
קישור לשיר 

?איך יודעים שבא אביב"

...."מסתכלים סביב סביב

https://www.youtube.com/watch?v=XcIANefWqa8


קישור לשיר בביצוע  נקמת הטרקטור

משה אבן עזרא' ר/ כתנות פסים  

גלית טולדו משגב-ועריכה עיבוד ,  חומריםריכוז 

https://www.youtube.com/watch?v=IjQvDyWN8lw


משה אבן עזרא' ר/ כתנות פסים  

:פירושי מילים



הבתיםתוכן

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , חומריםריכוז 



גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , חומריםריכוז 



פרשנות

אלמצלמהבעדשתכמומתקרביםכ"אחכולוהגןעלמדובר,ראשית.הפרטאלהכללמןהדרגתיתבצורהמתוארתהגןפריחת

.בשושןהפרחיםבמלךשמתמקדיםעדהניצנים,העצים,הדשא

.האחרוןבביתייןלשתותלקריאההמעבראתמשרתתהזוההדרגתיות

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , חומריםריכוז 





גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , חומריםריכוז 



.  ארבע צלעות–בכל בית : מרובע-מבנה השיר

:גוף וסיום, פתיחההמכילים ( שורות/ טורים )השיר בנוי משישה בתים 

.המסגרת להתרחשות בשיר ותיאור הגן: 1-3בתים -פתיחה

.הופעת השושן ופריחתו–ההתרחשות הראשית תאור: 4-5בתים -גוף

.הזמנה ואף דרישה לשתות יין–תוצאת ההתרחשות : 6בית -סיום

.רמז לקריאת התפעלות נוכח יפי הגן בפריחתו האביבית–"אֹו": "ראוי"מסוג חרוז מבריח 

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , חומריםריכוז 

.האביבבואלקראתבטבעההתחדשותאתומתארטבעכשירמתחיל"פסיםכתנות"השיר,לסכום

.והדרמלכותוסממניאנושרגשות,דינמיות,ציוריותלהתחדשותמקנההמשורר

.האדםבחייהמחזוריותלרעיוןכרמזבטבעהמחזוריותרעיוןאתמביעהשיר

.האלשלהטובברצונוגורלםאתוקושרתוהטבעהאדםאתהמאחדתתמונהנוצרתכך

להזכירשתפקידה,דתיתמשמעותכולהליצירהומוסיפהייןלשיראותוהופכתהחתימהתפארת

.תוםעדמצוותיואתלקייםלציבורולקרואהפסחחגאת



 בית ו' בית ה' בית ד' בית ג' בית ב' בית א' 

  הבתים הראשונים כ"שיר טבע" והבית האחרון הופך ל"שיר יין"(.5שיר טבע ויין  ) סוג השיר

 חרוז מבריח מסוג "ראוי" - "או" ,   המילה "או"  מזכירה קריאת התפעלות מיופיו של הגן. חרוז מבריח

עד  העצים, הדשא, הניצנים הגן כולו אח"כ מתקרבים כמו בזכוכית מגדלת אל מראה מן הכלל אל הפרט.  הדרגתיות
ההדרגתיות משרתת את המעבר לקריאה לשתות יין בבית האחרון. . מלך הפרחיםבשושן, שמתמקדים 

הקשר בין 
)שיר הטבע 

 והיין(

 . קשר של סיבה ותוצאה, 1
 .  6 ו 5. הצימוד "עליו" שמופיע בבתים 2
 . ומצוות הקורבן הנרמזת בשיבו  נהוגה בחג הפסח, באביב.3

מבנה השיר 
 מרובע

המסגרת להתרחשות בגן ותאור הגן 
 באביב

תאור ההתרחשות הראשית פריחת 
 השושן ושחרורו מהכלא

תוצאת ההתרחשות 
  דרישה לשתות יין–

ציורי לשון 
 ודימויים

 נסיכים ובני אצולה המתכנסים לכבוד האביב  לש כתהלוכה צבעונית הגן מתואר
 מלכם, השושן, המשתחרר מכלאו ומוביל את השיירה כולה. ,ובראשם

 

הגן לבש.  האנשה
הדשא 
התכסה 
 ברקמה

העצים 
התקשטו 

והראו לכל  
 את יופיים

הניצנים 
יצאו 
 בשמחה

השושן הורם 
 גבוה כמו מלך

 השושן 
 שינה / החליף 

 את בגדיו

 

פריחת הגן  חזרות
 והדשא

פריחת  
 העצים

פריחת 
 הניצנים

  פריחת השושן

כתנות  ארמז
 –פסים 

)בראשית(, 
כתונת 
הפסים 

הצבעונית 
והססגונית 
 של יוסף

 

מעיל תשב  
 )שמות –

( 4כ"ח, 
שענד הכהן 
הגדול והיה 
משוב  
אבנים 

יקרות סמל 
ליופי 
 יוקרתי

יוסף  סיפורל 
בראשית מ- )
שיצא א(:  "מ

 מהכלא  והפך
להיות משנה 
למלך מצרים  

פריחת הגן - 
 מבטאתבאביב 

חיים חדשים 
 החורף.לאחר 

חזרתו של יוסף - 
לחיים בדמות 
של כמעט מלך, 

מקבילה 
לפריחתו של 
השושן.  

 
הארמז מלמד, כי 
גורל האדם נתון 

לשינויים 
דרמטיים  

 

 
"וישנה את בגדי 
כלאו" - סיפור 

 יהויכין ספר )מלכים
 (27-29ב´, כה´, 
 

הארמז מלמד, כי 
גורל האדם נתון 

לשינויים דרמטיים. 
 

: קרבן הפסח
"האיש ההוא ישא 

במדבר ט, )חטאו" – 
ומזהירה מפני ( 31

מי שלא יחוג את 
הפסח כהלכתו. 

"והאיש אשר הוא 
טהור, ובדרך לא 
היה, וחדל לעשות 
הפסח, ונכרתה 

הנפש ההיא  מעמיה 
כי קורבן ה´ לא 
הקריב במועדו, 

חטאו ישא האיש 
" סיום השיר ההוא

מפנה את תשומת 
הלב למצווה 

המחייבת לחגוג את 
חג הפסח )חג האביב 

– חג חירות(. 
 

    חדש- חודש   מצלול

 עליו - לכבודו  העלים שלו–עליו      צימוד

 

 

תפארת 

 החתימה

דרמטי שהופך סיום      
לשיר יין וכולל את 
השיבו  )במדבר ט' 

( המפנה למצוות 31
ואזהרה שתיית היין 

למי שלא יקיים 
 אותה.

 

 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



לדוגמהשאלות
.י שיר אחד שלמדת"הדגם עפ? הביניים-מה  מייחד את שירת הטבע בשירת ימי .   1

.בתשובתך עמוד גם על הקישוטים וציורי הלשון? מאת משה אבן עזרא" כתנות פסים"מהו הקשר בין הבית האחרון לשאר בתי השיר ב .   2

.  והסבר מה המשורר מתאר באמצעותן,  ציין מה הן המטאפורות בשיר.   3

.     קישוטים מתוך השירהדגם והסבר שני?  וכיצד הוא מעוצב,  מהו השינוי המתואר, השיר מתאר שינוי בטבע.   4

?ממנהעולהאווירהואיזו,מעוצבתזותמונהכיצד.בשירהמתוארתהכלליתהתמונהאתהסבר.5

?הציוריתהלשוןבאמצעותמעוצבהואוכיצד,בשירהמרכזיהנושאמהו.6

.בשירהאחרוןהביתשלולתרומתומקראייםלאזכורים,למטאפורות,לדימוייםהתייחסבתשובתך?בשירהגןפריחתאתהמשוררמתארכיצד7.

(2019חורף).דבריךאתוהדגםהסבר?לחירותמעבדותוהיציאההשחרורורעיוןבטבעההתחדשותבשירמשולביםכיצד8.

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , חומריםריכוז 



" נשתה לחיים"קישור לשיר 

"כנר על הגג"מתוך המחזמר 

לחייםנשתה  , ולסיום

גלית טולדו משגב-עיבוד ועריכה , חומריםריכוז 

"  קאמרי"מאת שלום עליכם והוצג ב" טוביה החולב"נכתב על פי הסיפור " כנר על הגג"המחזמר 

https://www.youtube.com/watch?v=K5YPNlLco9Q
https://www.youtube.com/watch?v=K5YPNlLco9Q


קישורמתוך אתר האקדמיה ללשון עברית " אביב לחג האביב( "27.3.12. )רות, אלמגור רמון

.2פעמים, "ישראל בספרד-הרהורים בדבר אופייה של שירת"( 1979. )עזרא, פליישר

.59פעמים, למהותה של שירת החול העברית בספרד( 1994. )עזרא, פליישר

.רכס, ספר לימוד לשירה העברית בימי הביניים-ראה שמש ( 1988. )רינה, צדקה

ספרית פועלים, מונחון לספרות. אשר, ריבלין

יהודהבן פרוייקט: מתוך" כתנות פסים"לשיר קישור

הנוער אלוני יצחק-כפר: לפרשנות השיר מתוך אתרקישור

:מתוך המקורות

גלית טולדו משגב:  עריכה ועיבוד להוראה, עיצוב, ריכוז חומרים

https://hebrew-academy.org.il/2012/03/27/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%97%d7%92-%d7%94%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
https://benyehuda.org/read/6809
http://www.a-y.org.il/page/914/214/7/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%AA.%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D./.%D7%A8%C2%B4.%D7%9E%D7%A9%D7%94.%D7%90%D7%91%D7%9F.%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90

