
.הביניים-בימיהחולמשירתקינהשיר:היצירהסוג

לאבליםתנחומים,למתשבחדברי,האדםגורלעלהגות,צער,בכיתיארו.ארוכים,לרב,היוהקינהשירי

.לנפטרוברכה

שמואל הנגיד/ הים ביני ובינך 

.לאובדןהמתייחס(ני,נהי),בכישיר,קינהשיר:השירנושא

.לידונוכחכאילונוכחשניבגוףאליוופונהאחיוקברלידיושבהמשוררבהסיטואציהמתארהשיר

.האובדןעלהמשוררכאבאתשמחדדניגודהמתיםלעולםהחייםעולםביןמרכזיניגודמופיעבשיר

.יצחק, לאחיו הבכור, שמואל הנגיד, המשוררשכתב שיר זה הוא חלק ממחזור קינות שלם 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



פני קטיפה שראיתי  
רוך ותמימות של פורקן נעורים  

בך לגעת רציתי  
ולא היו בך חיים  

שמך חקוק על האבן  
רק אהבה נשארה לי בלב 

את עכשיו בגן עדן  
ולי נשאר הכאב

אמרת שהגשם ישטוף את הדמעות  
אבל הגשם הפסיק והדמעות ממשיכות  

הן זולגות אל הקבר החם  
.  יורדות בכל העולם

לי  היתהמלבדך לא 
אף נערה לא אהבתי לפני  

אמונים לך שמרתי  
ואשמור לך גם אחרי 

פני קטיפה בשמיים  
לי מחייכת מבין עננים  

את עוצמת עיניים  
ומתכסה לך בתכריכים

אתניקס ואייל גולן: ביצועקליסקיזאב נחמה ותמיר : זאב נחמה     לחן: מיליםלשיר דמעות     קישור

אני הולך לבכות לך
תהיה חזק למעלה

געגועיי כמו דלתות
שנפתחות בלילה

אזכור אותך תמיד, לנצח אחי
אתה יודע, וניפגש בסוף

ויש לי חברים אבל גם הם כבים
אל מול אורך המשגע

הולכים ליםכשעצובים 
לכן הים מלוח

,וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר
לא געגוע

...לנצח אחי

וכמו הגלים אנחנו מתנפצים
...אל החיים, אל המזח

שללזכרוגפןאביבכתב"לךלבכות"השיראת

.1991-בדרכיםבתאונתשנהרג,שפינרנירחברו

משום,השיראתלבצעאיינשטייןלאריקנתןגפן

מכפייותרבוגרלביצועזקוקשהואשחשב

.בעצמולבצעושיוכל

בייש"איינשטייןשלבאלבומוהופיעהשיר

.1995-בשיצא"אהבה

השלוםלעצרתגפןהוזמן1995בנובמבר4-ב

אתלבצעהחליטהאחרוןוברגע,רביןבכיכר

."לךלבכות"

ראשלמוותנורההשירסוףאחרידקותמספר

והפךחדשהמשמעותקיבלהשיר.הממשלה

.הנרותנוערשלרשמיהבלתילהמנון

אביב גפן: מילים ולחןלשיר לבכות לך  קישור 

שירי  קינה  מתקופתנו

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=4LATM8zFsgc
https://www.youtube.com/watch?v=XjVUzfb_oBo


הירחקשרלשירקישור

,  לא יכולה לראות אותו
.  מפריד ביננו ים

אבל עלי וגם עליו  
.  אותו ירח קם

אחוז ירח בידו 
,  ושים בתוך ידי

,  האר עיננו ממרומים עכשיו
ועד עלות השחר 

נא טוב אלי  הייהרק 
-כי בא לילי 

.  קשר הירח שלי
,  חבק ירח את כתפו

,  לצוארינשק 
אמץ את שנינו אל ליבך 

.  עכשיו
ועד עלות השחר 

,  נא טוב אליהייהרק 
-כי בא לילי 

.קשר הירח שלי

אותו","בוערעדייןמאירשלךהנר","זוהרעדייןמאירשלךהאור":אריאלמאירעלרביםרמזיםבשיר
לאושהשירבנאיאהודאמר,קוטנריואבעםבתכניתאבלכרכורחנה-פרדס","וחוזרהולךכאבשיר

מכרכורבאאלפנטיוסיושגםאריאלמאירעלדווקא
"כנעניבלוזשורקענקאקליפטוס"המשפטהואאריאלמאיראלבעקיפיןהמתייחס,בשירנוסףרמז

2004:יציאהשנתליענה:האלבוםמתוך.אריאלמאירשל"ארול"בשירהענקהאקליפטוסאתמזכיר

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
זהו זמן שגעון

מהומה עד אין קץ
ובכל רגע חדש

פורענות לא עלינו
והכל חי ברשת הכל מתפוצץ

ובאופק אחר על אותו דף גמרא
יושבים כל הלילה אתה ואני

שלוות עולמים
כרכור-פרדס חנה

אקליפטוס ברוח
שורק בלוז כנעני

מאז שעזבת החושך גובר כאן
האור שלך מאיר עדיין זוהר

זה סיבוב הופעות מקומי
אתה יודע

אותו שיר כאב הולך וחוזר
ובאופק אחר

סביב שולחן השבת
יושבים כולם יחד

גם אתה ואני
שלוות עולמים

כרכור-פרדס חנה
אקליפטוס בודד
שורק בלוז כנעני

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
זה עולם אלקטרוני קצת קשה 

לדבר
ומילים כמו שלך

אף אחד לא אומר כבר
הנר שלך מאיר עדיין בוער
ובאופק אחר אחרי הופעה

נעביר בסיבוב זר קוצים ריחני
שלוות עולמים

פרדס חנה כרכור
אקליפטוס ענק

שורק בלוז כנעני

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
הנר שלך מאיר עדיין בוער

אהוד בנאי: מילים ולחןבלוז כנעני     לשירקישור
שירי  קינה  מתקופתנו

קורין אלאל: אהוד מנור      ביצוע: מילים

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=mFBgwDqY_I4
https://www.youtube.com/watch?v=kCR7tO3WoIQ


יֶנָך .1 יִני ּובֵּ ְולֹא ֶאֶטה ְלַחלֹוְתָך/ ֲהָים בֵּ

ד .2 ב ָחרֵּ ב ַעל ְקבּוָרְתָך/ ְולֹא ָארּוץ ְבלֵּ שֵּ ?  ְואֵּ

ד ְבַאְחָוְתָךֱאִהי/ ִאם ֶאֱעֶשה ָכזֹאת , ֱאֶמת.3 !בֹוגֵּ

ב , ָאִחי, ֲאָהה.4 י ִקְבָרְך ְלֻעָמְתָך/ ֲאִני יֹושֵּ ֲעלֵּ

.ְבִמיָתְתָךְכַמְכאֹוִבי / ְלָך ַמְכאֹוב ְבתֹוך ִלִבי .5

ן ְלָך ָשלֹום .6 ,ְולֹא ֶאְשַמע ְתשּוָבְתָך/ –ְוִאם ֶאתֵּ

א .7 צֵּ ִניְולֹא תֵּ ,ְביֹום בֹוִאי ְלַאְדָמְתָך/ ְלָפְגשֵּ

,ְולֹא ֶאְשַחק ְבִקְרָבְתָך/ ְולֹא ִתְשַחק ְבִקְרָבִתי .8

,ְולֹא ֶאְרֶאה ְתמּוָנְתָך/ ְולֹא ִתְרֶאה ְתמּוָנִתי .9

יְתָך .10 –ּוַבֶקֶבר ְמעֹוָנְתָך / ְלַמַען ִכי ְשאֹול בֵּ

,ְשלֹוִמים ָלְך ְבַאְחִריְתָך/ , ְבכֹור ָאִבי ּוֶבן ִאִמי.11

ל ְתִהי ָנָחה .12 י רּוָחְך ְוִנְשָמְתָך/ ְורּוַח אֵּ !ֲעלֵּ

ְך ְלַאְרִצי.13 .ְבֶאֶרץ ָסְגרּו אֹוְתָך/ ִכי , ֲאִני הֹולֵּ

ת .14 ת ְוִאיַקץְוָאנּום עֵּ ,ְבנּוָמְתָךְוַאְת ָלַעד / -עֵּ

ש ְפִריָדְתָךְבִלִבי/ ְוַעד בֹוא יֹום ֲחִליָפִתי .15 !אֵּ

שמואל הנגיד/ הים ביני ובינך 

,יצחק אחי הגדול

/הים ביני ובינך

...ולא אטה לחלותך

"הקציצות של לידיה"להקת -לביצוע השיר קישור

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=aS7SgdhVukc


יֶנָך ֲהָים.1 יִני ּובֵּ ְתָךֶאֶטה ְלַחלֹוְולֹא/ בֵּ

ד ְולֹא.2 ב ָחרֵּ ב ַעל ְקבּוָר / ָארּוץ ְבלֵּ שֵּ ?  ְתָךְואֵּ

ד ְבַאְחוָ ֱאִהי/ ִאם ֶאֱעֶשה ָכזֹאת , ֱאֶמת.3 !ְתָךבֹוגֵּ

ב , ָאִחי, ֲאָהה.4 י ִקְבָרְך ְלֻעמָ / ֲאִני יֹושֵּ ְתָךֲעלֵּ

.ְתָךְבִמיָת ְכַמְכאֹוִבי / ְלָך ַמְכאֹוב ְבתֹוך ִלִבי .5

ן ְלָך ָשלֹום .6 ,ְתָךֶאְשַמע ְתשּובָ ְולֹא/ –ְוִאם ֶאתֵּ

א ְולֹא.7 צֵּ ִניתֵּ ,ְתָךְביֹום בֹוִאי ְלַאְדמָ / ְלָפְגשֵּ

,ְתָךֶאְשַחק ְבִקְרבָ ְולֹא/ ִתְשַחק ְבִקְרָבִתי ְולֹא.8

,ְתָךֶאְרֶאה ְתמּונָ ְולֹא/ ִתְרֶאה ְתמּוָנִתי ְולֹא.9

יְתָך .10 –ְתָךּוַבֶקֶבר ְמעֹונָ / ְלַמַען ִכי ְשאֹול בֵּ

,ְתָךלֹוִמים ָלְך ְבַאְחִריְש / , ְבכֹור ָאִבי ּוֶבן ִאִמי.11

ל ְתִהי ָנָחה .12 י רּוָחְך ְוִנְשמָ / ְורּוַח אֵּ !ְתָךֲעלֵּ

ְך ְלַאְרִצי.13 .ְתָךְבֶאֶרץ ָסְגרּו אֹו/ ִכי , ֲאִני הֹולֵּ

ת .14 ת ְוִאיַקץְוָאנּום עֵּ ,ְתָךְבנּומָ ְוַאְת ָלַעד / -עֵּ

שְבִלִבי/ יֹום ֲחִליָפִתי ְוַעד בֹוא .15 !ְתָךְפִרידָ אֵּ

שמואל הנגיד/ הים ביני ובינך 

כי,מכריזהמשורר(3–1בתים):הפתיחה

.המתאחיואתמלבקרממנוימנעלאדבר

(4-10בתים):הגוף

המכשוליםמהםלאחיומסבירהמשורר

.עמומלהיפגשבפניוהעומדים

(15–11בתים):הסיום

מברכו,המתמאחיונפרדהמשורר

.אותולזכורומבטיח

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



בין קצה  ניגוד. )כדי להמתיק את שהותך, שיוכל לעצור בעדי מלסור לבקר אותך, שיוצר בינינו מחסום, מרחב כה גדול, היש ים שיפריד ביני לבינך אחי

"הים ביני ובינך"מטאפורה (  בין החיים למוות, לקצה

ד .2 ב ָחרֵּ ב ַעל ְקבּוָרְתָך/ ְולֹא ָארּוץ ְבלֵּ שֵּ ? ְואֵּ

יֶנָך .1 יִני ּובֵּ ְולֹא ֶאֶטה ְלַחלֹוְתָך/ ֲהָים בֵּ

(רטוריתשאלהגם,לשבת-לרוץניגוד)?שלךהקברידעלומלשבתדואגבלבמלרוץאמהרולא

ד ְבַאְחָוְתָךֱאִהי/ ִאם ֶאֱעֶשה ָכזֹאת , ֱאֶמת.3 !בֹוגֵּ

?שבינינו(בחברות)באחווהפוגעאניהרי,שלךבקבראותךלבקראבואלאאם

ב , ָאִחי, ֲאָהה.4 י ִקְבָרְך ְלֻעָמְתָך/ ֲאִני יֹושֵּ ֲעלֵּ

(וביתך-בחוץניגוד).מולך,שלךהקברידעליושבאני,אחי(קינהלשיריהאופייניתצערקריאת),אהה

.ְבִמיָתְתָךְכַמְכאֹוִבי / ְלָך ַמְכאֹוב ְבתֹוך ִלִבי .5

.(הכאבאתריפאולאהקההלאהזמן),מותךבעתלישהיההכאבכמוחזקכאבבלביויש

ן ְלָך ָשלֹום .6 ,ְולֹא ֶאְשַמע ְתשּוָבְתָך/ –ְוִאם ֶאתֵּ

!אינך עונה לי, כאשר אני מברך אותך לשלום לא אשמע את תשובתך

א .7 צֵּ ִניְולֹא תֵּ ,ְביֹום בֹוִאי ְלַאְדָמְתָך/ ְלָפְגשֵּ

!קבורתךמקוםאלבואיביוםאותילפגושתצא(אנאפורה)ולא

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



,ְולֹא ֶאְשַחק ְבִקְרָבְתָך/ ְולֹא ִתְשַחק ְבִקְרָבִתי .8

לקראתךאשמחולאלקראתיתשמח(אנאפורה)ולא

,ְולֹא ֶאְרֶאה ְתמּוָנְתָך/ ְולֹא ִתְרֶאה ְתמּוָנִתי .9

פניךאתאראהלאואניפניאתתראה(אנאפורה)ולא

יְתָך .10 –ּוַבֶקֶבר ְמעֹוָנְתָך / ְלַמַען ִכי ְשאֹול בֵּ

"...תצפינניבשאוליתןמי"איובלספרארמז.גראתובקבר,לאדמהשמתחתהמתיםארץכלומר,השאולהואביתךכי,זאתכל,ביתךהשאולכייען

,ְשלֹוִמים ָלְך ְבַאְחִריְתָך/ , ְבכֹור ָאִבי ּוֶבן ִאִמי.11

".  כי אחרית לאיש שלום, שמור תם וראה"37, ז"ל, לתהיליםארמז" שלומים  לך באחריתך"הלוואי ותזכה לשלום ולרגיעה , בכור אבי ובן אמי
.תנוח על משכבך בשלום, אחי יצחק(. הכוונה כי סופו של איש שלום יהיה טוב)

ל ְתִהי ָנָחה .12 י רּוָחְך ְוִנְשָמְתָך/ ְורּוַח אֵּ !ֲעלֵּ

!ורוח אלוהים תגונן על רוחך ועל נשמתך

ְך ְלַאְרִצי.13 .ְבֶאֶרץ ָסְגרּו אֹוְתָך/ ִכי , ֲאִני הֹולֵּ

(ניגוד). בארץ המתים, כי אותך סגרו בקבר, ארץ החיים, חוזר לארצי( המשורר)אני 

ת .14 ת ְוִאיַקץְוָאנּום עֵּ ,ְבנּוָמְתָךְוַאְת ָלַעד / -עֵּ

ש ְפִריָדְתָךְבִלִבי/ ְוַעד בֹוא יֹום ֲחִליָפִתי .15 !אֵּ

ד  "י, לספר לאיובארמזמת–ער ישן לעומת ישן כל הזמן :ניגוד)לעולם לא תתעורר , תישן לעולם, בניגוד אלי, אך אתה, אני ישן ומתעורר לסירוגין
..."(משנתםיעורוואיש שכב ולא יקום עד בלתי שמים לא יקיצו ולא "

,  ד"י, לספר לאיובארמז–" עד יום חליפתי"הדלת . כאשבלביהגעגוע אליך שורף ! אש צורבת של כאב  פרידתך ממניבלביתבער , ועד שיבוא יום מותי
ניתן למצוא משאלת מוות של המשורר המחכה ליום מותו בו יפסיק  (. איוב)אחכה ליום מותי בגלל הסבל הרב שעובר עלי , "אייחל ליום חליפתי"14

(מטאפורה). לשאת את הגעגועים לאחיו

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.אינטימיתובלשוןברגשכתובה(שורות)בתים15בתהקינה

המתאחיואתמלבקרממנוימנעלאדברכי,מכריזהמשורר(3–1בתים)פתיחה:חלקיםלשלושהמחולקהקינהמבנה

.עמומלהיפגשבפניוהעומדיםהמכשוליםמהםלאחיומסבירהמשורר(4-10בתים)גוף

.המתמאחיונפרדהמשורר(15–11בתים)סיוםו

.לידונמצאכאילו"נוכח"בגוףבאדמההקבורלאחיוומדבראחיוקברלידיושבהמשורר-בשירהמרכזיתהסיטואציה

.לידונוכחכאילו"נוכח"שניבגוףלנמעןהדוברשלפנייתואתמדגיש"תך"המבריחהחרוז

,המרכזיהרעיוןמובעששםכיוןהראשוןבביתלסוגרהדלתביןבחריזההפתיחהתפארתאתגםהרואיםיש*)

"(תך"המבריחבחרוזשמופיעכפיולא(לחלותך–ובינך)ובעיצורבתנועהרקתואמתהחריזהאך

.המתיםלארץהחייםעולםביןהשיראורךלכלשמתקייםהמרכזיהניגוד

.אחיומותעםלהשליםשמתקשההמשוררשלהרבכאבואתמחזקהניגוד

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



(השורהבהתחלת"ולא":אנאפורה).האבלחוויתאתשמחזקותשלילהמילותעלחזרה-

.קינהלשיריהאופייניתאההקריאת-

.המוותאתהמחדדים(מקראיותרמיזות)ארמזים-

.האובדןעםלהשליםהקושיאתלחדדכדיהשירבפתיחתרטוריתשאלה-

למתיםהחייםארץבין.א:הניגודים-

.המתשלפאסיביותלביןהמשוררשלאקטיביתהתנהגותבין.ב

.(מנוגדיםיסודות)ואשלמיםהמתייחסותהשיראתומסיימותהפותחותהמטאפורותשתיביןניגוד.ג

"  הים ביני ובינך"-מיםהכוללת נפתח במטאפורה השיר 

.ההתייחסות היא למרחק עצום שמפריד בין אנשים" מפריד בינינו ים: "מזכירה את הביטוי" הים ביני ובינך: "המטאפורה

.מים ואש לא מתחברים ומדגישים את הניגוד המרכזי" .      אש פרידתךובלבי"-אש הכוללתמסתיים במטאפורה והשיר 

.בלעדיוהכואבתהשיגרהתיאורתוךאחיושלמותואתהדוברמבכהבוקינהשירזהו,לסכום

.הרטוריתוהשאלההמטאפורות,החזרות,הארמזים,למתיםהחייםביןהרביםהניגודים,המתלאחהפניהדרךמועצמתהאובדןתחושת

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה :יסודות של קינה השיר כולל 



לדוגמהשאלות
.בשירהמתוארתהחוויהמהיהסבר.1

.זוחוויהמעוצבתשבאמצעותם,(קישוטים)אמנותייםאמצעיםשלושהבעזרתוהדגםפרט

?כולולשירמתקשריםהםכיצד.השיראתהמסיימיםהבתיםבשניהדוברדבריאתהסבר.2

.בשירהמופיעיםקינהשיריהמאפייניםיסודותי"עפזאתהוכח,קינהשירזהו.3

?המרכזילרעיוןתורםוכיצדבשירהמופיעהמרכזיהניגודמהו.4

(.2004חורף . )הבא מהשיר שלוש דוגמאות לדבריך. הסבר כיצד משפטי השלילה הרבים מעצבים את החוויה המובעת בשיר קינה זה. 5

בתשובתך התייחס  . ובסס את תשובתך על דוגמאות מהשיר, דו בקביעה זו. השיר מבטא הן תחושת הקרבה הגדולה שבין החי למת והן את מה שמפריד ביניהם. 6

(.2006קיץ . )גם לשלושת הבתים המסיימים את השיר

בתשובתך התייחס גם  . הסבר והדגם קביעה זו. ודבריו משקפים את מערכת היחסים ביניהם, כמו בשירי קינה רבים גם בשיר זה האדם החי המדבר אל המת. 7

(.2007קיץ . )לשתיים מדרכי העיצוב של יחסים מתוארים בשיר

?  האם לדעתך בא לידי ביטוי בשיר שינוי בעמדה הרגשית של המשורר כלפי מות אחיו. פרש את שני הבתים הראשונים בשיר ואת שני הבתים המסיימים אותו. 8

(.2016קיץ )נמק והדגם את דבריך 

(2018קיץ )בתשובתך כתוב גם על התרומה של השאלה הרטורית בפתיחת השיר לעיצוב מתח זה . הסבר והדגם דבריך? כיצד המתח בין קרבה לריחוק מעוצב בשיר. 9
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