
ְנִזיָמן  ם / ַחִגית ּבֶ ׁשֶ ה ַלּגֶ ִמי ְמַחּכֶ

ן, ִריר ּוְקָצת ְמֻעּנָ ּקָ ְגַלל ׁשֶ ּבִ
ן, ּגָ ָרה ּבַ ׁשּוָלה ַהּיֹום ִסּפְ

ַמִים, ָ ִלים ַלּשׁ ּכְ ִרים ִמְסּתַ ל ָהִאּכָ ּכָ ׁשֶ
ים ְלַמִים. ם, ְמַחּכִ ים ְלֶגׁשֶ ְמַצּפִ

ן ְועֹוֵדד: ֲאָלה ֶאת ּדָ ְך ׁשָ ַאַחר־ּכָ
ם ֵיֵרד?" ׁשֶ ַהּגֶ ה ׁשֶ “ִמי עֹוד ְמַחּכֶ

יב: “ָהֵעִצים." ְוָדִני ֵהׁשִ
ְועֹוֵדד ָאז ָאַמר: “ַהּקֹוִצים."

ְוהֹוִסיָפה ְלָכְך ִאיָלִנית:
ִנית." ּלָ ֶפת ְוַגם ּכַ ם ַרּקֶ “ּגַ

ד, ּצַ י ּבַ ְבּתִ ׁשַ ּיָ ַוֲאִני, ׁשֶ
י ַעל עֹוד ֶאָחד ְבּתִ ָחׁשַ
קֹול ִנְכָלם, י ּבְ ְוָאַמְרּתִ
ם. ּלָ ֲאִני – ֲהִכי ִמּכֻ ׁשֶ

לּוִלּיֹות ִלי ׁשְ י ֲאִני ּבְ ּכִ
ֹלא ָיכֹול ִלְחיֹות.

ז קֹול ְמֻרּגָ ָאז ׁשּוָלה ָאְמָרה ּבְ
ז. ְדָחן ְוֹלא ְמֻרּכָ ֲאִני ַרק ּבַ ׁשֶ
ר ִביִלי – ֲהִכי ָהִעּקָ ׁשְ ֲאָבל ּבִ

ר. ְוָקא ֲאִני ְוֹלא ָהִאּכָ ֶזה ּדַ

ִמּתֹוְך “ְּכֶׁשִאָּמא ָהְיָתה ְקַטָּנה"  

ַמֲאִזיִנים

ַהִאם ַאֶתם ְמַחִּכים ְלֶגֶׁשם? 
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ִמי ְמַחֶּכה ַלֶגֶׁשם ַּבִׁשיר? ַסְמנּו ַאְרַּבע ְתמּונֹות ַמְתִאימֹות.

ְלָמה ְמַחֶּכה ַהֶיֶלד ַּבִׁשיר? ַסְמנּו. 

ִּכְתבּו.

ָלָמה ַהֶיֶלד ְמַחֶּכה ַלֶגֶׁשם?

ָמה ַאֶתם אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות ַּבֶגֶׁשם?
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לֹוִמית ּכֵֹהן־ָאִסיף ם / ׁשְ ׁשֶ יר ּגֶ ׁשִ

ם ָרַדף ַאֲחַרי. ׁשֶ ַהּגֶ

ם ְלָפַני ׁשֶ ּגֶ

ם ֵמֲאחֹוַרי ׁשֶ ּגֶ

ם ֵמָעַלי. ׁשֶ ּגֶ

י י!" ָצַעְקּתִ “ּדַ

ג מֹו ּדָ “ֲאִני ָרטּוב ּכְ

ג." יַע ְלֵאיֶזה ּגַ ַאּגִ ה ׁשֶ ַחּכֵ

ְיָתה ָרטּוב ְוָרחּוץ י ַהּבַ ְעּתִ ִהּגַ

ִדּיּוק ָאז ּבְ

חּוץ. ם ְלתֹוֵפף ּבַ ׁשֶ ִהְפִסיק ַהּגֶ

ִמּתֹוְך “ַהִצּמּוִקים ֵהם ֲעָנִבים ֲעצּוִבים"

ַמֲאִזיִנים

130



1. ַמדּוַע ַהֶיֶלד ַּבִׁשיר ַמְרִגיׁש ֶׁשַהֶגֶׁשם רֹוֵדף ַאֲחָריו?

2. ָלָמה ַהֶיֶלד אֹוֵמר ֶׁשהּוא ָרטּוב ְּכמֹו ָדג?

3. ָמַתי ָּפַסק ַהֶגֶׁשם?

ַסְמנּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.

4. ִּכְתבּו.

ַהִאם ַאֶתם אֹוֲהִבים ִלְהיֹות ַּבחּוץ ְּכֶׁשיֹוֵרד ֶגֶׁשם? ַהְסִּבירּו ַמדּוַע. 

ִּכְתבּו.
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ְנָהב  ה ׁשֶ ְרֵזב / ַחּיָ ַהּמַ

ם יֹוֵרד, ׁשֶ ּגֶ
ְרֵזב. ר ַהּמַ ְמַזּמֵ

ׁש ם ַחּלָ ׁשֶ ּגֶ
ם ָחָזק, ְוֶגׁשֶ

ְרֵזב ר ַהּמַ ְמַזּמֵ
קֹול ָעֶבה ּבְ
ק, קֹול ּדַ ּבְ

ְרֵזב ְמַזְמֵרר –  ר ַהּמַ ְמַזּמֵ
הֹו, ֵאיֶזה ֶזֶרם

ל ַמִים. ׁשֶ

ּוַבַגן – ַרַעׁש, ַרַעׁש
ים ָהֵעִצים, רֹוֲעׁשִ

ּוְרטּוִבים – 
ַרַעד ַרַעד

רֹוֲעִדים ֶהָעִלים,
ם ּדֹוֵפק ׁשֶ ְוַהּגֶ

ִביִלים, ּגֹות ּוׁשְ ַעל ּגַ
יָעה ְוָהרּוַח ַמּסִ

ַמִים ָ ּשׁ י ֲעָנִנים ּבַ ּגּוׁשֵ
ְוַעְנֵפי ָהֵעִצים

נֹוְטִפים 
ַמִים.

ְך ְוַאַחר ּכָ
ם ִנְפָסק. ׁשֶ ַהּגֶ

ים, ֻחּלִ ַמִים ּכְ ָ ַהּשׁ
ים. ים ְנִקּיִ ּתִ ַהּבָ

ְרֵזב ֲאָבל ַהּמַ
ר עֹוד ְמַזּמֵ

ׁש: קֹול ַחּלָ ּבְ
ה ִטּפָ
ה ִטּפָ
ה ִטּפָ
ִטיּפ
ִטיּפ
ִטיּפ

ט

ְוַדי.

ב ֲעָנק" ִמּתֹוְך “ַעל ָהָהר יֹוׁשֵ

ַמֲאִזיִנים

ִׂשימּו ֵלב ְלִמְבֵנה ַהִׁשיר: הּוא ִנְגָמר ְּבִמָלה ַאַחת: ְוַדי. 

ַמדּוַע ְלַדֲעְתֶכם? 
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ֵאיזֹו ְתמּוָנה ַמְתִאיָמה ַלִׁשיר? ַסְמנּו.

ָּכתּוב ַּבִׁשיר:
ְרֵזב ֲאָבל ַהּמַ

ר עֹוד ְמַזּמֵ
ׁש: קֹול ַחּלָ ּבְ

ה ִטּפָ
ה ִטּפָ
ה ִטּפָ
ִטיּפ
ִטיּפ

ִטיּפ

ַסְמנּו ְלֵאיזֹו ְתמּוָנה ַמְתִאים

ַהֵתאּור ַהֶזה.

ַמהּו ַמְרֵזב?  

ַמְרֵזב הּוא ִצנֹור ַהַמֲעִביר

ֶאת ֵמי ַהְגָׁשִמים ֵמַהַגג ַלַקְרַקע. 
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ִמְתחּו ַקו.

ָמַתי ַהַמְרֵזב ָׁשר ְּבקֹול ָחָזק?

ָמַתי ַהַמְרֵזב ָׁשר ְּבקֹול ַחָלׁש ַעד ֶׁשַמְפִסיק ָלִׁשיר?

                                                                                                                                 

  ָׁשר ְּבקֹול ַחָלׁש

  ַעד ֶׁשַמְפִסיק ָלִׁשיר                            

ַהִאם ְרִאיֶתם ַּפַעם ַמְרֵזב ְּביֹום ָגׁשּום? ֵהיָכן?

ִאם ֹלא, ַחְּפׂשּו ַמְרֵזב ְּבִקְרַבת ֵּביְתֶכם ּוִבְדקּו ָמה קֹוֶרה

ְּכֶׁשיֹוֵרד ֶגֶׁשם. 

ִּכְתבּו.

 ָׁשר ְּבקֹול ָחָזק
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לֹוִמית ּכֵֹהן־ָאִסיף ֶמׁש / ׁשְ ֲחִצי ׁשֶ

ם ָרִאיִתי ׁשֶ ַאֲחֵרי ַהּגֶ

ֶמׁש ְמִציָצה,  ֲחִצי ׁשֶ

ּתֹוָלה ַקְרַנִים ְלִיּבּוׁש

ִביָסה.  ַעל ֶחֶבל ַהּכְ

ּמּוִקים הם ֲעָנִבים ֲעצּוִבים" ִמּתֹוְך "ַהּצִ

ִּכְתבּו ָמה עֹוד ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ַאֲחֵרי ַהֶגֶׁשם.

ַמֲאִזיִנים

ַאֶתם ֻמְזָמִנים ִלְקֹרא ֶאת ַהִׁשיר 

"ָמה עֹוִׂשים ָּדִגים ַּבֶּגֶׁשם" ֵמֵאת 

135ִמיָרה ֵמִאיר.



ָענָף ּפֹוֵרַח ׁשֶל ׁשְֵקִדּיָה
ִציֵר: וִנְֶסנְט וָאן־ּגֹוְך 
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ָאִביב
ם  ׁשֶ ָתו ָעָבר, ַהּגֶ י ִהּנֵה ַהּסְ "ּכִ
ִנים ִנְראּו  ּצָ ָחַלף ָהַלְך לֹו. ַהּנִ

יַע, ְוקֹול  ִמיר ִהּגִ ָבָאֶרץ ֵעת ַהזָּ
ַאְרֵצנּו"  ַמע ּבְ ַהּתֹור ִנׁשְ

           )שיר השירים ב, יא-יב(

ֵאיזֹו עֹוָנה ְמֹתֶאֶרת ַּבְּפסּוִקים?   •

ֵּכיַצד ֵנַדע ֶׁשָהָאִביב ִהִגיַע?   •
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