ידי לע הנומתה בוציע איה לגופל רתויב תינייפואו דאמ החיכש הטיש (ד) 

הרופאטמה איהש ,היצקיפינוסרפ רשפאמ הז ףוריצ .דחי םג ראותו לעופ תרופאטמ 
:רתויב תישחומ הרוצב ,לגופל תינייפואה 
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מעת הרדוק 
,רווחה ירפכ 

.הגונ עווגי דדוב דעצ 

,ידמל םצמוצמ אוה ,תילגופה הנומתב הרופאטמה תתתשומ וילעש ,םלועה (2 

,לשמל ,תוינמוה תורופאטמה .דחוימה ויפואלו לגופ לש ירישה ומלועל יפיצפסו 

.דכו ויתס ,ברע ,הליל :םה םהיניב םיטלובהש ,םיעובק םיכמוס רפסמ תואיבמ 

.אשונה לש תויצאירו םירצויה םהו ,םינוש םיכמסנ םידומצ הז ןטק םיכמוס רפסמל 

:לשמל ,ךכ 

.ליל תניפ ,הלילה תעקב ,לילה בגוע 

.ברעה ילג ,ברעה ימימ ,ברע ימעפ 

.ףתושמ םמלועש ,לודג אל םילעפ רפסמב תוקפתסמ ןה םג תוילעופה תורופאטמה 

רגינ ,עבונ ,ףטוש :תונוש תוליבקמב הליזנ וא המירז םיעיבמה םילעפה דאמ םיטלוב 
:המגודל .דכו 

.םירגינ םוד ילג 

.ריחשיו לזי ךר / ךנולח לא הלילה שגי יכ 

.האגו ףוטש / תויאגל הלילה עסי זא 

תונומתב םייונישב םירזוחה ,דועו "ערז" ,"ללצ" ,"ףרפר" םילעפה םיחיכש ןכ ומכ 
.תונושה 

לכמ רתוי ילוא םיעיבמ ,הז גוסמ תורופאטמב תורידתב םיעיפומה ,םיראתה 
ירישה ינאה לש ומלוע .לגופ לש ,רוגסה ,יפיצפסה ומלוע תא םירחאה םיביכרמה 

:וז הרבעהל םיעייסמה םיראתבו ,ותוא בבוסה לש הבחרה היצקיפינוסרפב אטבתמ 

,םיינומת-סיירופאטמ םיפוריצ רתויב םיחיכש .ההכ ,דדוב ,רווח ,םמוד ,טקוש ,ישירח 

הרוצבו .דכו "דדונ לצ" ,"המומע השיקנ" ,"קתוש ברע" ,"םידרח םימודמד" :ומכ 
,"הרוחש הניגנמ" :ומכ ,וילא םיוולנה וא עבצ לע םיתתשומה םיראת — רתוי תטלוב 

.דועו "םידרח ןמגרא ימודמד" ,"רווח ךרומ" .,"ןבלה הנקזה לכיה" ,"רוחש ןוגי" 

הייאר :יד הב ןיא תילגופה הנומתבש ירופאטמה ביכרמה תייארב תוקפתסהש אלא 

רשאמ רתוי ,ןכש .התוא םצמצל הייושע איה — ונתנבה תא הביחרמ איהשמ רתוי וזכ 
אלא ,התוימעפ דחב וניא תילגופה הנומתה לש החוכ ,םירחא םיררושמ לצא 

בורב תינתומ רישב התועמשמלו הנומתה דוסיל הרידחה םצע :ךכמ רתויו .התונשיהב 

ןושל .םירחא םירישב תויוצמה תומוד תונומת תכרעממ קלחכ התסיפתב םירקמה 
אל יוצמ — סדרא'ציר לש ונושלב ,tenors — הרופאטמל יתועמשמה סיסבה :רחא 

םירישב תומוד תונומתב ושפחל שיו ,םייוסמ טסקטנוקב הנותנה הנומתל ץוחמ תחא 
.םירחא 

םוחתב הצוענ תויהל הנומתה הלדח וב בלשה :םייניבה םוחתל םיעיגמ ונא ןאכ 

טקפסאה תייאר .למס וא ,ילמס סיסב תלעב הנומת תויהל תכפוהו ,דבלב ירופאטמה 

תידוסיה הנומתה לש התונוקיה .א :םיירקיע םיביכרמ ינשמ עבונ הנומתבש ילמסה 

יסיסבה ירופאטמה רשקהה ןמ תוקתנתהה .ב :בר םימעפ רפסמ (תונוש תויצאירווב) 

לע םיתיעל םיתתשומ לגופ לש וילמסש ,רמולו קיידל שי .תימצע תועמשמ תלבקו 

— בורל ךא .דועו םייחה ךרד ,םייחה סוכ ,םייחה רנ :ומכ ,ונתוברתב םילבוקמ םילמס 
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ררושמה הנקהש ,תיטרפ תוילמס לע 

ב הל שיש תינבתה תניחבמ םג לגופ 

ע ,תודליה םלוע :תוירקיע תוביטח 

ל קר אל תואב תויפיצפסה תוילמסה 

ירהש !ןהיניב םימייקה םירשקה לע 
םדאה :דחאה 

,שיגדהלו רוזחל שי הרהבה םשל 

יתוהמהו ידוסיה יינומתה טקפסאה 

טצמ ילמס ןעטמ תלעב הנומת רתויב 

נומתה ןיב :םייניבה םוחתב תחא אל 
תבש תילמסה תועמשמה תורבטצה 

ש רתוי הקימעמ הנבהל 

לעופו תדקפתמ דציכ םיגדהל ידכב 

תובכרומה ךא ,תוחיכשה תונומתה 
.היטרפל 

,הכירב :םימ תונומת תועצמאב תובורק םיתעל תודליה םלוע בצועמ לגופ תרישב 

:ומכ ,רתויב תובר תואמגוד ןנשי ךכל .'דכו רהנ 

.ונתודלי ירהנב ברע ידמ תוריס וחזק 

ונבשי הברה // םידלי ונייה יכ / םימיה ויה / םיפוקשו תוכירבכ םילודג :וא 

.םיחצה םימב ונדרי תוחשל וא / קחשנו םתפש לע 

:בוציעב ןוימדה ןאכמו .תודליה םלוע ןורכז אוהש ,באה ןורכז םג ךייש ןאכל 

..ךתפש לע תבש יתצפח המ 

םג האבה ,תפסונ הנומת תרשקתמ ןאכל .תודליה למסל ןושארה סיסבה רצונ הז בלשב 

:המגודל .םהיתוליבקמו "גוזמ" ,"ךוסנ" םילעפה הדוסיבשו ,הז םלוע ראתל איה 

.ברעו קותמ ןוגי / בבלב הכסמ ונתודלי 

.ןייה ידככ / ונאלמ םייח יכ :וא 

.החשמ ןמש יכפ / ונילע ךסנ םוי רחא םוי :ןכו 
םימ תונומתל :תודליה תא תובצעמה תונומתה יגוס ינש ןיב תודחא תנמתסמ ןאכ 
תונומתל .'דכו הכיסנ הגיזמ :תמלוהה הלועפה תא תושיגדמה תונומת תופרטצמ לזונו 

,דליה יניע עבצ םגו םימה עבצ אוהש ,לוחכה עבצב הבורמ שומיש םג ףרטצמ הלא 

:"הלוחכ תודלי" ףוריצה תא ריבסמה שומיש 

.םיכרה םימה תלכת םהיניעב ןוכשתו 

:רגובמה לש תיביטקפסורטר הייאר ךותמ תודליה תא תבצעמה הנומתו 
ונאשנ םיאלמ םיעיבג 

.הלוחכ תודלי ךותמ ונילע תע 
םיצצונה ונייח 

ונזפוחב הצרא ונכפש ךיא 

.ךרדה לכ ךרואל 

םנמואש ,יפיצפס ילמס שובלב אטבתמ תודליה םלועש ,רבתסמ הז בלשב רבכ 
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,םיטנמלא המכ ליכמ 

תרשפאמ וז תורכיה 

לוחכ תיגיג לא 
ה םייוטיב וא 

לוחכ דליו 

בי ילוא ידלי :וא 

לע םירבתסמ הלא לכ 

כל תוארנש ,תונומתש 
:ומכ ,עבט 

םיקחש תלכת קמוע 

המונת דוע םידליל ונת — / רקובל קחשה ליחכי יכ :וא 

ירפכ תוגג לעמ / ורמתי םא םילוכת םינשע :ןכו 
לש ילמס-יינומת רואיתכ םג ךא ,ילרטיל רואיתכ םהלש טסכטנוקב ספתיהל םייושע 

.תודליה םלוע 

םושמ ,רתוי הברה הפירח תיפוסה תילמסה תורבטצהה .דחא דצ קר והזש אלא 

םג תואב ןה .דחא דיקפתמ רתויב תושמשמ ,המירזה תונומת רקיעבו ,םימה תונומתש 
:הלא םילימב הנופ בהואה רשאכ ,הבהא תונומת בוציעל 

.ךיילגרל םיכסמנ / םילפאה דח 
:םימוד םיחנומב המצע תא תראתמ השאהו 

.הדרח הבהא ילג ךות / הרגובו/הדומעא המורע 
.ילג ומב / ארפ רותחי ידודו 1 :וא 

לכ תונוש תויצאוטיס בצעל םימה תנומת האב וב ,הז לופכ שומישש ,המוד הרואכל 

מכ :איה אלו .םימוחת בוברעל םרוג ,תרעוסה הקיטוראה לומ הוולשה תודליה :ךכ 

הואה םגש ,רבתסמ םהמ .דחאמהו רשוקה תא םיטילבמ םיעוגעגהו הבהאה ירישמ 

שמה תא םאה-הבוהאה האור רשאכ תוריהבב רבתסמ ףותישה ."םיניע לוכת" אוה 

:םהל ףתושמה לרוגה תא םגו ,דליב הבוהא לש 

ךיניע תלכתב ףא 

הקומעה 

הלודג הגירע ןוכשת רבכ 
.ידלי 

דמ הכלת הרהמ 
.התא םג 

םג אלא ,תוננאשהו הוולשה קר אל התועמשמ "הלוחכ תודלי "ש ,ררבתמ התע 

קר —ןאכמו ."לוחכ דלי" ותויה םצעב ןומטה לרוג ,ורגבתהב דליל הפצמה לרוגה 

:םירבועו םימרוזה םייחה בוציעל םג םישמשמ םימה רשאכ ,הנומתה ךשמהל דעצ 
הרהנא טאו 

םיוולשה ייח ךרד 
ריהב גלפ רוהנכ 

ברע תוולש ךות 
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ה לא האובא דע 
:וא 

יכונא םג בחר ןה לילכ 
יטיאל רהנא והומכו 

.ףוס ןיא לא 

ךא ,תויפיצפס תויצאוטיס לע םנמא םיעיבצמ םימה תורוקמש ,ררבתמ הז בלשב 

תא שארמ המע תאשונ תודליה :הלא תויצאוטיסל ףתושמה דצה לע — ןכמ תוחפ אל 

.הוולשה םלוע ךותב םייוצמ רבכ ןולדיחה ןהו הרעסה ןה ןכלו ,תוומהו הבהאה םלוע 

יהוז .וינפל ויבא רבע ותוא םייחה רוזחמ לש תשדוחמה ותומלגתה םג אוה דליה ךא 
תא ריהבמה ,רחא יינומת בוציעב םג תובר םימעפ הייוטיב תא האצמש הסיפת 

:וירחא ואוביש הלא תאו ול ומדקש תורודה תא יחה ,םדאה ייחב תובכרומה 

.רחמה תא ונברק םידקור ונידלי 
.וטעשי בוש ישפנב רודו רוד ידעצ :וא 

.םיאבה תאו / ורבעש תא ונאלמ הככ :ןכו 

הנומתהש ךכ לע העיבצמ ,תונושו תורחא תואמגודכ ,ונרחבש המגודה :םוכיסל 
.הרואכל תיארנ איהשמ תבכרומ רתוי הברהו תיעמשמ-דח תוחפ הברה איה תילגופה 

איה ,לגופ תריש לכ ךותב תויוצמה היתויחא חוכמ הנומתב תרבטצמה ,תוילמסה 
.הב הזונגה תידוסיה תועמשמה תא הריאמהו תנווכמה 
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