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שאלה ותשובה לדוגמא :לפרק השירה של ח .נ .ביאליק
עריכה :המורה אלי פררה

שאלה:
קרא את השיר שלפני וענה על הסעיפי א – ב לשאלה שאחריו.
על השחיטה  /ח .נ .ביאליק
ָ ַמ ִיָ !ְ "ַ ,שַ $ר ֲח ִמי ָע ָלי!
ָתיב –
ִא&יֵ ָ" ֶכ ֵאל ו ְָל ֵאל ָ" ֶכ נ ִ
אתיו –
ַא ִני לֹא ְמ ָצ ִ
וֲ
ָ +,ע ָלי!
ִה ְת ַ-ְ .לֶ $

י0פע ִמ=ָד!
ו ְִא יֶ& ֶצ ֶדק – ַ
יע
,ח ֵרי ִה ָ> ְמ ִדי ִמ ַַ +חת ָר ִק ַ
ִ ,א& ֲ
ְ
יע –
י0פ ַ
ַה ֶ? ֶדק ִ
ְי :מַ8ר&נָא ִכ ְסאָ 0ל ַעד!

ְאי 1ע0ד ְִ +פ ָ-ה ִ" ְָ /פ ָתי,
ֲא ִני – ִל ִ"י ֵמת ו ֵ
4ז ַלת יָד ֵ &2,איְ +ִ 1קוָה ע0ד –
$כ ָבר ְ
ְ
ַעד& ָמ ַתיַ ,עד&4נָהַ ,עד& ָמ ַתי?

ע0ל ִמי ָ ַמ ִי ִי ָ<ק;$
$ב ֶר ַע ָ
ְ
ֵדיֲ "ַ ,ח ַמ ְס ֶכ זֶה
ְ +,לכ ,$ז ִ
ֶ &2,
ְה;ָק$
$ב ִד ְמ ֶכ ֲחי $ו ִ
ְ

ַה ְַ +ליֵָ !1הא ַצָ$אר – קָ ְ $חט!

א0מרְ :נקֹ!
וְ4ר$ר ָה ֵ

ָע ְר ֵפ ִני ֶַ 6ֶ 6לבְ ,ל ָ ְזר ַֹע ִע& ַק ְר,ֹ7
ַר– ֹ7
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ְכל& ָה ֶ
וָ
ַחנַ $ה ְמ ָעט!
ַחנֲ – $אנ ְ
ַאנ ְ
וֲ

ֶלד ָק ָט1
ְנ ָק ָמה ָכזֹאתִ ,נ ְק ַמת ַ 7י ֶ
ע0ד לֹא& ָב ָרא ַה ָָ Aט– 1
ו ְִי!ֹב ַה ֶַ 7את& ַה ְ+ה!0

ִָ 7מי :מ ָ+ר – ַה ְ ָק ְדקֹד ,וִי ַז;ֵק ֶַ 7ר ַצח,
ְ +:נ ְ– ָ +
ָ/ב ַעל&ָ 6
ַ 7י0נֵק ו ָ
ֶצח.
ֶצחָ ,לנ ַ
ְולֹא ִי ַ<ח ָלנ ַ

ִי!ֹב ַה ַַ 7עד ְ+הֹמ0ת ַמ ֲח ַ ִ6י,
ְח ַתר ָ
ֹ ְ ו ָ
ְ4כל ַ"ח ֶ
ו ַ
4רַ 9ה ְ; ַמ ִ!י.
מ0סד0ת ָה ֶ
ָ6ל& ְ

בשיר מביע המשורר זעזוע עמוק מאירוע שהתרחש.
א .הסבר מהו האירוע ,מתי התרחש ,ומהו הרקע לכתיבת השיר ,תו התייחסות
למבנה השיר ולתוכנו.
ב .תאר והסבר את יחסו של הדובר אל האלוהי מצד אחד ,ויחסו לרוצחי
מצד שני .בתשובת הדג באלו אמצעי ספרותיי בה משתמש המשורר
להביע את רחשי נפשו לאירוע.
ראשית ,יש "לפצח" את השאלה ולראות מה ה 1דרישות שלה .כדי להגיע למצב זה
יש לבדוק מה ה 1מילות ההנחיה בשאלה .הראשונה היא "הסבר מהו" האירוע
לאחר מכ 1מופיעה ההנחיה הבאה" :מתי ומהו" הרקע " ...תו התייחסות"
למבנה השיר ותוכנו .בסעי 2ב' המילי ה" :1תאר"" ,והסבר" השלישית " :הדג
באלו אמצעי ספרותיי .מכא 1יש ללכת על פי מילות הוראה אלה .לענות
להנחיות אלה בתוספת הסבר לכל מה שהתלמיד מציי 1ובכל הסבר להמחיש את
הדברי ע"י דוגמאות מהשיר )במקרה שלפנינו(.
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טיפ! אל תסטה מהנחיות השאלה .היה ממוקד .ותמיד תשאל את עצמ את
השאלות :אי ,איפה ,מתי ומדוע? א תענה לשאלות אלה בהקשר למילות
ההוראה ,מובטח ל שתענה היטב לשאלה.
תשובה:
א .האירוע שהתרחש שבעקבותיו כתב המשורר ,חיי נחמ ביאליק ,את השיר "על השחיטה" הוא
הפוגרו הידוע ,שנער בקהילת יהודי העיר קישינוב ב –  .1903הפוגרו עורר סערה גדולה
בקרב כל קהילות ישראל .מבחינה זו השיר רלוונטי ג למה שהתרחש בשואה ,למרות שהוא
נכתב הרבה לפני השואה) ,ביאליק עצמו נפטר ב –  (1934והשואה קרתה במלחמת העול
השנייה(1945 – 1942) :
בעקבות הפוגרו ,ביאליק כתב שתי יצירות ספרותיות :את השיר "על השחיטה" המובא כא,
ופואמה" :בעיר ההריגה" .השיר "על השחיטה" נכתב מיד ע היוודע לו על האירוע ,ולכ נית
לראות בבירור את הזעזוע וסערת*הנפש בה היה מצוי המשורר כשכתב את השיר :מבנה השיר
וכל תוכנו מבטאי סערת*נפש זו באמצעי הבאי :למרות מבנהו המאורג כביכול של השיר;
שיר מובנה בארבעה בתי ,אי סדר מופתי ביניה .בתי השיר בני שבע שורות .החריזה אומנ
נשמרת ,אבל בתו שורות הבתי נית לראות את סערת הנפש של הדובר בפיסוק ,במילי
ובביטויי החריפי ,עד כדי קללות ונאצות ,הבעות ייאוש וחוסר*אוני .חזרה על מילי וא,
אמירת דברי והיפוכ בתו הבית עצמו ,.למשל :נית לראות שבכל בית יש שני סמני*קריאה
ָ +,ע ָלי!"; " ַה ְַ +ליֵָ !1הא ַצָ$אר – ק$
לפחות – " ָ ַמ ִיָ !ְ "ַ ,שַ $ר ֲח ִמי ָע ָלי! וכ – " ִה ְת ַ-ְ .לֶ $
י0פע ִמ=ָד!; " ְי :מַ8ר&נָא ִכ ְסאָ 0ל ַעד!" וכ
ַחנַ $ה ְמ ָעט!; "ו ְִא יֶ& ֶצ ֶדק – ַ
ַחנֲ – $אנ ְ
ַאנ ְ
ְ ָחט!; "ו ֲ
הלאה ג בבית האחרו .בנוס ,נראה סימני שאלה – " ַעד& ָמ ַתיַ ,עד&4נָהַ ,עד& ָמ ַתי?" מבחינה זו
של פיסוק נית להבחי ג ב"קיטועי משפטי" כמי שסערת*נפשו ונשימתו נעתקת מעוצ
הזעזוע .קיטוע זה בא ע"י קווי מפרידי – כמו בבית הראשוִ " :א&יֵ ָ" ֶכ ֵאל ו ְָל ֵאל ָ" ֶכ
ְכל&
אתיו – או כמו בבית השניַ " :ה ְַ +ליֵָ !1הא ַצָ$אר – קָ ְ $חט!; "ו ָ
ַא ִני לֹא ְמ ָצ ִ
ָתיב – וכ "ו ֲ
נִ
ַר – ֹ7וכ הלאה בכל בית ובית נמצא קווי מפרידי כאלה ,לפחות שניי .אול
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ָה ֶ
לא רק בזאת נינ ביטוי לזעזוע וסערת הנפש של הדובר .קללות וביטויי חריפי כמוְ " :ו4ר$ר
א0מרְ :נקֹ!" או ביטוי חרי ,כלפי האל כשהדובר מבקש למגר את כיסא הצדק לעד .מאיד
ָה ֵ
אנו יודעי שהאל מסמל את הצדק והאמת ,החסד והרחמי המוחלטי ,לפחות מבחינתו של
כות
ביאליק ,שהיה אד ירא שמי .כמו שנאמר בפיוט הידוע "אל אדו על כל המעשי"" :זְ ּ

דו" וגו' או באחת הברכות של העמידה נאמר ש:
בו ֹ
או ֶח ֶסד ַורחֲ ִמים ָמלַ א ְכ ֹ
יש ֹור ִלְפ ֵני ִכ ְס ֹ
ּו ִמ ׁ
ינו ְמ ֵה ָרה ַא ּ ָתה ה' ְל ַב ְּדָך ְּב ֶח ֶסד ּו ְב ַרחֲ ִמים ְּב ֶצ ֶדק ּו ְב ִמ ׁ ְשָּפט" וגו' .לכ באמירה זו
"ּו ֹ
מלוְך ָעלֵ ּ
החריפה ,מבקש הדובר למגר את כיסא הצדק לעולמי ,אי זה ביטוי חרי ,סתמי ,אלא
לאלוהי הדברי מכווני .הוא העושה צדק ומשפט לעול כולו .וכ הלאה הדובר מנא) .מגד,
ומקלל( את מבצעי הפוגרו ,שיחיו תחת שמי רקובי ,שהד לא ימחק לעול מכותנת,
שיהווה עד ,סימ ואות לרצחנות .ג בתו הבתי נשמעי דברי והיפוכ ,דבר שמצביע על
בלבול ותחושת חוסר*אוני בעקבות סערת הנפש ,למשל :בבית הראשו נאמר שהדובר לא
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מצא את האל ומבקש מהשמי שיתפללו בעדו ,א יש לה נתיב אליו )כי הוא ,הדובר ,לא
מצא את הנתיב הזה( ואול בסו ,הבית נאמר" :עד מתי עד אנה עד מתי" זהו ביטוי תפילתי
מובהק ,אז אי לו או יש לו תפילה בשפתיו? .או למשל בבית האחרו הוא מקלל את מי שמבקש
נקמה )"ארור האומר נקו"( אול בסו ,הבית הוא מבקש את הנקמה הכללית על כל מוסדות
האר .הנמקי ,שיירקבו וימוטטו ותבוא כלייה עולמית על כל התבל.
ביטויי ומילי חוזרות ,לא רק לש הדגשה ,אלא כביטוי לסערת נפש ותחושת מועקה כבדה
בעקבות הזעזוע מהפוגרו .מילי כמו "לנצח לנצח"; "עד מתי עד אנה" המילה ד מופיעה
שבע פעמי בשיר! וכ המילה נק ,שלוש פעמי .וכ הלאה מילי וביטויי חוזרי.
ב .יחסו של הדובר אל האלוהי ,כמי שאחראי ומשגיח על העול כולו היא האמירה של כפירה
וערעור בהגחה העליונה .הדברי באי לידי ביטוי כבר בבית הראשו.
הוא מבקש מהשמי שה ,יבקשו יתפללו למענו ,ומטיל ספק בקיומו של האל בכ שהוא
אתיו – " הוא אינו מוצא את הנתיב,
ַא ִני לֹא ְמ ָצ ִ
ָתיב – ו ֲ
אומרִ " :א&יֵ ָ" ֶכ ֵאל וְ ָל ֵאל ָ" ֶכ נ ִ
את הדר לאל הזה ,אשר בהשגחתו על העול ,הוא "מרשה" ונות אפשרות למרצחי לבצע
רצח מתועב כזה ,בה נשחטו נשי ,ילדי וזקני ללא הבחנה וללא סיבה.
ג בפואמה הידועה "בעיר ההריגה" לאותו נושא אנו מוצאי ביטוי זהה ,המטיל ספק
0חט ָ ַחט ".כלומר:
ְה> ֵ
ָר ָחהַ ,ה ִ> ָטה ְָ .ר ָחה ו ַ
בהשגחה העליונה של האל באומרוַ " :ה ֶ> ֶמ ז ְ
האלוהי המשגיח על הנעשה בעולמו ,נות לשמש ולצמח השיטה לפרוח ולזרוח ,ולשוחט
)לרוצח בפוגרו( לשחוט ,כמעשי*טבע רגילי כדבר יו*ביומו .כול נמצאי תחת השגחתו של
האל ומתחת שמיו מתבצעי האירועי "הטבעיי" כמעשי לגיטימיי לכל דבר; הזריחה,
שמתחת 2יש הטלת דופי ,פקפוק וספק ביכולת
ָ
הפריחה והשחיטה ...זו אמירה אירונית
,
ההשגחה האלוהית על הנעשה בעול .ג בבית השלישי נמצא התייחסות לאל באומרוְ " :
יע – ְי :מַ8ר&נָא ִכ ְסאָ 0ל ַעד!" כנאמר לעיל ,האלוהי
0פ ַ
יע ַה ֶ? ֶדק י ִ
,ח ֵרי ִה ָ> ְמ ִדי ִמ ַַ +חת ָר ִק ַ
ִא& ֲ
נתפס בהוויה ובמסורת היהודית כמי שכיסאו מלא חסד ורחמי ,הצדק והמשפט המוחלטי.
וא הע היהודי יושמד ,עדי ,מבחינתו של הדובר שהכסא הזה ימוגר לנצח ,יובס ויושמד
לעולמי! ...כלומר :מבחינתו של הדובר ,אי צדק בעול יכול להתקיי מבלי שיהיה צדק ג
לע היהודי .כא נתפס ביאליק המשורר ,כמבטא את "האני הלאומי" .אי הוא מדבר בש
עצמו בלבד ,אלא "האני" כא הוא ביטוי מיטונימי המסמל את הלאו היהודי בכלל.
ַר." – ֹ7
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ְכל& ָה ֶ
כ ג בביטויָ " :ע ְר ֵפ ִני ֶַ 6ֶ 6לבְ ,ל ָ ְזר ַֹע ִע& ַק ְר ,ֹ7ו ָ
ביחסו אל הרוצחי הדובר לא רק מקלל אות ומבקש את הנקמה הטוטאלית ,אלא יש בבית
ב' למשל ביטוי לשיתו ,פעולה ע הרוצחַ " :ה ְַ +ליֵָ !1הא ַצָ$אר – קָ ְ $חט!" .מרוב ייאוש
ותחושת חוסר*האוני של הדובר מהמעשה ומחוסר תוחלת )תקווה( לשינוי ביחס העול
ליהודי ,הוא פשוט משת ,פעולה ע התליי ואומר לו )בפראפראזה( במעי נימה סרקסטית
)לעג ציני(" :למה לטרוח? קח ל את צווארי ,והנה ערו ,אותו כמו כלב ,כדי שיהיה ל יותר
נוח ."...אול מנגד הוא מבקש להטביע על כותנת את ד הרצח שבצעו ,שיהווה אות נצח על
מעשי הפוגרו .זהו ארמז מקראי לרצח קי את הבל .ש נת האלוהי אות*נצח על מצחו של
קי שלא נמחק לעול ,להודיע ברבי על היותו רוצח ,כסמל לבוז וקלו על מעשהו .ולא רק
זאת א ,זאת :לאחר שכסא הצדק העולמי ימוגר ,השמי יהיו רקובי מרשעות וזדו ,ותחת
שמי רקובי ומלאי רשע אלו ה ,הרוצחי ,יחיו ויהיו נקיי .שוב אמירה אירונית לעגנית:
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וכי אפשר לחיות ולהיות נקיי תחת שמי רקובי ומלאי זדו? ובסו ,השיר בבית האחרו,
מבקש הדובר למוטט את כל מוסדות האר .הנמקי ,כלומר :לא את הנקמה הרגילה ,האישית
נגד מבצעי הפוגרו מבקש הדובר ,להיפ! עליה הוא אומר" :ארור האומר נקו" אלא את
הנקמה הטוטאלית ,שתבל ומלואה ,כל האר .ומוסדותיה יירקבו ,שד הנרצחי יחתור ויקוב
את תהומות האר ..וכמו חומצה ,יאכל ויחתור וימוסס ש עד התמוטטות וכלות הסופית,
כי אי נקמת ד ילד קט יכול לכפר על המעשה .אפילו השט אינו יכול לדמיי ,או להמציא
נקמה כזאת שתספק את רגש הנקמה .מבחינת "לזכור ולא לשכוח ולא לסלוח".
ממש כדברי ניצולי*השואה לאחר מעשה ,אומר ביאליק את דברו כנביא טר זמנו ,ומביא את
דבריה על הצורר הנאצי ,למרות שזה התרחש שנות דור טר מלחמת העול השנייה .ואולי
כביטוי צוואתי לכל הדורות על מעשי*הזוועה וההרג שנעשי ביהודי רק בשל היות יהודי.

טיפי:
מה חשוב בתשובה בספרות?
א .לענות לדרישות השאלה ולהתמקד במילות ההוראה שבשאלה) .מסומני
בכחול( בכל מילת הוראה שכזו יש להתייחס בתשובה ולענות עליה 1ישירות.
ב .בכל תשובה בספרות יש לפרט אירועי ,מצבי ואפיזודות ולציי 1אות
כדוגמאות לדברי שנאמרו בתשובה .זכור! תשובה ללא הדגמה ,פירוט וביסוס
דברי מתו היצירה ,כאילו ולא אמרת כלו ...והיא רק חצי תשובה.
ג .שאל את עצמ תמיד :אי; איפה; כמה; מתי; ומדוע? התשובה לשאלות האלה
בהתייחסות לשאלה יביאו אות אל התשובה השלמה .עכשיו הכל תלוי בכושר
הניסוח של ובידע של את היצירה.
ד .הקפד על ניסוח תחבירי נכו 1ולשו 1תקנית )ללא שגיאות כתיב ,כמוב (1ופיסוק
נכו.1
ה .לאחר שכתבת את תשובת .עשה בדיקה וקרא אותה שנית ,לוודא שהכל ברור
ונהיר ,לפחות שהתשובה תהיה ברורה ל ,ואתה מבי 1את מה שכתבת ...ותק1
שגיאות בהתא )לשו ,1תחביר ,שגיאות כתיב ,פיסוק וכו'(.

כל הזכויות שמורות :לאלי פררה© .
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