
יַרת ים ַעְרֵבי  שִׁ יתא.  – ְפָסחִׁ  ַמְרָגלִׁ

 

 , ָלֵכן ְולֹוַמר ָלֶגֶשת ָרִציִתי

 ,ִיְשָרֵאל ְנֵשי

 ,ִשְבַחֶכן ִמְקָצת ִמִלים ַכָמה

 ְבִקְרִבי  ַוֲאַצְרִתים

 ַהְנָיר ִבְשִביל

 .ַהַקר

 , ָלֵכן ְשמֹועַ  ֵעת ֶשלֹּא ָיַדְעִתי ִכי

 , ִחים ַהְפרָ  ְלֵזֵרי ֵעת ְולֹּא

ט ֵעת לֹּא ַגם  .ַהְשָבִחים ִלְלקֹּ

 ,ְכִהְמנֹון  ְישּוְתֶכן ָזֲעָקה" ְפַנאי ֵאין"  ִכי

ֶסר ִעיבהַ  ָרִציִתי לֹּא  ֶשָלֶכן ַהִנְפָלא  ְפַנאי חֹּ

 ַבֲהמֹון

 .ִמִלים

 

 ִיְשָרֵאל ַבת ָאז ְרִאיִתיָך

 , ּדּוד ַעל ּומֹוֶשֶלת ְקֵדָרה ַעל ְמַצָּוה

 . ְגדּודבִ  ְכֶמֶלְך

 ְכִצִיים  ֵכִלים ּוְמַשֶיֶטת

 , ַרִבים ְבַמִים

 ,ֶנֱאָמִנים ֵעִדים   ָלְך ּוְמִעיָדה

 ַהִנקּוי ַתְכִשיֵרי ְצָבא ֵהם

 ְמֻצֶיֶדת ַאְת  ָבֶהם

 ... ַהְמֻגֶיֶדת ְוָיְדָך... ִמְבָרשֹות ְוֵחיל

 

 ְלָהִבין  ֶשרֹוֶצה ִמי ִכי

 , ִּדין ֶשל קּוצֹו ְקֵצה

 ,הּומַ  -

ד ֶשרֹוֶצה ְוָכל  ,ִלְלמֹּ

 , יֹוד ֶשל קּוצֹו ַעל ֲעִמיָדה

 ,ַמִהי -

 ,ֶשָלְך ְפָסִחים  ַעְרֵבי ִמְדַרש ֶאל ֵיֵלְך

 ,ַהְטהֹוָרה ִמְשָנְתָך ְוִיְלַמד

ם ֶשל  . ּוְקִפיָדה ַוֲחִסידּות תֹּ

 תֹוָרה  זֹו ִכי

 ְצִריָכה  ִהיא ְוִלמּוד

 . ְוִטְרָחה ְוִעיּון

 

 , ְלָפֵרש ְוֵיַדע ְלָהִבין ֵיַדע הּוא

 "ְרַחץ" הַ  חֹוֶסה ֵאיְך

 ".ַקֵּדש"  ֶשל ְבִצלֹו

 קשקושיר 

  שיבוץ מהמקורות ,  בעיפרון   -  מטאפורה :  אמצעים ספרותיים   סמני בשיר  .1

  –  חזרה ,  בצהוב   -  , האנשה באדום   -  , דימוי בירוק   -  חריזה ,  בעט   -

 נוסף. בצבע    –, ניב וביטוי  בשחור 

 בתים מתוך השיר וכתבי אותם במילים שלך.   3בחרי   .2

 טפורה! מ שלבי    סוים של ניקיון. ום מ הוסיפי בית לשיר, שבו תתארי תח  .3



 משימה

 לפנייך בית נוסף מן השיר "שירת ערבי פסחים". 

סמני בו אמצעים ספרותיים באמצעות    הסבירי אותו במילים שלך. 

 . קשקושיר 

 

 רשות: מצאי קולוקציה שבורה. 

 

 ְבִגין  ְכעּוסֹות ֱהִייֶתן ֶשָפִניִתי ְבָכל ִכי

 ָהאֹוְרלֹוִגין  ְמחֹוֵגי

 ,יגִש הִ  ִלְבִלי ַעד  ָרִצים-ָהָאִצים

 ,ֲאֵליֶכן  ָכֵעת ִשיחַ  ֵעת לֹּא: ְוָאַמְרִתי

 .ִשיג ְולֹּא

 ַהַקֶשֶבת ָאְזנֹו ִלי ִהָטה ַהְנָיר ְוַרק

 ָלֶשֶבת ְוִצַּוִני

 , ִלִבי ִעם ֲאֶשר ֶאת ְולֹוַמר

 ֶחְמָּדה ְבלֹּא לֹו ְוַשְחִתי

 , ַבֲעִמיָדה לֹו ְוַשְחִתי

 ְכֵרֵעיֶהם   ַעל  ִכיםֲהפּו ַהִכְסאֹות ָהיּו ִכי

 . ְלִמְשִעי ּוְרחּוִצים 

 מונחון לתזכורת

  זהות יוצרת  היא. דימוי  של   סוג היא , השאלה  או, מטאפורה 

פנים חמוצות,  :  למשל .  הדימוי ' כ ללא,  יסודות שני  בין   משתמעת

 על קצה המזלג... לב הים,  

ם שמקורם בתנ"ך המשובצים  וביטויימילים  –  שיבוץ תנכ"י 

 ביצירה הספרותית. 

  כלל  בדרך,  תנועות  של חזרה  או  מילים  בסופי  דומה  צליל   -  חריזה 

  . השירי הטור  של   בסיומו

  שני  בין  המשווה לשוני  אמצעי  -  דימוי 

  אדום :  כמו , הדימוי ' כ  באמצעותם שוני תחומים מ לשוניים רכיבים 

 ... כקורונה , מתפשט  כדם 

  לבעל  ו א או לצומח לדומם   אנושיות תכונות מוענקות כאשר  –  האנשה 

 השמש שלחה אלי קרניים... הכוכב קרץ. , כמו:  חיים 

 . יותר  או פעמיים במהלך היצירה  חוזרים לשון  תבנית   או  מילה -  חזרה 

 

 

 


