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  .ב"לפרק שירת ימה" ?אי� עוני� תשובה בספרות": ותשובהשאלה 

  המורה אלי פררה: עריכה

  :שאלה

  .שאחריוב – הסעיפי�  א שניקרא את השיר שלפני� וענה על 

  !ִ#י ְנע�ִרי� ַ#ְ*עֶֹרת ִנְנֲער� ְ�ִעי!/ ְלָמַתי ִ$ְשְ#ִבי, ְיֵשָנה ְ�ֵחיק ַיְל��ת

  , ַמְלֲאֵכי ֵשיָבה ְ�מ�ָסר ִשֲחר�ְרִאי/ ,ק�ִמי ְצִאי. ֲהָלַעד ְיֵמי ַהַ+ֲחר�ת

  .ֲאֶשר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲער�/ 1ֳ2ִ#ִַרי�,  ִמ. ַהְ/ָמ.ִהְתַנֲעִריְו

  .�ִמת4ְלד4ת ָיִמי� ְ#ַי3ִי� ִיְסֲער�/  ַ#ְ�ר4ר ִלְמצֹא ְ�ר4ר ִמ3ֲַעֵלְ�ְ�ִאי

  .ָנֲהר�' ְנָשמ4ת ֲאֶשר ֶאל ט�ב ה/ ְ�ס4ד, ַרֶ�ֶפת 5ֲחֵרי ַמְלֵ#ְ� ְמֲהִיי

  

   אתהסבר ו מיהי הנמענת. הדובר בשיר פונה לנמענת בפניות בלשו� צווי. א

  .השיר  לנושא בזיקה,  של פניות אלה אליה     המשמעות

  .ב"של שירה ימהמאפייני�  ושני  שיריקישוט שני הצג והסבר. ב
   

כדי להגיע למצב זה . לה ולראות מה ה. דרישות שלהאת השא" לפצח"יש , ראשית

  לאחר הנמענת" מיהי"הראשונה היא . יש לבדוק מה ה. מילות ההנחיה בשאלה

 .לנושא השיר" בזיקה  ... "את המשמעות "הסבר": מכ. מופיעה ההנחיה הבאה

מכא. יש . שני קישוטי ומאפייני�" הצג והסבר ":והמילי� השלישית והרביעית

לענות להנחיות אלה בתוספת הסבר לכל מה . פי מילות הוראה אלהללכת על 

במקרה (י דוגמאות מהשיר "שהתלמיד מציי. ובכל הסבר להמחיש את הדברי� ע

  ).שלפנינו

ותמיד תשאל את עצמ� את . היה ממוקד. אל תסטה מהנחיות השאלה! טיפ

א� תענה לשאלות אלה בהקשר למילות ? מתי ומדוע, איפה, אי�: השאלות

  .מובטח ל� שתענה היטב לשאלה, ההוראה
  

  

  :תשובה

  הנאמרת בתפילת שחרית לפני תפילה , י שליח צבור"פיוט המושר ע, וג כשיר רשותהשיר מס� .א

  ,על כ� הדובר פונה לנשמה ודורש ממנה בלשו� צווי ממש" נשמת כל חי: "ידועה הנקראת      

  . שהוא האל בורא עול", !  אחרי מלָ�להתנער מתקופת הילדות בה היא נמצאת ולרדו      

  : ' בטור ג;!"ק�ִמי ְצִאי: "למשל בטור שני) בית(הדברי" נאמרי" בלשו� צווי כמעט בכל טור       

   ". מרדפתְ* אחרי מלֵ�יִיֲה: "ובטור האחרו�" כדרור יִאְ�: "' בטור ד;" מ� הזמ�ִהְתַנֲעִרי"      

  חוסר "ואת ,  שהדובר דורש מהנשמה להפסיק את שאננותה,המשמעות של פניות אלה היא      

  , ללכת בדרכ". מהחכמי" והצדיקי": כלומר, לקחת דוגמא ממלאכי שיבה. שלה" האחריות      

   המצפה לה א" תמשי* "הזמ."זאת כדי שלא תסבול מ. התורה והמוסר+דר* של קיו" מצוות      

  , ב"בשירת ימה) קונבנציה( מוגדר כדר* המוסכמה כא�" זמ."ה. לחיות ולהתנהל כמו בילדות     
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  לעונש מגזירת הגורל ;  או במילה אחרת–לאסו� וליו" הדי� , מילה נרדפת ומקבילה לגורל מר     

  זהו נושא השיר המבטא את הרצו� של הדובר . למי שאינו בוחר במוסר ובדרכי המצוות     

  ולעשות את הבחירה ) חטאיו(עשיו ומעלליו לקחת אחריות על מ,      להשתחרר מגיל הנעורי"

  ) בדרכו, הלכו בעקבות(לרדו  אחרי האל ולהצטר  אל סוד הנשמות הטהורות שנהרו :      הנכונה

  .     של האל

  : בשיר שני קישוטי" בולטי". ב

  "תפארת הפתיחה. "1     

  .צימודי".  2      

  ְ�ִעי ִ#י ְנע�ִרי� ַ#ְ*עֶֹרת !/ ְלָמַתי ִ$ְשְ#ִבי, ְיֵשָנה ְ�ֵחיק ַיְל��ת: "      תפארת הפתיחה בטור הראשו�

  :יש שלושה פרמטרי", לתפארת הפתיחה" !      ִנְנֲער�

  . כבר בפתיחה המסר והנושא של השיר באי" לידי ביטוי.  א

  .  בי� הדלת והסוגרת פנימיהזיחר. ב 

   .קישוט בולט לפאר את הפתיחה. ג 

  

המסר ונושא השיר באי" לידי ביטוי : בשיר מתקיימי" רק שני פרמטרי" של תפארת הפתיחה

אינו מתקיי" , של חרוז פנימי בי� הדלת והסוגר, הפרמטר השלישי. בטור הראשו� וכ� קישוט בולט

 נושא השיר מעמיד את הנשמה בפני דרישתו של הדובר להשתחרר מהילדות וללכת !בשיר הזה

ִ#י ְנע�ִרי� ַ#ְ*עֶֹרת  "–ר .ע.וט הבולט בפתיחה הוא צימוד משולש של השורש נוהקיש' בדרכי ה

,  הוא סוג של חבלי פשת� דקי" הנקרעי" בקלותְ*עֶֹרת; נעורי�המילה הראשונה מלשו� " !ִנְנֲער�

: ִנְנֲער�) 9ז " פרק ט–המילה מהווה ג" שיבו/ מספר שופטי" (כמו במעשה של שמשו� ודלילה 

  .להשתחרר,  להתנערמלשו�

הראשו� " .ָיִמי� ְ#ַי3ִי� ִיְסֲער� ... /ַ#ְ�ר4ר ִלְמצֹא ְ�ר4ר: "צימודי לשו� בטור הרביעי: הקישוט השני

משמעות" , למרות ששתי המילי" נכתבות באות� עיצורי" ותנועות, הוא צימוד שונה משמעות

 במוב� של – ְ�ר4רלה השנייה אילו במיו.  דרור של צפור במוב�ְ�ר4ר –המילה הראשונה : שונה

  . עונש הצפויהמושל הקלה מעול , חופש

 ָיִמי�: המילה הראשונה: זהו צימוד שונה משמעות ושונה תנועה" ָיִמי� ְ#ַי3ִי�: "הצימוד השני

, " ברבי" במשמעות של ָיַי3ִי�: והמילה השנייה. במשמעות של יו" ברבי" ומנוקדת בקמ/

  . ומנוקדת בפתחמקווה מי" גדול

  :ב יש בשיר"שני מאפייני" בולטי" של שירת ימה

בשיר בכ* שבראש כל טור עומדת האות " יהודה"חתימת שמו של המשורר : האקרוסטיכו�

  ה. ד. ו. ה. י: הראשונה של שמו ובמבט אנכי מלמעלה למטה נכתב שמו

; יתנערו; שחרו;  ננערו:לכל אור* השיר בסו  כל טור) חרוז מבריח(, חרוז קבוע: מאפיי� שני

  . נהרו;יסערו

  טיפי�

  ?מה חשוב בתשובה בספרות

  מסומני� . (לענות לדרישות השאלה ולהתמקד במילות ההוראה שבשאלה. א

  .בכל מילת הוראה שכזו יש להתייחס בתשובה ולענות עליה. ישירות) בכחול     
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  . אות� מצבי� ואפיזודות ולציי, בכל תשובה בספרות יש לפרט אירועי�. ב

  פירוט וביסוס ,  הדגמהללאתשובה ! זכור.     כדוגמאות לדברי� שנאמרו בתשובה

  .והיא רק חצי תשובה... כאילו ולא אמרת כלו�,     דברי� מתו� היצירה

  התשובה לשאלות האלה    ? ומדוע; מתי; כמה; איפה; אי�: שאל את עצמ� תמיד. ג

  עכשיו הכל תלוי בכושר . ה השלמה    בהתייחסות לשאלה יביאו אות� אל התשוב

  .    הניסוח של� ובידע של� את היצירה

  ופיסוק ) כמוב., ללא שגיאות כתיב(הקפד על ניסוח תחבירי נכו. ולשו. תקנית . ד

  .      נכו.

  לוודא שהכל ברור , עשה בדיקה וקרא אותה שנית. לאחר שכתבת את תשובת�. ה

  ותק. ... ואתה מבי. את מה שכתבת, ה ל�לפחות שהתשובה תהיה ברור,      ונהיר

 ).  'פיסוק וכו, שגיאות כתיב, תחביר, לשו.(     שגיאות בהתא� 


