
"  ?....זוכרת את ההוא"
"?....נו ההוא ש"
...."  ההוא שבגללוכןכן "
......"שלום שלום,  השניההסתכלנו אחד על .... כן ממש לרגע. במקרה. פגשתי אותו... אז אתמול"
......."חשבתי שאני"
כל  ... הכל חזר אלי... כאילו ..... אבל את לא מבינה מה זה עשה לי, לא הראיתי לו כלום. מה פתאום"

?הסיטואצייהים  לדמיין  את  /יכולות..."  הזיכרונות

...  עם  המחשבה  הזאת  נקרא  את  השיר  

רחל/ פגישה חצי פגישה 



7שיר השירים פרק ח פסוק : מתוך

"ִיְׁשְטפּוהָ ֹלא  ּוְנָהרֹותֶאת  ָהַאֲהָבה  ְלַכּבֹותיּוְכלּוֹלא  ַרִּביםַמִים  “

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



ה ִגישָׁ ה, פְּ ִגישָׁ ִהיר, ֲחִצי פְּ ד מָׁ ט ֶאחָׁ ,ַמבָׁ

תּוִמים  ֵעי ִניִבים סְּ ...ֶזה ַדי–ִקטְּ

שּוב ֵהִציף ַהכֹּל ִעיר, וְּ שּוב ַהכֹּל ִהסְּ וְּ

ַבר  אֶֹּשרִמשְּ יהָׁ וָׁ ַהדְּ .וְּ

ה  חָׁ ֵגן –ַאף ֶסֶכר ִשכְּ ִניִתי ִלי מָׁ –בָׁ

יָׁה ֹּא הָׁ ל יָׁה כְּ .ִהֵנה הָׁ

ַפת ֲאַגם סֹוֵאן ַרע ַעל שְּ ַכי ֶאכְּ ַעל ִברְּ וְּ

ּתֹות ִמֶמנּו  יָׁהִלשְּ וָׁ !ִלרְּ

ַבר  גל גדול–ִמשְּ

י וָׁ כאב-דְּ

רעיון אמצעי ספרותי שנראה חשוב, על גבי השיר כל מידע, חיצים, סמנו בצבעים, קשקשו–" קישקושיר"קראו את השיר וערכו 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



"השיר שלנו: "מתוךבוקשטייןרן דנקר ואניה 

11ב כאן תכנית על שירי רחל  קישור לחנן ושירה יובלי "לביצוע של השיר ע

http://www.youtube.com/watch?v=E7ylp0E3t90
https://www.youtube.com/watch?v=E7ylp0E3t90
https://www.youtube.com/watch?v=e0AyUJKmp40
https://www.youtube.com/watch?v=sMNFyKTMK5s


הפְּ  הֲחִצי , ִגישָׁ ִגישָׁ ִהיר, פְּ ד מָׁ ט ֶאחָׁ ,ַמבָׁ

תּוִמים  ֵעי ִניִבים סְּ ...ֶזה ַדי–ִקטְּ

שּוב שּוב ַהכֹּל , ַהכֹּלֵהִציף וְּ ִעירוְּ ִהסְּ

ַברִמ  אֶֹּשרשְּ יהָׁ וָׁ ַהדְּ .וְּ

ה ַאף  חָׁ ֵגן –ֶסֶכר ִשכְּ ִניִתי ִלי מָׁ –בָׁ

יָׁהִהֵנה  ֹּאכְּ הָׁ יָׁהל .הָׁ

ַפת וְּ  ַרע ַעל שְּ ַכי ֶאכְּ ֲאַגם סֹוֵאןַעל ִברְּ

ּתֹות ִמֶמנּו  יָׁהִלשְּ וָׁ !ִלרְּ

ַבר  גל גדול–ִמשְּ

י וָׁ כאב-דְּ

רעיון אמצעי ספרותי שנראה חשוב, על גבי השיר כל מידע, חיצים, סמנו בצבעים–" קישקושיר"קראו את השיר וערכו 

,  "פגישה"חזרות
..ו, "היה", "הכל", "ושוב"

מפגש מהיר החלפת מבטים בפגישה מהירה–1תמונה 

שמתמוטט  " סכר שכחה"של ( מטאפורית)3תמונה 
למייםשקשור ' אימאז

הדוברת כורעת לשתות מיים מאגם סואן  –4תמונה 
למייםשקשור ' אימאז

המסמל הצפה רגשית , גל גדול( מטאפורית)2תמונה 
.למייםשקשור ' אימאז

שילוב של שתי מילים בעלות )–אוקסימורון
,  שמחה מנוגדת לדווי, אושר( משמעות מנוגדת

, אגם לרב רגוע)אגם סואן ( סבל, כאב
(מתוחם שקט ואילו סואן מציין רעש רב

,  סכר שכחה, משבר האושר והדווי: מטאפורות

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



הפְּ  הֲחִצי , ִגישָׁ ִגישָׁ ִה , פְּ ד מָׁ ט ֶאחָׁ ,ירַמבָׁ

תּוִמים  ֵעי ִניִבים סְּ ...יֶזה דַ –ִקטְּ

שּוב שּוב ַהכֹּל , ַהכֹּלֵהִציף וְּ עִ וְּ ירִהסְּ

ַברִמ  אֶֹּשרשְּ וָׁ הָׁ ַהדְּ .יוְּ

'בית א

.מעברהמשמעותילקשרהדוברתאתשמחזירמהירמפגששלמציאותירגעמציגהראשוןהבית

"הגניב"לרקהעזואווהספיקו,במקרהבזהזונתקלוכשהשניים"פגישהחצי"רקאלא,פגישהלאאפילו,מקריתפגישהאותההיתההזיכרוןלהצפתהסיבה

ושלוש(-)המקף–"ושוב"מחדשהכללהציףכדי"...דיזה"הספיקזהאבל."סתומיםמיליםקטעי":מחייבותלאמיליםכמהולהחליף"מהיראחדמבט"

.המקריתהפגישהשעוררההרגשותולסערתלטלטלהרומזיםהנקודות

דרכי העיצוב

מדייקות ומזקקות  את תחושותיה( פגישה ושוב הכל)מילים  אלה -" הכל" ",ושוב", "פגישה: "על שלוש המיליםחזרה

.מציגה את התחושות המנוגדות שמופיעות יחד וגורמות להצפה רגשית לגל של רגשות" משבר האושר והדווי"אוקסימורוןשכוללת בתוכה המטאפורה

שמגיע ומציף  ותמונה שניה מטאפורית של גל רגשות מנוגדים רגע החלפת המבטים והמילים הבודדות , תמונת המפגש: שתי תמונותניתן לזהות בבית זה 

(.מטאפורי שמתקשר לעולם המייםלתאורשייכת השניההתמונה )את הדוברת 

שתי שורות ארוכות ושתי שורות קצרותאבאבסרוגה מסורגת חריזה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



ה ףַא  חָׁ ִניִתי ִלי מָׁ –ֶסֶכר ִשכְּ –ֵגןבָׁ

יָׁהִהֵנה  ֹּא כְּ הָׁ יָׁ ל .ההָׁ

ַפת וְּ  ַרע ַעל שְּ ַכי ֶאכְּ ֵאןֲאַגם סֹוַעל ִברְּ

ּתֹות ִמֶמנּו  יָׁ ִלשְּ וָׁ !הִלרְּ

'בית ב

לשכוחלהשיאפשר,מגן,סכרלעצמהבנתה.מהעברהסיטואציהעםלהתמודדכדיהדוברתנקטהבההפעולהאתומציג"אף"במילהפותחהשניהבית

"היהכלאהיה"המקריתהפגישהנוכחנעלםאו,התמוטטמטאפוריסכראותואך,"שכחהסכר"

.סואןאגםממימילרוויהלשתותכדיברכיהעלהדוברתכורעתזובנקודה

דרכי העיצוב

.ותמונת הדוברת הכורעת לשתות מיים" היה כלא היה"הסכר שמטרתו לעמוד בפרץ המיים נעלם : שקשורים לעולם המייםים'אימאזשתי תמונות מטאפוריות 

סכר שכחה: מטאפורה

..כאילו לא היה קיים-"  כלא היה: "דימוי

(המולה, רעש חזק-אגם כמקור מיים מתוחם ושלו לעומת סואן)אגם סואן : אוקסימורון

.שתי שורות ארוכות ושתי שורות קצרותגדגדמסורגת  /סרוגהחריזה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



לאחרהדוברתמרגישהאותן"(והדוויהאושרמשבר)"סוערותתחושות.רגשיתטלטלהשלמטאפוריתחוויהמתארהקצרלירישיר

.מעברהמשמעותיתדמותעם"פגישהחצי"מהירהפגישה

אך,שכחהשלמגןמעין,"שכחהסכר"לעצמהבנתה,לשכוחשהצליחהשחשבהכיון,אותהשהציפוהרגשותמעוצמתהופתעההדוברת

."היהכלאהיה"-נעלםמטאפוריסכראותו

אואותהלהרגיעשעשויהפעולהלרוויהמייםלשתותכדיברכיהעללכרועלהוגרמהאותהעירערה,המבטיםהחלפת,מהירהפגישהאותה

.רגשותמסמליםומייםהיותמטלטליםרגשותלאותםלהתמכרלהשמאפשרתפעולה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

.מייםלשקשורותמיליםבעזרתמטאפוריבאופןהדוברתשלוהסועריםהמטלטליםהרגשותמוצגיםהשירלאורך

.הדוברתעלזאתפגישהשלההשפעהלביןהפתאומיתהפגישהשלהמהירותביןניגודקיים

שתי,בתיםשני)המסודרהחיצוניהמבנהלביןהדוברתרגשות,הפנימיהעולםאתהמשקףהסוערהשירתוכן-לצורהתוכןביןנוסףניגוד

(מסורגת/סרוגהחריזה,קצרותשורותושתיארוכותשורות

:למייםמרכזיים שקשורים (  ים'אימאז)' ציורי לשון'תחושות הדוברת מועברים לקוראים דרך שלושה 

"משבר האושר והדוי"גל גדול של אושר וכאב . 1

"סכר השכחה היה כלא היה"סכר מטאפורי שמתמוטט ונעלם . 2

".על ברכי אכרע על שפת אגם סואן לשתות ממנו לרוויה"האגם מימימיהדוברת כורעת ברך ושותה לרוויה . 3



גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

ֵטייןרחל  שְּ לּובְּ המוכרת בשם  , (1931באפריל 16, א"תרצ'ט בניסן ה"כ–1890באוקטובר 2, א"תרנ'ט בתשרי ה"י)סלע בְּ

.הייתה מן המשוררות הבולטות בשירה העברית הקלאסית המחודשת, (רחל המשוררת; ובספרות העברית" )רחל"העט 

רחל

הן.בבנייתהולהשתלבבארץלהישארהחליטו,ופילוסופיהאמנותללמודלאיטליהבדרכןשהיו,השתיים.שושנהאחותהעםישראלבארץלסיירבאה,עשרה-תשעבתבהיותה,1909-ב
."האחיותשלושמגדל"מאזמכונההתגוררובוברוידאמשפחתובית,שבעבתאחותןאליהןהצטרפהבהמשך.הילדיםבגןלילדיםמהאזנהעבריתולמדו,רחובותבמושבההתיישבו
.אלטשולרנקדימוןהמושבהבןעם,שלההראשוןהרומןאתרחלחוותהברחובות

,רבותעליהשהשפיע,גורדוןדודאהרןועםכצנלסוןברלעםנפגשהשם,כנרתבחוותמייזלחנהשהקימההלימודית"העלמותחוות"ל1911-בעברהולכן,בחקלאותלעסוקרצתהרחל
.רומנטיקשרנוצרהשנייםובין,(השלישיהמדינהנשיא,שזרזלמן)רובשובזלמןאתהכירהגםשם."נפשהלך"-העבריתבלשוןשכתבההראשוןהשיראתלוהקדישהתודהולאות

מאוחרפנתהאליו,יהודימהנדס,ברנשטייןבמיכאלוהתאהבהפגשהשם,טולוזבאוניברסיטתאגרונומיהלמדההיא.החקלאותבמקצועולהשתלםלהמשיךכדילצרפתיצאה1913-ב
העולםמלחמתבשלישראללארץמלשובונמנעהברוסיהמשפחתהאתלבקריצאה,1914-בלימודיהסיוםעם."?שלירחוקי,קוליהתשמע"במיליםהפותח,"נוגהזמר"בשירהיותר

.בשחפתנדבקהכנראהושםיהודיםפליטיםילדיבהוראתעסקהברוסיה.הראשונה

.ילדיהוהשכלתחינוךעלמאודהקפידהאשרוידעניתמשכילהאשההייתה,סופיה,אמה,הרוסיתשבאימפריההוולגהנהרגדותשעלסראטובבעירנולדה
שגםליזהאחותההצטרפהאליה,מרפאלטיפוליונשלחההריאותשללקוימתפקודסבלהבילדותהכבר.משכיליםאנשיםתדירהתארחוהוריהבבית

1906-בנפטרהסופיההאם.ברוסיתשיריםבכתיבתהחלה15בגיל.ציוניתנוערלתנועתוהצטרפהציוניותנטיותגילתהיעקבהאחבהשפעת.בהטיפלה
ציורולמדה,ליזההבכורההאחותגרהשם,לקייבשושנהאחותהעםרחלעברהעשרה-שבעבגיל.משחפת

.הקבוצהילדיעםבעיקרועבדההתרבותבתחוםפעילההייתהבדגניה.דגניהולקבוצתעליההאהובההכנרתאלושבה,רוסלאןבאונייהישראללארץחזרה1919-
בבית,בוגרשוברחובבתחילתכיום)ליםהסמוכהקטנהבדירההתגוררההיא.האחרונותשנותיהאתחיהבה,אביבותלירושלים,גניםעין,צפתביןרחלנדדהלמחלתהמרפאלמצואכדי

.רבבצמצוםבגדרהשחפתלחולימרפאבביתהעבירההאחרוניםימיהואת(הגגבעלית',א5מספר
בששכתבהשיריהרובאת.מאביהשירשהמצומצמתחודשיתוקצבה(ארוכיםאינםלרוברחלשלושיריהשורותמספרלפינקבעהתשלום)"דבר"בעיתוןשיריהמפרסוםהתפרנסהרחל

.לחייההאחרונותהשנים

, ..."אם צו הגורל"כפי שביקשה בשירה , ונקברה, בבית החולים הדסה שהיה ברחוב בלפור בתל אביב. בודדה ונטושה, בהיותה בת ארבעים, 1931באפריל 16-נפטרה מהשחפת ב
רֹּש ַכַפִים"         מנגד"על מצבתה חקוקות המילים מתוך שירה .          בבית הקברות כנרת ה . פָׁ מָׁ אֹּה ִמֶנֶגד שָׁ א–רָׁ ה, ֵאין בָׁ בֹו לֹו ַעל ֶאֶרץ ַרבָׁ .ִאיש ּונְּ



העבריים: סרטו של יאיר קידר מתוך" בלובשטייןהעלמה "

https://www.youtube.com/watch?v=pDbhYrsTcjo&t=47s


"היהודים באים"על רחל המשוררת מתוך קטעים

רחל וביאליקנגדובן אל סטטיקלראפ קישור

לרחל המשוררת וחבורת יחדיו בבית קפה קישורלרחל המשוררת חולה בשחפת קישור

https://www.youtube.com/watch?v=ImGt-uGCYC4
https://www.youtube.com/watch?v=PMXjpjd9Mcs
https://www.youtube.com/watch?v=bxXNA92rpXw


.הדגם את דבריך. והסבר כיצד הם מבטאים את התהליך הרגשי המתואר בשיר, ציין אותם. ציורי הלשון בשיר קשורים למים1.

(2017בגרות חורף )חֹווה והסבר את הקשר בינה ובין התהליך הרגשי שהמשוררת , את תמונת הסיום בשירתאר .     2

(2020בגרות חורף )הרגשות הסותרים של המשוררת הבאים לידי ביטוי בשיר והסבר כיצד הם מעוצבים בו תאר את.    3
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