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ְך  ָפַתִיםעֹוד ָאבֹוא ֶאל ִספֵּ .ָכבֹותִבשְׂ

ַלִיְך ָיַדִים ִניַח אֵּ .עֹוד ַאצְׂ

,עֹוד ֹאַמר ָלְך ֶאת ָכל ַהִמִלים ַהטֹובֹות

ָנן ,ֶשֶישְׂ

ָנן ֲעַדִין .ֶשֶישְׂ

ת ַלִיל עֵּ ְך לְׂ ְך ֶהָעִני ֹכה ָחשֵּ יתֵּ ִכי בֵּ

ין סֹוף אֵּ ָעצּוב בֹו ַוַדאי לְׂ .וְׂ

ַלִיְך ִלי ַהִגיַע אֵּ עּו בְׂ ַחַיי ֶשָכרְׂ וְׂ

רּו ַלחּוצֹות  גְׂ ַלֹתףֻהסְׂ .וְׂ

ֹאםַאְך  ִהיָקהִפתְׂ ָיד ַמבְׂ .ַאת נֹוַגַעת כְׂ

ָכח ֶכר ִנשְׂ זֵּ .ַאת פֹוַלַחת כְׂ

ב ָמָמה ֶשַבלֵּ ִפיָקה, ַהדְׂ ִפיָקה ִלדְׂ ין דְׂ ,בֵּ

ָמָמה ַהזֹאת ַהדְׂ

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה .ִהיא ֶשָלְך

נתן אלתרמן 



ְך ָאבֹוא עֹוד  ָפַתִיםֶאל ִספֵּ .ָכבֹותִבשְׂ

ִניחַ עֹוד ַלִיְךַאצְׂ .ָיַדִים אֵּ

ים ַהטֹובֹותָלְך ֶאת ֹאַמרעֹוד לִּ ל ַהמִּ ,כָּ

ָנןשֶ  ,ֶישְׂ

ָנןשֶ  .ֲעַדִיןֶישְׂ

י י ִּּכִּ נִּ ְך ֶהעָּ יתֵּ ְך ֹכהבֵּ שֵּ ת ַלִילחָּ עֵּ לְׂ

צּוב ין סֹוףְועָּ אֵּ .בֹו ַוַדאי לְׂ

ְך ַליִּ יַע אֵּ י ַהגִּ ְרעּו ְבלִּ ְוַחַיי ֶשכָּ

.ְוַלתֹּףַלחּוצֹות ֻהְסְגרּו 

ֹאםַאְך ִהיָקהכְ ַאת נֹוַגַעת ִפתְׂ .ָיד ַמבְׂ

חכְ ַאת פֹוַלַחת  ְשכָּ ֶכר נִּ .זֵּ

ה ה מָּ בֶשבַ ְַדמָּ ִפיָקה, לֵּ ִפיָקה ִלדְׂ ין דְׂ ,בֵּ

הה מָּ ַהזֹאתְַדמָּ

ְךִהיא  .ֶשלָּ

עוסקים ביחסים בין הדובר  ' ג+ ' בתים א
. לאהובתו והבטחותיו לה

אורכן  , מספר שורות, בתים אלה דומים במבנה
.והפסיחה בסוף כל בית

' בית ב

עוסק בתיאור מצב האהובה  
ובהסבר הדובר מדוע החמיץ  

בית זה  . את האהבה עמה
.בחריזה, שונה במבנהו
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.(1938)"בחוץכוכבים"ונקראלאורשהוציאהראשוןבקובץנכללאלתרמןנתןמאת"ספךאלאבואעוד"השיר

וחדשנימובילכמשורראלתרמןאתביססזהקובץ.השיריםובתוכןהכתיבהבסגנוןהחידושבשלרבותתגובותעוררזהשירהקובץ

השגרהחייאת"כפוייהמבחירה"נוטשאשר,"הלך"ההמכונההנודדהמשוררשלדמותועומדתהקובץבמרכז.העבריתבתרבות

אותויעצורלאהמוותאפילומטאפוריובאופן,והטבעמהנופים,מהמראותמוקסםההלך.(חייםדרךגם)הדרךאלויוצא,האפורים

וגורלה,נדודיואתשימצהמצפה,לשובומצפההיא.מאחורהאהובה,האשהאתהותירהלדרךיציאתואבל."ללכתלהמשיך"מ

.ובעייתיקודראלהבשירים

רקע הכרחי להבנת השיר
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המציע,"רימולאהכוכבים"אתהירשפלדואריאלמירוןדןמוציאים,"בחוץכוכבים"אלתרמןנתןשלספרויציאתלאחרשנהכשמונים"

.בישראלשהתפרסמובמחלוקתושנוייםמסעיריםהיותרהשירהמספריאחדשלמחודשתקריאה

הישראליתהשירהשלהיסודותכשהתקבעו,דורלאחראך,ישראליהארץהנוערידי-עלבהערצה"בחוץכוכבים"התקבל,לאוריציאתועם

החלוםוהגשמתהעבודהחייאתשקידשהבתקופה,הגשמייםהאדםמחייובניכור'קר'ומופרזביופיהספרהואשם,המדינהקוםשלאחר

.הציוני

לאופקאותומביאהואאבל',בחוץכוכבים'עלהוויכוחאתיחתוםלאאולי,בארץהספרותחקרמגדולי,והירשפלדמירוןשלספרם

בימיםדווקאבספרלהתגלותשיכולמהאתשחושףשיח;היוםעדשהתנהלמזהיותרמדויקאוליזאתעםאךרחבלשיח,חדשמחשבה

".האדםרוחשללשלמותההגוברתוהסכנההטבעעםהאדםביחסיגורלימשברשלימים,אלו

כריכת הספרמתוך הכתוב על 

?  "הכניסיני תחת כנפך"בשירו של ביאליק " הכוכבים רימו אותי"זוכרים את 
.... ?"כוכבים בחוץ"האם זה מקרי שאלתרמן קרא לקובץ שיריו הראשון 

והירשפלדהתייחסות לכך ניתן למצא  בספרם של מירון 

עובד-הוצאת עם, בעריכת אלי שאלתיאלאפקיםסדרת ,הכוכבים לא רימו( 2020)אריאל , והירשפלדדן , מירון
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.אותוקבלתסכיםאהובתוכךשגםבתקוה

הרעיון המרכזי בשיר 
בהווההיחסיםמערכתהחמצתעלוהסברלעתידהבטחהכוללהשיר.בסוףלהיפגשלאהובתוהדוברהבטחת
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.קודריםחייהובלעדיו,לבואוהמצפה
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,דלתךלסףאגיעעוד,כלומר"ספךאלאבואעוד"נדר/שבועהשמזכירהבלשוןלהמבטיחהוא.האהובההנמענתאלהעמוקיםרגשותיואתלהביעמבקשהדובר

מדגישההפתחאל,הביתאלהכניסהסףאללהגיעשההבטחהלבלשיםמעניין.(צועדשבהלדרךומנוגדהאהובהשלמקומהאתמייצגכאמורהבית)הביתלפתח

.האהובה-"פנים"ה,והבית"חוץ"ההדרךשביןהקונפליקט,הרצונותשניביןהדובראתשמלווהבינייםמצבאותולפניםהחוץשביןהגבולאת

אבל.קיימתשעדייןאהבהמילות,"טובותמילים"וב(ידיים,שפתיים)במעשיםאיתההאהבהיחסיאתלחדש"אבואעוד"שיחזור,אהובתו,לנמענתמבטיחהדובר

,צונחות,פאסיביותלהיותהופכותהידיים.ידיואתאליהיצניחגםהוא(לדולקותבניגודלכבויותרומזותכבות)"כבותבשפתיים"תשושפיסיבמצביחזורהוא

.כיווןאומשקלנטולות

(ממנוחלקי"עמיוצגהשלם.השלכהשלסוג.השניאתמייצגאחדדבר)סינקדוכהמהוותוהעייףהכבוי,המותשהדוברשלמצבואתמסמלותוהידייםהשפתיים

:עיצובאמצעישלושהבעזרתמודגשתאהובתולנמענתהדוברשלההבטחה

(פעמייםחוזרת)"שישנן"ו,(פעמים3חוזרת)"עוד"האנאפורותשתי.1

."אומר","אצניח","אבוא"הפעליםריבוי.2

"שישנן"במילההרביעיתבשורההגלישה/הפסיחה.3

ְך ָאבֹוא עֹוד  ָפַתִיםֶאל ִספֵּ .ָכבֹותִבשְׂ

ִניחַ עֹוד ַלִיְךַאצְׂ .ָיַדִים אֵּ

ים ַהטֹובֹותָלְך ֶאת ֹאַמרעֹוד לִּ ל ַהמִּ ,כָּ

ָנןשֶ  ,ֶישְׂ

ָנןשֶ  .ֲעַדִיןֶישְׂ

'אבית
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.  ומסביר את הסיבה ליציאתו לדרך" כי"בית זה נפתח במילה 

.  הנמענתלמצבה  של האהובה ( משליך, מסמל)מטונימיה הבית הוא ". עצוב, "חשוך"מתאר את מצב האהובה דרך תיאור מטאפורי של ביתה הוא 

.  קודרת ודלה, היא עצובה, כמו ביתה

הוא התוףי "המיוצג עבשירת אלתרמן עולם החוץ ".  הלך"ה, שבהן מתהלך הדובר, לחוצות ולתוףבניגודהחשוך והעצוב עומד , ביתה העני

.חייםדינאמי מלא , מואר, ססגוני

י י כִּ נִּ ְך ֶהעָּ יתֵּ ְך ֹכהבֵּ שֵּ ת ַלִילחָּ עֵּ לְׂ

צּוב ין סֹוףְועָּ אֵּ .בֹו ַוַדאי לְׂ

ְך ַליִּ יַע אֵּ י ַהגִּ ְרעּו ְבלִּ ְוַחַיי ֶשכָּ

.ְוַלתֹּףַלחּוצֹות ֻהְסְגרּו 

' בית ב

וחייו,העולםאללצאתחייבהיההוא–עמההיחסיםאתלממשהספיקלאמדועלאהובתוהדוברמסביר,זהבביתהאחרונותהשורותבשתי

."ולתוףלחוצותהוסגרו"

,לחוצות"מכור"הוא.חופשיתבחירה,לכאורה,לואין:כלומר,"...הוסגרו...שכרעו...וחיי"עליושנכפתהגורלגזירתבנדודיורואההדובר

.ללכתנאלץולכן,ממנוחזקזה,להלהתנגדיכוללא,והואהמוזהי"עמובלאשרהמשוררשלהאומנותילחופש.ועצמאיתחופשייהחייםלדרך

.אליהלהגיעהצליחשלאכךעלמצטערהוא."אלייךלהגיעבליכרעו"שחייו,כךעלמקונןהדובר

חשוך ועצוב, ביתך העני

החוצות  
והתוף
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.אליהלהגיעורוצההנמענתאלהדוברמתגעגע,"והתוףהחוצות"שלהמושךהעולםאףעלמדועומסבירההקודםלביתמקשרת"אך"המילה

(שכחה=זיכרון),אוקסימורון"נשכחזכרכ"שכחשכברזיכרוןשלבדימוינזכרהוא."מבהיקהידכנוגעת"בדימוימטאפוריתידשלפתאומימגעחשהוא

לזיכרוןחודרת,"נוגעת"היד"מבהיקה"כהידתיאוראתלהסבירעשויהלסכיןשמתקשרת"פולחת"המילה).סכיןכמוואליםכואבבאופן"פולחתאת"ודמותהצורבגעגועחש

(סכיןכמוופתאומיחדבאופן

.ממנורחוקהשהיאלמרותעליושמשפיעוהצורבהחיהזיכרוןעוצמתאתלחושמופתעהוא.האהובההנמענתאתלשכוח,לגמרילהתנתקהדוברשלהקושיאתמדגישהאוקסימורון

.בחוצותהתוףלהלמותהלבדפיקותבין(הקבלה)אנאלוגיהלזהותניתן

' בית ג

ֹאםַאְך ִהיָקהכְ ַאת נֹוַגַעת ִפתְׂ .ָיד ַמבְׂ

חכְ ַאת פֹוַלַחת  ְשכָּ ֶכר נִּ .זֵּ

ה ה מָּ בֶשבַ ְַדמָּ ִפיָקה, לֵּ ִפיָקה ִלדְׂ ין דְׂ ,בֵּ

הה מָּ ַהזֹאתְַדמָּ

ְךִהיא  .ֶשלָּ

אתלהמסבירהוא"לדממה"לשקטנקשרתהאהובה.אותהמסמלת,מסויימתבמידה,"שלךהיאהזאתהדממה",גלישה/הפסיחהי"עמודגשתלאהובהשמשוייכתהדממה

אתוגם(הדפיקות)הפעימותאתגםכוללהפועםהלב.חילבהואפועםלב-הלבפעימותעלנותןשהואההסבר.החוצותשלהרעשעםבבדבד,נחיצותהאתכלומר,השקטנחיצות

לחיותכדי.ושלוהרוגע,שקטלושנותנת,האהובהבנמענת,בהוגםהחופש,הדרך,החוצות,התוףהלמותבשילובשלוהצורךאתלהסבירדרכוזאת.הפעימותשביןהשקט,המנוחה

(ונזכרלכךלבנשםכןפתאומיברגעאבל,הדוברגםוכךשביניהןלהפוגה,לשקטולאלפעימותלבשמיםאנוהזמןרוב).לבפועםכך,הדממהאתוגםהפעימותאתגםחייבהדובר

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



כוונותיועלאמנםמצהיראדםאותו.בתבלחופשילהסתובבשחייבכמי"הלך"בבמשורר,באמן,באדםהרואה,האלתרמניתההשקפהאתמאודתואםהשיר

.הזוהבחירהבשלההחמצהעלמתייסרגםהואבזמן-בואך,העירעםהטבעעםולהתמזגהחוצהלצאת

ולכן.(הדממהוגםהפעימותגם)חייובסיסהםהאישהוגםהעולםגם.לולהתנגדיכולואינועליושנכפהככוח.כפוייהכבחירהלדרךלצאתלחובהמתייחסהוא

"הבית"בליגםלווקשה"הדרך"בלילחיותיכוללאהוא.תמידיתסכולשלבקונפליקטמצויהוא

אחריותמכלוההתנערותהחופשואילו,בביתומחכהנמצאתהאישה.שלוהאהבותשתיביןהניגוד.לחוץהביתשביןהניגודמעצםנובענתוןהואבוהקונפליקט

.בחוץנמצאים

הואבה,התבלשלמראותיהשפעאתחווהשלאעלשלוהתסכוללתחושתיועילולא,יזכהלווהביטחוןאחתלאישהאהבתוגם,הביתבחיייסתפקהדובראם

אולי,כוחוכשיגמראלא,לחזורמתכווןהואאיןביתוואל,העולםמיפיולהתפעלותלנדודיםחייוכלאתלהקדישמבקשהדוברכאילונדמה.פחותלאמאוהב

.במותואף

לאההלך–"ללכתואוסיףואמות,אחדללאולנשום,אחדללאלהביט"אלתרמןכותב"הגדולההדרך"בשירו

מטאפוריובאופןהחייםמןכחלקהמוותאתהמציגקיצונימטאפוריתיאורזהו.ימותאםאפילוללכתיפסיק

.לוהנגליםמהמראותוליהנותהעולםאתמלתורממנוימנעלא

והציפייההגעגוע.מושגיםאינםעודכלנפלאיםכההםהאהובהלאישהוהכמיהההביתהלשובשהרצוןיתכן

.האהבהשלומהמימושמהמפגשיותרהדובראתמשרתים



לביצוע של אלון פסטרנקקישור

לביצוע של יוסי בנאיקישור

לביצוע של רובי קסוסקישור

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=lzMPt4U5F4M&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=4wTfwU220Bg
https://www.youtube.com/watch?v=P0WHJONmZLo


(  דקות54)"  נתן בעקבות אלתרמן-מותר להיות סנטימנטלי "קישור ל

שלהמסע.העשריםבמאהביותרהמשפיעואולי,היהודיהעםבתולדותביותרהגדוליםהמשורריםאחד–אלתרמןנתן,סבואחריהתחקותלמסעיוצאסלורנתן

,אתרתרצההמשוררתשלבנה,סלור.הנכדשלהיוצרעולמועםדיאלוגותוךאלתרמןשלבביוגרפיהתחנותדרךעובר,שמועלוקרויסבואתהכירשלא,סלורנתן

המחודשהמפגשדרך.ראשונהלחשיפהבסרטשזוכיםאישייםמסמכיםומגלה,אלתרמןשלליצירתומומחים,משפחהקרובי,לסבוהקרוביםהאנשיםאתפוגש

אחתשלהארוךמהצללברוחניסהשבהןשניםאחריאליוולהתחברסבושלאישיותואתיותרטובלהכירסלורזוכהאלתרמןשלויצירתואהבותיו,משפחתועם

(2011,ישראל).העבריתבספרותביותרהמשפיעיםהיוצריםואחדהמשפחות

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=hkmu1Qq0GXo


דן לאור  ' להרצאתו של פרופקישור 

"  הכתיבה והחיים–נתן אלתרמן "

(5:00החל מדקה )

,  הרצאה ראשונה מתוך סדרת הרצאות בחסות הרקטור
2.11.11, תל אביב' נערך באונ

לתכנית בקאמריקישור

נתן אלתרמן-מחווה לאמן 

.  מופע בקאמרי בהנחיית מאיר עוזיאל המוקדש למשורר נתן אלתרמן
.  מיטב השירים שכתב ומבחר ביצועיםבתכנית

, רחל מרכוס, השחקנית, המופע מלווה בקטעי וידאו שבהם מופיעה אשתו של נתן אלתרמן
.  שגם מקריאה משיריו

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=0umYFR1OjXI&list=RDCMUCy0iTe4GdNbyq2S7_Chligg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PJ3tibSf4N0


כסיתנתן אלתרמן וחבורת יחדיו בקפה -" יהודים באים"לקישור

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=DbcTu1d1deM


?  כיצד הריחוק והקרבה באים לידי ביטוי בשיר. בשיר מתאפיין בריחוק ובקרבה כאחדהנמענתהיחס של הדובר כלפי 

.  הסבר והדגם את דבריך

(2015קייץבגרות )

לדוגמההשאל
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



:מידע וחומרים מתוך המקורות הבאים

יצחק-אלוני מתוך אתר "  עוד אבוא אל ספך"פרשנות 

:   להעשרה נוספת

"הלאומיתהספריה–בלוג הספרנים "למאמרים על נתן אלתרמן מתוך קישור

לנתן אלתרמן מתוך לקסיקון הספרות העבריתקישור

.ההסטוריהשרון גבע אל מדף ספרי ' מתוך הבלוג של דר, "?בשיר של נתן אלתרמן" הילדה השלישית"היתהמי ( "27.8.19), שרון, לגבעקישור

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

לאתר נתן אלתרמןקישור

" דרור"החינוך קריתפרשנות מתוך סכומי צוות הספרות 

.  למחסן של צור ארליךקישור, "לנתן אלתרמן´ אבוא אל ספךעוד´בקריאה יומית : כל המילים הטובות( "23.11.17. )צור, ארליך
.פפירוס, הכוכבים שנשארו בחוץ( 1992. )אברהם, בלבן
הלאומיתהספריהבבלוג הספרנים לפירסוםקישור" מחברות הילדות של נתן אלתרמן( "17.3.2020)עמית , נאור

עובד-הוצאת עם, בעריכת אלי שאלתיאלאפקיםסדרת ,הכוכבים לא רימו( 2020)אריאל , והירשפלדדן , מירון
נתן אלתרמן  " עוד אבוא אל ספך"פרשנות לשיר . גילה, מרקוביץ

.הוצאת הקיבוץ המאוחד, בוהמיין ומשורר לאומי–אלתרמן , הלך ומלך( 2010. )זיוה, שמיר
.פפירוס, שירת האלתרמן בראי המודרניזם-עוד חוזר הניגון ( 1989. )זיוה, שמיר

http://www.a-y.org.il/page/1572/872/7/%D7%A2%D7%95%D7%93.%D7%90%D7%91%D7%95%D7%90.%D7%90%D7%9C.%D7%A1%D7%A4%D7%9A./.%D7%A0%D7%AA%D7%9F.%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F
https://blog.nli.org.il/tag/%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F/
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00400.php
http://sharon-geva.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
http://www.alterman.org.il/
https://tsurehrlich.blogspot.com/2017/11/blog-post_23.html
https://blog.nli.org.il/sipur-alterman-childhood/

