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 תלמידים ומורים יקרים שלום רב!

 

ביישום מתמדת תוך השקעה  ,המוביליות החברתית של תלמידי שח"ר לקדם את שואפתרשת עמל 

אנו מאמינים שעבודה משולבת בתחום  עקרונות ודרכי הוראה המבוססים על הפדגוגיה הטיפולית.

להצליח, הם המפתח להשתלבותם של אמונה ביכולותיו של כל תלמיד לצד הרגשי והלימודי, 

 המוצלחתעמידה ה  התלמידים בחברה והתקדמותם בעולם התעסוקה, ובאתגרים העתידיים.

התלמידים את תחושת המסוגלות  בקרבמשימה משמעותית, המחזקת  אבבחינות הבגרות, הי

.מימוש הפוטנציאלול ,ו"פותחת דלתות" להגשמת משאלותיהם  

 

התלמידים להצלחה  ומורה מקצועי/ת דמות מפתח בהובלתבכל מחנכ/ת  אנו רואים

שיסייעו להם  ,לתלמידים כלים ייחודיים ושמחים להעניקלימודית, רגשית וחברתית. 

 , שמציבים אתגרלהצליח במגוון מקצועות הלימוד, ובכלל זה מקצועות רבי מלל

. וקושי לתלמידים רבים  

 

, המתמצתות את פרקי הלימוד ומנגישות אותם חוברות לימוד לצאת בסדרה שלבחרנו  מסיבה זו,

מותאמת  החוברת .4הספרות הראשונה מתוך  חוברת לפניכם בצורה בהירה ונוחה לתלמידים.

 .כחומר נלווה בעתות של למידה היברידית או למידה מרחוקסינכרונית, אך מתאימה מאד  ללמידה

 דוגמאות לדרכי הוראת ספרות "מרחוק", תוכלו למצוא כאן באתר המפמ"ר

 

תחומי עמל  מבית הספר הרבהחט"ע לצוות המורות לספרות של  על הכתיבה ברצוני להודות

ד"ר לו ,על עריכת הלשון שרית זיול, ומפות החשיבה על ההפקהרפאלה בלס ל, רמות באר שבע

. אנו תקווה תרמו ליציאתה לאור של החוברתעל הייעוץ והסיוע, אשר  ודרורית נדר תייאמ רמי

  הבגרות.את רבה  הצלחהולעבור ב ,הםשהחומרים שפיתחנו יסייעו לתלמידים להתמודד עם לימודי

 

 בברכה,

 ד"ר רונית אשכנזי

רשת עמל, סמנכ"ל וראש מינהל פדגוגיה  

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativa-elyona/
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,לספרותשלום רב למנהלים ולמורים   

 

 אותו אנו מעניקים למורים, אנו שמחים להעביר אליכם את החוברתשהסיוע המקצועי מ כחלק

מהרב  המורה יפעת יוסף", שהוכנה ע"י 70%לימודי פרקי הלימוד בספרות "הראשונה בסדרה 

  תחומי עמל רמות באר שבע, וצוות המורות לספרות.

שח"ר, ולסייע לתלמידים למקד את תכני החוברת מיועדת להקל על המורים המלמדים בכיתות אגף 

 נשמח לקבל את הערותיכם והארותיכם הלמידה, על מנת שיוכלו לעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות.

על רפאלה בלס לעל הכתיבה, צוות חט"ע ברב תחומי עמל רמות באר שבע יפעת יוסף וללתודתי 

דרורית ול עיצוב הכריכהעל קין ציפי לנל עריכת הלשון,על  לשרית זיווהתרשימים הנאים,  ההפקה

על הסיוע והתמיכה. נדר  

 

שירה –העוסקת ב  הראשונהלפניכם החוברת   

 

 ב ב ר כ ה,

 ד"ר רמי אמיתי, מנהל תחום כ"א בהוראה

 המינהל לפדגוגיה

2021 
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 פתח דבר

 תלמידים יקרים, 

 בחינת הבגרות בספרות מורכבת מארבעה פרקים: שירה, סיפור קצר, דרמה ורומן.  .1

 :יש לענות על שלושה פרקים בלבד .2

  טופס הבחינה. בבפרק השירה יש לענות על שתי שאלות בהתאם להנחיות 

  בפרק הסיפור הקצר יש לענות על שתי שאלות. אין להדגים בשתי השאלות לפי

 אותה יצירה, אלא לענות על פי סיפורים שונים. 

 בפרק הדרמה יש לענות על שאלה אחת.  

  .בפרק הרומן יש לענות על שאלה אחת 

 עזר בדף היצירות ולשים לב ולהתאים לכל פרק את היצירה הנכונה והמתאימה לו. ייש לה .3

 תלוי בבחירת הפרקים. – שאלות חמשאו  ארבעבסך הכול עונים בבחינה על  .4

 

 בחוברת זו תמצאו:

  היצירות השונותשל ניתוח. 

 שאלות מבחינות בגרות המתאימות לכל פרק. 

  דוגמאות לפתיח לשאלות בהתאמה ליצירות. 

 דוגמאות לתשובות. 

  כיצד לענות על שאלות בגרותהסבר. 

 

 

 !ב ה צ ל ח ה
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 הנחיות למבנה תשובה

 :כל תשובה יש לחלק לשלושה חלקים
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 : שירה שוןארפרק 
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 שירת ביאליק 

 נ ביאליק "ח/  לא זכיתי באור מן ההפקר

 ,ַהֶהְפֵקר-לֹא ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן

 ,ָבא ִלי ִביֻרָשה ֵמָאִבי-ַאף לֹא

 ִכי ִמַסְלִעי ְוצּוִרי ִנַקְרִתיו

 .ַוֲחַצְבִתיו ִמְלָבִבי

 

  ,ִניצֹוץ ֶאָחד ְבצּור ִלִבי ִמְסַתֵתר

 ,ַאְך ֻכלֹו ֶשִלי הּוא –ִניצֹוץ ָקָטן 

 – לֹא ְשִאְלִתיו ֵמִאיש, לֹא ְגַנְבִתיו

 .ִכי ִמֶמִני ּוִבי הּוא

 

 ְוַתַחת ַפִטיש ָצרֹוַתי ַהְגדֹולֹות

 ,ֻעִזי-צּורִכי ִיְתפֹוֵצץ ְלָבִבי, 

 ,ֵעיִני-ֶזה ַהִניצֹוץ ָעף, ִנָתז ֶאל

 .ַלֲחרּוִזי –ּוֵמֵעיִני 

 

 ,ּוֵמֲחרּוִזי ִיְתַמֵלט ִלְלַבְבֶכם

 ,ּוְבאּור ֶאְשֶכם ִהַצִתיו, ִיְתַעֵלם

 ְוָאֹנִכי ְבֶחְלִבי ּוְבָדִמי

 .ַהְבֵעָרה ֲאַשֵלם-ֶאת

 

בו המשורר כותב על חוויית ששיר שירה( כלומר =אומנות, פואטיקה=פואטי )ארס-זהו שיר ארס

 כתיבת שיר. של תהליך ה, על הכתיבה

 נושא השיר 

וגם  ,השיר מספר על הרגשתו של המשורר, שעצם הכתיבה על חוויותיו האישיות עולה לו במאמץ רב

 ההיחשפות לציבור הרחב מכאיבה לו. 

 ב והסבל הכרוך ביצירה. כמו כן מועלית ביקורת על כך שהקוראים לא מבינים את הכא

בשלושת הבתים הראשונים מתאר המשורר את תהליך היצירה כפי שמתרחש בינו לבין עצמו ללא כל 

 קשר לקהל הקוראים. בבית הרביעי פונה המשורר אל קהל הקוראים.
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 ניתוח השיר 

יכולתו שרונו של המשורר לכתוב שירים. ביאליק אומר כי יהמילה אור מסמלת בשיר את כ א':בית 

 לו בקלות.  הלכתוב, הכישרון שלו, לא בא

 מרשות הרבים. כמו כן הוא לא קיבל את הכישרון בירושה מאביו. –כישרונו לא בא לו מן ההפקר 

 מלבו )הניצוץ חבוי בתוכו(.  –תהליך היצירה נובע ממקור פנימי 

 ר בסלע:הדובר מתאר את תהליך היצירה כתהליך קשה, של עבודה קשה כמו חציבה וניקו

  .וחצבתיו מלבבי" /"כי מסלעי וצורי נקרתיו  

והיצירה מושווית לתהליך חציבה בסלע. הכתיבה לא באה לו בקלות, אלא  ,לבו מושווה לסלע קשה

 היא תוצאה של עבודה קשה, של חיטוט נפשי וחשיפה נפשית שפוצעת את נפשו.

 

 הדובר מדבר על מקור הכישרון, מהיכן נובע ומגיע אותו כישרון, וזהו הניצוץ. :ב'בית 

"ניצוץ אחד בצור לבי מסתתר": מקור האור )כישרון הכתיבה( הוא בניצוץ קטן שטמון בסלע לבו, 

 מסתתר בתוך לבו.

לא הוא גאה בכך שהניצוץ מקורי )בא ממנו( ללא שותפים. " –דובר מדגיש כי "כולו שלי" -המשורר

 הוא אינו שאול ואינו גנוב, אלא כולו שלו.  .שאילתיו מאיש, לא גנבתיו"

חזרה על מקוריות שיריו. החזרה מדגישה את מקוריות כישרון  קיימתבשני הבתים הראשונים 

 ואת עצם העובדה שהוא לא נעזר באף אחד.  הכתיבה

  

ת של הניצוץ, שמשתחרר המשורר מתאר חוויה נפשית חזקה מאוד של התפרצות פתאומי :ג'בית 

 מן הלב שהתפוצץ. 

 הדובר מתאר את שלבי התהליך: 

 כישרון ליצור שירים וחומר שירי, שנמצאים עמוק בתוך לבו.  –יש לו ניצוץ . 1

גורמות ללבו  – "תחת פטיש צרותיי הגדולות" –חווה בחייו שיות, קשות ביותר, טחוויות טראומ. 2

וכך הניצוץ  ,)הסלע( ומפוצץ אותו נוחת על לבו – ה קשהחווי – להתפוצץ תחת העומס. הפטיש

 יוצא החוצה. (הכישרון)

 "זה הניצוץ עף".  – ותהניצוץ מתפרץ החוצה בפתאומי. 3

 "ניתז אל עיני".  –המשורר רואה את השיר בעיני רוחו . 4

 "מעיני לחרוזי".  –כותב את השיר  –המשורר כותב את החרוזים . 5
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 בבית זה פונה המשורר אל ציבור הקוראים. : ד'בית 

השלב האחרון בתהליך היצירה הוא הפרסום לציבור הקוראים, יצירת הקשר בין השיר לקהל 

 הקוראים. 

ֶכם ל הקוראים ומעורר בהם אש, "ובאור אהניצוץ, היצירה הכתובה, מגיע  ִתיו)באש שלכם( ֶאשְׁ  ."ִהצַּ

 מעורר בהם התלהבות. השיר  .1

 מעלימה אותו. ושורפת את השיר האש  .2

ם"  לֵּ עַּ ִתיו, ִיתְׁ ֶכם ִהצַּ אּור ֶאשְׁ ": ברגע שהשיר מתפרסם לציבור הקוראים, הוא יוצא מרשות המשורר, ּובְׁ

מהדבר האישי ביותר, הופך לנחלת הכלל ומפסיק להיות אישי ובלעדי של המשורר בלבד. המשורר 

רסום, משלם את מחיר הבעירה. הוא מרגיש כי הפ עלמצדו מרגיש כי הוא משלם מחיר כבד מאוד 

היה רוצה, כפי הוא נותנים ליצירה שלו את כל תשומת הלב כפי שאינם הקוראים אינם מתייחסים ו

 שראוי לה.

על כך בו נתון המשורר מפני שהוא מעוניין בפרסום היצירה, אך מצד שני משלם שזהו קונפליקט 

 מחיר כבד.

 .כישרוןוקהל  ,גורמים: משורר שלושהבית זה מתאר את התלות בין 

 

 האמצעים האמנותיים בשיר 

 מטפורות .1

היבט שיש לה היבט חיובי ו מטפורה של אשא. תהליך היצירה של המשורר מתואר באמצעות 

 רה, לדלקה, לאש. ישלילי. הניצוץ מתלקח לבע

 גאווה של המשורר והקורא. לגורם להנאה וואור האש מחמם,  :חיובי

משלם "מחיר אישי"  כי הואהורסת. המשורר חש "נפגע" מתהליך היצירה והאש שורפת  :שלילי

 כאביו לפני כולם ולא מקבל את היחס שהיה רוצה.ואת הוא חושף את נפשו  –וכואב 

  ,צרותיי", "באור אשכם" פטישאחד בצור לבי מסתתר", " ניצוץ": מטפורות נוספותב. 

 אשלם".  רהיהבעאת  ואנוכי...
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 ארמז מקראי  .2

(: הנביא ירמיהו כועס על נביאי השקר שמסלפים את כ"ט ,ג"לקוח מספר ירמיהו )כ –" פטיש צרותיי"

"כפטיש יפוצץ סלע". כך גם הדובר  ,דבריו ואומר להם: דבריי הם דברי אלוהים ובכוחם לפוצץ סלע

בשיר אומר כי הניצוץ, הכישרון שנמצא עמוק בלבו, בסלע, יוצא החוצה מתוך דברים קשים 

 . ""צרותיי הגדולות ,שמתרחשים בחייו

 רה אשלם". יהדובר אומר בבית הרביעי: "ואנוכי בחלבי ובדמי את הבע –" חלבי ודמי"

מרגיש  ן הגדול היה מקריב בבית המקדש לה'. המשוררהחלב והדם הם החלקים המובחרים שהכוה

את נפשו בפני ציבור הקוראים ומקריב את עצמו. אך כאשר השיר מגיע לקהל, ושהוא חושף את עצמו 

 .דומהוכ ,בזלזול, מפרשים אותו אחרת אליוהוא לא מוערך מספיק. מתייחסים 

 כלפי הקוראים:  (אמביוולנטי)ערכי -הדובר בשיר מבטא יחס דו

 תלות בקהל הקוראים(.  קיימתמצד אחד הוא זקוק לקורא כדי שיוכל ליצור שיר )

רוצה. היה מצד שני הוא כועס על הקוראים שלא מתייחסים כראוי לשיר ולא מעריכים אותו כפי שהוא 

 א משלם מחיר כבד. ווה

 בכתיבת השיר.  כיםהקהל לא תמיד מבין את הסבל והכאב הכרו

 

 . מוטיבים3

  האורא. מוטיב 

 המוטיב מופיע כבר בכותרת וממשיך לאורך השיר. 

  .האור הוא מטפורה ליצירתו של המשורר 

 היצירה, אינו בא בקלות, אלא תוצאה של תהליך ארוך ומורכב.  ,האור 

  .האור הוא תוצר של הניצוץ שמסתתר בלב הדובר 

  .)הניצוץ הופך לחרוז עם בואן של הצרות )פטיש צרותיי 

  בוער ונעלם.  ,בקוראיםהחרוז מצית אש 

 מופיע באופנים שונים: האור מוטיב 

  ."לא זכיתי באור מן ההפקר"

  ."ניצוץ קטן"

  "."באור אשכם )באש שלכם( ִהצתיו יתעלם

 רה אשלם". י"את הבע
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  ב. מוטיב הלב 

 מוטיב הלב קשור למוטיב האור. האור מסתתר בלב. 

מוטיב הלב מדגיש את תחילת  –"ומחרוזי יתמלט ללבבכם" "וחצבתיו מלבבי", "בצור לבי מסתתר", 

 התהליך ואת סופו. השיר יוצא מלב המשורר אל לב הקוראים. 

 

  שאלות בגרות

  ימו.והדג ורירגשות באים לידי ביטוי בשיר וכיצד הם נקשרים לתהליך היצירה? הסב אילו .1

תרומת האמצעים ללמבנה השיר ו ומהו התהליך המובע בשיר? כיצד הוא מעוצב? התייחס .2

 .האמנותיים
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 ח"נ ביאליק  / על השחיטה

 !ָשַמִים, ַבְקשּו ַרֲחִמים ָעָלי

 – ֵיש ָבֶכם ֵאל ְוָלֵאל ָבֶכם ָנִתיב-ִאם

 – ַו ֲא ִנ י לֹא ְמָצאִתיו

 !ִהְתַפְללּו ַאֶתם ָעָלי

 ,ִבְשָפָתיִלִבי ֵמת ְוֵאין עֹוד ְתִפָלה  –ֲא ִנ י 

 – ֵאין ִתְקָוה עֹוד-ּוְכָבר ָאְזַלת ָיד ַאף

 ?ָמָתי-ָאָנה, ַעד-ָמַתי, ַעד-ַעד

 

 !קּום ְשָחט –ַהַתְלָין! ֵהא ַצָּואר 

 ,ַקְרֹדם-ָעְרֵפִני ַכֶכֶלב, ְלָך ְזֹרַע ִעם

 – ָהָאֶרץ ִלי ַגְרֹדם-ְוָכל

 !ֲאַנְחנּו ַהְמָעט –ַוֲאַנְחנּו 

 ,ַהְך ָקְדֹקד, ִויַזֵנק ַדם ֶרַצח –ָדִמי ֻמָתר 

 – ֻכָתְנְתָך-ַדם יֹוֵנק ָוָשב ַעל

 .ְולֹא ִיַמח ָלֶנַצח, ָלֶנַצח

 

 !יֹוַפע ִמָיד –ֶצֶדק -ְוִאם ֶיש

 ַאֲחֵרי ִהָשְמִדי ִמַתַחת ָרִקיעַ -ַאְך ִאם

 – ַהֶצֶדק יֹוִפיעַ 

 !ָנא ִכְסאֹו ָלַעד-ְיֻמַגר

 ;ָשַמִים ִיָמקּוּוְבֶרַשע עֹוָלִמים 

 ַאֶתם ְלכּו, ֵזִדים, ַבֲחַמְסֶכם ֶזה-ַאף

 .ּוְבִדְמֶכם ֲחיּו ְוִהָנקּו

 

 !ְוָארּור ָהאֹוֵמר: ְנֹקם

 ְנָקָמה ָכזֹאת, ִנְקַמת ַדם ֶיֶלד ָקָטן

 – ָבָרא ַהָשָטן-עֹוד לֹא

 !ַהְתהֹום-ְוִיֹקב ַהָדם ֶאת

 ,ַמֲחַשִכיםִיֹקב ַהָדם ַעד ְתֹהמֹות 

 ְוָאַכל ַבֹחֶשְך ְוָחַתר ָשם

 .מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ ַהְנַמִקים-ָכל
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 ניתוח השיר 

ברוסיה. בפוגרום זה נרצחו עשרות יהודים,  1903-השיר נכתב כתגובה לפרעות קישינב שהתרחשו ב

 וכל זאת על רקע של אנטישמיות ובעקבות עלילות דם.  ,בתי כנסת נשרפו, חנויות נבזזו והוצתו

על מצבם של היהודים שניתן לשחוט אותם כמו בעלי חיים, בלי לתת את  –שיר אבל  –זוהי קינה 

 הדין, רק בשל היותם יהודים.

והוא מבטא את סערת  ,השיר נכתב מיד לאחר שהגיעה לאוזניו של ביאליק הידיעה על הפרעות

 ידיות של המשורר בעקבות הידיעה על הפוגרום.יתיו המהרגשות ואת תחושו

יש אירוניה. השם "על השחיטה" לקוח מתוך הברכה שהשוחט היהודי מברך  ,כותרת, שם השירב

כאשר הוא שוחט שחיטה כשרה. אלא שכאן הנשחטים הם יהודים שנרצחו רק בגלל אנטישמיות 

 ושנאה. 

 לגויים לשחוט את היהודים. ביאליק גם מביע כאן ביקורת כנגד האל שמאפשר

 

  )אמצעי אמנותי(מבנה השיר 

שורות, שאינן שוות באורכן )שורות קצרות ושורות ארוכות(. כתיבה  7השיר בנוי מארבעה בתים בני 

זו מעידה על סערת הרגשות שבה מצוי הדובר. בנוסף, יש בשיר משפטי ציווי, סימני שאלה וסימני 

 גם הם מבטאים את המצוקה שבה נמצא הדובר. ו ,קריאה

, מתחת ביותר בכל אחד מבתי השיר הדובר פונה לגורם אחר, מהמקום הגבוה ביותר ועד לנמוך

 לפני האדמה.

  א'בית 

בית זה מבטא את חוסר האונים, הייאוש והבלבול שבהם נמצא הדובר. יש כאן ביטוי למשבר אמונה. 

אלוהים שיתכן יקיומו של האל, אך עם זאת עדיין יש בו ספק קל שהדובר פונה לשמיים ומביע ספק ב

"אם יש בכם אל, ולאל בכם נתיב, ואני  – קיים, אך הוא עצמו, הדובר, לא יכול ולא מצליח להגיע אליו

 .לא מצאתיו"

הוא איבד את התקווה ומרגיש שאין בלבו אהבה לאל. לכן הוא חסר אונים, לא  .הדובר נמצא במצוקה

 יכול להתפלל ומבקש עזרה מהשמיים. 
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בה הוא ש", דבר המבטא את המצוקה עד מתיעל הביטוי "פעמיים בשורה האחרונה חוזר הדובר 

 נמצא ואת העובדה שיש לו ספק בקיום האלוהי. 

ַֹּלזּו" ,ליםיתהלפסוק מספר  ֵאְרֵמז מקראיזהו גם  ָשִעים יֲע י רְׁ ד ָמתַּ שגם בו בא לידי ביטוי חוסר  ,"עַּ

 האונים לנוכח הרשע בעולם. 

 

  ב'בית 

דבר  ,מציע לתליין את צווארו הואשם כללי לרוצחי היהודים.  – אל התלייןהדובר בבית זה פונה 

 יכולת להתנגד. אפילו אין לו  .שמביע שוב את חוסר האונים והייאוש שלו

רע ַּ ִעם ָך זְׁ " -"לְׁ ּדם  רְׁ בּוָרה"ילפסוק מתהארמז גם כאן יש  –קַּ רֹועַּ ִעם גְׁ ָך זְׁ לים יבספר תה .לים "לְׁ

ואילו בשיר המשפט נאמר לתליין, לרוצחים בעלי הכוח. יש כאן  ,המשפט נאמר על כוחו של אלוהים

 ביקורת על האל שמאפשר לרשעים להשתמש בכוחם כדי לרצוח יהודים. 

ואילו  ,אנלוגיה הפוכה בין האל לתליין: התליין נוהג כמו אלוהים ועושה כל מה שברצונונוצרת כאן 

 .כלי הרצח( הוא כוחו כדי לעצור את התליין. "לך זרוע עם קרדום" )קרדוםבהאל לא משתמש בזרועו ו

מדבר בשמם. התחושה שנוצרת היא שכל מקום על פני האדמה ו הדובר מייצג את היהודים כולם

ולפגוע בהם. היהודים חסרי הגנה. "וכל הארץ לי גרדום" יהודים לרצוח  אפשרום שבו הפך למק

 עליו נרצחים(.שהבמה, המקום  הוא)גרדום 

דם היהודים הפך להפקר, כל אחד עושה להם מה שהוא רוצה. הדובר מאשים כי תינוקות וזקנים 

יה ככתם. זהו כתם שנשאר נרצחים ונפגעים ללא הבחנה. דמם מכתים את חולצת התליין ונשאר על

 אין עליו כפרה ומחילה. .ימחק לנצחיכעדות לזוועה, כתם מוסרי לאנושות שלא 

 אוהדבר בא לידי ביטוי בכך שהו ,תחושת הייאוש והתסכול של הדובר מתעצמת. דם היהודים מותר

 "מזמין" את התליין לרצוח אותו )ואת העם היהודי כולו(. וזוהי אירוניה.

 

 ג'בית 

 הצדק אם. גם כאן הוא מטיל ספק בקיומו של האל ואומר הצדק האלוהיבבית זה פונה הדובר אל 

קיצונית וחריפה יותר. הדובר טוען שאם הצדק  שנעשיתיופיע מאוחר. שוב ישנה ביקורת כלפי האל 

עלם בכלל כי אין לו משמעות. אם הוא מאפשר לרשע יהאלוהי לא יופיע מיד, עדיף ששלטון האל י

ר – קיים בעולם ולפגוע כך באנשים, עדיף שלא יתקייםלהת ְׁגַּ יִם -"ימ  ע עֹוָלִמים ָשמַּ ֶרשַּ ד! ּובְׁ אֹו ָלעַּ נָא ִכסְׁ

ּקּו"  .יָמִ

לרשעים )"זדים"( להמשיך לעשות את המעשים המזעזעים  הדובר באירוניה במשפט האחרון מציע

ֶכם ִדמְׁ ּנָקּו"(.  שלהם מפני שאין מי שישפוט אותם או יעניש אותם )"ּובְׁ ִ  ֲחיּו והְׁ
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  ד'בית 

 .הנקמההדובר פונה אל 

הדובר מקלל את אלו הדורשים נקמה. הוא טוען שאין אפשרות לנקום על מעשה מזעזע כמו רצח של 

ובר דלא יכול לברוא נקמה כנגד מעשה זה. לכן ה –שמזוהה עם הרוע בעולם  –ילד קטן. אפילו השטן 

ת. הוא רוצה שדם הנרצחים יחלחל עד לתהום, מתחת לפני אנושית, נקמה עולמי-מצפה לנקמה על

ויגרום שם להרס וריקבון של היסודות שעליהם בנוי העולם, שיגרום לחורבן של החברה  ,האדמה

ר ָשם ָכל  – האנושית שגורמת למעשי הזוועה תַּ ָ ְך וחְׁ חש ֶ ל בַּ כַּ ָ ִכים, ואְׁ ֲחשַּ ֹות מַּ המ  ד תְׁ ָּדם עַּ -"יִּקב  הַּ

דֹות הָ  ִַּּקים." מֹוסְׁ ּנמְׁ  ָאֶרץ הַּ

. רק האדם הרוצח יכול חורבן עולמיביאליק בעצם מתאר שהחברה האנושית תביא על עצמה 

  .להעניש את עצמו על מעשיו. המצב בעולם יחזור לתוהו ובוהו כי אין זכות קיום לעולם מלא ברשע

שמבטא את ניצחון הצדק. הכוח של הדין , "יקוב הדין את ההרי" ,למשפט מהתלמוד ארמזיש כאן 

 )הצדק( הוא כה גדול שהוא יכול לנקב את ההר. 

אך יאוש על כך שהעם היהודי עומד חסר אונים מול הרוצחים. ילסיכום, שיר זה כתוב בנימה של כעס ו

 :העם זאת יש בשיר נחמה בכך שהרוצחים יבואו על עונשם במעשיהם, בהדרג

  מח לנצח".ידם שנשפך "לא י .1

 חנקו בדם ששפכו. יי (הרשעים)הזדים  .2

 החברה כולה תיהרס בגלל חוסר הצדק ורצח היהודים.  .3

 אמצעים אמנותיים 

 .מביע את חוסר האונים והייאוש שלווים יראשון הדובר פונה אל השמהבית ב .האנשה .1

 פונה אל הצדק.  הואשלישי הבית ב

  .)הסבר בגוף הניתוח( בארמזים מקראייםשימוש  .2

 ןמבטא את סערת הרגשות והמצוקה שבההדבר . משפטים קצריםבבסימני קריאה ושימוש  .3

 נמצא הדובר. 

 הרס העולם.לבסוף לנקמה ו מביאמקשר בין הבתים, מתחזק מבית לבית, עד ש .מוטיב הדם .4

 הנמכת האדם היהודי. – דימוי לכלב. 5

אירוני מאחר שלקוח מתוך  ,"על השחיטה" ,שם השיר .היהודי מגיש את ראשו לתליין .אירוניה .6

 התפילה.
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 ותתשובו לותשא

 ואת עמדת הדובר כפי שהיא משתקפת בשיר. התייחס וריאת השיר "על השחיטה" והסב וקרא

 .לטון דבריו של הדובר, לפניותיו לנמענים ולדרך הפיתוח של טענתו המרכזית כםבדברי

 

 התשוב

נכתב כתגובה מיידית, ספונטנית ומלאת רגש לפרעות נ ביאליק "השיר "על השחיטה" מאת ח

. בפרעות נרצחו עשרות יהודים ומאות נפגעו, נשים נאנסו ורכוש יהודי 1903-שהתרחשו בקישינוב ב

נבזז. ביאליק כתב יצירה זו, בה הוא זועק על הרצח הנורא, מיד לאחר הפרעות. השיר הוא תגובה 
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ביטויים קצרים, מתפרצים ומלאי פאתוס שמלמדים על  חריפה של הדובר. לכל אורך השיר מופיעים

 .סערת רוחו של הדובר, ולבסוף אף יצביעו על ייאושו ותסכולו

בהתחלה הדובר פונה  .ניתן לעמוד על עמדת הדובר ביחס לאירועים באמצעות מבנה השיר ותוכנו

, מפני שלא מצא את לבי מת" –"אני  ,לשמיים, שיבקשו רחמים בשבילו. הדובר איבד תקווה ואף טוען

 דרכו אל אלוהיו. 

מציע לו את צווארו, שישחט ובבית הבא הוא פונה אל התליין, המייצג את כלל הרוצחים והפורעים, 

אותו בגרזנו, שהרי כוחו של התליין עולה על זה של היהודי. זאת ועוד, הארץ מתוארת כ"גרדום" 

ועל כן "דמם  ,ים. רק היהודים הם המיעוט)מקום ההוצאה להורג(, כלומר, כולם שם רוצחים ומרצח

מתבררת כאן כטענה כלפי הרוצחים, אך בעיקר כנגד אלוהים המתיר את דם  עמדת הדובר". מותר

 רגם. ומאפשר להוהיהודים 

! שהרי אין טעם בצדק שיופיע באיחור, דהשר קריאה לצדק, שיגיע מי-בבית השלישי מביע הדובר

ה, גם בבית זה טוען הדובר כלפי שמיים, שם יושב האל על לאחר ההרס, הרצח והחורבן. למעש

  .כיסא הצדק, וקורא לו להגן על עמו הנבחר

ייאושו מהפורענות ומשתיקת את מקבלת מימד חדש בבית הרביעי. לאחר שהביע  עמדת הדובר

השמיים דורש הדובר נקמה. זוהי נקמה לא רגילה, שהרי "נקמת ילד קטן עוד לא ברא השטן". נקמה 

ייחודית זו תתקיים באמצעות דם הנרצחים אשר יחלחל ויגיע עד לתהומות הארץ ויערער את כל 

 .יסודות הארץ הרקובים

השר משתמש -הדובר .ניתן ללמוד על עמדת הדובר לא רק מתוכן השיר, אלא גם מטון דבריו

רחמים  "בקשו ,באמצעים רטוריים לכל אורך השיר. בתחילה הוא רק פונה בבקשת רחמים לשמיים

י!" בבית השני הוא קורא בזעקה אל התליין: "הא י"התפללו אתם על ,י!" לאחר מכן הוא כבר דורשיעל

סאו לעד!" ייופע מיד" ומאיים: "ימוגר נא כ –קום שחט!" ובבית הבא הוא תובע: "ואם יש צדק  –צוואר 

קוב הדם את יוראה: "וידבריו בקללה נאת בבית האחרון זועק הדובר: "וארור האומר: נקום!" ומסיים 

 התהום!" 

השר, -סגנון דיבור כזה, עמוס פאתוס )רגש( ומלווה בסימני קריאה, מצביע על זעקת הזעם של האני

 .הנאמרת מפי אדם כואב ומיואש

עמדתו של  להבחין בזעקה העולה מכל בית, מכל משפט בשיר, המלמדת על אפשרבסיום השיר 

ושואל: "עד מתי, עד  ,היהודים אשר מאז ומתמיד הם קורבן לפרעותהוא כואב את מצבם של . רהדוב

אנה, עד מתי?" הדובר מפנה את זעקתו מלאת הייאוש גם כלפי אלוהים. הוא לא מוצא את הדרך 

לאלוהים. את עיקר זעמו וזעקתו מפנה המשורר כלפי התליין, כלומר, כלפי הרוצחים האכזריים, 

 .יםהשפלים, השוחטים את היהודים ככלב
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 שאלות בגרות

את  וקביעה זו. בסס וריהסב בשיר זה המשורר מגיב על פרעות קישינב בעוצמה רגשית עזה.. 1

 .על שניים מן האמצעים הרטוריים המעצבים את התגובה הרגשית של המשורר כםדברי

 ?את סיום השיר. במה מאיר הסיום את משמעות השיר כולו ותאר. 2

 

  2שאלה  –הצעה לתשובה 

השיר עוסק בנושא הנקמה. הקישור לשיר כולו מתבקש מתוך המחאה של הדובר כלפי סיום 

והאחרון לא השגיח, לא מנע אותו. בכל בית  ,התליינים והאל. הראשונים ביצעו את הפשע הנורא

מעין סיכום או מסקנה לאחר שפניות  משמשאליו פונה הדובר. הבית האחרון שבשיר יש נמען אחר 

 בבית ג'. ים לא נענו: לשמיים בבית א', לתליין בבית ב', לצדק הקוסמי )האלוהי(הדובר לגורמים אחר

 

 נקודות לפיתוח:

אפילו השטן לא ברא  ,מותו של ילד קטןאת הסבר נושא הנקמה בסיום: מצד אחד אין אפשרות לנקום 

 דרישה לנקמה טוטאלית של חורבן כל מוסדות הארץ.קיימת מצד שני  .נקמה כזו

 ותפקידו בבית זה. אותו דם שנשפך ימלא את הארץ והתהומות.מוטיב הדם 

וניתוח הבתים: א', ב', ג' עם דגש על עמדת  ,פרעות קישינב ,חזרה לאירוע העומד בבסיס השיר

 הדובר בכל בית ואמצעי העיצוב התומכים בעמדה זו.

 חזרה לבית האחרון ותרומתו לסגירת המעגל בנושא הנקמה.

 

 טיפים

. חשוב לתת רקע כשיר אפי עם יסודות לירייםייחודו  בציוןל תשובה לגבי שיר זה . יש להקדים כ1

 להבנת השיר.

 אך בשם עמו. ,, כמשורר לאומי. הוא מדבר בגוף ראשוןבשליחות האומה. גם כאן ביאליק מופיע 2

 והיא חלק מאמצעי העיצוב המשמעותיים. ,בשיר מאוד דומיננטית הרטוריקה. 3
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 הבינייםשירת ימי 

 הים ביני ובינך / שמואל הנגיד 

 

 ֲהָים ֵביִני ּוֵביֶנָך / ְולֹא ֶאֶטה ְלַחלֹוְתָך

 ְולֹא ָארּוץ ְבֵלב ָחֵרד / ְוֵאֵשב ַעל ְקבּוָרְתָך?

 ֱאֶמת, ִאם ֶאֱעֶשה ָכזֹאת / ֱאִהי בֹוֵגד ְבַאְחָוְתָך!

 ֲאָהה, ָאִחי, ֲאִני יֹוֵשב / ֲעֵלי ִקְבָרְך ְלֻעָמְתָך

 ְלָך ַמְכאֹוב ְבתֹוך ִלִבי / ְכַמְכאֹוִבי ְבִמיָתְתָך.

 ְולֹא ֶאְשַמע ְתשּוָבְתָך, /  –ְוִאם ֶאֵתן ְלָך ָשלֹום 

 ְולֹא ֵתֵצא ְלָפְגֵשִני / ְביֹום בֹוִאי ְלַאְדָמְתָך, 

 ְולֹא ִתְשַחק ְבִקְרָבִתי / ְולֹא ֶאְשַחק ְבִקְרָבְתָך, 

 ּוָנִתי / ְולֹא ֶאְרֶאה ְתמּוָנְתָך, ְולֹא ִתְרֶאה ְתמ

 –ְלַמַען ִכי ְשאֹול ֵביְתָך / ּוַבֶקֶבר ְמעֹוָנְתָך 

 ְבכֹור ָאִבי ּוֶבן ִאִמי, / ְשלֹוִמים ָלְך ְבַאְחִריְתָך, 

 ְורּוַח ֵאל ְתִהי ָנָחה / ֲעֵלי רּוָחְך ְוִנְשָמְתָך!

 ָסְגרּו אֹוְתָך.ֲאִני הֹוֵלְך ְלַאְרִצי, ִכי / ְבֶאֶרץ 

 ְוַאְת ָלַעד ְבנּוָמְתָך, /  –ְוָאנּום ֵעת ְוִאיַקץ ֵעת 

 ְוַעד בֹוא יֹום ֲחִליָפִתי / ְבִלִבי ֵאש ְפִריָדְתָך! 

 

 נושא השיר

לכל  .בתים עשר-חמישהשכתב שמואל הנגיד על מות אחיו הבכור. השיר כולל  קינהשיר חול מסוג 

 חרוז אחיד בסיום כל הבתים )תך(.  –ז מבריח ולכולם חרו ,בית דלת וסוגר

החוסר שהוא מרגיש בחייו מאז נפרד  ואתהשיר מתאר את הכאב העצום על מותו של אחיו הבכור 

 ממנו.

משורר פונה ישירות לאחיו המת, בגוף שני, מה שמעיד על -השיר בנוי בתבנית דיאלוגית. הדובר

 הקרבה ביניהם.
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 מבנה השיר

 חלקים:  3-השיר מחולק ל

לא יפריד בינו  "האח החי מכריז כי שום "ים .הצהרת אמונים לאח המת :1-3חלק ראשון, בתים  .1

ממנו הדובר שואל אם המרחק ביניהם ימנע  שאלות רטוריותוהוא יגיע לבקרו. באמצעות  ,לאחיו

בדרכו של הדובר אל  אך הוא מיד מבטיח שלא יפסיק לבקרו. הים מסמל את המכשול ,לבקר בקברו

-חשב לבוגד באחוות האחים ביניהם. הדובריהנמען, האח המת. אם המכשול יעצור אותו, הוא י

 משורר לא משלים עם מות האח. 

 ,אחי ,"אהה ,קבר האח. הדובר פותח ואומרבהדובר מתאר את ביקורו  :4-10. חלק שני, בתים 2

קת כאב. הדובר מדגיש כי הכאב שיש בלבו על מבטאות זע האני יושב על קברך לעומתך". מילים אל

מות אחיו כיום הוא אותו כאב כמו ביום מותו. הזמן שעבר לא מקל על הכאב. הדובר כואב על כך 

ארץ המתים.  ,שאחיו נמצא בארץ השאול מפני ,שהם לא מצליחים לחוות חוויות משותפות כמו פעם

 הדובר מתמודד עם הריקנות שנותרה בלבו. 

על ההתרגשות ומעיד על סערת רגשות ש מה ,(6-9ו' החיבור )בתים  באמצעותידי ביטוי הדבר בא ל

 עם האח המת.  המפגש""של האח החי מ

. דבר זה ולאפותחים במילה  7-8-9בתים  :)מילה החוזרת על עצמה בתחילת הבית( אנאפורה

במקום הקשר הקרוב שהיה ביניהם בעבר יש בו כעת ריקנות  .מדגיש את החוסר והאובדן של אחיו

 גדולה.

לא יכול לעשות עם אחיו הוא "ולא תשחק" מבטא את חוסר האונים על כך ש ",ולא תצא" :ריבוי פעלים

 יש כאן ניגוד בין העבר להווה. להיפגש, לצחוק, לברך לשלום. :את המעשים היומיומיים

מדגיש את הדיאלוג  – תמונתך-קרבתך, תמונתי-קרבתי – (7-10)בתים  תך / הניגוד בכינוי הגוף תי

 ,צדדי מצד האח החי-זהו כמובן דיאלוג חד כביכול שמתקיים בין שני האחים ואת הניגודים ביניהם.

ית ביניהם כי האח החי יושב על קבר האח המת, אך זוהמת כמובן לא עונה לו. אמנם יש קרבה פי

 ם. הפנייה למת בגוף שני, כאילו הוא נמצא לידו, מעצימה את גודל הכאב.עדיין המוות מפריד ביניה

-: "למען כי שאול ביתך ובקבר מעונתך", כלומר הדובר10הסיבה לפרידה ביניהם מופיעה בבית 

נמצא בארץ המתים. זאת תקבולת נרדפת  ,והנמען, האח המת ,המשורר נמצא בארץ החיים

מנסה להשלים עם מות האח  הדוברות לשנות את המצב. שמדגישה את רעיון המוות ושאין אפשר

 הבכור.
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הדובר מכריז כי הכאב עוד חזק כמו ביום מותו של האח. הזמן שחלף לא עמעם את הכאב. האובדן 

 מונע מהדובר לחוות חוויות משותפות עם האח כמו בעבר. 

מו כן הוא מברך השלמה עם מות האח. כוסיום השיר מתאר פרידה  :11-15בתים  ,חלק שלישי .3

 אותו.

תברך אותו. ובסיום השיר הדובר נושא דברי פרידה מאחיו. הוא מתנחם בכך שרוח האל תשרה עליו 

 –ארץ החיים  –כאן הדובר משלים עם מות האח ואומר כי הוא עצמו הולך לדרכו, חוזר לארצו 

 וממשיך בחייו למרות הכאב שיש בלבו.

י בארץ סגרו אותך", "אני ישן וקם, אך את לעד בנומתך". ניגודים "אני הולך לארצי, כ :קיימים ניגודים

 .אלו מבליטים את העולמות המנוגדים של שני האחים

הדובר מסיים את השיר בשבועה והבטחה כי יזכור את אחיו לעד.  :הבית האחרון ,תפארת החתימה

"ועד  והכאב על מותו יצרוב כמו אש את לבו. ,הוא נשבע כי עד שיגיע יום מותו הוא יזכור את אחיו

 בוא יום חליפתי, בלבי אש פרידתך".

 

 שני יסודות מנוגדים.  –השיר התחיל ב"ים" והסתיים ב"אש" 

 .הים הוא סמל למרחק הפיזי בין שני האחים

אש למים מדגיש את הקושי שעבר הדובר ההאש היא סמל לכאב הבוער ושורף את לבו. הניגוד בין 

  .המוות עםהשלמה להשלמה  מחוסר

 אמצעים אמנותיים

מרחק בין עולם לביני ובינך": זוהי מטפורה למרחק פיזי עצום וכן  היםבבית הראשון " :מטפורה .1

פרידתך": הפרידה ממשיכה "לבעור" )לשרוף, לכאוב(  אשהחיים לעולם המתים. בבית האחרון "בלבי 

 .בלב הדובר לעד

 הכאב לא מתעמעם עם הזמן. –בי/כמכאובי במיתתך" "לך מכאוב בתוך ל :. דימוי2

להדגיש את  נועדו ":לא"( ומילת השלילה )חזרה על אותה מילה בתחילת כל שורה אנאפורה .3

הפער בין שני האחים ואת עוצמת הכאב של האח החי. חזרה קבועה על המילה "לא" יוצרת 

אנאפורה המחזקת את תחושת התסכול והידיעה הכואבת כי למרות הניסיון להחיות את העבר, 

פותחים במילה "לא" לשם הדגשת הקושי הטמון בחוסר  7-9הקשר בין האחים אינו אפשרי. בתים 

 לחוות חוויות משותפות.היכולת 
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"הים ביני ובינך ולא אטה לחלותך?" האם יש ים בינינו, האם יש כוח, שלא  :. שאלות רטוריות4

נו אני אגיע אל קברך ישמפריד בינהמרחק מאפשר לי לעלות לקברך? והתשובה היא כמובן שלמרות 

 בכל מצב. 

 להגיע לקבר. כדי ל וכ: אטה, ארוץ, אשב. האח מאוד אקטיבי ועושה השימוש בפעלים 5

 .בין האח החי למת :. ניגודים6

 מעיד על סערת הרגשות של הדובר. :שימוש בסימני קריאה, משפטים קצרים. 7

 שאלות ותשובות

קביעה ו ריהמשורר מבטא בשיר את כאבו על מות אחיו, אך גם את השלמתו עם אובדן זה. הסב

 שני אמצעים רטוריים המדגישים תגובות אלה. ימוהדג כםזו. בתשובת

 

 תשובה

בו נפרד הדובר מאחיו הבכור שהלך לעולמו. קינה זו היא ושיר זה הוא שיר קינה, שיר אבל אישי, 

דברי המשורר מתאפיינים  .1401ממחזור קינות שכתב המשורר לאחר מות אחיו בשנת  חלק

משתקפת הן הונימת צער עמוק  ,ה אל המתיה ישיריר פניבשיש ולכן הם כה כואבים.  בפשטותם

ה צליל אנחת צער לשם קמחשמצלול  –אמצעי רטורי )בשל מילת הצער "אהה"  בשל הפניות והן

 .(הדגשת הכאב

 מבחינת התוכן ניתן לחלק את השיר לשלושה חלקים:

 השיר נפתח בשתי שאלות רטוריות. המשורר פונה אל אחיו :1-3בתים  .החלק הראשון: הפתיחה

 מת ושואל: "האם ים מפריד ביני ובינך עד אשר לא אוכל להשתטח על קברך?" במילים אחרות: איןה

 הוא מוסיף ואומר: הייתכן שלא ארוץ לקראת קברך בלבולעלות אל קברך.  למנוע ממנידבר שיכול 

על  מתוך התרגשות וסערת רגשות, ולא אשב ליד קברך? בבית השלישי עונה המשורר ,כלומר ?חרד

 נינו.י: אכן, אם לא אבוא אליך, אהיה בוגד באחוות האחים שבהשאלות אל

 הביקור בקבר האח תוך הצגת מספר מתואר להבבתים א :4-10בתים  .החלק השני: גוף השיר

 ניגודים המדגישים את ההבדל בין החי למת ובין מה שפעם נהגו האחים לעשות לבין מה שלא יוכלו

 אם אומר לך ,ישים את הקשר הקרוב שהיה בין שני האחים. לדוגמהמדג הדברים אל. גם לעשות עוד

הם  ה. פרטים אלהאחרשלום לא אשמע את תשובתך, לא נצחק יחדיו ולא נראה האחד את פני 

 אוטוביוגרפית של מערכת היחסים בין האחים. חשיפה

 וקת הדובר.גוף השיר מאופיין בריבוי משפטי שלילה, אמצעי רטורי אמנותי שתפקידו לחדד את מצ
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יה לאח המת ומלמד אותנו יחלק זה של השיר פותח בפנ :11-15בתים  .החלק שלישי: סיום

 דה וקבלת הדין. המשורריאנו מוצאים השלמה עם מות האח, פר השמדובר באח הבכור. בבתים אל

 את אחיו מת וטמון באדמה. יחד עם זאת מקפיד המשורר לסייםשחוזר אל ביתו המרוחק כי ברור לו 

 הדגשה כי הכאב על מות אחיו הבכור יעיק עליו עד יום מותו.בהשיר 

 

 לסיכום, החוויה המתוארת בשיר היא אישית. זהו שיר קינה של שמואל הנגיד לנוכח מות אחיו

 גם קוראו ,חוויה אנושית אוניברסליתב מדובר .הבכור. עם זאת, המפגש עם המוות הוא נחלת הכלל

 ולהתחבר לנושא זה.בן זמננו יכול להזדהות 

 

 אמצעים רטוריים נוספים

השלמה עם מות אחיו. ריבוי  עובר תהליך קשה שלשמשפטי שלילה המלמדים על מצוקת הדובר 

 משפטי השלילה מדגיש את חסרון האח.

 שאלה רטורית בתחילת השיר המלמדת על הקושי שבקבלת מות האח.

ן: "אם אתן לך שלום ולא אשמע תשובתך. מציגים את ההבדל שבין החי למת, כגוה רביםניגודים 

 גשני ביום בואי..." ועוד.ותצא לפ ולא

 דבר המעיד על סערת רגשות. –ריבוי ו' החיבור 

 

 שאלות בגרות

קביעה  וריהמשורר מבטא בשיר את כאבו על מות אחיו, אך גם את השלמתו עם אובדן זה. הסב. 1

 .שני אמצעים רטוריים המדגישים תגובות אלה כםבתשובתהדגימו זו. 

של המשורר כפי שהם באים  יו( בעיצוב רגשות15( ושל האש )בית 1מהו התפקיד של הים )בית . 2

 .כםאת דברי והדגימו וריהסבלידי ביטוי בשיר כולו? 

 גם וכתב כם. בתשובתכםאת דברי והדגימו וריהסבמתח בין קרבה לריחוק?  כיצד מעוצב בשירה. 3

 על התרומה של השאלה הרטורית בפתיחת השיר לעיצוב מתח זה.
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 ראה שמש / ר' שלמה אבן גבירול

 

 

 ֵאה ֶשֶמש ְלֵעת ֶעֶרב ֲאֻדָמה/ ְכִאילּו ָלְבָשה תֹוָלע ְלִמְכֶסהְר 

  ,ְתַפֵשט ַפֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין/ ְורּוַח ָים ְבַאְרָגָמן ְתַכֶסה

  ,ֲעֻרָמה/ ְבֵצל ַהַלְיָלה ָתִלין ְוֶתְחֶסהֳעְזַבה אֹוָתה  –ְוֶאֶרץ 

 ְוַהַשַחק ֲאַזי ָקַדר, ְכִאלּו / ְבַשק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמכּוֶסה

 

 

 

 על מותו של יקותיאל.  זהו שיר קינה

ורק בקריאה  ,נדמה לקורא כי זהו שיר טבעבקריאה ראשונה 

שנייה, בסוגר של הבית האחרון, ניתן להבין כי זהו שיר קינה. לכן 

 .שיר מתהפךזהו 

 נושא השיר

השיר נראה כשיר טבע המתאר את תהליך שקיעת השמש. רק בסוגר האחרון מתברר כי זהו שיר 

ת ונפשית העניק לו חסות כלכלית, רוחניוקינה על מות יקותיאל שהיה פטרונו )התומך( של המשורר, 

נרצח יקותיאל בעקבות סכסוכים  עשרה-שמונהלאחר מות הוריו של המשורר. כאשר המשורר היה בן 

 רום וחסר הגנה לאחר מות יקותיאל.יפוליטיים. המשורר מרגיש ע

 אךשקיעת השמש מתפרשת ומתוארת כמטפורה להמחשת תהליך השקיעה הנפשית של רשב"ג. 

 רשב"ג, לאחר מות יקותיאל ויציאתו מחייו., וברהיא גם מטפורה לחושך בעולמו של הד

 בה הוכה רשב"ג עם הירצחו של יקותיאל.שהסיום המפתיע בשיר ממחיש את התדהמה 

 .רה לארץומטפ – רשב"ג-משורר-הדובר

 מטפורה לשמש. – יקותיאל

מקביל לתיאור של זה יקותיאל נרצח ויצא מחייו של רשב"ג, לכן חייו התמלאו בחושך.  – השמש

מה, ורילאט, שוקעת בצד מערב ומשאירה את הארץ ע-שקיעת השמש, אשר עוזבת את הארץ לאט

 ללא בגדים, ללא מחסה והגנה, חשוכה.
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 שה הלבושה בתולע )בד אדום(, אשר שימש כבגד לנכבדי העם.יהשמש מואנשת כא :בית א'

תולע . ההדם של הנרצחמותו של יקותיאל. הצבע האדום הוא צבע  לעהצבע האדום והתולע מרמזים 

 שתולעים אוכלות את גופו.כלמעמדו הגבוה של יקותיאל וגם לגורלו בקבר, גם מרמז 

המשך האנשת השמש שאוספת את בגדיה ומפשיטה את צבעי האור מהצפון והדרום אשר  בית ב':

 . השמש שוקעת במערב וצובעת באדום את צד מערב, ים.מחשיכים

 את אווירת המוות. הדגישמבעניין הפשטת חללים )מתים( והמילה "תפשט" מתקשרת למקרא 

רומה, חסרת הגנה, ללא אור השמש. לכן היא ימואנשת. הארץ עהבבית זה מתוארת הארץ בית ג': 

ישנה, לנה, בצל הלילה. כאן מופיעים גוני הצבע השחור )צל, לילה(. תיאורי הארץ הם מטפורה 

ללא  –מסמלת את הדובר ללא השמש בחייו  מצבו הנפשי של רשב"ג עצמו. הארץ החשוכהל

 יקותיאל.

סמל  –השמיים קודרים כאילו גם הם מתאבלים על מותו של יקותיאל. השמיים לובשים שק בית ד': 

למנהגי אבלות בתקופת המקרא. האבל הוא עולמי, העולם כולו מתאבל על מות יקותיאל. כאן 

 מתהפכת משמעות השיר משיר טבע לשיר קינה.

 אמנותיים אמצעים

רומה. מוטיב זה מדגיש את מה שהיה ילבשה, מכסה, תכסה, מכוסה, תפשט, ע :מוטיב הבגד .1

ו מגן, כסות. נתן לו חסות והגנה. לאחר הירצחו רשב"ג נשאר להוא היה  –המשורר  לגבייקותיאל 

 רום, חלש, ללא הגנה.יע

 .מופיע בהסבר :מטפורות .2

 .מופיע בהסבר :האנשה .3

השמש . להדגיש את צבע דמו של הנרצח כדישימוש בצבע האדום נעשה  :מוטיב הצבע האדום .4

פק הצבע האדום לצביעת הבגדים. ארגמן, צבע אדום הו ןמהשתולעים ה ,תולע ;בערב אדומה

  .המתאר את צבע השמיים בזמן השקיעה ,כהה, בורדו

ע השחור בין הצבע האדום לשחור. הצבע האדום מרמז על דמו של יקותיאל שנרצח. הצב :ניגוד .5

 מרמז על תחושת האבל העולמי על מותו של יקותיאל.

 המילים תולע, תפשט, שק. באמצעותמודגש  :מוטיב המוות .6

או מילים בעלות  ,משמעות שונה נושאותנשמעות באופן זהה אך או מילים שנכתבות  :צימודים .7

 אותו שורש. המילים מכסה, תכסה, תכוסה נועדו להדגיש את עניין הכיסוי, כסות והגנה.

 .הדגשת צליל הכסות, כיסוי –"סה"  :חרוז מבריח .8
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 שאלות ותשובות

 ונמק את התפתחות תמונת הטבע בשיר. האם תמונה זו מכינה את הקורא לסיום השיר? ותאר

 .כםאת דברי ימווהדג

 תשובה

של  תחילה נראה שלפנינו שיר טבע המתאר שקיעה. תיאור טבע כזה אינו תואם לקונוונציהב

 המתארים פריחת גן באביב. ינייםהבי ז'אנר שירי טבע בשירת ימ

פטרונו  הבית האחרון יוצר ִמפנה ומאיר את השיר כשיר קינה על מות יקותיאל. השר יקותיאל היה

 האהוב של המשורר.

 בינים את תיאור שקיעת השמש כתיאור מטפורי למותו של יקותיאל.בקריאה שנייה אנו מ

 יקותיאל. ו שלהזמן המתואר הוא סוף יום. סוף היום מטפורי לסוף חיי

 שקיעת השמש היא תהליך של נפילה וירידה של השמש. יש בכך כדי לחזק אווירה שלילית

 בדן פטרונו האהוב יקותיאל.וקודרת שיש למשורר בשל א

 ה השמיים מתכסים בצבע אדום )"ראה שמש לעת ערב אדומה"(. צבע זה רומזבזמן השקיע

 לצבע דמו השפוך של יקותיאל. יקותיאל לא מת מוות טבעי, אלא הואשם בבגידה והוצא

 להורג.

האפלה  אפלת הלילה מתוארת בהיפרבולה )הגזמה(: "בצל הלילה". הרי ללילה אין צל. הגזמת

מצערו על מות  דרות של הדובר המתקשה להתאוששבאה להמחיש את הרגשת האפלה והק

 יקותיאל.

לבשה  הצבע האדום של השמש מתואר באופן מטפורי בהאנשה מתחום הלבוש. השמש "כאילו

וארגמן  "ורוח ים בארגמן תכסה". תולע ,תולע" ואת צד מערב מכסה בשקיעה בצבע אדום

של  אדום לדמו השפוךהם צבעים אדומים של בגדים יוקרתיים. גם כאן מתקשר הצבע ה

 הלבוש היוקרתי מתקשר למעמדו של השר יקותיאל.ויקותיאל, 

 את גופת המת )זה גם שיבוץ מספר ישעיהו(. ותתולעים המכסל"תולע" מתקשר גם לרימות ו

 שאלות בגרות 

גם  וכתב כםהטבע בשיר זה מתואר באמצעות האנשה. הסבירו והדגימו קביעה זו. בתשובת .1

 מהי התרומה של ההאנשה לבניית משמעות השיר.

את תרומתם לבניית המשמעות  וריאת השלבים השונים בתהליך המתואר בשיר והסב ופרט .2

 של השיר.
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 שירת המאה העשרים: –שירה מודרנית 

 ירח / נתן אלתרמן

  

 .ַגם ְלַמְרֶאה נֹוָשן ֵיש ֶרַגע ֶשל ֻהֶלֶדת

 ָשַמִים ְבִלי ִצפֹור

 .ָזִרים ּוְמֻבָצִרים

 ַבַלְיָלה ַהָסהּור מּול ַחלֹוְנָך עֹוֶמֶדת

  .ִעיר ְטבּוָלה ִבְבִכי ַהְצָרָצִרים

 

 ּוִבְראֹוְתָך ִכי ֶדֶרְך עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶלְך

 ְוַהָיֵרחַ 

 ,ַעל ִכידֹון ַהְברֹוש

 ?ֵאִלי, ֲהעֹוד ֶיְשָנם ָכל ֵאֶלה –ַאָתה אֹוֵמר 

 ?ָתר ְבַלַחש ִבְשלֹוָמם ִלְדרשֲהעֹוד מֻ 

 

 .ֵמַאְגֵמיֶהם ַהַמִים ִנָבִטים ֵאֵלינּו

 שֹוֵקט ָהֵעץ

 .ְבֹאֶדם ֲעִגיִלים

 ,ָלַעד לֹא ֵתָעֵקר ִמֶמִני, ֱאֹלֵהינּו

 .תּוַגת ַצֲעצּוֶעיָך ַהְגדֹוִלים

 

 

 ניתוח השיר

ודע שמראה הטבע הוא ישהוא  אףבשיר זה הדובר מתפעל מהגילוי המחודש של הטבע בתוך העיר. 

"גם למראה נושן יש רגע של הולדת". חוויה זו  :ישן, הדובר עדיין מתפעל ומשווה זאת ללידה מחדש

 מתאר בשיר סדרה של תמונות בשעת לילה ומשתמש בטכניקת ההזרה הדוברהשיר.  ךחוזרת לאור

 וית ראייה חדשה, כאילו עכשיו נבראה.והצגת תופעה שגרתית מז –
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 'בית א

 תמונות:שלוש בבית זה 

 הדובר מתאר את השמיים שאין בהם ציפורים. –שמיים בלי ציפור  .1

הדובר מאניש את השמיים ומתאר אותם כזרים ומבוצרים, כאילו הם  –שמיים זרים ומבוצרים  .2

 יר שנמצאת במצור, עיר כלואה בתוך מבצר.אטומים לכל מה שמתרחש מתחתם, כמו ע

הדובר מאניש את העיר. העיר עומדת מול החלון ואין התייחסות  –תמונה של העיר העומדת  .3

לאדם. המשורר מעביר את המתח מקולות העיר על ידי האנשה של צרצרים, "עיר טבולה 

 חשכה.בבכי הצרצרים". בתמונה זו הדובר משלב את קולות הבכי בעיר עם תחושת ה

 .השניבית ב ירחו בבית הראשון הירח הוא נושא מרכזי בשיר. הוא מופיע בשני שמותיו: סהר

 לכינוי "בלילה הסהור" משמעות כפולה: 

  .ליל ירח 

  כינוי לאדם שחולם בהקיץ, שקוע בהזיות בלילה. –לילה סהרורי 

 בבית זה הוא הצבע השחור של הלילה. הצבע השולט

שנשמע בה  דוירה של ניכור, זרות ודחייה מהעיר חסרת החיים שהקול היחיוהיא אזה  בביתהאווירה 

 הוא בכי הצרצרים. אין קולות של בני אדם. 

 מרוחקת, כללית, הוא לא נוכח בתוך הנוף. אין התערבות רגשית מצדו. עמדת הדובר

 .הדובר מדבר בגוף שני

 

 בית ב

יה של ההלך. להלך יש התבוננות הודבר מבקש לראות את הדרך שמחוץ לעיר לפי זווית הראי

ל ההלך ולא האדם צופה על הדרך. אייחודית על המראות. הוא סוגד להם בהערצה. הדרך צופה 

הדרך מזמינה אותו להתרחק מהמראות המנוכרים, מעיר הרפאים שהוצגה בבית הקודם. בסיום 

וא פונה אל המתבונן וה ,הבית הדובר מתפעל ומתרגש מול תופעות הטבע האלוהיות שהוא ניצב מולן

 בגוף שני.

 בבית זה שלוש תמונות: 

הדרך הופכת לדמות אנושית ופעילה אשר צופה על ההלך. ישנו היפוך  –הדרך הצופה  .1

 תפקידים.

 מצפה להלך, תמונה אופטימית. –הדרך  .2
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הגלישות בין השורות יוצרות תמונה מורכבת של הדרך והירח. הירח  –ירח על כידון הברוש  .3

כאילו הוא נעוץ על קצה הברוש. זוהי תמונה מטפורית. ישנו כאילו מאבק מותח בין נראה 

 הירח לבין הברוש.

 צבע הירח. תורם לאווירת המתח, הדרמה והמסתוריות. – אור חיוור הוא בבית זההצבע השולט 

בגלל המאבק. זהו לא מאבק אלים. נוצרת תחושת  ,דרמטית, מותחת בבית זה היאהאווירה 

 ת כאשר הדובר שואל בלחש: "אלי, העוד ישנם כל אלה?"התפעלו

 מתרגש מול המראות.ו: מדבר בגוף שני עמדת הדובר

 

  'בית ג

בתים שני הבבית זה יש מראות פסטורליים, הרמוניים, רגועים ונעימים יותר מאלו המוצגים ב

 תמונות:  שלושגם בבית זה הקודמים. 

מים מביטים עלינו ולא אנחנו עליהם. זוהי הזרה ישנה האנשה,  –האגמים הניבטים אלינו  .1

 לתמונה הרגילה שבה האדם מביט על האגמים.

 .העץ ניצב בשקט –העץ השוקט  .2

 זוהי מטפורה לפירות העץ. .העץ מקושט בעגילים .העלים כעגילים  .3

לא ייעקרו  הו היא כי המראות האלתולכן מסקנ ,דובר כמו צעצועי האללהמראות היפים בטבע נראים 

ת ההתפעמות מגיעה לשיא כשהדובר עובר לדבר בגוף יתמיד יהיו איתו ומולו. חוויהם ממנו לעד. 

 ."לעד לא תיעקר ממני, אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים" ,ראשון ואומר

 המראות שהם צעצועי אלוהים, יפי הבריאה, עדיין משרים עליו תוגה, עצב.

 

 משמעות העצב

והדובר לעומתם זמני וחולף. האדם הוא רק צעצוע בידי אלוהים,  אולי בגלל התחושה שהם נצחיים

  .יפי הבריאהבשהאדם לא יודע להתבונן  מפניאולי  כמו כל פרטי הטבע בשיר שהם צעצועי אלוהים.

 .בבית זה הם פסטורליים: עגילי העץ אדומים, המים בצבע תכלת הצבעים השולטים

 .בבית זה רגועה, נעימה והרמוניתהאווירה 

 מבט של הדובר לאורך השירהקודת נ

הדובר פונה אל המתבונן  '+ב'נקודת מבט כללית. בהמשך בית א –( 1-3)שורות  א'בתחילת בית 

הדובר פונה אל  ג'בגוף שני )"מול חלונך", ובראותך", "אתה אומר"(. כלומר הוא מרוחק. בבית 
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כבר מעורב ומתפעל. בסיום השיר הוא  –המתבונן בגוף ראשון רבים "מאגמיהם המים ניבטים אלינו" 

יחיד ורבים. "לעד לא תיעקר ממני, אלוהינו, תוגת  :הדובר מתייחס לנוף ומשלב שתי נקודות מבט

 צעצועיך הגדולים".

 תמונות הנוף המשתנות.להדובר מדגיש "ממני" וכך מציג את ההדרגתיות בהתרגשותו וביחס 

 אמצעים אמנותיים 

 מבנה

-ד; ב-כולל חריזה מסורגת בשורות אהוא ו ,חמש שורות שבכל אחדהשיר "ירח" בנוי משלושה בתים 

ה. מבנה הבתים שובר את הארגון המקובל בשירים הכוללים ארבע שורות בכל בית. הפסיחה 

המופיעה בכל הבתים בשורה השנייה מבליטה את הציפור )בית א'(, הירח )בית ב'( והעץ )בית ג'( 

מתפרשות כצעצועי האל. עיקרון מבני זה תומך במשמעות ההתבוננות שם שלוש תופעות המייצגי

 הנפעמת של האדם ביציר הבריאה ובעמידתו הנבוכה מול סודות הקיום האנושי.

 

 מטפורה והאנשה 

לשון ציורית המעניקה למראה משמעות אנושית, כאילו  – "גם למראה נושן יש רגע של הולדת" .1

שניתן להבחין ולזכור את רגע בריאתו. משפט זה מחזק את כוונת המשורר  מדובר ביצור חי

 ות כבנאליות.סיום נתפמהקורא להתפעל גם מתופעות שבשגרת היו

זהו תיאור קודר של הוויה קיומית נטולת חיּות. ציור לשוני  –"שמיים בלי ציפור זרים ומבוצרים"  .2

נה במצור. הזרות והסגירות של העיר מסמלות זה יוצר אווירה מעיקה המזכירה שהות בעיר הנתו

 את מצב הרוח הירוד של המשורר נוכח מציאות החיים הריקנית.

צער. היא שקועה בבכי  רוויהעיר מתוארת כמקום  –"עומדת עיר טבולה בבכי הצרצרים"  .3

הנשמע כמו קינה מתמשכת, המציירת אותה כמשעממת ומונוטונית כמו קולו המטריד של 

בותם בעיר יהאדם החיים בעל פשר לראות בביטוי ציורי זה סמל לבכי ייסוריהם של בניהצרצר. א

 המאופיינת בזרות ובניכור שבה. 

לשון האנשה המגלה אופטימיות ותקווה נוכח נכונות הדרך, שהיא  –"דרך עוד צופה אל הלך"  .4

 וראוי.סמל החיים, לקלוט אליה את ההלך )האדם החי( ולהעניק לו קיום משמעותי 

ציור מטפורי הממחיש זווית מבט ייחודית המחברת בין השמימי  –"והירח על כידון הברוש"  .5

והארצי. הירח ניצב על כידון הברוש במה שנראה כמו פנס רחוב המאיר את העיר. זה מראה 

מי שמסוגל ברגישותו להבחין בו(, עד שהוא מעורר שאלות קיומיות באשר לכך ) מרשים כל

 החיים בעולם ולמידת החיבור לטבע כביטוי לאושר. לאפשרויות

ביטוי ציורי המשלב לשון האנשה ותמונה מטפורית היוצרים מבע  –"שוקט העץ באודם עגילים"  .6

של שקט יפה. העץ בשתיקתו מותיר את האדם להשתומם אל מול פני הטבע האסתטי. העץ 
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לעצמו בניסיונו להעניק משמעות פירות אדומים מסמל את מחויבות האדם בהמקושט בעלים או 

ידי גורמים חיצוניים )מי האגם השקופים והעץ האדום(. האדם ניצב מול מלחייו, כי זו לא תינתן לו 

 בה שקע הטבע, ומכאן עליו להחליט מה יעשה במראות אלו שהם פרי בריאתו של האל.ששלווה 

מילות הסיום מובלטת לשון ציורית ב –עקר ממני, אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים" י"לעד לא ת .7

אוקסימורונית המציגה את תופעות הטבע כולן כצעצועים של אלוהים ומותירה את האדם להכיר 

בניגוד לשיוכם  ,בכורח בחירתו )אם זו בכלל קיימת( מה לעשות בצעצועים הללו. הצעצועים

כוחות הגורל העליונים משחק מאיימים הנתונים בידי  החיובי לעולם הילדות, מופיעים כאן ככלי

הנוהגים בהם באדישות מפחידה. הצהרת האדם כי לעולם לא יחדל ליהנות אך גם לכאוב את 

בה הוא חי משרה תחושה חיובית הנובעת ממבט מפוכח שיש בו השלמה מפויסת שהמציאות 

 חייב לעצב את חייו בעולם.שעם ההכרה בחולשתו כ"נידון לחירות" 

 סיכום 

לקורא השקפת עולם מיוחדת המעודדת לחוות את המציאות בדרך מחודשת השיר "ירח" מזמן 

שתאפשר התמודדות מוצלחת יותר עם השגרה והשעמום המאפיינים את חייהם של רבים  הורעננ

התבוננות מפוכחת  כדי בעידן המודרני. אלתרמן מציע אלטרנטיבה של הקפאת רגעים תוך

עלת משמעות שתוכל להעניק טעם חדש לחיים. לשם תאפשר נגיעה ב . התבוננות זוואופטימית בהם

כך אין צורך להמציא תופעות חדשות, אלא יש להתבונן מחדש ובהתרגשות גם במראות נושנים 

ולהיזכר בקסמם, עם רגע לידתם. הגילוי מחדש עשוי להעניק משמעות ברוכה לדברים שדומה כי 

וספונטנית, אלא דווקא בהתרגשות אבד כבר העניין בהם. אין מדובר כאן בהתפעמות ראשונית 

לראות בהן את היופי שעדיין  שאפשרמבוקרת של מי שמבקש להיאחז בחוויות החיים מתוך הכרה 

 שם.
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 שאלות ותשובות

משפט זה  וריפותח בשורה הבאה: "גם למראה נושן יש רגע של הולדת". הסב "ירח"השיר . 1

 תוך התייחסות לשתיים מתמונות בשיר. 

 

 תשובה 

בשיר "ירח" מאת נתן אלתרמן המשורר קורא לקוראים להסתכל על הטבע בצורה מיוחדת ולא 

תלוי בצורת הראייה  –שגרתית. הוא רוצה להראות כי הטבע הרגיל כביכול הוא בעצם מאוד מיוחד 

 שלנו.

המשורר מדגיש כי גם למראות השגרתיים ביותר ישנם  –"גם למראה נושן יש רגע של הולדת" 

 רגעים שבהם אנו רואים אותם בצורה שונה ומיוחדת.

 הוא מראה משפט זה באמצעות מטפורות בתמונות שונות בשיר.

בבית ב' המשורר מתאר מצב שבו הדרך צופה בהלך. יש כאן ראייה חדשנית שבה הדרך צופה 

היקום בהולך הרגל ולא הולך הרגל צופה בדרך כפי שקורה בדרך כלל. ראייה חדשנית זו מדגישה ש

 קשור לאדם ומרגיש בו. 

תמונה נוספת שבה המשורר מראה ראייה לא שגרתית היא בתיאור הברוש והירח. המשורר מסתכל 

דרך חלונו על העיר ורואה את הירח עומד על קצה הברוש. בתמונה זו יש "רגע של הולדת", כפי 

והירח כאילו  ,ככידוןשמתואר בהתחלה, כי המשורר קולט משהו שלא ראה בעבר: הברוש נראה לו 

 עומד על הכידון. יש כאן איחוד של השמיים והארץ. 

ה החדשנית וההתפעלות של המשורר מהמראות החדשים שגילה, יש בתיאור זה יאך למרות הראי

והירח על  ,משהו מאיים ומפחיד מתחום המלחמה והאימה: הברוש שנראה לו כמו כידון מסמל הרג

 חודו נראה כראש כרות.

והתלהבותו מהטבע כשהוא פונה לאלוהים ושואל  והתפעלותבהחדשנית ו תוראייבממשיך  המשורר

 אותו היכן יש עוד מראות קסומים כאלה. הוא מתאר את הטבע כצעצועיו של האל.

קסימורוני )שתי מילים הפוכות העומדות זו לצד זו( "תוגת צעצועיך". והמשורר משתמש בביטוי הא

 צועים מעוררים קונוטציה של שמחה.רושה עצב, ואילו צעיתוגה פ

המשורר רוצה להדגיש בכך שלמרות המלחמה והעצב יש ליהנות מן הטבע, להתפעל ממנו ולראות 

 אותו בצורה חדשה שמעניקה לו מימד חדש ורענן.

. לדעתו, תבמשך כל השיר המשורר מדגיש ומבטיח שימשיך להסתכל על הטבע בצורתו המיוחד

 ולכן צריך להסתכל עליו בצורה ייחודית ומיוחדת.  ,יהעולם הוא מורכב וייחוד
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שיר זה מבטו של המשורר כאילו בורא את העולם בכל פעם מחדש. הסבירו והדגימו קביעה . ב2

  .זו מתוך השיר

 

 נקודות לתשובה 

 .)פואטית )הצהרה העוסקת במהות השירה-בתחילת השיר מופיעה הצהרה ארס

 ותהזרה היא פעולה שהספרות בכלל והשירה בפרט עוש .כהזרההצהרה זו עוסקת במהות השירה 

לשגרת המציאות. המשורר מתאר את המציאות באופן חדשני ומיוחד ובכך מפתיע את הקורא ומרגש 

אותו. הוא מתאר את המציאות באופן לא שגרתי ו"זר". המשורר "מחדש" את המציאות ואת מראות 

תם מחדש בשירו באמצעות תמונות שונות הנוצרות השגרה המוכרים והנושנים. הוא "בורא" או

 .לשון פיגורטיבית של סמלים, דימויים ומטפורות באמצעות

בו שרגע  –"יש רגע של הולדת"  .גם למציאות השגרתית המקיפה אותנו –"גם למראה נושן" 

  .המשורר "בורא" ומחדש את המציאות הזו ובכך עושה לה הזרה

המציאותי של ירח בשמיים וברוש על הארץ. המראה השגרתי  דוגמה להזרה היא תיאור המראה

מתחדש באמצעות הזרה מטפורית "והירח/על כידון הברוש". הצורה המחודדת של הברוש נדמית 

באופן מטפורי לכידון. התמונה ה"נושנה" של ירח וברוש הופכת בשיר לתמונת רצח יצרית. הברוש 

תיאור המציאותי של ירח היאות הופכת המטפורה את . מסתם תיאור מצירחכאילו רוצח ומשפד את ה

אלימה. הירח המוכר והחביב נראה פתאום אומלל, נתון ווירה שלילית ווברוש לתיאור הנושא מטען א

 .בסכנה

דרך  ,למשלבלילה. שמיים יש דרכים שונות לתאר דוגמה נוספת להזרה קיימת בתיאור השמיים. 

לילה את המתאר "ירח" רומנטית תתאר לילה זרוע כוכבים המשדר רוגע ושקט. בניגוד לכך, השיר 

 .מוות ושליליותעל מבשר  אלאל לזה שהשקט בו אינו רומנטי כככ

"שמיים בלי  –השיר מתאר את הלילה דווקא בצד השלילי שבו, בהיעדר שבו. זהו לילה ללא ציפורים 

וירה ולחיים בכלל. בכך מודגש המחסור בחיים בשמיים אלה. נוצרת א ותיציפור". הציפורים מטונימ

קשה הממשיכה בתיאור השמיים כ"זרים ומבוצרים". זהו ציור לשוני היוצר מטפורה, שכן השמיים 

הזרים והמבוצרים מושווים כאן לעיר זרה ומבוצרת, אולי בעת מלחמה. החידוש וההזרה כאן הם 

 .ר מבוצרתבעצם תיאורם של השמיים כעי
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 כיצד מבטאת הלשון המטפורית בשיר "ירח" את הנושא המובע בו?. 3

 נקודות לתשובה 

פעמית מגילויו המחודש של הטבע. הטבע המתגלה -השיר בנוי מחוויה עמוקה של התפעמות חד

ל לראות סביבו. זהו גילוי מחדש שרגיל בפנינו מציג תובנה חדשה, שונה מזו שהדובר העירוני המצוי 

 מראה נושן.

ההתפעמות מופיעה בסדרה של תמונות שגרתיות המקבלות עוצמה אחרת בהתבוננות המעמיקה 

השיר בבית השלישי כשהדובר פונה ף של הדובר בטבע. ההתפעמות מתגברת ומגיעה לשיאה בסו

מתייחס לנוף בגוף  והדוברלאלוהיו ומבקש ממנו להישאר בלבו לעד. כאן מגיעה ההתרגשות לשיאה, 

ל יכול. תחושה זו של הדובר מסבירה את ואלא צעצועים בידי הבורא הכ םראשון. האדם והטבע אינ

  על עצם ההכרה בכך שהוא צעצוע ביד הבורא. –חווייתו כתוגה 

 השיר בנוי מתמונות מטפוריות שונות:

זרים  –אותם כחומה  רהמתבונן בשמיים יצ .הדובר מתאר את השמיים כחוויה של חסר .השמיים

 ומבוצרים, ללא ציפור.

אין התייחסות לאדם. הדובר מעביר את והעיר עומדת מול החלון  :נוצרת כאן האנשה .העיר

 .אווירת המתח שבחיי העיר ואת הקולות שהוא שומע על ידי האנשת קולות הצרצרים

 הםההלך הופכת לדמות אנושית ופעילה הצופה אל ההלך הפאסיבי. הדרך והדרך  .הדרך

 אלתרמן.של  יוקיימים ברבים משירשמוטיבים נפוצים 

המיוצגת על ידי  ,מקבלת משמעות של מאבק בין הארץשתמונה  . זוהירח על כידון הברוש

  נציג השמיים. ,בין הירחוהברוש, 

 הם ניבטים אלינו ולא רק אנחנו מביטים בהם. .מואנשים .המים

 

כמו רבים משירי אלתרמן, מלא בתיאורים ובמטפורות המדגישים את הרעיון המרכזי  ,: השירלסיכום

מראות הטבע הסובבים להתפעמות מחודשת ממראה נושן המעניקה משמעות חדשה לחיים ו :שבו

 אותנו בחיי היומיום.
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 .ותוכיצד הן ממחישות את ההצהרה הפותחת א ורישתיים מהתמונות בשיר והסב ופרש. 4

 

 תשובה 

"גם למראה נושן יש רגע של הולדת", מביעה את ניסיונו של המשורר  ,ההצהרה הפותחת את השיר

יה הבנאלית והשגרתית שלנו כדי שנוכל לחוות את הדברים היומיומיים הרגילים ילהוציא אותנו מהרא

 נה.באופן חדש ומיוחד, כאילו נולדו ונוצרו זה עתה ואנו צופים בהם בהתרגשות בפעם הראשו

 בעזרת דמיונו הופך המשורר שלושה מראות שגרתיים של ליל ירח למראות קסומים ומיוחדים.

. העיר הלילית הנשקפת למשורר מבעד לחלונו מתוארת בבית זה לא כעיר סתמית אלא כבית סוהר 1

תחושת הניכור  זר ומנוכר כשברקע קולות הצרצרים נשמעים כבכי חזק ורב, עד שכל העיר טובלת בו.

הסיוט נבנית על ידי תיאור השמיים כזרים, קו הרקיע עם הבניינים כמבוצר, השמיים חסרי חיים ללא ו

 ציפור, וכאמור האנשת הצרצרים הבוכים ומטפורת העיר הטבולה בבכיים.

הברוש והירח הופכים בדמיונו של הכותב לדרך אנושית וחיה הצופה בהלך  ,ההלך, הדרך בבית ב' .2

מתחת לירח מתואר ככידון )כידון=חנית, כלי מלחמה שמזכיר במראהו את ההולך בה כשהברוש 

 מכךהשאלה הרטורית בבית זה מביעה התפעלות והתפעמות  הברוש( שבראשו משופד ירח.

 ובכך הופכת אותם למיוחדים ומופלאים. ,שהמראות האלה קיימים

 לים והעצובים של אלוהים.מוארים כל הדברים באור חדש כשהם מתוארים כצעצועיו הגדו בבית ג' .3

שבו מתוארת תמונה שקטה ודוממת של אגמים ועץ לאור ירח, מואנשים המים ומוצגים  ,בבית זה

 .פירות עגולים( )עגילים פירושם על פי המילון כבעלי האגמים, והעץ מואנש כשוקט באודם פירותיו

ובתוגת  א'על כל התמונות מושלכת תחושת העצב של המשורר שבאה לביטוי בבכי הצרצרים בבית 

מצבו של המשורר כמי שכבר לא  בתיאורהעצב בא לביטוי  ב'. גם בבית ג'הצעצועים הגדולים בבית 

 האמין שהדברים האלה עדיין קיימים.

ידי דמיון המשורר משמעות חדשה  שלוש תמונות שגרתיות של נופים לאור ירח מקבלות עללסיכום, 

 ומיוחדת ובכך ממחישות את ההצהרה הפותחת את השיר.
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 שיר אמי והנחל / אורי צבי גרינברג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 על המשורר

מסורתי, אבל -למשפחה חסידית. הוא קיבל חינוך יהודי 1896אורי צבי גרינברג נולד בגליציה בשנת 

תרבות העולם הרחב. הוא נלחם במהלך מלחמת העולם הראשונה. בתום כבר בנעוריו נפתח אל 

המלחמה, כאשר שב לבית הוריו בפולין, חווה בעצמו אנטישמיות. הוא ובני משפחתו הועמדו אל 

הקיר כדי שיירו בהם, ורק ברגע האחרון נמנע הרצח. האירוע הטראומטי הזה הפך את אורי צבי 

 גרינברג למשורר לאומי.

והבין כי תפקידו כמשורר הוא להגיב על האירועים המתרחשים מתוך  1924ישראל בשנת ל עלההוא 

 שליחות לאומית היסטורית.
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בשל  .הוא יצא לשליחות בפולין. וכאשר פרצה מלחמת העולם השנייה היה בדרכו לבית הוריו

חבר  הוא חזר לישראל, היה וכך היה היחיד מבני משפחתו שניצל מהשואה. ,האירועים הוא ברח

זכה בפרס ישראל. "שיר אמי והנחל" מתאר וממחיש את הקשר הנפשי העמוק בין וכנסת ומשורר 

הדובר לאמו. עם תום מלחמת העולם, כשהידיעות על ממדי השואה הגיעו לארץ במלוא היקפן, ידע 

 אורי צבי גרינברג שמשפחתו הושמדה. את כאבו ביטא בשיריו. 

 

 תוכן השיר

 בית א'

במילה "ואולי" הרומזת לתיאור תמונה שהיא על קו הגבול בין ממשות להזיה. בתמונה השיר נפתח 

החושנית המפורטת בבית הראשון מופיעה אמו של הדובר כנערה צעירה במה שנראה כהתגלמות 

תונת משיה ושל יופי וטוהר נצחי )"תבוא הנערה אדומת השיער, היא אמי ]...[ ותפשוט בגדיה ובכ

האם שוחה בנחל מוקף עצי פרי -וה בכוחה!"(. הנערהו[ אלוהית היא במים נאתרד שם בנחל ]...

ערביים שורר סביב  שופעים, וריח של פרי ממלא את האוויר. מי הנחל זורמים בנחת, ושקט של בין

בשעה שהנערה עולה מן הנחל ואור השקיעה מקשט באור זוהר את שערה האדמוני ואת לובן גופה 

כל זה על רקע צבעי החום והירוק של הבוסתנים, בתיאור המזכיר אפיונים המכוסה בכותונת המשי. 

 עדן.  של גן

 

 בית ב'

המשך תיאור תמונת עולם קסומה ואידילית של טוהר ויופי מושלמים. האם מתוארת בעלייתה 

מהנחל. שילוב הצבעים מבליט מיזוג מופלא של לובן הגוף הבתולי עם אודם שערה של הנערה על 

 הירוק והחום של "גני הפירות" והאדמומיות הקורנת והשלווה של שעת הדמדומים. רקע גוני 

התמונה האידילית המתוארת בשני הבתים הראשונים חורגת מחוקי המציאות הריאלית, שהרי 

תה בנעוריה, לפני שנולד, ובכל זאת הוא אומר: "אראנה יהמשורר אינו יכול לראות את אמו כפי שהי

ה בכוחה!" מכאן שביסוד התיאור יש מתח בין הזיה לתודעה. ההזיה ובמים נאו שוחה: / אלוהית היא

מעמידה את מה ששייך למציאות רחוקה במקום ובזמן כאילו הוא ממשות מוחשית פעילה 

 שמתרחשת כאן ועכשיו, והתודעה מבהירה שהדבר אינו אפשרי. 
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 בית ג'

נת זוועה מחרידה בבית האחרון. תמונה מול האידיליה שתוארה בשני הבתים הראשונים עולה תמו

עולה בעיני נפשו של המשורר, מאחר שהוא היה בארץ כאשר אמו נספתה  ,זו, כמו קודמותיה

בשואה. אך התיאור שייך למציאות הריאלית, למהלך ההיסטורי של הזמן, כפי שמשתמע מהשימוש 

ה בבתים הראשונים(. הדובר בזמן עבר )לעומת השימוש בזמן הווה ועתיד בתמונה האידילית ההזוי

מתאר את מראה ראשה של אמו ששערה הלבין כשלג, עד שהאדים מדמה לאחר שנרמס בעפר. הבן 

יודע שאמו כבר איננה, והוא אינו יכול למצוא מנוח לנפשו כי לא נקם את דמה השפוך ולא הביא אותה 

 למנוחת עולמים: "והבן לא שילם ואת הבור לא חפר". 

 

 משמעות השיר

תמונה של דמדומים מול תמונה של דמים. האחת מצויה  –תי התמונות המנוגדות עומדות זו מול זו ש

כך מעצים את סערת  מחוץ לזמן, והאחרת משקפת עבר קרוב. החיבור בין התמונות השונות כל

בה נתון המשורר. הוא מצליח לדמיין את מראה אמו כשהיא שוחה במימי הנחל בנעוריה. שהרגשות 

קסם מיופייה ומטוהר נפשה, אף שכבר בפתיחת השיר ישנו רמז לטרגדיה העומדת לבוא: הוא מו

רקע הפסטורליה והשלווה. זהו תיאור סמלי של השילוב הבעייתי בין  הנחל מלחך את העץ הכרות, על

 החי והנינוח )מי הנחל הזורמים( לבין הפגוע, הכרות והמת )הגדם של העץ הכרות(. 

יתה לקורבנו של הגרמני ישל השיר מסגירה את האסון. האם היפה והטהורה הואכן, תמונת הסיום 

אונים ביתמותו, משום שלא זכה לנקום בצורר הגרמני ואף לא להביא  והמשורר נותר חסר ,האכזר

 לקבורה את אמו. 

 מבנה השיר

ל השיר בנוי משלושה בתים: שני הראשונים ארוכים יחסית ומוקדשים לתיאור המראה הדמיוני ש

 השלישי קצר ובו תיאור הזוועה הנוראה שברצח האם וחוסרהבית האם הרוחצת בנחל. לעומתם, 

 האונים של המשורר המתוסכל. 

נראה שמבנה זה נועד לשרת את הרעיון שחיי האם נקטעו באחת. חיים של טוהר ושלמות נגדעו 

את תיאור האסון  באכזריות מצמררת. המשורר מעדיף לתאר ולזכור באריכות את החיים ולצמצם

 לים ספורות, אך בעוצמה אדירה. ילמ
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 אמצעים אמנותיים

 מטפורה

המשורר מתאר את אמו בתפארתה ומדמה את המראה המופלא לשלמות  :"אלוהית היא במים"

 אלוהית. 

המשורר מתאר את אמו סמוך לרציחתה. היא כבר  :ג זה הראש"י"הכסיף זה הראש והשל

ג" ממחיש את ילים "הכסיף" ו"השלישערותיה כסופות ואף לבנות. השימוש במ –מבוגרת 

 היופי והטוהר שבצבעי הכסף והלבן המאפיינים את אישיותה של האם. 

ן. זוהי העלייה מהנחל היא גם מוחשית וגם במובן של עלייה מהזיכרו :"והנה היא עולה מן הנחל"

 גית, שכן האם תטבע אל מותה בסיום. אעלייה טר

 

 אדום, לבן, חום –מוטיב הצבעים 

הצבע האדום מופיע במספר הקשרים: שיער ראשה של האם אדמוני, הוא זוהר ביופיו בשעת 

 מלבין שלו כשהוא מתכסה בדם לאחר מעשה הרצח. -הדמדומים ומאבד את הגוון הכסוף

  .השיער האדום על רקע השקיעה :ום""באשיה נוגה ראשה בערוב י

 .גזע העץ הכרות, צבע האדמה

 

 אלוזיה

 : "לי נקם ושילם". ל"הב, "ארמז לספר דברים ל :"והבן לא שילם ואת הבור לא חפר"

ארמז זה מדגיש את תסכולו של הבן שלא מוצא מנוח לנפשו מאחר שלא נקם את דמה השפוך של 

 אמו ולא הביאה למנוחת עולמים. 

 סיכום

"שיר אמי והנחל" הוא אחד משיריו האישיים ביותר של אורי צבי גרינברג שאיבד את כל משפחתו 

בשואה. השיר מתאר את כאבו העז של מי שלא נותר לו אלא לדמיין את אמו בנעוריה ולהתאבל על 

 לכתה בטרם עת. 

בין תיאור ריאלי וישיר והמופלאים של אמו  השילוב בין הזיה דמיונית של תיאורי העבר הרחוק בחייה

בה נתון המשורר שאירוע הרצח של האם, מדגיש את עוצמת סערת הרגשות  ,של העבר הקרוב

 גית שלו מאמו ועם תסכולו הכבד. אבניסיונו להתמודד עם הפרידה הטר
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 שאלות ותשובות

 הדובר בשיר "שיר אמי והנחל" מתאר מצבים שלא נכח בהם. הסבירו והדגימו כיצד מצבים אלה

גם על הרגשות של הדובר, המשתקפים  וכתב כםבאים לידי ביטוי לאורך השיר. בתשובת

 ועל הניגוד המהווה דרך עיצוב בולטת בשיר זה.  ,בתיאור מצבים אלה

 

 תשובה 

 הדובר מתאר מצבים שלא נכח בהם:  

אמו בהיותה "נערה בטרם עת אם", נערה ברה בלבנת הבתולים כשהיא שוחה בנחל הזורם ליד 

 גדרות הענפים היבשים )הזרדים( של גני הפירות. 

אמו בזקנתה, כשדמה נשפך "בידי גוי גרמני באכזר". הדובר לא נכח ברצח אמו ואף לא קבר 

ליוני יהנאצים כמו מ בידיחה אותה, "את הבור לא חפר". הוא לא היה לידה כאשר היא נרצ

 יהודים נוספים באותה תקופה. 

לה תיאור השחייה של אמו בנחל בנערותה, לפני היותה אם, מבטא את ההערצה שרוחש הדובר 

 "אלוהית היא במים נאווה בכוחה".  ה,וליופיי

שהאם תיאור גני הפירות, על ניחוחם ומתיקותם, מבטא את הגעגועים של הדובר לעולם של גן עדן 

 עמדה במרכזו, עולם שהאב, שהיה עדיין נער צעיר אף הוא בבית הוריו שלו, לא היה חלק ממנו. 

של האם: העץ הכרות כרמז  ההנורא (סופה) לאחריתה בעולם זה של גן עדן יש רמזים מטרימים

לראשה שנכרת ואודם שערה כרמז לדמה שנשפך, כפי שמתואר בבית האחרון של השיר. רמזים 

מטרימים אלה משקפים את רגשי האשמה של הדובר ואת כאבו על כך שלא נקם את דמה השפוך 

 לם ואת הבור לא חפר". יולא הביא אותה למנוחת עולמים: "והבן לא ש

ו, כמעט גן עדן: נחל זורם בשעת דמדומים, לפני שקיעת בשני הבתים הר  אשונים מתואר עולם שלֵּ

 ,גם כאן יש תחושה של "שקט לפני הסערה") השמש, שקט ושלווה באותם גני פירות ריחניים ומתוקים

בנחל שוחה נערה יפה ובתולית, "אלוהית" הוא מכנה אותה,  .לפני ליל האימים שיכה את היהודים(

כצבעם של הדמדומים, של שעת בין השמשות. זה תיאור של תמונה מהעבר הרחוק, ושערה האדום 

אם"(. בתיאור זה של -עת-מתקופה שקדמה ללידת הדובר )"ואני עוד אינני ביקום", "ונערה היא בטרם

ההווה, שבו הדובר המבוגר משחזר בעיני רוחו  –תמונה אידיאלית מעבר רחוק משולב מימד זמן נוסף 

 בר האידיאלית. את תמונת הע

בבית האחרון נשברת האידיליה, שהייתה נחלת העבר הרחוק, בעת שאמו הייתה עדיין נערה 

טהורה. בבית זה מתוארת אחריתה האכזרית של האם: היא זקנה, ראשה הכסיף, נרצחה בידי גוי 

 נספג באדמה.  .גרמני אכזר ודמה נכפש בעפר
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את העבר האידיאלי של אמו, חש אשמה כבדה על הדובר, שבשני הבתים הראשונים שחזר בדמיונו 

שלא קבר את אמו שנרצחה בשואה ולא נקם את דמה. כאמור, כבר בתמונה המושלמת המתוארת 

בשני הבתים הראשונים של השיר יש רמזים לסופה הנורא של האם, שעליו מדבר הדובר בבית 

 הדם השפוך.  –כריתת הראש, צבע השיער  –האחרון: העץ הכרות 

בית השלישי מעוצב באמצעות הצבעים: אודם שערה של האם ליגוד בין שני הבתים הראשונים הנ

 –בהיותה נערה המתלכד עם אודם השקיעה בעת שרחצה בנחל מנוגד ל"הכסיף והשליג זה הראש" 

מעלה אסוציאציה של השלג שבו נרצחה האם הקשישה ועליו נשפך  גם"השליג" . האדום הופך ללבן

 דמה. 

תים הראשונים האדום )"אדומת השיער"( והלבן )"לבנת הבתולים"( מייצגים את חיוניותה בשני הב

וכוחה של האם בצעירותה, ואילו בבית האחרון מסמלים האדום והלבן את רצח האם שראשה הלבין 

 ודמה נשפך בידי "גוי גרמני" אכזר. 

בין "ברה" שביטוי גם בניגוד  בו נרצחה האם, בא לידישעבר הקרוב יותר, להניגוד בין העבר הרחוק 

 טומא וזוהם.  – )טהורה( ו"לבנת הבתולים" ובין "נכפש בעפר"

הניגוד בין התיאורים המפורטים וההרמוניים של הטבע והנערה בשני הבתים הראשונים ובין 

בין שהוא את הניגוד  גםהעובדות "היבשות" והנחרצות, הנמסרות בקצרה בבית האחרון, מדגיש 

 אלי ובין הכאב ותחושת האשמה הכבדה של הדובר. העבר האידי

שתי התמונות המנוגדות עומדות זו מול זו: תמונה של "דמדומים" מול תמונה של "דמים". אחת 

מציאותי ונורא. החיבור בין התמונות השונות כל כך  ,והשנייה עבר קרוב ,מדומיינת, מעבר לזמן

אחרון קצר ונוקב( מעצים את סערת הבית הראשונים ארוכים, הבתים הבתיאורן ובאורכן )שני 

בה נתון הדובר בשיר. האושר מול האסון, כאשר האם על לא עוול בכפה הפכה לקורבנו שהרגשות 

שאירה אותו יתום וחסר אונים משום שלא זכה, כאמור, לנקום באותו והשל הצורר הגרמני האכזר 

 .לקבורה הצורר גרמני ואף לא להביא

 ות בגרות שאל

באמצעות שלושה  כםבתשובתהדגימו את הניגודים בין הבית האחרון לבתים הקודמים.  וריהסב .1

 את תרומת הבית האחרון למשמעות השיר כולו. וריניגודים. הסב

כיצד הן משקפות את עולמו של הבן  ורישתיים מן התמונות שהדובר מעלה בדמיונו והסב ותאר .2

המעצבים תמונות  (צבעים, ריחות וכדומה) גם לרשמי החושים כםבתשובתהתייחסו  .ואת יחסו לאמו

 .אלה
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 רק על עצמי / רחל

 ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסֵפר ָיַדְעִתי.

 ַצר עֹוָלִמי ְכעֹוַלם ְנָמָלה, 

 ַגם ַמָשִאי ָעַמְסִתי ָכמֹוהָ 

 ַרב ְוָכֵבד ִמְכֵתִפי ַהַדָלה.

  –ּה ֶאל ַצֶמֶרת ְכַדְרכָ  –ַגם ֶאת ַדְרִכי 

 ֶדֶרך ַמְכאֹוב ְוֶדֶרְך ָעָמל, 

 ַיד ֲעָנִקים ְזדֹוָנה ּובֹוַטַחת, 

 ַיד ִמְתַבַדַחת ָשָמה ְלַאל.

 ָכל ָאְרחֹוַתי ִהִליז ְוִהְדִמיע

 ַפַחד ָטִמיר ִמַיד ֲעָנִקים.

 ָלָמה ְקָראֶתם ִלי, חֹוֵפי ַהֶפֶלא?

 ְרחֹוִקים?ָלָמה ְכַזְבֶתם, אֹורֹות 

 ניתוח השיר

לירי. השיר בנוי סביב דימוי )או מטפורה( מרכזי של השוואת  –השיר "רק על עצמי" הוא שיר אישי 

 הדוברת לנמלה. הדוברת מתבוננת על חייה ועל יצירתה ומציגה את עצמה באמצעות הדימוי לנמלה.

השורות האחרונות מחדדות ומבליטות את  שתיבמבט ראשון נראה שיש הרבה נקודות דמיון, אך 

 ומצב הדוברת נראה קשה יותר משל הנמלה. ,השוני ביניהן

 

 בית א'

השורה הראשונה עומדת בפני עצמה. המשוררת כאילו מתנצלת על כך ששירתה אישית ולא מעבר 

 עולמה צר ומצומצם.כי לכך. היא אומרת כי היא יודעת לספר רק על עצמה ו

 הדימוי. –תחילה ההשוואה בינה לבין הנמלה מהשורה השנייה מ

עולם סגור, קטן, מוגבל  .משוררת רואה את עולמה צר כעולמה של הנמלה-הדוברת :עולם צר

 .כמו של הנמלה

נטל החיים,  –הדוברת סוחבת משא נפשי , והנמלה סוחבת משא פיזי שתיהן נושאות משא:

 כבד ומעל לכוחותיהן.שתיהן המשא בשביל  .מהודמחלות, אכזבות, כאבים וכ
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 בית ב' 

 משך הדימוי המרכזי של הדוברת לנמלה.נבבית זה  

 שתיהן מנסות להגיע לצמרת, ודרכן קשה, דרך של כאבים ועבודה קשה.

מישהו חזק מנסה להסיט אותן  .מכשולים נתקלותשתיהן  :)מבטלת( שמה לאל" "יד ענקים...

 מדרכן.

הדוברת שואפת להגיע לצמרת ואילו  ,אל העץ ,מוחשית הנמלה מנסה להגיע אל צמרת :אך יש שוני

 להצליח בחייה, להתקדם. –חברתית, רוחנית, תרבותית 

היד הפוגעת בנמלה היא יד האדם. היד הפוגעת בדוברת היא מטפורה ליד הגורל המונעת ממנה 

 להצליח לממש את עצמה, הלועגת לה. הדוברת חוששת מפניה.

 

 בית ג':

מוזכרת, אלא הדוברת המתבוננת על חייה בתחושת החמצה של העולם הקסום בבית זה הנמלה לא 

 .שנגזל ממנה בגלל פחדיה

יד הגורל הטילה עליה פחד נסתר ועצום שמונע ממנה להתקדם,  –"פחד טמיר )נסתר( מיד ענקים" 

 ולכן המציאות שלה מאכזבת וקשה מנשוא.

  שתי השורות האחרונות בשיר מסתיימות בשאלות רטוריות:

 "למה קראתם לי חופי הפלא?

 למה כזבתם אורות רחוקים?"

 חופי הפלא והאורות הרחוקים הם מטפורה לשאיפות רחוקות, חלומות בלתי מושגים.

הדוברת רצתה לממש את עצמה, את חלומותיה, אך התקווה נשארה כמו אשליה מתעתעת ורחוקה, 

שאנו  , אורהם כמו "האור בקצה המנהרה" הכמו האורות הרחוקים שקורצים לנו מרחוק. אורות אל

 רואים מרחוק ורוצים להגיע אליו בתקווה לעתיד טוב יותר.

השאלות הרטוריות מביעות את התלונה של הדוברת כלפיהם: מדוע גרמתם לי לציפיות שווא כאשר 

 אני לא יכולה להגיע אליכם?ואתם בעצם בלתי ניתנים להשגה 

 

 את השוני בין הדוברת לנמלה:השורות האחרונות מבליטות  שתי

 לא מתאכזבת.היא אין לה שאיפות ולכן  .מסתפקת בעולמה הצר )באופן פיזי(הנמלה 

היא לעומת הנמלה, לא מסתפקת בעולמה הצר. היא שואפת ליותר ומתאכזבת כאשר  ,הדוברת

 . לכן היא כואבת יותר. להשיג זאת מצליחה ינהרואה שא
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 ניתוח נוסף

 על המשוררת

. זמן קצר לאחר עלייתה עשרה-תשעעלתה לארץ בגיל ו 1890רחל בלובשטיין נולדה ברוסיה בשנת 

נסעה לצרפת היא כך לקבוצת דגניה.  ארצה הצטרפה לחווה החקלאית לבנות במושבה כנרת, ואחר

מנעה ממנה ו, כשחזרה לישראל, כבר קיננה בה מחלת השחפת 1919-וב ,כדי ללמוד אגרונומיה

 כנרת. לשוב לחוות 

מחלתה הלכה והחמירה, ומצבה הכלכלי . נאלצה לעזוב ולנדוד בארץ היא בשל החשש מהדבקה

הורע מיום ליום. היא הייתה אישה גאה ולא ביקשה עזרה ממכריה, שהיו בין מנהיגי היישוב באותן 

  שנים.

עת פרק הזמן האחרון בחיי המשוררת רחל עבר עליה בבדידות, חולי ומחסור. היא הייתה מוד

העלמין של  ולפי בקשתה נקברה בבית ,1931לחומרת מחלתה ולמותה הקרוב. רחל נפטרה בשנת 

 המושבה כנרת.

 

 רקע

השיר "רק על עצמי" הוא אחד האחרונים של רחל. זהו שיר אישי של התבוננות עצמית, מעין סיכום 

רה המשוררת, ובכך מצהי –של חיים ויצירה. "רק על עצמי לספר ידעתי. / צר עולמי כעולם נמלה" 

היא קושרת את נסיבות חייה לשירים שכתבה. היא מגדירה את שירתה כשירה אישית, והדימוי של 

ל והכ כי מה היא בסך –עולמה הנפשי ל"עולם נמלה" תוחם שירה זו במסגרת צנועה ומצומצמת 

 נמלה?

 

 תוכן השיר ומשמעותו

מציגה את עצמה בסדרה של פעלים,  השיר פותח בשלושה משפטים בגוף ראשון. הדוברת :בית א

את "משאי עמסתי" על "כתפי  .3 ."צר עולמי" .2 .אני מספרת "רק על עצמי" .1תארים ושמות: 

הדלה". הבית הראשון מתמקד סביב דימוי אחד: הדוברת כנמלה מבחינת עולמה הצר ומבחינת 

 מעל לכוחן.שהוא המשא הכבד ששתיהן מעמיסות על עצמן, משא 

נמלה. גם דרכה, כדרכה של הנמלה, כהשיר ממשיך ומפתח את הדימוי המרכזי של הדוברת  :בית ב

היא "דרך מכאוב ועמל", וגם היא, כמו הנמלה, עושה את דרכה ל"צמרת" מתוך חרדה מפני "יד 

ענקים זדונה ובוטחת" המתנכלת לה ו"שמה לאל" )מבטלת( את כל מאמציה. מכאן מתברר שמצבה 

 מזה של הנמלה. של הדוברת אף קשה
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לא מוזכרת כלל הנמלה. ההתמקדות היא  –בחלק האחרון של השיר חל מפנה מסוים  :בית ג

 היסוד שבשיר באמצעות שני היבטים: תיבמשוררת. זהו מעין סיכום ומיצוי של חווי

פחד נסתר, נעלם, לא ידוע מפני כוח נסתר,  :"כל אורחותיי הליז והדמיע פחד טמיר מיד ענקים" .1

 משבש ומעוות את כל דרכי חייה של הדוברת.שצפוי ומאיים  נלוז )עקום, סוטה מדרך הישר(, בלתי

 שני משפטי שאלה:  .2

 . "למה קראתם לי, חופי הפלא?"א

 . "למה כזבתם, אורות רחוקים?" ב

חיצוני מושך וסוחף. זהו כוח קורא, אך גם החוף המופלא והאור הרחוק מסמלים את נוכחותו של כוח 

מאכזב או מכזב )מלשון כזב( משום שאין הדוברת מסוגלת להתגבר על אותו "פחד טמיר מיד ענקים" 

 ולחרוג מתחום עולמה ה"צר" כ"עולם נמלה".

בבית זה רחל חוזרת ומתבוננת על חייה, והפעם בראייה רחבה וכוללת שמביאה אותה להכרה 

יא מבינה ממה נובע הסבל בעולמה: פחד ואכזבה. פחד מסתורי לא מוסבר מפני כוח גית. כעת האטר

בין שעוצמת הפחד ניזונה מן הפער  חרדה, כאב, צער ודמעות.באלים ששיבש את חייה ומילא אותם 

אכזבות. הדוברת טעתה לחשוב שהתקוות וההבטחות להגיע אל "חופי הפלא" יתממשו, לתקוות ה

 ה ונשארו רק "אורות רחוקים".אבל אלה התגלו כאשלי

 

 הנושאים המרכזיים בשיר ואופן ייצוגם

 הדוברת והנמלה

עצמה לנמלה, ומוצאת כי גורלן דומה: "יד ענקים" את בשני הבתים הראשונים הדוברת מדמה 

 אבטמתוהוא  ,שולטת עליהן. בסיומו של השיר מתברר שבכל זאת יש הבדל בין הנמלה לדוברת

בשני תחומים: במהות עולמן של השתיים ובמודעות שלהן כלפי העולם. עולמה של הנמלה הוא עולם 

צר, פיזי וקונקרטי, ללא אורות רחוקים וללא חופי פלא, והצמרת שלה היא צמרת ממשית. בבסיס 

עולמה של הדוברת בשיר מצויות תקוות ושאיפות, משאלות וכיסופים, ולצמרת של עולם זה יש 

תרבותית. עולמה של הנמלה צר משום שאין היא מודעת -ת מטפורית של פסגה חברתיתמשמעו

מד הרוחני. לעומתה, עולמה של הדוברת צר דווקא משום שהיא מודעת לחסר הזה ילחסרונו של המ

ושואפת למלא אותו. היא רוצה להגיע אל הצמרת המטפורית, אך כנראה איננה מסוגלת. לדוברת 

ע אל מחוז כיסופיה, לא נותר אלא רק על עצמה לספר, על עולמה הפנימי בשיר, שלא זכתה להגי

 בלבד.
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רחל שבה הביתה מדרך רחוקה כשהיא נושאת משא כבד של בדידות וחולי. אבל היא לא זכתה 

לפיכך ניתן לפרש את הדימוי "צר עולמי כעולם נמלה" באופן  סיוע של חבריה וחברותיה.ללתמיכה ו

 הבא:

 אפשרהאדם קטנים כנמלים, למרות מעמדם הרם בין הנבראים. מכאן  וף, בניסנמול מרחבי האי 

חלש בגופו וחזק בנפשו. מבחינה זו  –להסיק שרחל לא ראתה בנמלה יצור נחות, אלא יצור קטן 

שמצבה של המשוררת  פניאך נראה שזו הקבלה חלקית מ ,בין המשוררתוהקבלה בין הנמלה  קיימת

רעת תחת נטל של קושי גופני ונפשי ודרך החיים שלה היא "דרך היא כו –קשה מזה של הנמלה 

לאור זאת, נראה כי תפקיד דימוי הנמלה הוא  . סבל(.2. עבודה קשה; 1 :מכאוב ודרך עמל" )עמל

האדם  אירוני. מטרתו לשבור את המחשבה המקובלת באשר לאנושיותן של הנמלים ולהוכיח את בני

 .הנוהגים בחלש בניכור ואף באכזריות

 

 יד ענקים

מהי אותה "יד ענקים" העומדת בדרכן של הדוברת ושל הנמלה ומונעת מכל אחת מהן להגיע אל 

 צמרת עולמה?

יד הענקים היא ייצוג של סיוט מתמשך, של כוח עליון מסתורי המתעתע בחלשים ממנו וגורם להם 

הותה הזדונית. סבל. מעין מפלצת שטנית שאין אפשרות להשתלט עליה בגלל ממדיה העצומים ומ

עוצמתה של ה"יד" מבליטה את חולשתן של הנמלה ושל הדוברת. שתיהן נאלצות לשנות כיוון עקב 

 מובנים. ההתנכלות התמידית. היד הזדונית משפיעה על חיי הדוברת הרצופים חרדה ופחד בלתי

תה יד הענקים מייצגת באופן מטפורי את הסביבה החברתית אשר מפריעה ומתנכלת לדוברת, או

אותה. זאת בניגוד לקהילה התומכת  תהחברה שרחל חשבה שהיא משתייכת אליה, אך בפועל דח

 של הנמלים.

 

 האכזבה

"חופי הפלא" ו"אורות רחוקים".  ,תגלה בסיום דרך שתי שאלות רטוריות, שתי מטפורותמהאכזבה 

ונות של הדוברת שואלת מדוע "קראתם" ו"כזבתם", המנפצים את האשליה. בשתי השורות האחר

השיר מתבררת הסיבה לרגשות הסבל והמרירות, הבאים לידי ביטוי באמצעות סימני השאלה 

הרטוריים. כגודל התקווה והציפייה כך עומק האכזבה. "חופי הפלא" הקוראים ממרחק מתגלים 

 כשקר.
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 אמצעים אמנותיים

-מבחינה רוחניתעולמה של הדוברת כעולם נמלה )הן מבחינה פיזית והן  –הדימוי המרכזי  .1

 רעיונית(.

"יד ענקים" כביטוי לגורל הזדוני המשבש את דרכה של הדוברת למימוש  –המטפורה המרכזית  .2

 עצמה ולהצלחה.

שאלות הסיום של השיר מבטאות את תחושת האכזבה והייאוש מאותם "חופי  –שאלות רטוריות  .3

יפות והחלומות. בנוסף הגשמת השא-פלא" ו"אורות רחוקים" שהכזיבו, כלומר הטעו בדרך לאי

 הנפש של הדוברת. לכך, שאלות אלו חושפות גם נימת מחאה התואמת את עוגמת

 סיכום

היו לה קשרים חברתיים רבים. היא נטלה על  אם כירחל הייתה אישה אינדיבידואליסטית שחיה לבד, 

רחל  שמחלתה החלישה אותה מאוד מבחינה פיזית. –ואולי משום  –עצמה משימות רבות למרות 

ניסתה להגיע "אל צמרת" וחלמה להגיע אל "חופי הפלא" שכביכול קראו שהייתה אישה שאפתנית 

" אורות רחוקים" התגלו כ"חופי הפלא", ו"יד ענקיםידי " לה. אבל הדרך כלפי מעלה נבלמה על

 וכוזבים. 

ארצה  היו שראו בשיר "רק על עצמי" ביטוי לאכזבתה של רחל מחייה בארץ ישראל. לפני שעלתה

הייתה מלאת ציפיות וחלומות, ומשהגיעה גילתה את קשיי החיים בארץ, הן במישור הפרטי והן 

 במישור החברתי.
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 תשובותואלות ש

 

  :בשיר 7-8את שורות  וקרא .1

 ַיד ֲעָנִקים ְזדֹוָנה ּובֹוַטַחת, "

 ."ַיד ִמְתַבַדַחת ָשָמה ְלַאל

 ושורות אלה והסבירו כיצד הן מתקשרות לתפיסה של הדוברת את עצמה ואת חייה. בסס ופרש

 .על שלושה אמצעים שונים כםאת דברי

 

 הוראות/שאלות. -חשוב לחלק את השאלה לתת לפני התחלת כתיבת התשובה

 ?םהוראות/שאלות מצאת-כמה תת

 

 ם:כל תשובה יש לחלק לשלושה חלקי

משפט מכליל המציין את נושא השאלה, את שם היצירה ואת שם פתיחה ובה יש לכתוב  :חלק א

 .היצירהשל נושא התמצית או ה. אפשר לציין את היוצר

ובו יש לכלול את כל הנשאל כולל הנמקות, אמצעים אמנותיים נדרשים  ,גוף התשובה :חלק ב

 .(והדגמות מתוך היצירה )בסיטואציות המסופרות בכתיבה חופשית

ר את יזכהל ודי. הקפםבהתאם למה שנשאלת כםמסקנה שמסיימים את תשובתסיכום או  :חלק ג

 .נושא השאלה הפעם בתוך המסקנה או בסיכומי עיקרי התשובה

 

 לב: ועכשיו לשלב המענה. שימו

  כםלעיל כדי לבנות את תשובתשאפשר להיעזר במיפוי האמצעים האמנותיים. 

 ך על אמצעים ולהדגים מתוך היצירההקפידו להזכיר את נושא השאלה לאורך התשובה, להסתמ. 

 צרו פסקאות בעלות רצף הגיוני. 
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 הצעה לתשובה

להתמודד מול גורל ובקושי שלה השיר "רק על עצמי" מאת רחל עוסק במצוקה האדירה של הדוברת 

 .אכזר שמהתל בה

עבדה קשה ולמדה היא  .רחל הגיעה לארץ כחלוצה .הדוברת בשיר מדמה את עצמה לנמלה

אגרונומיה. בשעה שחזרה לארץ לאחר לימודיה התבשרה שהיא חולה במחלת השחפת. היא נאלצה 

את חלומה  הגשימה ולאחייה רחוק מהם. היא נשארה ערירית בלעזוב את חבריה לקבוצה ולהמשיך 

 להיות לאם. 

ך דימוי זה מקביל א ,נמלה העמלנית שנותנת מפועלה למען הקבוצהה לאעיניה את נשאה  הדוברת

בחלקו בלבד, וניכר גם במבנה השיר: בבית א' ובבית ב' הדוברת יוצרת מעין הקבלה בינה לבין 

ִתי ָכמֹוָה". הדוברת מרגישה שעול חייה כבד לה, היא  :הנמלה סְׁ ָשִאי ָעמַּ ם מַּ ָמָלה, גַּ ם נְׁ עֹולַּ ר עֹוָלִמי כְׁ "צַּ

ה, אך עולמה מוגבל בשל מידתה, והשליטה חשה קטנה וחסרת אונים כמו הנמלה שטורחת ועמל

ִכי  רְׁ ֶמֶרת  –שלה בחייה לא משמעותית. הדוברת מתקשה להתמודד עם חייה: "גם ֶאת דַּ ָכּה ֶאל צַּ רְׁ דַּ כְׁ

ֶדֶרְך ָעָמל" – אֹוב וְׁ כְׁ וזהו תהליך כמו טיפוס  ,היא חותרת לקראת הגשמת יעדיה למרות הקושי .ֶּדֶרך מַּ

 .אל צמרת רחוקה ונשגבת

לם בבית ג' ההשוואה ביניהן נפסקת: בשונה מהנמלה שרק חיה את חייה מיום ליום, לדוברת היו או

חלומות, שאיפות, תוכניות לחיים... אך הם התבטלו. הסתייגות זו בהשוואה בין השתיים מתרחשת 

בבית ג', ולפיכך יוצרת מצב שנקרא "שיר מתהפך". כמו כן, באמצעות שאלות רטוריות הדוברת 

י : כך שכל משאלותיה ותקוותיה התבדומה את התסכול והאכזבה מבהיר ָראֶתם ִלי, חֹופֵּ "ָלָמה קְׁ

חֹוִקים? ֶתם, אֹורֹות רְׁ בְׁ זַּ ֶפֶלא? ָלָמה כְׁ היא חולמת להגיע למקומות חלומיים שביטאו עבורה חופי  "הַּ

 מבטחים, קרקע יציבה. אך אורות אלו, תקוות אלו, התבדו )למה כזבתם(. 

ישה מאוימת על ידי גורל אכזר ואימתני. היא מפוחדת מפני הלא נודע שהגורל צופן לה: הדוברת מרג

ל" אַּ ת ָשָמה לְׁ חַּ ּדַּ בַּ ת, יַּד ִמתְׁ חַּ דֹוָנה ּובֹוטַּ יד הענקים המטפורית מרושעת )זדונה(, משחקת  ."יַּד ֲעָנִקים זְׁ

. הדוברת בחייה בנחישות )בוטחת(, מלגלגת )מתבדחת(, ומבטלת את כל שתכננה )שמה לאל(

 .אומללה בגלל יד הענקים, הגורל שיכול בקלות למחוץ אותה

הגורל יכול בכל רגע נתון לגדוע את חייה. הדוברת אומללה  .ניתן להבין שחיי הדוברת שבירים

חוזרת על השאלות הרטוריות היא והיא נשארת ללא מענה בסיום השיר כאשר  ,וחסרת אונים

 ""למה? ,שנשמעות כמו זעקה
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כיצד הם משקפים את עולמה של הדוברת בשיר? הסבירו והדגימו את  –המשא ומסע  .2

 .דבריכם

 

 פתיחה

 מתארת הדוברת את עולמה כמשא ומסע ובאמצעות הדימוי המרכזי של הנמלה.  בשיר "רק על עצמי"

ת עולמה של הדוברת סהשיר נפתח בביטוי "רק" המביע צמצום והקטנה. ביטוי זה מדגיש את תפי

הקטנה מתבטאת גם בדימוי השאומרת שביכולתה לתאר אך ורק את עולמה. תחושת הצמצום ובשיר 

אלא  .הנמלה, הממחיש שעולמה של הדוברת קטן, מצומצם וצר כעולמה של הנמלה ,המרכזי בשיר

 ואילו זה של הדוברת צר מבחינה רוחנית. ,שעולם הנמלה קטן וצר מבחינה פיזית

, היא נושאת בחייה. משאה רב וכבד ממידותיהשהמשא בתחילת השיר מתארת הדוברת את 

עצמה לנמלה באומרה שמשאה את "מכתפי הדלה". כדי להמחיש רעיון זה ממשיכה הדוברת לדמות 

לראות הבדל  אפשררב וכבד ממידותיה בדיוק כפי שהוא כבד ורב ממידותיה של הנמלה. גם כאן 

משא  –מזון, ואילו זה של הדוברת הוא רוחני  ,מהותי בין הנמלה לדוברת שכן משא הנמלה הוא פיזי

 חייה.

 

 גוף

שוב ממחישה זאת באמצעות הדימוי היא ו, היא עוברת בחייהשבהמשך מתארת הדוברת את המסע 

לנמלה. הדוברת אומרת שהיא, בדיוק כמו הנמלה, עוברת דרך קשה ורצופת כאב עד שהיא מגיעה 

מסע קשה וכואב עוברת ולעומתה הדוברת  ,לצמרת. אלא שדרכה של הנמלה היא אל צמרת העץ

לעבר שיאים בחייה. צמרת העץ משמשת כאן ציור לשוני המדגים את שאיפותיה הרוחניות והנפשיות 

בעולמה של הדוברת בשיר. הדוברת מדגישה את המסע הקשה והארוך שהיא עוברת באמצעות 

 ,העץ היא דרך מוחשית חזרה מרובה על הביטוי "דרך". הדרך שהנמלה עוברת במסעה אל צמרת

 ואילו הדוברת עוברת מסע בדרך חייה.

גם הנמלה וגם הדוברת מתמודדות במסען עם "יד ענקים" שבזדון, בבטחה ובבדיחות הדעת הורסת 

ואילו מבחינת הדוברת יד הענקים היא מטפורה ליד  ,את כל עמלן. מבחינת הנמלה מדובר ביד אדם

 .הדוברת באנפורה כשהיא חוזרת על הביטוי "יד" הגורל. כדי להדגיש רעיון זה משתמשת

הדוברת טוענת שלאורך כל מסע חייה היא התמודדה עם הפחד העצום מ"יד הענקים". כל חייה היא 

ולכן הבית  ,נאבקה עם יד הגורל. התמודדות כזו לא מאפיינת את הנמלה. הדימוי לנמלה נשבר כאן

 המסיים מתאר רק את הדוברת ללא הדימוי לנמלה.
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"חופי הפלא" ו"אורות רחוקים", שאינם קיימים : בסיום השיר מתברר מהו יעד המסע של הדוברת

מתארים את כיסופיה וחלומותיה של שהם ציורים לשוניים  הבעולמה של הנמלה. ביטויים אל

שאפה להגיע ואותם רצתה לממש. אך חלומות ושאיפות אלה הכזיבו אותה כי היא אליהם  .הדוברת

יחה להגיע אליהם ולממשם. את תחושת האכזבה היא מבטאת באמצעות שאלות היא לא הצל

אורות רחוקים?" את תחושת ההחמצה  ,חופי הפלא? למה כזבתם ,"למה קראתם לי רטוריות:

והאכזבה הקשה שלה היא מדגישה שוב באמצעות האנפורה כשהיא חוזרת על מילת השאלה 

 "למה?"

 

 סיום

 השיר מעצימה את קשייה של הדוברת עם משאה במסע חייה.שבירת הדימוי לנמלה בסיום 

 

 שאלות בגרות 

 את האנלוגיה בין המשוררת לנמלה והסבירו את התפקיד של אנלוגיה זו בשיר. וא. תאר .1

עליה בסעיף א? הסבירו  םב. כיצד מתקשרות שתי השורות האחרונות בשיר לאנלוגיה שכתבת

  .והדגימו את דבריכם

 

 

 

 

 


