
"?מה זאת אהבה", לדעתך, י פיסקה המסבירה/כתב. א

? י פיסקה המסבירה מהם ייסורים עבורך/כתב. ב

: תרגיל כתיבה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

כתיבה חופשית כטקסט הגיגים או בחרוזים



ְה   ֵך ִפ ת ְּנ ח  י ַּ  ִי י ִי י ִי ,  כנ
חֹות אפ ם ונ י אך י לי ֲהיי ,  ו 

י ט רֹאשי ל  קנ ְ מי יקך י חך יהי ,וי
ן י-ק  ּלֹות  ֵי חֹותַּנ דפ ני .  ה 

ים ֲחמי ת ר  עך ין, ּובנ שֹות-בך מפ שנ ,ה 
ְ ִֹוד  ל לפ ֲאג  י ו  חי ישנ ּסּורפ :יי

ים רי ים   , אֹומנ עּורי ִנ ם  עֹולפ –יךש בפ
י עּורפ ִנ ן  יכפ ?הך

 ְ ד לפ ז ֶאחפ עֹוד רפ ֶדהונ ו  :ֶאתנ
ּה ֲהבפ ל  ה בנ ֵפ רנ שנ ִי י  שי ֵנ  ִ;

ים רי ם , אֹומנ עֹולפ ה יךש בפ ֲהבפ –א 
ה ה-מ  ֲהבפ ?זֹאת א 

י ּמּו אֹותי ים רי בי ְֹּוכפ ,ה 
יפה ֲחלֹום  ר–הפ בפ ם הּוא עפ ְ ג  ;א 

ם  עֹולפ לּום בפ י כנ ין לי ה אך ַּפ –ע 
ר בפ י דפ ין לי .אך

ְ ֵך ִפ ת ְּנ ח  י ַּ  ִי י ִי י ִי כנ ,ה 
חֹות אפ ם ונ י אך י לי ֲהיי ,  ו 

י ט רֹאשי ל  קנ ְ מי יקך י חך יהי ,וי
ן י-ק  ּלֹות  ֵי חֹותַּנ דפ ני .ה 

(1905)ה "תרס" השילוח"הפרסום ראשון של השיר בכתב העת 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 1905חיים נחמן ביאליק 



, ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפְך
,  ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות

,ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאִשי
.  ַהִנָדחֹותְתִפּלֹוַתי-ַקן

ים ֲחמי ת ר  עך ין, ּובנ שֹות-בך מפ שנ ,ה 
ְ ִֹוד  ל לפ ֲאג  י ו  חי ישנ ּסּורפ :יי

ים רי ים   , אֹומנ עּורי ִנ ם  עֹולפ –יךש בפ
?ֵהיָכן ְנעּוָרי

 ְ ד לפ ז ֶאחפ עֹוד רפ ֶדהונ ו  :ֶאתנ
ּה ֲהבפ ל  ה בנ ֵפ רנ שנ ִי י  שי ֵנ  ִ;

ים רי ם , אֹומנ עֹולפ ה יךש בפ ֲהבפ –א 
?זֹאת ַאֲהָבה-ַמה

י ּמּו אֹותי ים רי בי ְֹּוכפ ,ה 
יפה ֲחלֹום  ר–הפ בפ ם הּוא עפ ְ ג  ;א 

ם  עֹולפ לּום בפ י כנ ין לי ה אך ַּפ –ע 
ר בפ י דפ ין לי .אך

,ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפְך
,  ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות

,ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאִשי
.ַהִנָדחֹותְתִפּלֹוַתי-ַקן

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.שיר המביע בעוצמה רגשית רבה הלך נפש אישי ופרטי ביותר-שיר לירי *
ובכל  . אך מזה חמש מאות שִים משוררים כותבים שירים ליריים שלא אמורים להיות מושרים או מִוגִים. בתקוֵות קדומות ִהגו משוררים ִודדים לשיר ולִגן את שיריהם.ִבל קטן-הוא כלי ִגיִה  lyre :מיווִית עתיקה

.המכוִה שירה לירית, זאת דבקו עקבותיו של כלי הִגיִה העתיק בִוג שירה זה

על החמצה ועל חשבון נפש,  שיר וידוי על  העדר אהבה, *שיר לירי: סוג היצירה

.התקווהִטולוייאושואהבההיעדר,ִעוריואבדןעלבשירמצרהדובר.נפשחשבוןועריכתהחמצותעלוידוי–השירנושא

.אלמוִיתאשהלדמותשניבגוףפניה,לנמענתפניהבצורתבִויהשיר.לאהבהתפילהמעין

.(המשוררשללחייואוטוביוגרֵייםוהקשריםתֵילותקן)דתייםרמזיםבושישחילוִיאהבההעדרשירכִחשבהוא

(כלהאחותי-להִֵיהלמשלהשיריםבשיר)ודתייםחילוִיםאהבהבשירימקובלצירוףהיא"ואחותאם"להיותהבקשה

.בתיםמחמישהבִויהשיר.מעגלי–השירמבנה

.לשירמעגליתמִגרתומהוויםעצמםעלחוזריםהאחרוןוהביתהראשוןהבית

.(זולבקשההִברהםהמרכזייםהבתיםשלושת).וחוםבטחון,מחִהאחרבחיֵושלִמעִתהדוברשלישירהִֵיההיִוהבית

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



מספר אפשרויות אותן נציג בסיום לימוד השיר?  אליה פונה הדובר, הנמענתמי 

,המִורתאללשובהמשוררלבקשתגםלהתייחִאֵשר,לכןהיהדות,השכינהכנף–"לבדי"שבשירהכנףאתמזכירהכאןהִזכרתהכנף

(המשוררלחייאוטוביוגרֵיבהקשר)."לבדי"בשירהמשוררִיתקשממִה

, ְךְכָנפֵ ַהְכִניִסיִני ַתַחת 

, ָאחֹותַוֲהִיי ִלי ֵאם וְ 

,ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאִשיִויִהי 

.  ַהִנָדחֹותְתִפּלֹוַתי-ַקן

'בית א

-"יזכור"תפילת לארמז –התכִִות תחת הכִף .חִות והגִה, הדובר מבקש חום". הכִיִיִי תחת כִֵך"היא מטאפוריתלנמענתהפניה 

"תחת כנפי השכינההמצא מִוחה ִכוִה "

.גוזליהעלהמגִהציֵורכמוהיאהמבוקשתוההגִהגדולהכִףבעלתלציֵור(דימוי)מדומההנמענת

"ראשימקלט"המטאפורהוִוצרתלמקלט(דימוי)מדומההִמעִתשל(חזה)חיקה

.למעִהזכושלאותֵילותיוצרותיועםיִֵהאליהואחותאםדמות.בדברתלויהשאיִהטהורה,תמימהאהבהמבקשהדובר

גם כן רומז לדת ובשל התרחקותו ממִה תֵילותיו רחוקות וִשכחות" קן התפילות הנידחות"

.בקשה  מהִערה לתת לאוהבה להיכִִ לחדרה( שיר השירים" )יוִתי, רעייתי, אחותיֵתחי לי "לשיר השירים ארמזכהאחות

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



(תֵילותלקליטתשמיםשעריִֵתחיםזובשעההאמוִהלֵי).שקיעהבטרם,השמשותבין,רחמיםשל,(זמן)עתמִצלהדובר

.אותושמייסרהסודאתלהשיגלהכדילהתכופףמהנמענתמבקשהוא

הִעוריםהחמצת-נעוריםמהעדרשנובעיםייסוריועלמתוודההוא

"?נעורייהיכן",רטוריתשאלהושואל.הִעוריםמתקוֵתלהִותזכהשלאלכךמודעהדובר

,ַהְשָמשֹות-ֵבין, ֵעת ַרֲחִמיםּובְ 

:ִיּסּוָריְשִחי ַוֲאַגל ָלְך סֹוד 

–ֵיש ָבעֹוָלם ְנעּוִרים   , אֹוְמִרים

?ֵהיָכן ְנעּוָרי

'בבית

.  שבית המדרש היה עולמו היחיד, בכך הוא מבטא את חווית הדור כולו, לו בלימודים ובתפילות" התבזבזו"הנעורים , בהתייחסות אוטוביוגרפית לחיי המשורר*
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.האהבההחמצת,אהבההעדר-ייִוריםלדוברשגורםִוִףִודמוֵיעזהבבית

.לאהבהתֵילהלאהבהכיִוֵים,האהבההעדרשירתכ"בדהיאביאליקשלהאהבהשירת

הגדולהכאבאתשמבטאת"בלהבהנשרפהנפשי"במטאפורהמשתמשהוא-ִוִף(רז)ִודעלהִמעִתבִֵימתוודההדובר

.אותהלחוותהעזרצוִואתוגםאהבהלוהייתהשלאכךעל,הדוברשל

.באשהנשרפתהנפששלדימוי,ִֵימיתבעירהמבטאתהאש

שואלוהואאהבהזאתמהלדעתמבליעברוחייו.אותהלחוותזכהלאאךאהבהעלשמע,אהבהשקיימתיודעהוא

?אהבהזאת-מה,נוספתרטוריתשאלה

:ֶאְתַוֶדהְועֹוד ָרז ֶאָחד ָלְך 

;ַנְפִשי ִנְשְרָפה ְבַלֲהָבּה

–ַאֲהָבה ֵיש ָבעֹוָלם , אֹוְמִרים

?זֹאת ַאֲהָבה-ַמה

'גבית

.שלא הכיר, הנפש נאכלת באש הפנימית שלו ברצותה לדעת את מהות האהבה. וכאן זו שריפה עצמית פנימית"( לא זכיתי באור מן ההפקר"-ניצוץ )האש המופיעה אצל ביאליק  בהקשרים שונים *

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.אותורימושהכוכביםחשהוא.שלוהכאבשיאאתמתארהדוברזהבבית

.(הדתמןלאכזבהעליוִיםלעולמותלשמיםקישוראולי,עתיד,גורל)ולתקווהלחלומותסמלהםהכוכבים

"אותירימו"(האנשה)מואנשיםהכוכבים

.ריקִותמרגישוהואִעלמההזאתהתקווהאך,ושלמיםמלאיםלחיים"חלוםהיה",תקווהלוהייתה

.הדוברשלייאושועוצמתאתמדגישההזההביתאתשִוגרת"ליאין"המיליםעלהחזרה

,ַהכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי

;ַאְך ַגם הּוא ָעָבר–ָהָיה ֲחלֹום 

–ְכלּום ָבעֹוָלם ֵאין ִלי ַעָתה 

.ָדָברֵאין ִלי 

'דבית

.הריקנותתחושתוכןבשירהמרכזיתהחוויההיאההחמצהחווית

,חייובִיכוםזהבביתהמוֵיעהשירלשיאבהדרגהשמובילות(?אהבהזאתומה?נעורייהיכן)רטוריותשאלותשתיי"עמתבטאתההחמצה

.בעולםכלוםלואין"דברלואין"שלמִקִהמגיעהואשלוהִֵשחשבוןשלכשבִוֵו

?אבל האם באמת תחושת הדובר הינה ייאוש מוחלט
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.הראשוןהביתעלחזרההיאהִֵיה,למעשההִמעִתאלהדוברשלהחוזרתהִֵיהאתלהביןִיתן,הקודםבביתשמתגלההגדולהייאושמתוך

.לבקשממשיךולכןתקוהלגמריאיבדלאהדובראופטימיהסיום,הקשותהתחושותלמרות,זומבחינה

, ְךְכָנפֵ ַהְכִניִסיִני ַתַחת 'הבית

, ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות

,ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאִשיִויִהי 

.  ַהִנָדחֹותְתִפּלֹוַתי-ַקן

?השירבסוףגםהראשוןהביתחוזרמדוע-מעגליהמבנה:השירסיום

פתרוןבחוסרמדוברשאוליאו.(פאסימיסיום)פתרוןחוסר,מוצאללאמצבנרמז.שובלבקשצורךחשולכןהתגשמהלאשהבקשהכנראה

כאחדוֵאִימיאוֵטימי,משמעידוהואהמעגליהִיוםלכן.(אופטימיסיום)לנמענתושובשובופונהלקוותממשיךהדוברולכןזמני

.עצמהעלהחוזרתתֵילהשללרעיוןמתקשרתהשירבמבִההמעגליות

.הווהעברניגודיעלגםבִויים,המשוררשלותקוותיושאיֵותיו

עבר-היה .."                    גם הוא עבר… היה חלום "..

הווה-עתה ..  "                     עתה אין"..

מצב אובייקטיבי ִיטואציה אובייקטיבית  .."                   יש אהבה יש ִעורים בעולם"..

ִיטואציה ִובייקטיבית  , מצב ִובייקטיבי.."                  אין לי כלום בעולם".. -.." אין לי דבר"..

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



"של ביאליק? מה זאת אהבה"הספרייה הלאומית למאמר , לבלוג הספרניםקישור

ממִעביאליקשלשובולאחרכחודש–ה"תרסאדרב"י:החיבורתאריךִכתבהשירבשולי"

.שבאודיִהאשתוואלביתואלבוורשהִדודים

:וחוקריםקוראיםבקרבתדירשִשאלהמעִייִתשאלהלדורותהותירהשירשלכתיבתותאריך

?"הכניסיני"אתביאליקכתבשאליההשירנמענתהיאמי

?במרחקיםששההבעתאליהגעגועיומתוךאשתולמאניה–החוקאשתלהשיראתכתבהאם

שליחותוִביב,1903בשִתהיכרותםשִִיבות,יאןלאירה,החיקאשתלהשיראתכתבשמאאו

הִֵשותולקשרלהיכרותםמלאוכברהשירכתיבתשבעתלכךהובילו,לקישיִבביאליקשל

?שִתייםביִיהםהעמוק

ֵוִההואשאליה,השכינההיאוהִמעִת,דתיתאורוחִיתעמדהמתוךהשירִכתבואולי

"?מִחםמטאֵיזיוקיוםרוחקרבתומבקשִֵשועלכמתחִן

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 
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הכניסיני תחת כנפך-"  יהודים באים"קישור ל

בביצוע אריק איינשטייןקישור לשיר הכניסיני תחת כנפך 

בביצוע יואב יצחקקישור לשיר הכניסיני תחת כנפך 

בביצוע ריטהקישור לשיר הכניסיני תחת כנפך 

(דני הוליווד)בביצוע רן דנקר קישור לשיר הכניסיני תחת כנפך 

(פקטורX)הילה שליו קישור לשיר הכניסיני תחת כנפך 

(או בוי)בביצוע ענת וקסמן קישור לשיר הכניסיני תחת כנפך 

בביצוע נינט טייבקישור לשיר הכניסיני תחת כנפך 

7כוכב נולד דלומיבביצוע רוני קישור לשיר הכניסיני תחת כנפך 

בערבית בביצוע סנדרה ומשה חורשקישור לשיר הכניסיני תחת כנפך 

טוקאןומרים אולארציקבביצוע אלון קישור לשיר הכניסיני תחת כנפך אור'בביצוע דויד דקישור לשיר הכניסיני תחת כנפך 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 
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https://www.youtube.com/watch?v=xhX45ClUgTs
https://www.youtube.com/watch?v=1txsHnP6sHg
https://www.youtube.com/watch?v=gGZILYjNoY8
https://www.youtube.com/watch?v=vsfNQ3_vX3k
https://www.youtube.com/watch?v=EKGTMDOfM3I
https://www.youtube.com/watch?v=JGGFrC4uJOc
https://www.youtube.com/watch?v=4XoibaaPYiA
https://www.youtube.com/watch?v=Z2lLYKtMz6U
https://www.youtube.com/watch?v=D657pTjn8MI


לדוגמהשאלות
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?השירמשמעותלביןהתמונהביןהזיקהמה

?זאתמבקשהואמדוע,"כנפךתחתהכניסיני"בשירהדוברבקשתאתהסבר.2
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('נק12)השירמשמעותלבנייתתרומתןמהיוכתב
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(2019קיץ)זוקביעהוהדגםהסבר.האהבהאתלהגשים

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 
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