
שאול  טשרניחובסקי/  לא רגעי שנת טבע  



ראיתי ברושואני 
שניצב בתוך שדה מול פני השמש

בקרה, בחמסין
.אל מול פני הסערה

על צידו נטה הברוש
.לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב

מול הים, והנה
.קם הברוש ירוק ורם

לבדו, הנה ברוש
.מול אש ומים

לבדו, הנה ברוש
.עד השמיים

.לבדו איתן, ברוש
לו רק ניתן ואלמד

.את דרכו של עץ אחד

ואני כמו תינוק
.שנשבר ולא יכול מול פני השמש

בקרה, בחמסין
.אל מול פני הסערה

אריאל זילבר: אהוד מנור לחן: מיליםברוש

,והדגימוהסביר 

?כיצד חש הדובר בשיר

?מה רואה

?מה רוצה ללמוד

בביצוע אביתר בנאיברוש 

בלומיןמקסימיליאןמרינה בביצוע ברוש 

:הבאבשירהרעיוןאתלהביןננסהטשרניחובסקישלשירואתשנלמדלפני

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=m7HxxkEIs8o
https://www.youtube.com/watch?v=__FpHkOXNWA


.אביב-תלבעירהספר-בתישלרופאשימשהוא.אביב-לתלעברמכןולאחרבירושליםהתיישבהראשונותבשנתייםארצהעלה1931בשנת

.במנזרלהתגוררעבר,בלוקמיהכשלקה.בירושליםסימוןסןמנזרלידאורתודוקסית-היווניתהכנסייהשלבדירהלהתגוררובתואשתועברו1936בשנת

אביב-בתלטרומפלדורהקברותבביתונקבר(ד"תשבתשריו"ט)1943באוקטובר14-בנפטר

להיסטוריהנמשך.ועתיקותמודרניותשפותבמספרושלטעבריים,כללייםלימודיםלמד.1875בשנתברוסיהנולד

.החדשהלעתועדב"מימהבאירופההיהודיוהקיוםהמקראלצד,הגרמניםוהעמיםבבל,יווןשלולמיתוסיםהאנושית

."ומנגינותחזיונות"הראשוןשיריוקובץאת24ובגיל17בגילפירסם,"חלומי",הראשוןשירואת

בגרמניה.ילדיםומחלותבכירורגיההתמחה.בשוויץמכןולאחרבגרמניהרפואהללמודויצארוסיהאתעזב(1899-1906)

.איזולדה,בתנולדהלזוג,לאשתושהפכה.אצולהלמשפחתבתרוסייהנוצרייה,מלניהאתהכיר

.במינסקהחוליםבביתצבאיכרופאושירתהתגייסהראשונהע"מלהפרוץעם.שונותבעריםכרופאועבדלרוסיהחזרלימודיובתום

עבודהלמצאוניסהבישראלביקר1925בשניםתשעלמשךבגרמניהוהתיישב(ביאליקעמדשבראשה,סופריםקבוצתעםיחד)רוסיהאתשובעזב1922בשנת

.בטוחהכנסהמקוראינושלעולםהסופריםובשכרלאורוהוצאותעת-בכתביתלוילהיותרצהשלאכיוןחייוכלברפואהעסק.ארצהלעלותשיוכלכדיכרופא

1875-1943שאול טשרניחובסקי  

הלאומיתהספריהאתרנוספתלהעשרה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/PersonalWebs/Tchernichovsky/Pages/default.aspx


דברים לכבוד  נושא 1937בשנת שאול טשרניחובסקי למשורר קישור

שבוע השפה העברית באולפני כרמל

משרד לפרויקט של קישור -" כמה מילים על שאול טשרניחובסקי"

-לספריות המחלקה , התרבות והספורט

"החייםהחזרת סופרים ומשוררים למחזור "

למבחר שירים של שאול טשרניחובסקיקישור לביצועים 

.טשניחובסקיבן יוסף מספר על ילדותו של המשורר שאול לאברהם קישור

הלאומיתהספריהאתר (1937)ז "אור בשנת תרצשראהכל שירי שאול טשרניחובסקי : מתוך

: קישורים  להעשרה

ים יוסף: ולחןביצוע "  לא רגעי שנת טבע", ביצוע השירקישור ל

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=Io9mU9RPoJc
https://www.youtube.com/watch?v=gUC0Cv511TA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C+%D7%98%D7%A9%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=WuZxRkvgHuU
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/PersonalWebs/Tchernichovsky/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Z83KJwRDH5U


קספר דויד פרידריך, "הטייל מעל לים הערפילים"

מאניש אותו ולומד  , שיר לירי בו פונה הדובר אל הטבע: נושא השיר

.קשיים, ממנו כיצד להתמודד עם משברים

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.ורעיוניתמוסיקליתהרמוניהשיוצרמיוחדבמבנההבנויהשורות14בתיצירה-סונטה

.אחדכלשורות4שלמבנהבעליבתיםשנילומחולקותאוקטטמכונותהראשונותהשורות8

.הבעיהאתמציגהאוקטטתוכן,לרב.משלוחריזהמבנהלאוקטט

.ססטטהמכוניםאחדכלשורות3שלמבנהבעליבתיםשנילמחולקותהאחרונותהשורות6

.באוקטטשהוצגההבעיהאתפותרהססטטתוכן,לרב.משלוחריזהמבנהלססטט

אתלבטאכדיב"זהשירהכינויאתהקלאסיתהסונטהלתבניתהעניקהגולדברגלאה

.(בסונטההשורותכמספר14הואבגימטרייהב"זה).השירשלהצורניתשלמותו

:השיבומיד"?גדולהסונטהשלכוחהבמה":השאלהאתהעלהטשרניחובסקישאול

המשוררשלמחשבותיולמהלךדרךסוללתומסוימתקבועהצורהככלהסונטה"

."עברלכליתפזרושלאאחתלתבניתמחשבתוניצוצותאתלרכזאותוומכריחה

סונטה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.עשרה-התשעהמאהותחילתעשרה-השמונההמאהבשלהירוסיהואתהמערביתאירופהאתושטףשכבשמחשבהזרםהואהרומנטיהזרם

.לושקדמווהרציונליזםקלסיציזםהניאוהמחשבהלזרמיבתגובההתפתח

.וחשיבההוויהשלחדשיםבדגמיםכרוכותשהיוופנימיותחברתיותמהפכותשלבתקופהצמחההרומנטיקה

,והשקרהאמת,והרעהטובביןקוטביבמאבקעוסקת.השכלעלולאהדמיוןכוחעלומתבססת,רגשותסערתמביעה,אמוציונאליתהיאהרומנטיקה

האפורהלמציאותמעבראלהשואפים,קיצוניים,חריגיםטיפוסיםהםגיבוריה.'וכוהדיכוינגדהלאומיתהחירות,הרביםנגדהיחיד,והמכוערהיפה

.והשגרתית

נרקיסיזםגםמסוימתובמידה(הדיכאון,העצב)המלנכוליהרגשבולטבשירה,להרמוניהמתגעגעהוא,הטבעעםלהזדהותרוצההרומנטיהמשורר

.(ויבשהמיםוזמניקבוע,לנמוךגבוה)ניגודיםביןמאבק,לחיקויכמודלהטבעעלוהסתכלותרגשותסערתישזהבשיר.(מרוכזעצמיעיסוק)

...נסו למצא ברחבי הרשת תמונת טבע שמתארת את תחושתכם כעת

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



:נוכל לזהות בשיר זה 

.  הן מביעות אותו הרעיון פעמיים, כלומר. במילים נרדפות' חוזרת על הרעיון של צלע א' צלע ב: תקבולת נרדפת. א

.ישנו ניגוד בין הנאמר בצלע הראשונה והשנייה: תקבולת ניגודית. ב

- Xבצורת , בתקבולת זו סדר המילים בשתי הצלעות הוא הפוך(: מצטלבת)תקבולת כיאסטית . ג

.'א', ב', ג: בסדר הפוך' ואילו בצלע ב, ג, ב, הוא א' המילים הנרדפות בצלע אמבנה 

. ב והעת החדשה"שירת ימה, היא אחד האמצעים הספרותיים הרווחים ביותר בשירה המקראיתתקבולת

(. 'וצלע ב' צלע א)בתקבולת יש בדרך כלל שתי צלעות 

.  סוגים שונים של תקבולות  בהקשר של תוכן מבנה וצלילוניתן להבחין בין 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



".אראה וסערות הקרבבך רק רגש, וחלומות ימתקו, טבע, לא רגעי שנת. "האנשהויוצר פונה הדובר אל הטבע בגוף שני , בבית הראשון

.בטבעהמתרחשתהמציאותלביןבטבעלמתרחשהדוברשלציפיותיוביןהניגודאתומדגיש"לא"השלילהבמילתפותחהבית

,קּוַוֲחלֹומֹות ִיְמת  , ֶטַבע, ִרְגֵעי ְשַנתלֹא 

:בֶאְרֶאה ְוַסֲערֹות ַהְקר  ְבָך ֶרֶגשַרק

מ   ֶריָך ּוְבִמְכרֹות ע  ,קּוַעל ְמרֹום ִשיא ה 

,בִבְתהֹומֹות ַהְיִשימֹון ּוְבֵצל ֶחְביֹון ע  

:פנימיתנרדפתתקבולתבעזרתזאתעושההוא:בטבעאיןמההדוברקובעהראשונהבשורה

.(ושלווהשקטבואין)מתוקיםחלומותואיןשינהרגעיאיןבטבע,כלומר–"החלומותחוסר"לנרדף/מקביל"טבעשנתרגעילא"

:פנימיתנרדפתתקבולתבעזרתזאתעושהשובהוא:בטבעישמההדוברקובעהשניהבשורה

.(נצחיומאבקדינאמיותבויש)"קרבסערות"למקביל(סועררוגש)"אראהבךרגשרק"

(יש–אין)ניגודיתתקבולתביניהןיוצרות(1+2)השורותשתי

(והמשתניםהקבועיםובמקומותוהנמוכיםהגבוהיםבמקומות)מקוםבכלנמצאבטבעהטבעיהמאבקכי,הדוברמראה(3-4)הבאותהשורותבשתי

'בית א

(עב–עמקו –הקרב –ימתקו )ב -א-ב-אמסורגת/חריזה סרוגה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



(.  מקומות גבוהים מנוגדים למקומות נמוכים)בנויה מתקבולת פנימית ניגודית השורה השלישית

.במכרות העמוקיםוגם , במרומי שיא ההרים-היא מתחילה במקומות הגבוהים ועוברת למקומות הנמוכים    

.וגם במכרות העמוקים, במרומי שיא ההרים

(.בעננים)וגם בחביון ועב , בתהומות

(.  מקומות נמוכים מנוגדי למקומות הגבוהים)גם כן בנויה מתקבולת פנימית ניגודית השורה הרביעית

(.בעננים)בחביון עב וגם   ,  בתהומות-היא מתחילה במקומות הנמוכים ועוברת למקומות  הגבוהים    

(כיאסטית)ויוצרות ביניהן תקבולת מוצלבת ( בסדר הפוך)אבל בהצלבה , כוללות את אותו הרעיון( 3+4)שתי השורות  

.כולל ניגודים רבים, כמו האדם, הטבע

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



ַעי ִיְזע  , ֶתֱאַבל ַנְפִשיִכי ,קּוּוְפצ 

ה  ן ִתְקוֹוַתי ִתֹבְלנ  וַבְסת  ְכשֹוש 

הא   ִרים ִיְנא  ְמקֹוםלִ נֹוד  ם ִמְשב  קּוש 

יו י ִרים צּור ַאִדיר ְוש  ְמקֹוםלִ  .בצּוק 

(נבלותקותיו)תקוהלוואיןזועקיםפצעיו,סובלתכשנפשו–(היםבעזרתהמיוצג)הטבעאלפונהמתיהדוברמסבירוכאן"(כאשר"שלבמשמעות)"כי"הזמןבמילתפותחהבית

.שיבהשיערכבעליואוליכזקניםמתואריםהמושלגיםהצורים–"ושבאדירצור"ההריםהאנשתוגם.ופצעיוהדוברנפששלהאנשהכאןיש

.וכאבסבלמבטאתזושבירההסלעיםאלנשבריםהגליםשם,היםאלהולךהדובר

.(האנשה)זועקיםשהםעדוכואביםעמוקיםכהשהפצעיםהמציינת–"יזעקופצעי"מטאפורהבהדוברמשתמש,הקשההנפשימצבואתלצייןכדי

."בסתיוכשושן"–נבולותתקוותיואתומתארדימויבגםמשתמשהדובר

.הסלעיםלביןהגליםביןהנצחיהטבעבמאבקכאבובעתנחמהשלבמשמעותגםאך,הטבעאלוהליכהנדידהשלהרגילהבמשמעותלפרשניתן"אנודה"הפועלאת

ט"סלתהילים)"מצאתיולא–ולמנחמים,ואיןלנודואקווה:ואנושהלבישברהחרפה...וכלימתיובושתיחרפתיידעתאתה"ולהתנחםשלבהקשרולירמיהולתהיליםארמז–אנודה

.(10ב"כירמיהו)"לותנודוואללמתתבכואל"(21-22

ואזמקוםבאותומדובר"מקום"המילהעלחזרהכוללות3+4שורות.הדוברשלוייאושוסבלובתיאורוכמשלימותכנרדפות1+2בשורותהתקבולותאתלמצואניתןזהבביתגם

(היםעלשמשקיףלצוקהגיעהדובר.גבוהיםוסלעיםמשבריםבושישמקום)נרדפתהתקבולת

(היםעלשמשקיףלצוקהגיעהדובר.גבוהיםוסלעיםמשבריםבושישמקום)נרדפתהתקבולתואזמקוםבאותומדובר"מקום"המילהעלחזרהכוללות3+4שורות

'בבית

(ושב–ינאקו –בסתיו –יזעקו )ב -א-ב-אמסורגת/חריזה סרוגה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



ז  ִבים ַבְס ים ִמַגלִ ֹבְשִתיא  ר  ,ִעיםל  ה 

ה ִבים , םְלל  ְבִהְתמֹו, ֶשֵהמ  ,ִעיםְרג  לִ ש 

;לג  ִיְגַבר ִמ לגַ , ְוטּור ִמּטּור י רּום

'בית ג

. אך חוזרים שוב ושוב, הם נסוגים. כיון שאינם מפסיקים את מלחמתם ומאבקם בסלעים, את הגלים ומתבייש מפניהםמאניש הדובר

(עזרא ט" )פניי אליך, אלוהי, בושתי ונכלמתי להרים"שמעניק לטבע כוח עצום כחלק מהבריאה ארמז-" בושתי"

:  מהסלעים, ונכלם הן מהגלים והן מהצורים( מתבייש)הדובר בוש 

.היםגלישלאונומטופיאהנוצרת,ותללהתמו,עיםלס,יםלג'ל'הואהשלישיבביתהחוזרהצליל

עיצור או הברה החוזרים בשיר          -מצלול

(זמזום, שקשוק, בקבוק. )סוג של מצלול שמחקה את הצליל במציאות-אונומטופיאה

(מגל–לרגעים –בסלעים )ד-ג-גבסונטה לססטטאופיינית עוקבת חלקית /חריזה  צמודה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



םֹונ  ה ִבְגאמ  ֶשהֵ , ִתיְמ ְכלַ נִ םּצּוִריִמ 

ִריִמ ַחץ מַ ֶאל  םַאל ַנהֲ , םְשב  םֹונ  מַוהֲ מ 

אֵשיֶהם ֶאל  ם ְור  לַיְסִגירּו ֶאת ִלב  …ע 

'בית ד

.  אך גם הם אינם נכנעים, כי הגלים ינצחו במאבק וישחקו אותם, כיון שהם יודעים, מתבייש גם מהצורים מהסלעים( המשך הארמז)הדובר נכלם 

. כאשר ראשיהם מורמים אל על, הם עושים זאת בגאון ובגבורה, וכאשר הם נכנעים

..." יסגירו את לבם וראשיהם אל על. "הצורים, גם את הסלעיםמאניש הדובר

.סלעיםעלהנשברים,הגליםנהםשלהתחושהאתיוצר"מ"זהבביתהשולטהצלילכאשר,הרביעיבביתגםלמצואניתןהאונומטופיאהאת

.  מתארים את תחושת הדובר הנחשף  למאבק התמידי בטבע'   ד+ ' בתים ג

.הסלעים, ונכלם הן מהגלים והן מהצורים( מתבייש)הדובר בוש 

בדרך בה  , אך גם אלה וגם אלה מהווים מושא להערצת הדובר. בין לחימתם האקטיבית של הגלים לעמידתם הפאסיבית של ההריםניגודיש 

.הערצה של המאבק העיקש גם אם הוא חסר סיכוי. הם נאבקים

(אל על–והמונם –בגאונם )ד-ה-הבסונטה לססטטאופיינית עוקבת חלקית /חריזה  צמודה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



:פעולות הדובר באות לידי ביטוי בארבעה פעלים מרכזיים שמציגים את התהליך ההדרגתי  שעובר בהסתכלות על הטבע

.נכלמתי,          בושתי,          אנודה,          אראה

הדובר  . ושם מגיב על מה שרואה" הליכה"–בוחר ללכת למקום בטבע . מתבונן בטבע–" ראיה"מתחיל  בהתהליך ההדרגתי

הדובר שחשב למצוא נחמה בטבע כשפנה . מאבק גאה עד הסוף. מתבייש בעצמו כשרואה את המאבק הנצחי של איתני הטבע

.  אליו בשעת משבר וייאוש יצא מבויש בשל ייאושו

:הרמוניה בין הצורה והתוכןאופיינית למבנה הסונטה ויוצרת ( ההד, גגד, אבאב, אבאב)החריזה בשיר 

.מצבו הרגשי הקשה והפליאה מההתרחשות בטבע–מציג הדובר את הבעיה ( אוקטט)בשני הבתים הראשונים 

.מוצג הפתרון  הערצה וחיקוי ההתמודדות בטבע עם המאבקים ויחסי הכוחות( הסטט)ובשני הבתים האחרונים 

.סיום השיר בשלוש נקודות רומז למאבק הנצחי והאינסופי  הקיים בטבע. גם סימני הפיסוק מעידים על הקשר בין הבתים

התאמת השיר  לכללי הסונטה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.  מאבק מורכב ואינסופי, בטבע  קיימת מציאות סוערת

.האדם יכול ללמוד מההתרחשויות בטבע ולהקיש מהן על התמודדויות בחייו

.תחושות של כניעה וייאוש אינן באות בחשבון.  באשר הוא, עד הסוףועיקביתהתמודדות עיקשת 

.למידהיש להיאבק מתוך אמונה בצדקת הדרך ולקבל את ההצלחה והכישלון כחלק מתהליך אינסופי של 

ללמוד יש לבחון לעומק   ולגלות מעבר למעטפת  , להכיר, כדי להבין.  כי לא כל הנוצץ זהב, יש לזכור

החיצונית

תובנות שניתן להסיק מתוך השיר ורלוונטיות למציאות חיינו

ים יוסף: ביצוע ולחן, ביצוע השירקישור ל

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=Z83KJwRDH5U


?ובאילו אמצעים אמנותיים המשורר מבטא תחושות ומחשבות אלה.  אילו תחושות ומחשבות מעורר הטבע בדובר. 1

לדוגמהשאלות

וכתוב כיצד תמונה זו משפיעה על הדובר  וכיצד משקפת  , הסבר את התמונה המתוארת בשני הבתים האחרונים של השיר. 2

.י הנאמר בבית הראשון"את תפיסתו את הטבע עפ

דבריךהסבר והדגם  ?  אל מרחבי טבע אלהדוקאמדוע  הוא בוחר לבוא ?   מה מאפיין את מרחבי הטבע  שהמשורר מתאר. 3

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

(ו"בגרות קיץ תשע)



ח"אתר מטהרומנטית האסכולה * 

ח"אתר מטהסונטה * 

ח"אתר מטספרות לקסיקון * 

אתר עמלנט-רומנטיזים, וזרמיםתנועות * 

:מידע וחומרים מתוך המקורות הבאים

יצחק-אלוני מתוך אתר "  לא רגעי שנת טבע"פרשנות * 

.ח"תשל, מישלב, " טשרנחובסקישירת . "יונה, דוד

הלאומית  הספריהאתר -שאול טשרניחובסקי 

.2003, עם עובד". שירים ומה שביניהם. "בלהה, רובינשטיין

גלית טולדו משגב:  להוראהעריכה ועיבוד , עיצוב, איסוף חומרים

"הטייל מעל לים הערפילים: "פרידריך קספר דויד: ציור* 

אהוד מנור/ הצעה לשילוב  פתיחה מקשרת עם השיר ברוש –פינקלשטיין לב אסנת * 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7461
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7508
https://lib.cet.ac.il/pages/glossary.asp?item=2
http://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/Romanticism.aspx?mid=2
http://www.knay.alona.k12.il/page.asp?id=774&par=74&cycl=7
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/PersonalWebs/Tchernichovsky/Pages/default.aspx

