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.ג"תרס, אייר

פירושי מילים

ביאליק. נ.ח/ על השחיטה 

"אל המשורר"להקת " על השחיטה"קישור לביצוע השיר 

https://www.youtube.com/watch?v=5Kv8_eLitTg
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ביאליק. נ.ח/ על השחיטה 
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ַמִים ֲחִמים , שָׁ ׁשּו רַּ קְּ יבַּ לָׁ !עָׁ
ֶכם ֵיׁש-ִאם ָלֵאלבָׁ ֶכם ֵאל וְּ –ָנִתיב בָׁ

ָצאִתיו ַו ֲא ִנ י    –לֹא מְּ
ם  תֶּ לּו אַּ לְּ פַּ יִהתְּ לָׁ !עָׁ

יעֹוד ֵאין וְּ ִלִבי ֵמת –ֲא ִנ י    תָׁ פָׁ ה ִבשְּ ִפלָׁ ,  תְּ
ף ת ָיד אַּ לַּ ָבר ָאזְּ ָוה עֹוד ֵאין-ּוכְּ –ִתקְּ

ַתי-ַעד ה-ַעד, מָׁ נָׁ י-ַעד, אָׁ תָׁ ?מָׁ

'בית א

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



'בית ב



'בית ג



'בית ד







"היהודים באים"קישור לקטע היתולי מתוך 

"על השחיטה"ביאליק  ו

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=appalCDs3Os&t=2s
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