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 במזכירות הפדגוגית, והפיקוח על הוראת הספרות   עברית ליסודיצוות     פיתוח:
 במינהל הפדגוגי. המחלקה למיומנויות יסוד , האגף לחינוך יסודיבשיתוף 

 
 המזכירות הפדגוגית:אגף שפות, צוות עברית ביסודי,   כתיבה:

 ה ארצית דרומי, מדריכ-יאירה אסרףגב' 
 מפקחת דליה הלוי, גב' 
 סיגל חסון, מדריכה ארציתגב' 
 אורית רוזנמן, מדריכה ארציתגב' 
 .ענת רויטר, מדריכה ארציתגב' 

 
 הפיקוח על הוראת הספרות:

 דתי-ת בחינוך הממלכתיוד"ר טלי יניב, מפמ"ר ספר
 (.תשע"ב)ב בורה כהן, מדריכה ארציתגב' ד

 
 מפמ"ר ספרות ממלכתי ד"ר שלמה הרציג, קראו והעירו:
 ד"ר רמה מנור, מפמ"ר עברית, המזכירות הפדגוגית  
 אגף לחינוך יסודי, האתי בוקשפן, מנהלת המחלקה למיומנויות יסודגב'   
 .בחמ"ד העבריתיעל נדלר, מפקחת על גב'   
                       

 
 .ליאורה הרציגגב' : עריכת הלשון
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 דברי פתיחה

בית ובהתנהגותן המרושעת כלפי אחת מהן שנתפסת -דנה באותיות האלף ""א סופית"מעשה בפ היצירה

ואין לאותיות בררה אלא לשנות ממנהגן ולאפשר לסדר  ,כחלשה. להתנהגות זו תוצאות הרות אסון בעולם

אמירה חינוכית ישירה על טוב  הבאם האותיות חשות חרטה, גם אין  יצירהלחזור על כנו. לא ברור מתוך ה

מסר אנושי של  יצירהעקיפה האופיינית לספרות, עולה מתוך ההאבל בדרך . רע ועל מה שראוי לעשות ועל

 הכלה וקבלה, של רגישות והתחשבות ברגשותיו של האחר באשר הוא. 

"מעשה בפ"א  היצירהלימוד יצירת מופת בכיתה, הוראת של נוסף לערך הספרותי ולתרומה התרבותית 

 ,הטפת מוסר . זאת, לא בדרך שלך לאהבת האדם ולערכים חברתיים ואנושייםסופית" תאפשר למורים לחנ

  בית.-של אותיות האלף הישיר מהתנהגות הילדים אל התנהגותן הדיון החינוכיהרחקת כדי אלא תוך 

כוללים כמה כיווני ו . המהלכים מגווניםו'-בדגם שלהלן מוצעים מהלכי הוראה מותאמים לכיתות ה'

בהתאם לכך לבחור מתוך האפשרויות ו ומלץ לעסוק ביצירה כארבעה שיעוריםמ. אפשרייםבחירה 

, אלא אפשר לשלב בזה אחר זהשלבים אלה  לבצעבדגם מספר שלבים, אולם אין הכרח  המוצעות בדגם.

 . הוראהה כיתה ולדגשיהביניהם בהתאמה לתלמידי 

בנוגע שיקול דעת יפעילו אפוא  המורים .מורכבת וכתובה בלשון גבוהההיא בחשבון שהיצירה  הביאיש ל

  .ולעשותה קלה יותר להבנהאל התלמידים  את היצירהכדי לקרב  ההתיווך שעליהם לבצע בכית מידתל

 מטרות ההוראה 

 של  נתן אלתרמן  היכרות עם יצירתו 

 ומסרים מרכזיים ביצירה נושאים, רעיונות זיהוי 

 יםהקוראשל ם מהרחבת משמעותה של היצירה וקישורה אל עול 

 הזולת, קבלה של השונה בחברה והכרה בערכואל יחס מכבד לחינוך לאמפתיה ו 

 למקרא ולאגדה  1, כגון ארמזיםיצירהזיהוי מאפיינים בולטים ב  

 .הבחנה בשימוש ייחודי במילים ובצירופי מילים 

                                                           
1
"על דעת  המיליםהתייחסות מילולית מפורשת או משתמעת לאדם, למקום לאירוע או ליצירה אחרת.  -ה( ארמז )ָאלוזי   

"על דעת המקום ועל דעת הקהל"  למילים   ותמאת שלונסקי, רומזאת השיר "נדר"  ותעיניי שראו את השכול", הפותח
ומחייב את הקוראים לערוך הטקסט את תפילת כל נדרי בליל יום הכיפורים. הארמז מעמיק ומעשיר את  ותהפותח

השוואה עם משהו שמעבר למילים הרומזות. המקורות הראשיים לארמז בספרותנו הם התנ"ך, התורה שבעל פה וספרי 
 (.1995ספרית פועלים,  ,מונחון לספרותהתפילה )אשר א' ריבלין, 
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 עמודים תוכן העניינים
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 11  – 10 י"א –חלק א': בתים א' 

 13 – 12 כ"א –חלק ב': בתים י"ב 
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 בכיתה ספרות תצירמפגש עם י: מבוא

קריאת ספרות יפה בבית הספר נועדה בעיקר להעניק חוויות והתנסויות 

אסתטיות שבאמצעותן יבינו התלמידים טוב יותר את עצמם ואת זולתם, יפתחו 

את הדמיון והאינטלקט, יפתחו אהבת קריאה ומודעות ספרותית ואת היכולת 

 להעריך יצירות ספרות. 

המפגש עם מגוון  [...]וצרות התרבות והמחשבההספרות היא כלי להנחלת א

יצירות הקשורות לעולמם של התלמידים וגם לעולמות המרוחקים מהם, יחזק 

את ההשתייכות לחברה ולקהילה, יתרום לבניית הזהות האישית ויאפשר גישה 

לעולמות אחרים בדרך מיוחדת של חשיבה שלא ניתן להשיגה בקריאה של סוגי 

שיח לא ספרותיים.
2 

 

להיעשות צריכים בספרות בבית הספר היסודי  המפגש עם יצירות ספרות בכיתה וקידום מטרות ההוראה

את התלמידים להפיק הנאה וחוויה  תעורר דרך זאתחשוב שבדרך המתאימה לעולם השיח הספרותי. 

התבוננות בשפה שיח כיתתי, באמצעות באמצעות  – אותם תובילבבד -בד .רגשית מהיצירות-אסתטית

השתמעויות אישיות של  הלבחינלפרשנות ו – הבנת הכתוב בממדים שוניםבאמצעות פיתוח של וסגנון בו

 ואף מקריאה לקריאה.  3וחברתיות מן היצירה. השתמעויות אלה עשויות להשתנות מקורא לקורא

כדי לשמור על ייחודיותו של עולם השיח הספרותי במהלך ההוראה לצד קידום מטרות הוראה בספרות 

ספרות בכיתה. אפשר לבנות את יצירת בשפה, מוצעים להלן רכיבים או שלבים שחשוב לכלול במפגש עם ו

כל זאת  –מערך ההוראה סביב מרכיבים אלה באופן ליניארי, שלב אחר שלב, ואפשר לכרוך אותם זה בזה 

 בהתאם לאופי היצירה ולמורכבותה ובהתאם לשיקולי הדעת הדידקטיים של המורים.

ספרות תהוראה של יצירברכיבים   

 לבין היצירה,  יםהתלמידההכנה למפגש שלפני הקריאה נועדה לחבר חיבור ראשוני בין  –קריאה ה לפני

עורר ל הכנה לקריאה הואה תפקיד. לקרוא, ליהנות וללמודלהיכנס פנימה:  אותםמעין שער המזמין 

הלבבות לקריאתה ולהבנת  להכשיר אתכן להכיר את היצירה ושל התלמידים נם ורצו םסקרנותאת 

עם זאת, מורים יכולים לבחור לא להתחיל את תהליך ההוראה בהכנה מוקדמת למפגש עם  מסריה.

 .היצירה, אלא להביאה ישירות בפני התלמידים

                                                           
 .56 'עמ, הוצאת ת"ל, תשס"גירושלים:  ,שפה, ספרות ותרבות - תכנית הלימודים בחינוך לשוני עברית  2

 .למורים ולמורות לקוראים ולקוראות,זכר. כמובן, הכתוב נוגע -לנוחיות הכתוב השתמשנו בלשון  3
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אפשר שההכנה למפגש עם היצירה תתבסס על ידע קודם של התלמידים ועל היכרות עם הנושא, ואפשר 

עם היצירה. כדאי שההכנה ליצירה תעורר שאלות ותיצור  יםל הקורארגשי ש-שתתמקד בחיבור אישי

 הפתעה, תתחבר להקשר רלוונטי או תעמיד את הרקע הרחב הדרוש להבנה. 

לעתים הכנה תידרש  ,לפחות ברובד הגלוי כבר בקריאה הראשונה ת היצירהכדי שהתלמידים יבינו א

אפשר להקדים  ,זיות הן "מילים קשות"ביצירה שבה מילים מרכ .לשונית לפני המפגש עם היצירה

ולפרש אותן לפני הקריאה ואפשר לשלב את העיסוק באוצר המילים במהלך ההוראה ולנסות להבינן 

 מילים.ומשפחת ההשורש מתוך הקשר או על פי 

 

יש דרכים שונות לפגוש את היצירה בכיתה, בהן קריאה של המורה,  –מפגש ראשוני עם היצירה  .1

או לחשוף אותה בפני  ,דיה או קריאה דמומה. אפשר לקרוא את  היצירה בשלמותההאזנה לקריאה במ

המורה לתלמידים לקרוא את היצירה בקריאה דמומה,  הציעהתלמידים בהדרגה. גם אם בשלב זה 

 חשוב לזמן להם בהמשך האזנה לקריאה בקול של קורא מיומן. 

אסתטית ורגשית הקריאה הקולית של יצירות ספרות היא דרך להעביר חוויה 

ולבטא פרשנות לטקסט. ההקראה בקול מאפשרת למורה המקריא להשתמש 

באמצעים שאינם לשוניים, כמו תנועות גוף, הבעות פנים, ובאמצעים המעניקים  

מוזיקליות ליצירה, כמו הטעמה, הנגנה, כדי לבטא את מרכזיותם של הקצב 

 4.יצירהוהמצלול ובכך לאפשר למאזין להבין משמעויות שונות ב

במפגש הראשוני עם טקסט ספרותי מומלץ לשוחח על חוויות אישיות ועל  –הזמנה לתגובה אישית  .2

חבריהם או את רגשות שניעורו בתלמידים בעקבות הקריאה. חשוב להזמין את התלמידים לשתף את 

לטפח דרך הוראה זו נועדה   5מליאת הכיתה בחווייתם האישית גם בהמשך, לאורך כל תהליך ההוראה.

 .בתלמידים גישה ייחודית לקריאת ספרות יפה

 

אחד המאפיינים של עולם  –הבנת היצירה תוך התייחסות לרובד הגלוי, לרובד הסמוי ולפרשנות  .3

משמעיים ודברים -חדהשיח הספרותי הוא כתיבה השוזרת יחד אמירה גלויה וסמויה, דברים ברורים 

ך הטקסט הספרותי עם התלמידים מחייב א, תהלּואחרים הנתונים לפרשנותם של הקוראים. כך אפו

לעתים מעבר בין ממדי ההבנה השונים ושזירתם זה בזה בהתאם לנושאים ולרעיונות העולים מן 

תפקיד המורה הוא לאפשר לתלמידים "לגלות" בכוחות עצמם רבדים שונים ביצירה, היצירה. 

 שלא גילו בעצמם.  מהובמקביל לחשוף בפניהם 

תהיה התייחסות לרובד הגלוי, לרובד הסמוי וכן לפרשנות ביקורתית של היצירה.  במהלך ההוראה

כדאי לעסוק בכל אחד מהרבדים בנפרד ולעתים אין צורך להפריד ביניהם בעת ההוראה.  לעתים

כגון התנהגותו של אחד הגיבורים במהלך  –לדוגמה: בעת העיסוק בנושא מסוים העולה מהיצירה 

עסוק בנושא ברובד הגלוי, להעמיק את הבנתו ברובד הסמוי ואף להרחיב את אפשר ל –אירוע מסוים 

                                                           
 .75 'שם,  עמ  4

 .בתכנית הלימודים 60-56להרחבה, קראו עמ'   5
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הרעיונות אגב ניתוח פרשני שיש לו תימוכין בטקסט ואגב חיפוש ההשתמעות האישית בעקבות 

 הקריאה. 

 

כדי לפתח הבנה ספרותית ולהעמיק את המשמעות האישית,  – הזמנה לביטוי אישי בעקבות היצירה .4

ים לבטא את העיבוד הרגשי והקוגניטיבי שלהם ליצירה. יש מגוון רחב של חשוב לאפשר לתלמיד

דרכים שמזמנות ביטוי כזה: דיון, כתיבה, קריאת יצירה נוספת, מבע אמנותי, או כל דרך ביטוי אחרת 

 המתאימה לתלמידים ולמורה. 

ש אפוא לאפשר אמנות, גם ספרות יוצרת אצל כל קורא השתמעויות שונות. יסוג של חשוב לזכור שככל 

 לכל תלמיד ותלמידה את החיבור האישי והפרטי שיסייע להם לפתח גם את הזהות העצמית.

 באות, פרשנותו את ולבסס לנמק מתבקש קורא כל שבה, הקוראים בקהיליית

  6.אחד מטקסט להפיק שניתן השונות המשמעויות ביטוי לידי

ירות ספרות תתבסס על מטרות ההוראה, הערכת ההבנה הספרותית והלמידה של יצ –הערכת הלמידה  .5

ההערכה לא תתמקד רק בהבנת תוכן היצירה,  7בתכנית הלימודים. 6בעיקר מתוך הישג נדרש מס' 

אלא גם בהבנת תרומתם של האמצעים הספרותיים לטקסט. כדי לשמר את הייחודיות של עולם השיח 

כמו ו ביטוי אישי ולפרשנות ייחודיתעל מתן אפשרות ל –גם בתהליכי ההערכה  –הספרותי, יש להקפיד 

 להעריך את או, לגוון בדרכי ההערכה. אפשר לבצע את ההערכה על יצירה שכבר נלמדה בכיתהכן 

 יישום הנלמד על יצירה אחרת. 

                                                           
 .56ת"ל, עמוד  6

 .91-90ת"ל עמ'   7
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ֵפ"א סֹוִפית/  נתן אלתרמן ַמֲעֶשה בְּ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ִבְהיֹות, יֹום ֶאָחד ִמיֵמי חֶֹפש
 ַהְסָפִרים ְבֵטִלים

 ְבֶקֶרן ָזִוית,
  ָהאֹוִתיֹות ִהְתִחילו ָכל

  .א סֹוִפית"ְתָגרֹות ְבפֵ ִמ 

 

  – ָאחוד ָלֶכן ִחיָדה" :ָאְמָרה ַהיֹוד ַהֲחסוָדה
  ל?ִנְשָקָפה ִמֵסֶפר וִמְגִויִמיִהי זֹו הַ 

  ַעל ִעי ַרְגָלה ִהיא ֲחִסיָדה
 ל ִעי ַאָעה ֲאָבל עַ 
  ל".ִהיא ִעי

 
  ָשְמחו ָהאֹוִתיֹות )ִכי ַקץ

  קֹול ָעֵלזִלָבן ַבִשֲעמום( ובְ 

 -ֵהֵחּלו ָכל ,ָקְפצו ַעל ַהְמִציָאה
 ץ,ַזְשַר' י ְוַעד"וִ ה  ֵמאֶ  ,ֺכָּלן
 .ֵּלסקַ א סֹוִפית ְלִהְת "ְבפֵ 

 
  אֶֹרךְ  ָאְמרו: "ְראו ָנא ֵאיֶזה
  !"ְוֵאיֶזה עֶֹקם ְלִתְפֶאֶרת

  ְלֵאיֶזה צֶֹרךְ  ִבְכָלל" ָאְמרו

 ."ִבְזבוז עֹוֶפֶרת? ָיְצקו אֹוָתה

 
 ,ַטְבָלן הוא "רֹאָשה ְכֶשל: ָאְמרו

 ".ָשָעה ֶשַבְבֵרָכה טֹוֵבל הוא
  ָיר ַסְבָלן הואַהנְ  ָאְמרו: "ָאֵכן

 ."א סֹוִפית ָכזֹאת סֹוֵבל הוא"ִאם עֵ 
 

  ָאְמרו: "ָכל ַבַעל חוש ְליִֹפי

 )ֶאְסֶתִטי ַבַעל חוש –)ְבַלַעז 
  ֶזה אֶֹפןֲהלֹא ִיְתַמה ְבֵאי
 ".ית ִהיאבֵ -ִנְשַתְרְבָבה ָלָאֶלף

 
  ָאְמרו: "ִאם ַגם ַנְסִכים ִכי ֶשֶקר

 ,ַארְיִפי ַהתֹ ַהֵחן ְוָשְוא
  ! ֺדְגָמה ֺמְבֶהֶקתאְֹפיהָ ַדיֹו 
 –: ָכמֹוהָ  -ֶשֵאין - אותשְֹנַ ְלִהְת 

 
  תְצָמה ִהיא ְמֺקֶעלֶ תֹוְך עַ בְ 

  תוָבה ִהיאֶשָבן כְ  םיּלִ ְוַהִמ 
  ְגמורֹות! ֶשֵכן ִמָטד נֹוֶעֶלת

 !ֵתָבה ִהיאֶאת הַ  לוַמְנע ְכִמין

 
  ָאֵכן, לו ַעם ַהְכָתב שֹוְמֵענו

 ס...ָאז ִסְּלָקה הוא ְבִלי ִהסו ִכי
  ַאְך ַמה ַנִּליָנה? ִבְזַמֵננו

  !"ַבכֹל ָראוי ִלְדפוס-ַהכֹל
 

 ,ַלַהג הֹוִסיפוָכְך אֹוִתטֹות 
  ן.ִכי ֵאין עֹוֵצר ְוֶרֶסן ָאיִ 
  קֹוַלַעת וְצחֹוק ִעם ָכל ִאְמָרה

 .ן"ָעיִ  "ף וְקִריצֹותוְמִחיאֹות כָ 
 

 

  ,ִעם ָכל ְשִניָנה ְצחֹוָקן ֺהְשַחז עֹוד

  – ְבִדיָחה הֹוִסיף ִעְלֵעל הוא ִעם ָכל

 ?ַמה זֹאת ?ַתע ִנְדֲהמו... ַהאַאְך עֶ 

  .ֵאַרע ָדָבר ֶשּלֹא ִעֵּללו

 ,הֵאּלֶ  ָשְמָעה ָכל ֵע"א סֹוִפיתִכי 

  ָסְבָלה, ָסְבָלה, ָשְתָקה... וֶפַתע

 ...ָטְפָחה ַבֶדֶלת ...ָעְסָעה... ִזְנָקה

 ! ֵביָתא-ָיְצָאה ִמתֹוְך ָהַאְלָפא

 
 ...ֶדֶלת-ִזְנָקה... ָיְצָאה ִבְטִפיַחת

  ָזִויתֶשבַ  ְסָפִריםהַ וְ 
  ֶחֶלד-ְוָהעֹוָלם ְויֹוְשֵבי

  נֹוְתרו
 ֵע"אְבִלי 
 ת.סֹוִפי

 
  עֹוד לֹא ַהכֹל ָתְפסו ַכצֶֹרךְ 

  ֵאְרָעה... אוָלם ַמה ַתָפָלה

  ֶרגִעְתאֹם ְכִאּלו ֵאיֶזה בֹ

 ם...ָהעֹולָ  ִנְשַלף ִמן

 

  ַהִףֲעִרים ֶשעֹוְפפו

  לו ְלֶפַתעָחדְ 

 ...ִמְּלעֹופֵ 

  ַהְמתֹוְפֵפים ֶשתֹוְפפו

  וִעְתאֹם ָנַדמ

 ...ִמְּלתֹופֵ 

 

  ָשְטפו-סוִסים ֶשָדֲהרו

  ָעְמדו

 ...עֹוד ָשְטפו ָשטֹ לֹא

  וִטעֹות ְבָרִזים ֶשִחְפְטפ

  ָעְסקו

  ...עֹוד ָנְטפו ָנטֹ לֹא

  ָעְמָדה ָהרוַח ָהרֹוֶחֶפת

 ...לֹא ָרֲחָפה ָרחֹ

  ת,ָהֵעת ַהִמְתַחֶּלפֶ ָעְמָדה 

  ִנְמַשְך ָהֶרַגע

 ...ְבִלי ַלֲחלֹ

  ...עֹוף לֹא עֹופֵ 

  ...תֹף לֹא תֹופֵ 

 ...ָשטַ  סוס לֹא

 ...ֶבֶרז לֹא ָנטַ 

 ...חֹות לֹא ָרֲחפו ָרחֹור

   ...ע ְבִלי ַלֲחלָֹהֶרגַ  ִנְמַשךְ 

  ִכי ָכל ַהַהְתָחלֹות ֺכָּלן

 ...ְבִלי סֹו ִנְשֲארו

 

 

 
 

 

 
 ...ַהכֹל ִנְקַטע... ִנַתק... ִנְפַסק

 ...ָכמֹוהו ְוֶשֶקט ָקם ֵמֵאין
  ַרק ַרַעד ָקט –ִנְדֶמה ָהָיה 

 .ְוָהעֹוָלם חֹוֵזר ְלתֹהו

 
  לֹא ִאיש ָיַדע ְבִמי ָאָשם

  ָשם ְוַרק ָהאֹוִתיֹות ֵאי
 ,ְבֶקֶרן ַהָזִוית

  ֵהִבינו ִכי ֵתֵבל ֺכָּלה
  ,אֹות ַקָּלה ת ְבֶשלִנְפֶגמֶ 

 ...סֹוִפיתֵע"א ֲאִפּלו ְבֶשל 

 
  ָרִקיעַ -ָשְתקו ָגְבֵהי

  ָוָאֶרץ... ַהְבִרטֹות
  ָעְמדו ָבְרחֹוב ְבִלי ִניעַ 

 ...ְעעוֵרי ִעיֹות
 

  ָאז... ַבְסִביָבה ַהַמֲחִריָשה
  ֹוֶמֶרתְוַהתֹוָהה ְוַהס

  ע קֹול ִאָשהִנְשַמע ְלֶפתַ 
 ...זֹוֶזֶרתֶאל ַהגְ  ֲאֶשר ָיְצָאה

 
 ַבחוץ, בקֹול זֹוֵעף, ֶאל ְבָנה

 ִהְרִעיָמה ִהיא ִמן ַהְגזֹוְזָרה:
 ?ףיֹוסֵ  ,, ַמה ָשם ָקָרהףיֹוסֵ 
 

 – ֲאֶשר ָחְסָרה א סֹוִפיתֵפ"...ו
 ה... רָ  זְ  חָ  ם  אֹ ְת  עִ 
 

 ת יֹוֵסףרָ ֹון עָחְזָרה ִעם בֶ 
 ָיֵחף. ֶשָאץ ִמן ֶהָחֵצר

 
 וְכָבר ָמה...ָחְזָרה ֶאל ְמקֹו

 ַהכֹל ֵהִקיצו ְכֵמֶרֶדם
 ְוְכִאּלו לֹא ֵארע ָדָבר

 ִמָטד ִהְמִשיְך עֹוָלם ְכֶקֶדם
 ְלעֹוֵפף,
 ְלתֹוֵפף,
 ף,ְוִלְשטֹ
 ףְוִלְרחֹ

 ...ִמסֹוף ַעד סֹוף
 
 כָֹחהא סֹוִפית ֶשִמ "ופֵ 

 ,ָלם ִכְמַעט ַהֵפץ ָבאַעל ָהעֹו
 ה,ֹוחָ ָעְמָדה ְתִמיָמה, ְצנוָעה, נ

 ָנְקָפה ִהיא ֶאְצַבע. אְכִאּלו לֹ
 

 ת לֹא עֹוד ָעְצָתה ֶאת ִעיהָ שום אֹו
 , ֶאת ַהְמַנַףַחת...ְלַהְקִניָטה

 ֵבית ִהְשִביעַ -ֶשֵכן ָהָאֶלף
 –ל ָהאֹוִתיֹות ַגם ַיַחד ֶאת כָ 

 הֶשּלֹא ִלְשאֹל ִאם ְדמות ַהִעיל לָ 
 אֹו ִאם ָלה ְדמות ַהֲחִסיָדה

 א ְלַהְרִגיָזה ָחִליָלהְולֹ
 .ַע ִבְכבֹוָדהא ִלְפגְֹולֹ
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 8"פ"א סופיתעיון ביצירה "מעשה ב

 על היצירה

(. יצירה זו 1958) ספר התיבה המזמרתנכללת בקובץ  "פ"א סופיתריה המחורזת "מעשה בהאלגו

  .בית-שלפיו העולם נברא מאותיות האלף ,הנקרא "מדרש האותיות" ספר היצירהתוך מדרש מל רומזת

-מתוך האלף סופית א"פהשל  על בסיס רעיון זה מספר אלתרמן על ריב בין האותיות שהוביל לדחייתה

 מלכת.  מודלעעט גרם לעולם בית וכמ

את  סיפורן של האותיות ביום של חופשה, ברגעים של שעמום. האותיות כולן,  תמתאר היצירה

, מציקות לה ומוציאות את דיבתה רעה. בתגובה היא סופית א"פבהנהגתה של האות י', נטפלות ל

של  הבסופ. בעולםבית וגורמת בכך לכאוס -בוחרת לעזוב את חברת האותיות, יוצאת מתוך האלף

בית בשקט, -אל האלף סופית א"פהשל אם לבנה יוסף לשוב הביתה, חוזרת  שמע קריאתהלמ, היצירה

 מקומה בין האותיות מובטח.וכעת  ,בלי מהומות וללא תוכחה. העולם חוזר לקדמותו

ים וליצור אנלוגיה למצבים חברתי פ"א סופיתהלהזדהות עם דמותה של  יםהעלילה מזמינה את הקורא

מזכיר ילד דחוי, גמלוני וכפוף אשר סובל מלעגם של  פ"א סופיתהמוכרים מחיי הילדים. תיאורה של 

ָכעור  יהאפילו יה ערכיים, כגון אין אדם מיותר בחברה-חבריו. מן היצירה עולים מסרים חברתיים

ברה והיא לכל אחד יש מה לתרום לח; ; אין לזלזל בשום פרט ממרכיבי המכלולונקלה בעיני האחרים

 .כשכל הפרטים נמצאים בהשלמה רק 

 בשלושה חלקים:  , יצירהלהלן הצעה לעיון ב

 . פ"א סופיתהתנהגות האותיות כלפי  – א"י-'א בתים': א חלק

 .בית-מהאלף א סופית"פה ה שליציאת לאחר בעולם שנוצר הכאוס  –  כ"א-ב"י בתים': ב חלק

 .בעולם הסדר והשבת בית-לאלף א סופית"פה של חזרתה  –  הסוף עד ב"כ בתים': ג חלק
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 .118-91, עמ' 2005, הוצאת הקיבוץ המאוחדי ברק: , בנתיבת הזמרה חוזרתעל פי זיוה שמיר,     
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 א"י-'א בתים': א חלק

 עיון היצירה

 :א'בית 

יֹות, יֹום ֶאָחד ִמיֵמי חֶֹפש   ִבהְּ

ֵטִלים ָפִרים בְּ  ַהןְּ

 ֶקֶרן ָזִוית,בְּ 

ִחילו ָכל   ָהאֹוִתיֹות ִהתְּ

פֵ  ָגרֹות בְּ  .א סֹוִפית"ִמתְּ

 

 יביםהמרכ כל את  מכילהוא ו האקספוזיציה הוא זה בית

 המקום, הגדול החופש – ןהזמ: העלילה התפתחות לע הרומזים

 התגרות  – הבעיה. בית-האלף אותיות – הדמויות, זווית קרן –

 .א סופית"פב האותיות

ָרה ַהיֹוד ַהֲחסוָדה:בית ב'  :ָאמְּ

  – ָאחוד ָלֶכן ִחיָדה"

ִוי ָקָפה ִמֵןֶפר וִמגְּ ַעל  ל?ִמיִהי זֹו ַהִמשְּ

ָלה   ִהיא ֲחִסיָדה ִני ַרגְּ

 ל ִני ַאָנה ֲאָבל עַ 

  ל".ִהיא ִני

 

 

 האות "יֹוד שחדהבחידה, כביכול, היא תחילתה של ההתגרות 

 פ"א סופיתהדווקא נגד  גוף-תהחסודה". היציאה של אות קטנ

מרמזת על חלש אשר מתחזק על ידי הצגת אחרים כחלשים 

פ"א אות ממנו.  הלעג שבחידה מבוסס על הניגוד בצורתה של ה

 המגושם כחדק של פיל לבין רגלה העדינה כרגל ּהבין אּפ סופית

ִויל?" חסידה.  המילים  ָקָפה ִמֵןֶפר וִמגְּ רומזות  "ִמיִהי זֹו ַהִמשְּ

מֹו ָשַחרלפסוק המקראי:  ָקָפה כְּ ָבָנה ,"ִמי זֹאת ַהִמשְּ  ,ָיָפה ַכלְּ

ניגוד חריף בין  ידעממארמז זה  .)שיר השירים ו, י(ָבָרה ַכַחָםה" 

פ"א של האות , כביכול, יה של הדמות במקרא לבין כיעורהייופ

 .  , ובכך מגביר את הלעגסופית

 :ט'-בתים ג'

חו ָהאֹוִתיֹות )ִכי ַקץ   ָשמְּ

קֹול ָעֵלז   ִלָבן ַבִשֲעמום( ובְּ

ִציָאה צו ַעל ַהםְּ   ,ֺכָלן-ֵהֵחלו ָכל ,ָקפְּ

ַעד י "וִ ה  ֵמאֶ   ץ,ַר'ַזשְּ  וְּ

פֵ  ִהתְּ "בְּ  .ֵלסַק א סֹוִפית לְּ

 

או ָנא ֵאיֶזה רו: "רְּ   אֶֹרךְּ  ָאמְּ

ֶאֶרת ִתפְּ ֵאיֶזה עֶֹקם לְּ   !"וְּ

רו ָלל" ָאמְּ ֵאיֶזה צֶֹרךְּ  ִבכְּ   לְּ

קו אֹוָתה בוז עֹוֶפֶרת? ָיצְּ  ."ִבזְּ

 

רו ֶשל: ָאמְּ ָלן הוא "רֹאָשה כְּ  ,ַטבְּ

ֵרָכה טֹוֵבל הוא  ".ָשָעה ֶשַבבְּ

רו: "ָאֵכןָא ָלן הואַהמְּ  מְּ   ָיר ַסבְּ

 ."א סֹוִפית ָכזֹאת סֹוֵבל הוא"ִאם נ

 

פ"א והלאה מצטרפות שאר האותיות להתעמרות ב מבית ג'

ה ב. ההתעללות מספקת להן תעסוקה ובידור ושותפות סופית

 ל האותיות בנות כל המעמדות, מאהו"י ועד זשר"ץ.כ

המיוחסות", מכיוון שהן מצויות "אימות הקריאה,  –אהו"י 

תכן קריאה יבמרבית המילים בשפה העברית ובלעדיהן לא ת

 נכונה. 

הנחותות", אולי מכיוון שצלילן "האותיות השורקות  – זשר"ץ

בבתים הבאים מפרטות האותיות את  אינו נעים לאוזן.

 .  פ"א סופיתחסרונותיה כביכול של ה

פותחים כולם במילה "אמרו". החזרה על המילה  ז'-בתים ד'

את ארבע פעמים מדגישה את הכוח השלילי של הקבוצה ו

 של האות.  ותהחיצונילההליכה כעדר. כל האמירות קשורות 

 מתייחסות לאורך ולעוקם. אותיותה בבית ד'

לטבלן סופית פ"א של ההאותיות מדמות את צורתה   בבית ה'

)מין ברווז(. באמצעות דימוי זה אלתרמן רומז לסיפור 

 גם   ,. כמו בסיפור של אנדרסןמאת אנדרסן "הברווזון המכוער"
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יִֹפי רו: "ָכל ַבַעל חוש לְּ   ָאמְּ

ַלַעז  ֶתִט  ַבַעל חוש –)בְּ   י(ֶאסְּ

ֵאיֶזה אֶֹפן ַמה בְּ   ֲהלֹא ִיתְּ

ָבה ָלָאֶלף בְּ ַתרְּ  ".ית ִהיאבֵ -ִנשְּ

 

ִכים ִכי רו: "ִאם ַגם ַנסְּ   ֶשֶקר ָאמְּ

א ָשוְּ ִפי ַהתֹ ַהֵחן וְּ  ,ַאריְּ

ֶהֶקת ָמה ֺמבְּ יָה! ֺדגְּ   ַדיֹו אֹפְּ

ִהתְּ   –: ָכמֹוָה -ֶשֵאין – אותשְֹּנַ לְּ

 

ֺקֶנלֶ תֹוךְּ עַ בְּ  ָמה ִהיא מְּ   תצְּ

ַהִםִלים תוָבה ִהיא וְּ   ֶשָבן כְּ

מורֹות! ֶשֵכן ִמָטד נֹוֶעֶלת   גְּ

ִמין עו כְּ  !יאֵתָבה ִה ל ֶאת ַה ַמנְּ

 

ֵענו ָתב שֹומְּ   ָאֵכן, לו ַעם ַהכְּ

ִלי ִהןו ִכי ָקה הוא בְּ  ס...ָאז ִסלְּ

ַמֵמנו   ַאךְּ ַמה ַמִליָנה? ִבזְּ

פוס-ַהכֹל   !"ַבכֹל ָראוי ִלדְּ

 

 

בדחייה ובדידות של  היצירה "מעשה בפ"א סופית" מתחילה

 לחיק החברה כמנצחת חוזרת הדמותסופה באך  ,הדמות

   בעלת ערך.וכ

פ"א האותיות לועגות ל שם ו ,'ח-'ים זבבתהתעללות נמשכת  ה

אופייה לא רק על צורתה החיצונית, אלא גם על  סופית

אלתרמן רומז " וטוענות כלפיה שהיא מתנשאת. בעייתי"ה

"שקר החן והבל  –לא( -לא, ל )משלי למילים מתוך "אשת חיל" 

ומשלבן בטענותיהן של  – היופי, אישה יראת ה' היא תתהלל"

 .האותיות

 

 :י"א -י'בתים 

 ,ַלַהג ָכךְּ אֹוִתטֹות הֹוִסיפו

ֶרֶסן ָאיִ    ן.ִכי ֵאין עֹוֵצר וְּ

ָרה חֹוק ִעם ָכל ִאמְּ   קֹוַלַעת וצְּ

ִחיאֹות כָ  ִריצֹות ָעיִ "ומְּ  .ן"ף וקְּ

 

ַחז ע חֹוָקן ֺהשְּ ִניָנה צְּ   ,ֹודִעם ָכל שְּ

ֵנל הוא ִעם ָכל ִדיָחה הֹוִסיף ִנלְּ   – בְּ

 ?ַמה זֹאת ?ֲהמו... ַהאַתע ִנדְּ ַאךְּ נֶ 

  .ֵאַרע ָדָבר ֶשלֹא ִנֵללו

 

 

ההתעללות חסרת המעצורים מגיעה לשיאה. מתוארת ההנאה 

שהאותיות מפיקות מההתעמרות באות החלשה יותר, תוך 

 ". בית י"אעי"ןוקריצות  כ"ףרמיזה לשמות האותיות "מחיאות 

 ".לוִנלֵ ֵאַרע ָדָבר ֶשלֹא " מסתיים בהפתעה כאשר
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 א"כ-בי" בתים': ב חלק

 עיון היצירה

  :י"ד-בתים י"ב

ָעה ָכלֵנ"ִכי   ,הֵאלֶ  א סופית ָשמְּ

ָקה... וֶפַתע ָלה, ָשתְּ ָלה, ָסבְּ   ָסבְּ

ָקה ָעה... ִזמְּ ָחה ַבֶדֶלת ...ָנסְּ   ...ָטפְּ

ָפא ָאה ִמתֹוךְּ ָהַאלְּ  ! ֵביָתא-ָיצְּ

 

ִפיַחת ָאה ִבטְּ ָקה... ָיצְּ  ...ֶלתדֶ -ִזמְּ

ָפִרים ַהןְּ   ֶשַבָזִוית וְּ

ֵבי יֹושְּ ָהעֹוָלם וְּ   ֶחֶלד-וְּ

רו   נֹותְּ

 ִלי ֵנ"א בְּ 

 .סֹוִפית

 

סו ַכצֶֹרךְּ    עֹוד לֹא ַהכֹל ָתפְּ

ָעה... אוָלם ַמה ַתָעָלה   ֵארְּ

ִאלו ֵאיֶזה בֹ אֹם כְּ   ֶרגִנתְּ

ַלף ִמן  ם...ָהעֹולָ  ִנשְּ

 

. היא סובלת בית-אלףמן ה האות מתוארת יציאתה של בבתים אלו 

ואז היא קמה ויוצאת בלי  מסוגלת לשאת עוד,בשקט עד שאינה 

לומר מילה. עזיבתה מתוארת באמצעות דימוי לבורג הנשלף מן 

 בלעדיו העולם עלול לקרוס. קוטנו,אשר למרות  ,העולם

 י"ט: -בתים ט'ו

פו   ַהִסֲנִרים ֶשעֹופְּ

ֶפַתעָחדְּ    לו לְּ

עֹופֵ   ...ִמלְּ

פו ֵפים ֶשתֹופְּ תֹופְּ   ַהמְּ

אֹם ָנַדמו   ִנתְּ

תֹופֵ   ...ִמלְּ

 

פו-סוִסים ֶשָדֲהרו   ָשטְּ

דו   ָעמְּ

פו ָשטֹ לֹא  ...עֹוד ָשטְּ

פ טְּ ָרִזים ֶשִחפְּ   וִטנֹות בְּ

קו   ָנסְּ

פו ָנטֹ לֹא   ...עֹוד ָנטְּ

 

 

 

את חסרונה ים חוו יםהעולם מתואר ללא הפ"א הסופית. הקורא

"לעופ.. לתופ..  –במילים לא גמורות שמהן נשמטה 

כאן זיקה בין תוכן למבנה, כאשר מתקיימת  ...".שטו...נטו

מתוארים משקף את הרעיון ביצירה. המבנה החסר של המילים 

הציפורים, המתופפים,   :הפרטים השונים שהפסיקו לתפקד

והברזים. הכאוס מקיף את כל העולם. החזרות על  הסוסים

ת הכאוס עד שנדמה הרגשהפרטים שהפסיקו לפעול מחזקות את 

 . "העולם חוזר לתוהו"ש

העולם נעצר  לפיוש ,סיני-אור יש ארמז למדרש על מעמד הריבת

ֶש "כדי לקבל את התורה:  ֵשם ַרִבי יֹוָחָנן, כְּ ָמַתן ָאַמר ַרִבי ַאָבהו בְּ

שֹור  ַהָעדֹוש ָברוךְּ הוא ֶאת ַהתֹוָרה, ִצנֹור לֹא ָצַוח, עֹוף לֹא ָנַרח,

רָ  רו ָקדֹושלֹא ָגָעה, אֹוַפִמים לֹא ָעפו, שְּ ָקדֹוש, ַהָטם -ִפים לֹא ָאמְּ

רו, ֶאָלא ָהעֹוָלם שֹוֵתק וַמֲחִרי ִרטֹות לֹא ִדבְּ ַדֲעָזע, ַהבְּ ָיָצא לֹא ִנזְּ ש, וְּ

לֶֹהיךָ   (.)שמות רבה, פרשת יתרו "ַהעֹול: ָאנִֹכי ה' א 
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ָדה ָהרוַח ָהרֹוֶחֶפת   ָעמְּ

 ...לֹא ָרֲחָפה ָרחֹ

ָדה ַחֶלפֶ  ָעמְּ   ת,ָהֵעת ַהִםתְּ

ַשךְּ ָהֶרַגע   ִנמְּ

ִלי ַלֲחלֹ  ...בְּ

 

  ...עֹוף לֹא עֹופֵ 

  ...תֹף לֹא תֹופֵ 

 ...ָשַט  סוס לֹא

 ...ֶבֶרז לֹא ָנַט 

 ...חֹות לֹא ָרֲחפו ָרחֹור

ַשךְּ  ִלי ַלֲחלָֹהֶרגַ  ִנמְּ    ...ע בְּ

ָחלֹות ֺכָלן   ִכי ָכל ַהַהתְּ

ֲארו ִלי סֹו ִנשְּ  ...בְּ

 

ַסק ַטע... ִנַתק... ִנפְּ  ...ַהכֹל ִנקְּ

ֶשֶקט ָקם ֵמֵאין  ...ָכמֹוהו וְּ

ֶמה ָהָיה    ַרק ַרַעד ָקט –ִנדְּ

תֹהו ָהעֹוָלם חֹוֵזר לְּ  .וְּ

 

, רגע קבלת התורה במדרש הוא רגע של חרדת קודש. ביצירה

צר לא מתוך חרדת קודש אלא כתוצאה העולם נע לעומת זאת,

ה לרגע של יציפי ים. הארמז יוצר אצל הקוראהסדרים משיבוש

על ידי הניגוד, רושם רגע של קלקול.  מתרחשובמקומו  ,קודש

גם  –התוצאה בשני המקרים זהה עם זאת,  הקלקול מתעצם.

 במתן תורה וגם ביצירה העולם עובר תהליך של תיקון. 

 

 

 כ"א:-בתים כ'

ִמי ָאָשםלֹ   א ִאיש ָיַדע בְּ

ַרק ָהאֹוִתיֹות ֵאי   ָשם וְּ

ֶקֶרן ַהָזִוית  ,בְּ

  ֵהִבינו ִכי ֵתֵבל ֺכָלה

ֶשל ֶגֶמת בְּ   ,אֹות ַקָלה ִנפְּ

ֶשל ֵנ"א סֹוִפית  ...ֲאִפלו בְּ

 

ֵהי קו ָגבְּ   ָרִקיעַ -ָשתְּ

ִרטֹות   ָוָאֶרץ... ַהבְּ

ִלי ִניעַ  חֹוב בְּ דו ָברְּ   ָעמְּ

עוֵרי ִניֹות  ...נְּ

 

בתוך הכאוס שנוצר מבינות האותיות שהעולם אינו יכול 

להתקיים אלא אם כל אות ניצבת במקומה, בלי קשר לחוזקה או 

 לחשיבותה. 
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 כ"ח-כ"ב בתים: 'חלק ג

 עיון היצירה

 :כ"ה -בתים כ"ב

ִביָבה ַהַםֲחִריָשה   ָאז... ַבןְּ

ַהן ַהתֹוָהה וְּ   ֹוֶמֶרתוְּ

ֶפַת ִנשְּ    ע קֹול ִאָשהַמע לְּ

ָאה  ...זֹוֶזֶרתֶאל ַהגְּ  ֲאֶשר ָיצְּ

 

ָנה  ַבחוץ, בקֹול זֹוֵעף, ֶאל בְּ

ָרה: זֹוזְּ ִעיָמה ִהיא ִמן ַהגְּ  ִהרְּ

 יֹוֵסף? ,יֹוֵסף, ַמה ָשם ָקָרה

 

ָרה  – ...ופ"א סופית ֲאֶשר ָחסְּ

 ה... רָ  זְּ  חָ  ם  אֹ תְּ  ִנ 

 

ָרה ִעם בֶ   ֹוֵסףָרת יֹון נָחזְּ

 ֶשָאץ ִמן ֶהָחֵצר ָיֵחף.

מול התוהו ובוהו שנוצר בעולם נשמע קולה של אם הקוראת 

הקריאה  .""יֹוֵסף, ַמה ָשם ָקָרה יֹוֵסף?לבנה מן המרפסת: 

 לסדרו. –בית ואת העולם -מחזירה את האות לאלף אתהז

את  שיבבנה יוסף שהצליחה להמה ייחודה של קריאת האם ל  

ם? הקריאה של האם לבן מקפלת בתוכה סדרי בראשית על כנ

אהבת אם. מעשיה של האם מציגים דרך התנהלות בעולם 

בית. הבחירה בשם "יוסף" -השונה מדרכן של אותיות האלף

רומזת ליוסף המקראי. שם, הבן האהוב על אביו נדחה וגורש 

על ידי אחיו, נמכר לעבדות ולבסוף חזר לחייהם של אחיו 

 כמשנה למלך מצרים. 

כור של יוסף כאן מרמז שגורלה של הפ"א הסופית יהיה  האז

בית כתוצאה מהתעללותן של -כגורלו. אחרי שעזבה את האלף

היא תחזור כמנצחת. במקביל, הצעקה של האם  ,האותיות בה

 תו של  האירוע. חומרמוסיפה ממד של הומור השובר את 

 

כדאי  לתת את הדעת גם לחיבור שנוצר בין האות יוד )שפתחה 

". ףוסיהתעללות האותיות( לבין הפ"א סופית בתיבה "ב

ואין המילה  ,המילה כולה מחברת בין שתי האותיות הללו

 מתקיימת בלעדי האחת או האחרת.  
 :בית  כ"ו

ָבר קֹוָמה...וכְּ ָרה ֶאל מְּ  ָחזְּ

ֵמֶרֶדם  ַהכֹל ֵהִקיצו כְּ

ִאלו לֹא ֵארע ָדָבר כְּ  וְּ

ֶק  ִשיךְּ עֹוָלם כְּ  ֶדםִמָטד ִהמְּ

עֹוֵפף,  לְּ

תֹוֵפף,  לְּ

טֹף, ִלשְּ  וְּ

חֹץ, ִלרְּ  וְּ

 ִמןֹוף ַעד סֹוף...

 

 העולם חוזר לסדרו. החזרה לסדר מתבטאת גם במילים

 – ביצירה שקודם לכן לא היו שלמות וָשבו והופיעו שלמות

 לעופף, לתופף, ולשטוף, לרחוף. 
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 :כ"ח -כ"זבתים  

 סֹוִפית ֶשִםכָֹחהא "ופֵ 

ַעט ַהֵעץ ָבא,ַעל ָהעֹו  ָלם ִכמְּ

נוָעה, נֹוָחה, ִמיָמה, צְּ ָדה תְּ  ָעמְּ

ִאלו לֹ ַבע. אכְּ ָפה ִהיא ֶאצְּ  ָנקְּ

 

ָתה ֶאת ִניָה   שום אֹות לֹא עֹוד ָנצְּ

ִניָטה ַהקְּ ַנַסַחת...לְּ  , ֶאת ַהמְּ

ִביעַ -ֶשֵכן ָהָאֶלף  ֵבית ִהשְּ

 –ל ָהאֹוִתיֹות ַגם ַיַחד ֶאת כָ 

אֹ מות ַהִניל ָלהֶשלֹא ִלשְּ  ל ִאם דְּ

מות ַהֲחִסיָדה  אֹו ִאם ָלה דְּ

ִגיָזה ָחִליָלה ַהרְּ לֹא לְּ  וְּ

גֹ לֹא ִלפְּ בֹוָדה.וְּ  ַע ִבכְּ

 

 

 

נשארת  הפ"א הסופיתמתואר האיזון החדש שנוצר בעולם. 

להתגרות  עודהאותיות לא מעזות  , ובכל זאתתמימה וצנועה

אינה משיבה בה. היא אינה מנצלת את מעמדה החדש ו

מוכיחה שהיא  בעצםמלחמה לאויבותיה משכבר. בכך היא 

 טובה מהן. 

 

לא משום שהן שוב יש לשים לב שהאותיות אינן מתגרות בה 

הרב  הת מכוחואלא משום שהן מפחד ,אוהבות אותה יותר

משהו על -. מכך משתמעת אמירה פסימיתשהתגלה להן

ם הקושי של חברה להשתנות ולהכיל באמת את הפרטי

 תומחזק תמחדד היצירהשבה. עם זאת,   או השונים החלשים

ל בדרך שבה ואת העמדה כי כוחה של חברה מתבטא יותר מכ

 שבתוכה. ולשונים היא מתייחסת לחלשים 
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 ההוראה מהלכי

 הכנה לקראת מפגש עם היצירה

ם ממשלב אוצר מילישירה ובהכתובה בסגנון שהילדים אינם מורגלים בו, בשפה  עביצירה מכיוון שמדובר 

 .יש חשיבות רבה להכנה לקראת הקריאה. מוצעות להלן כמה אפשרויות לבחירת המורה ,גבוה

 שיקולים דידקטיים מהלכי הוראה ופעילויות לבחירה

 קשות מילים ופירוש של  המורה של הקדמה :ראשונה אפשרות

 בקווים ויספר יקדים שהמורה לפי הצורך, מוצע

 חלקו. או כולו, היצירה וכןת את כלליים

 כדי בטקסט מפתח מילות אפשר להקדים ולפרש

 :לדוגמה, היצירה תוכן הבנת את בהמשך להקל

 .ועוד גזוזטרה, חסודה, להתקלס

 של היצירה כי בכיתה ולומר להקדים אפשר

 מלשון ורחוקה מאוד יפה בעברית כתובה אלתרמן

 הילדים וגם מלשון הדיבור בימינו. של הדיבור

אל " כניסה"ה את להתאים כיצד ישקול מורהה

 את שיעודד באופן כיתתו, לרמת בהתאם היצירה

הקשיים    למרות ביצירה להתעניין התלמידים

 .ממילותיה חלק בהבנת 

 היצירה: העלאת השערות לפני קריאת שנייה אפשרות

 לגבי השערות להעלות התלמידים את יזמין המורה

 תהייה ולאחר ,הכותרת סמך על היצירה תוכן

 :  הראשון הבית גם את בפניהם יקרא ראשונית,

 , חֶֹפש ִמיֵמי ֶאָחד יֹום
יֹות ָפִרים ִבהְּ ֵטִלים ַהןְּ ֶקֶרן בְּ  ,ָזִוית בְּ

ִחילו  ָהאֹוִתיֹות ָכל ִהתְּ
ָגרֹות פֵ  ִמתְּ  .סֹוִפית א"בְּ

 
שמובא  המידע מה התלמידים עם יבדוק המורה

 את להתאים םאות יזמין מכן ולאחר, זה בבית

 .   להמשך השערותיהם

הכותרת "מעשה בפ"א סופית" מעוררת תהייה: מה 

יכול להיות  סיפור מעשה המתקשר לאות מתוך 

  בית?-האלף

סביר להניח שהתלמידים יתקשו לשער על מה 

על סמך הכותרת בלבד. שלב זה  ביצירה מדובר 

ייעשה בקצרה, שכן  המטרה איננה לכוון ל"תשובה 

ות ועניין בהמשך רנאלא לעורר סק ,נכונה"

הראשון מציג בפני הבית  לעומת הכותרת, הקריאה. 

 יםעתיד םותר על מה שהי מידע רב יםהקורא

ועל מי   תעסוק היצירהלקרוא. בבית זה מוצג במה 

מדובר בו  ונרמז הקונפליקט בין הפ"א הסופית 

 .לשאר האותיות
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 היצירהקריאת  

היצירה, בהן קריאה של המורה, האזנה למדיה, קריאה דמומה, קריאת יש דרכים שונות לפגוש את 

, אין לוותר על הקריאה הקולית, לפחות כך או אחרתהיצירה בשלמותה או קריאת היצירה בהדרגה. 

 פעמיים במהלך ההוראה. 

                הקריאה הקולית של יצירות ספרות היא דרך להעביר חוויה אסתטית ורגשית ולבטא

שאינם  פרשנות לטקסט. ההקראה בקול מאפשרת למורה המקריא להשתמש באמצעים

ה כמו לשוניים כמו תנועות גוף, הבעות פנים ובאמצעים המעניקים מוזיקליות ליציר

זין הטעמה, הנגנה, כדי לבטא את מרכזיותם של הקצב והמצלול ובכך לאפשר למא

 10.להבין משמעויות שונות ביצירה

 

 

                                                           
   .2000, הוצאת הקיבוץ המאוחד בני ברק: ,ספר התיבה המזמרת, סופית" א"בפ "מעשה נתן אלתרמן,           

9
  

 .75עמ' שם,   10
 
 
 

 דידקטיים שיקולים הלכי הוראה ופעילויות לבחירהמ

 

 קריאה קולית של המורה  

 ,המורה להדגיש כלובמהלך הקריאה י

מילים , תנועות גוףו באמצעות אינטונציה

ות להיות לא מובנות לתלמידים. אפשר לולשע

באיוריו בהסבר ולהיעזר  ללוות את הקריאה

 9.של דני קרמן

 

שהמורה יקרא את   חשוב ,יצירה כל בקריאת כמו

. מומחה קריאתהיצירה או שתושמע לתלמידים 

 הבנהב ייעתס ופרשנית מוטעמת מדויקת  קריאה

 ערכה את תדגיש ואף היצירה  של הראשונית

 . האסתטי

 יוודא שהמורה חשוב היצירה, של מורכבותה בשל

את  אכן מבינים שהתלמידים הקריאה במהלך

 מילים ביאורי ישלב הצורך הכתוב, ובמידת

 ולאפשר ההבנה את להקל כדי וביטויים

. חשוב העלילה התפתחות אחר לעקוב לתלמידים

 הנאהוב הקריאה רצףב יפגום לאשהדבר 

 .מהטקסט
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 אישית לתגובה זמנהה

  – תגובה ראשונית בטאל , חשוב לעודד את התלמידיםקריאת ספרות יפהמעורבות רגשית ב לטפחכדי 

 .שירבים רגשות ועמדות כלפי הדמויות והאירוע ,טעם אישי

 שיקולים דידקטיים מהלכי הוראה ופעילויות לבחירה

את התלמידים לתגובה אישית  יעודדהמורה 

 באמצעות שאלות כלליות כגון:

האם הייתם רוצים לשתף אותנו בתחושות, *    

מחשבות שהתעוררו בכם במהלך וברגשות ב

 ההאזנה?

 האתכם או העציב ההאם היצירה הצחיק * 

 אתכם?

א חן בעיניכם? האם הייתם רוצים מה מצ*    

לשתף אחרים במשהו שהתחברתם אליו 

 ביצירה?   

יות כלפי הפ"א תנה תגובות אמפיייתכן שתעל

או כעס כלפי שאר האותיות, ואולי יהיה מי  הסופית

הגבוהה.  השיתייחס להומור שביצירה או ללשונ

בשלב זה אין צורך לבקש מהתלמידים לבסס את 

אלא לאפשר הבעה חופשית של , דבריהם

 התרשמותם הראשונית.
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 סמויברובד הו גלויה רובדב היצירה הבנת

 לעתיםמהלך ההוראה יכלול התייחסות לרובד הגלוי, לרובד הסמוי וכן פרשנות ביקורתית של היצירה. 

א מסוים, . כאשר עוסקים בנושביניהםאין צורך להפריד  לעתיםכדאי לעסוק בכל אחד מהרבדים בנפרד ו

כגון התנהגות של אחד הגיבורים, אפשר להבינו ברובד הגלוי, להעמיק את הבנתו ברובד הסמוי ואף 

 . תוך כדי ניתוח פרשני להרחיב את הרעיונות

 שחזור העלילה .א

 שיקולים דידקטיים לבחירה ופעילויות הוראה מהלכי

 

מוצעות שתי אפשרויות לשחזור העלילה ולהבנת 

 וי:היצירה ברובד הגל

 שחזור העלילה בעזרת שאלות ותשובות  .1

 הם האם התלמידים עם בררי המורה

 שאלות ואגב כך יציג היצירה את מבינים

 המתעוררת הבעיה מה? מסופר מי על כגון:

א "פ את האותיות האשימו במה? יצירהב

 ?נפתרה הבעיה וכיצד האם? סופית

יסרטט  המורה והתשובות השאלות בעזרת

 התפתחות של זרימה תרשים הלוח על

  .(4 בנספח הדוגמ ראו) העלילה

  חלקים לשלושה היצירה חלוקת.  2

 להיעשות יכולההוראת היצירה בחלקים 

 תנּולשֹו מענה כדי  לתת דרכים בכמה

 :בכיתה

 לשלושה היצירה  את יחלקו התלמידים 

 . חלק לכל שם יתאימוו עיקריים חלקים

 תמחולק היצירה את  יקבלו התלמידים 

 שם להתאים ויתבקשו חלקים לשלושה

 .תוכנו פי על חלק לכל

 והם כותרות שלוש יוצגו לתלמידים 

 .היצירה את לפיהן יחלקו

 חלקי שלושת את יקבלו התלמידים 

 המתאימות בכותרות מלווים היצירה

 בתוך היצירה פרט למצוא ויתבקשו

 חלק.  בכל לכותרת המתאים

 

ב חשו  בשל מורכבות היצירה ובשל אורכה

שהתלמידים אכן הבינו  וודאבשלב ראשון ל

את היצירה כולה ברובד הגלוי שלה. לשם כך 

במהלך השחזור בדוק וליש לשחזר את העלילה 

 מובנות. אכן שהמילים הקשות 

אפשר לבחור  בשתי האפשרויות המוצעות 

כאן, או באחת מהן בהתאם לרמת התיווך 

 :כמפורט להלן ,תהיהנדרשת בכ

בות לשאלות המורה ובניית חיפוש התשו .  1

 עם התלמידיםבמשותף  תרשים זרימה

אשר קריאה  מונחית וממוקדת מזמנים 

תמונה שלמה  תסייע לתלמידים להבנות

 של העלילה.

לשלושה חלקים מקלה  היצירהחלוקת  . 2

ברובד הגלוי. על שלושת חלקי  ההבנתאת 

יצירה "מעשה ב  עיון  :ראו בפרק היצירה

  בפ"א סופית".

הדרכים המוצעות מאפשרות עיסוק         

אם  בהכללות בדרגות קושי שונות, בין

נדרשו להציע כותרת בעצמם התלמידים 

 ובין אם התבקשו להתאים כותרת קיימת. 
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 :ראשון( )חלק דוגמה

 "א סופית"פב האותיות התעללות": הכותרת

 כולן כל החלו": יצירהה מתוך מתאים פרט

 "להתקלס סופית א'בפ ץ"זשר ועד י"מאהו

 '(.ג בית)

 

ישחזרו  חלקיםשלושה ל החלוקה לאחר

 כדי חלק כל של תוכנו את והמורה התלמידים

 .שלם עלילה רצף ליצור

  – דיון מעמיק ביצירה .ב

 יהאלביחסן של  האותיות שינוי הוסופית  א"פשל  דמותה

אל כך תתאפשר חזרה  ציטוט מתאים.ב ומלוותהתלמידים תהיינה מעוגנות בטקסט שתשובות  רצוי

 .והיכרות קרובה יותר עם לשון השיר יצירהה

 שיקולים דידקטיים לבחירה ופעילויות הוראה מהלכי

 היצירהבתחילת  פ"א סופיתיחסן של האותיות ל

  תוצג על הלוח או על מסך  פ"א סופיתהאות

 לנגד עיני התלמידים. 

  את  היצירההתלמידים יתבקשו לקרוא מתוך

 האותיותשאר האופן שבו תיארו אותה 

תואר ובפעלים בשמות  עצם, ולהתמקד בשמות

מילים לקבץ כדאי . בעלי קונוטציה שלילית

 יודעים מהאלה על הלוח ולוודא שהתלמידים 

 פירושן. 

  פ"א אפשר להציע לתלמידים לצייר את האות

או  ,ו אותהכפי שהאותיות תיאר סופית

 .להתבונן באיוריו של הצייר דני קרמן

ובאיורים דים מילתהבאיורים של  התבוננותה

האופן המעליב שבו  מחיש אתתשל דני קרמן 

את ו הפ"א הסופיתראו האותיות את 

 .לחיצוניותההמוגזמת התייחסותן 

 

התלמידים להכללה כי המראה  וביל אתיהמורה 

האותיות של  ןהתייחסותכיוון את שהחיצוני הוא 

 הסופית. א"לפ

ד לעורר את תשומת לבם של התלמידים וחשוב מא

כדאי לשים לב לבחירות הסגנוניות של המשורר. 

לאירוניה שנוצרת עקב השימוש בניגודיות )כגון 

"היוד ( או בלשון סגי נהור )כגון "עוקם לתפארת"

מילות התואר, הפעלים ושמות (. החסודה"

אפשרים לקורא לא מהמשורר הפעולה שבהם בחר 

רק לסרטט בדמיונו את דמותה של פ"א סופית, 

 –אלא גם ללמוד על דמותן של האותיות האחרות 

  שהרי לשונן מעידה על אופיין.
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  הפ"א הסופיתתגובתה של 

 תגובה בסופית א "הדיון יעסוק ברגשותיה של פ

ובהתבוננות שיפוטית על התנהגות לעלבונות אלה 

 כגון: האותיות בעזרת שאלות 

 המה היית מרגיש ,אילו היית אחת האותיות/ 

 ?ת/כיצד היית נוהגו

 לעלבונות א סופית"פשל  מה הייתה תגובתה ? 

 א "פאלו תיאורים ביצירה מעידים על כך ש

 סבלה?  סופית

 

  

  א סופית"פרגשותיה של בהדיון בחלק זה יתמקד ,

שנוצר בעולם בעקבות  בהחלטתה לפרוש ובכאוס

 . בית-מהאלףיציאתה 

  הכאוס מדגיש את חשיבותה של האות כחלק

בית, גם אם אינה מופיעה אף פעם בראש -מהאלף

 אלא תמיד בסופה, אחרונה. ,מילה

 הרחבההרגשות של פ"א סופית אינם מתוארים ב,  

סבלה. כאן יש מקום להשלים את ב שכתּואם כי 

ם לשער מה הרגישה, הפער ולהזמין את התלמידי

זאת על סמך ניסיון מה חשבה. הם ודאי יעשו 

החיים שלהם: על סמך חוויותיהם האישיות 

במצבים דומים, על סמך חוויות של אחרים שהיו 

עדים להן, וכן על סמך יצירות ספרות וקולנוע 

בה באמצעות הניסיון להבין לל   בספרים ובמדיה.

ישתדל של פ"א סופית המושפלת והמבודדת 

 ת.המורה לעורר את הרגישות למצוקתו של הזול

 

 פ"א סופיתתגובתו של העולם להיעלמותה של 
 
 שימוש בסימנים לשוניים  .8

 פ"א סופיתאלתרמן בוחר לבטא את חסרונה של 

 מנים לשוניים כגון:יבעולם באמצעות ס

  לא עוד נטפו נטו..."מילים משובשות"().   

 בסימן הפיסוק שלוש נקודות כדי  שימוש

את המתואר ם בדמיונ מוישלי יםשהקורא

  .(רקיע /וארץ... "-"שתקו גבהי) יצירהב

מופיעים ם בהש ביצירההתלמידים יסמנו מקומות 

כך יעמדו על  אגבהשיבושים הלשוניים הללו ו

  תפקידן של שלוש הנקודות.

 

 

 

: הכול היצירהמתבטא הרעיון של בבית זה 

 .השלם ביצירת הפרט חשיבות

  יש לשים לב לדרך שבה אלתרמן מעצב את הכאוס

מילים : א סופית"פבעת חסרונה של בעולם 

 משובשות, ריבוי פעלים, תשתית מדרשית. 

 

 

 

 

 
 

לכל  – המשללהמחיש את היא מטרת הפעילות 

, בלעדיה אין המילה ביצירת מילה אות חשיבות

. תובנה זו היא בסיס שעליו שלמה ואינה מובנת

חשיבותו  – הנמשלאפשר יהיה בהמשך לדבר על 

 .תו להותרומשל כל פרט בחברה 

 

 

 אות של חסרונה להמחשת :נוספת תפשרוא

ציע יהמורה הכתוב,  ובהבנה של  בקריאה

תוך  ביצירהאת הבית הראשון  תלמידים לקרואל

 שכיחות האותיות ה)תו או  מם יותהשמטת האות

  (. בבית זה
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תוך  בית כולו תלמיד אחד יקרא את האפשר ש

 החבר המאזין  , והשמטת אחת האותיות

מה הבין מן  ויאמרהבין מה השתבש לינסה 

 הטקסט והאם נעמה לו ההאזנה.  

 

  ארמזב . שימוש2

 פ"א סופיתאת חסרונה של ה מבטאאלתרמן 

-הר על  מעמדלמדרש  ארמז באמצעותגם בעולם 

  .(ט ,כטשמות רבה ) סיני

 כתוב:   יצירהב 
  ...עֹוף לֹא עֹופֵ "

  ...תֹף לֹא תֹופֵ 

  ...סוס לֹא ָשַט 

  ...ֶרז לֹא ָנַט בֶ 

  ...חֹות לֹא ָרֲחפו ָרחֹור

ִלי ַלֲחלֹ ַשךְּ ָהֶרֵגע בְּ  " ...ִנמְּ
 

 עם השוואה לערוך התלמידים את יזמין המורה
 :כגון שאלות וישאל ( 2)נספח  המדרש

 במדרש ומה גרם לה  מה גרם לעצירת העולם
 ?בשיר

 האווירה מת בשיר לעו המתוארת וירהומהי הא

  ?במדרש המתוארת 

 

 אפשר לארגן את ההשוואה בתוך טבלה כמוצע 

        להלן: 

 

 
 

 השיר
 

 המדרש

מה גרם לעצירת 
 העולם?

  

 וירהומהי הא
  ?שנוצרה

  

 

חשוב לשים לב לדמיון במבנים הלשוניים אשר 

 בעזרתו המשורר מפנה את הקוראים אל המדרש.

יתייחס המדרש  לבין יצירההשוואה בין הכתוב בב

 ביןבין האווירה בארמז לשהמורה להבדל 

בין הקדושה שאו להבדל  ,יצירהאווירה בה

  .יצירהקלקול בה ביןבמקרא ל

טבלת ג תוצכיצד המורה יפעיל שיקול דעת 

בחור תה. תלמידים חזקים יוכלו ליבכ ההשוואה

קבלו יתלמידים יתר הבעצמם את התבחינים בעוד 

ימלאו את פרטי רק את הטבלה עם התבחינים ו

 .ההשוואה
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 לעולם א סופית"פ  של חזרתה

 
 פ"א סופית מדוע לשער מהתלמידים יבקש המורה 

 .לבנהקראה  םלאחר שהא   דווקא חזרה לעולם

         

  

  

  

  
 

 
 
 

בית -לאלף א סופית"פה ה שללחזרת הסיבה
  .במפורש יצירהב מצוינת אינה עכשיו דווקא

ת השערות להעלו המורה מזמין את התלמידים
הסיבות לחזרתה מיד לאחר שהאם קראה  על

 :, למשללבנה

 הבינה את חשיבותה בעולם. סופיתהפ"א ה 

  אהבת אם לבנה מתקנת את הפגם שנוצר
 בעולם.

 הביתה,  קריאת האם מבטאת את החזרה
 .חזרה לשגרהה

  שהתחילה את ודהאות י יוסףבשם ,
מילה יוצרות  פ"א סופיתהמריבה, והאות 

.אחת שלמה
11 

 

 אם האותיות למדויערוך דיון בשאלה ה המורה

יוזמנו להביע את דעתם התלמידים  .את הלקח

 .בהסתמך על הכתוב

 

הלקח על משמעית -עולה אמירה דו יצירהמתוך ה

כי תבל  "...שהאותיות למדו. מצד אחד הן הבינו 

. מצד שני, לא כולה נפגמת בשל אות קלה..."

שהן  אלא, למדו את הלקחנאמר במפורש שהן 

 בית.-האלףנאלצו לשמוע בקולו של 

 

                                                           
11

הקבלה בין דמותו  צרהמשורר יו :(2קשורה אף היא בארמז הנשען על תשתית מקראית )ראו נספח  פרשנות אפשרית נוספת   
 סופית חוזרת כמנצחת. הכמו יוסף, גם הפ"א . סופיתה, כאח דחוי, לבין הפ"א המקראי של יוסף
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 היצירהבעקבות  לביטוי יצירתיו לעיבוד אישיהזמנה 
 

כדי לפתח הבנה ספרותית ולהעמיק את המשמעות האישית, חשוב לאפשר לתלמידים לבטא את העיבוד 

כל דרך הרגשי והקוגניטיבי שלהם ליצירה באמצעות דיון, כתיבה, קריאת יצירה נוספת, מבע אמנותי, או 

 על ולעמוד היצירה של המסרים את לסכם חשוב זה בשלב .ביטוי אחרת המתאימה לתלמידים ולמורה

 . התלמידים לחיי שלהם הרלוונטיות

 שיקולים דידקטיים מהלכי הוראה ופעילויות לבחירה

 
הרחבת משמעותה של היצירה באמצעות דיון 

 בסוגיות הקשורות לעולם הקוראים
 

סוגיות מרכזיות העולות מן יביא לדיון  המורה

היצירה שיש להן זיקה לעולמם של הקוראים, 

 כגון: 

 היצירה  מזכירה/מציגה בחיינו אירוע איזה? 

  א "פ האות איזה סוג של אנשים מייצגת

 ?סופית

 שאר  מייצגות  איזה סוג של אנשים

 ? האותיות

 של היצירה העיקריים מסריה מהם? 

או  אפשר לקיים את הדיון במליאת הכיתה
 בקבוצות.

 
 בין וציון הקשר פתגמים משימה בכתב: קריאת

  היצירה לבין הפתגם
 דוגמאות:       

 "שעמום והשעמום  לידי מביאה הבטלה

 )כתובות, דף נ"ט ע"ב(. "מביא לידי חטא

  חוסר מעש מביא לשעמום המוביל

 אלימות ,כגון מריבות שליליות להתנהגויות

 ופיזית.  מילולית

 בו שיש במה אלא ןבקנק תסתכל "אל "

 מתוך לא האחר היחס אל  .(כז', ד אבות)

 הוא שמוביל לעתים אמתית אתו היכרות

 . לפסילתו

 "איש להיות השתדל אנשים שאין במקום"      

במקום שבו החברה אינה מגלה . (י, ב אבות)

התנהגות אנושית, על הפרט  לגלות רגישות 

 

 

 

הספרות מאפשרת לנו לגעת בסוגיות רגישות 

בדרך עקיפה, באמצעות העיסוק בגיבורים 

 א סופית" מזמן"שביצירה. השיר "מעשה בפ

ערכית -בעיה חברתית עם התמודדות

אופיינית לחברת הילדים: תיוג תלמידים 

 בלים". מקו-כ"מקובלים" או "לא

במהלך הדיון ביצירה מתאפשר למורה לחנך 

לערכים של אמפתיה וקבלה מבלי להטיף 

עלול לעורר הלתלמידים באופן ישיר 

 התנגדות.
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אף אחת מהאותיות לא נהגה  ואנושיות.

כעדר. אף  התנהגו הפתגם. האותיותכמאמר 

אחת מהן לא הפעילה ביקורת ולא יצאה נגד 

 .א סופית"פ היחס השלילי כלפי

 

האותיות תובעות לדין  שבו ציבורי עריכת משפט

  על כך שחוללה תוהו ובוהו בעולם א סופית"את פ

יש להכין את המשפט עם התלמידים מראש, לפני 

ית הטיעונים הביצוע בפועל, ולהנחות אותם בבני

 ובהבאת ההוכחות מן השיר. 

פה -מומלץ שההכנה למשפט תיעשה בדיון בעל

בקבוצות. לאחר מכן ייכתבו הטיעונים. לאחר 

הנחיה ובקרה של המורה, בעלי התפקידים יתכוננו 

פה במסגרת ההדמיה של המשפט. שאר -לדיון בעל

התלמידים, אשר ישמשו קהל, יתכוננו לתת משוב 

י תבחינים שיוגדרו מראש, ובהם למתדיינים על פ

 אופן הדיבור ותרבות הדיון.

 

 

 

 

 

המשפט מאפשר לעסוק שוב בערכים החברתיים 

א "העולים מן היצירה, אך בדרך אחרת:  כאשר פ

ה, לספר סופית מתגוננת, זו הזדמנות לדבר בשמ

את כאבה, לתאר את המקום שאליו נדחקה שלא 

 בטובתה. 

 

המשפט הוא הזדמנות לצאת מן היצירה להוראה 

פה ובכתב . כאן יובלט גם -של טקסט טיעוני בעל

 הקשר בין האופנות הדבורה לאופנות הכתובה. 

 

 

 

  הלמידה הערכת

תהליכי ההערכה, ביטוי אישי ופרשנות כדי לשמר את הייחודיות של עולם השיח הספרותי, יש לזמן, גם ב

  .הנלמד על יצירה אחרתליישם את או  ,ייחודית. אפשר לבצע את ההערכה על יצירה שכבר נלמדה בכיתה

ככלי בה ולהשתמש  , להוסיף לה מחווןעיבוד האישישלב האפשר לבחור את אחת מהמשימות המופיעות ב

 .הערכה
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 8נספח 

 

 12(למורה מידע) היוצר על

היותו  מלבד. ישראל שבמשוררי ( הוא מהדגולים1970-1910) אלתרמןנתן 

 . בעיתון טור ובעל מתרגם, מחזאי גם היה משורר

 עם התגורר. 1925-ב משפחתו עם לארץ ועלה, פולין, בוורשה נולד

 ."הרצליה גימנסיה"ב ולמד אביב בתל משפחתו

        ור ראה א בחוץ כוכבים הראשון וספרו, 1931 מאז התפרסמו שיריו

 . 1938-ב

 גם שהיו בתי שיר דברו הארץ בעיתוניםבקביעות  כתב 1934 משנת

 בקבוצת הבולטים מהמשוררים היה. במיטבה מחורזת פובליציסטיקה

 מחברות" משוררי קבוצת עם נמנה 1940-ומ, שלונסקיות בראש" יחדיו"

 . זמורה ישראל של" לספרות

. הזמן מאורעות על המגיבה אקטואלית ושירה לירית ירהש: חטיבות לשתי נחלקת אלתרמן של שירתו

 וליוו דבר בעיתון לשבוע אחת שהתפרסמו", השביעי הטור" בשירי ביטויה את מצאה האקטואלית השירה

 הטור" במסגרת(. 1967) הימים ששת מלחמת ועד המדינה הקמת דרך, ההעפלה מתקופת בארץ היישוב את

 . גוריון בן כדברי ,"האומה מצפון"ל והיה פגמיםו עוולות על אלתרמן התריע "השביעי

. יהגות בממד גם כמו, כובשת במוזיקליות, לשוני בברק, מפתיעים בדימויים מצטיינת הלירית שירתו

 .ישראל פרס לו הוענק 1968 בשנת. עצומה הייתה הבאיםהדורות  ועל דורו בני על השפעתו

 ממניחי היה הוא". המטאטא" הסאטירי לתאטרון ופזמונים לילדים יצירות אלתרמן כתב שירים לצד

גם  הוא .(ועוד, "כלניות", "משהו בה יש זאת בכל") הולחנו מפזמוניו ועשרות, הארצישראלי לפזמון היסוד

 .העברית הספרות שידעה והפוריים הטובים המתרגמים אחד והיה חזותחיבר מ

 יבין לא שילד, רעיונות מלאי, תוחכמיםמ שירים הם אלה. למבוגרים גם מיועדים לילדים שכתב השירים

א "פב מעשה" ביצירה גם כך. הנסתרת משמעותם מלוא על לעמוד יכולים המבוגרים רק. במלואם אותם

 ".סופית

                                                           
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00400.php :   ת העברית החדשהלקסיקון הספרומתוך     12

 

http://www.alterman.org.il/ ומתוך האתר של נתן אלתרמן:                             

 

 

http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00400.php
http://www.alterman.org.il/
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 פונדק והמחזה השביעי הטור שירי, היונה עיר, עניים שמחת, בחוץ כוכבים: החשובים ספריו בין

 . הרוחות

 החולה) מוליירמאת  ,(העליזות זורדוינ נשי ,אותלו) קספירייש אתמ מחזות למצוא ניתן תרגומיו בין

 אנגליות בלדות ה שלאסופ תרגם כן כמו .(פדרה) ַרסין ומאת (ואן'ז דון, הקמצן, טרטיף, המדומה

 .  וסקוטיות
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 2נספח 

 

 (למורה הרחבה) "מעשה בפ"א סופית" ביצירה האמנותיים האמצעים

 ולהקנות להעשיר, תם של התלמידיםנהבאת  לקדם נועדה ירהביצ האמנותיים לאמצעים ההתייחסות

 :מקיפה אסתטית חוויה

 בפרט ילדיםלו בכלל האדםבני ל בדומה ופועלות מדברות האותיות – האנשה. 

 וזרימה דינמיות יוצרים המרובים הפעלים – פעלים ריבוי. 

 המילה רה עליש חז ביצירה. שורותה בראשי ברציפות החוזרים ביטוי או מילה – אנאפורה 

 לשקף כדי וזאת ,אומרות אותיות אלו לציין מבלי ,בתחילתם של ארבעה בתים רצופים " אמרו"

 . זרםב ההליכה את

 מנעול-נועלת, סובל-סבלן, טובל-טבלן: משפחה מאותה במילים שימושעל ידי  – מילים משחקי ,

 .חסידה-חסודה

 נטו נטפו עוד לא" :כגון ,פערים  םלהשלי יםלקורא הקורא)...(  נקודות בשלוש מרובה שימוש"...  ,

 בסביבה...אז", ..."פיות פעורי/ ניע בלי ברחוב עמדו"", הבריות... וארץ/ רקיע-גבהי שתקו"

 ...."חזרה פתאום", "המחרישה

  ארמזים מקראיים 

 

 הסבר התשתית יצירההארמז ב

  ָאְמָרה ַהיֹו"ד ַהֲחסּוָדה"

יָדה'   – ָאחּוד ָלֶכן ח 

ָקָפה ִמֵןֶפר וִמגְּ  ִמיִהי זֹו  ִוילַהִמשְּ

יָדה אֲ  ... יא ֲחס  י ַרְגָלּה ה  ָבל ַעל ּפ 

י ַאָּפּה  יל –על ּפ  יא ּפ    ".ה 

 

 

ְשָקָפה ְכמֹו ָשַחר י זֹאת ַהמ  ָיָפה  "מ 

)שיר ַכְלָבָנה ָבָרה ַכַחָםה" 

 .השירים ו, י(

 

 מדגיש השירים-משיר ארמזה

 על א סופית"פה של הורעכי  את

 הידי חידוד הפער בין המראה של

במקור  הרעיה של הייופי לבין

 .המקראי
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 הסבר התשתית יצירההארמז ב

ף,"  ֶאל ְבָנה ַבחּוץ, בקֹול זֹוע 

ן ַהְגזֹוזְ  יא מ  יָמה ה  ְרע   ָרה:טה 

ף ף, ַמה ָשם ָקָרה יֹוס  ..ָחְזָרה .?יֹוס 

ם  ר  ֵבן נַֹרת יֹוֵסףע  ן ֶהָחצ  ֶשָאץ מ 

ף  ."ָיח 

 

ביטוי הוא "בן פורת יוסף" 

 :ו יוסףלבנ הלקוח מברכת יעקב

י ן ּפָֹרת ֲעל  ף ב  ן ּפָֹרת יֹוס  ן -"ב  ָעי 

י  שּור; ַוְיָמְרֺרהּו-ָבנֹות ָצֲעָדה ֲעל 

ים; צ  י ח  ְשְטֺמהּו ַבֲעל   ָורֹבּו ַוי 

יָתן ַקְשתֹו ַוָיפֹּזּו ֶשב ְבא  י ַות   ְזרֹע 

יר יַ  י ֲאב  יד  ָשם רֹעֶ ָיָדיו מ  ה ֲעקֹב מ 

ל ְשָרא   (בראשית מט, כב) "ֶאֶבן י 

 

, המקראי יוסףל מתקיים קישור

 במהרה הפךשו שהאחים דחוהו

למשנה למלך מצרים, לבין 

שנדחתה  א סופית,"פסיפורה של 

האותיות ובסופו של שאר על ידי 

 .חזרה כמנצחת יצירהה

י  ים כ  ם ַגם ַנְסכ   ֶשֶקרָאְמרּו: "א 

ִפי ַהתַֹארַהֵחן וְּ  א יְּ ! אְֹפיהָ  ַדיֹו ָשוְּ

ְשאּות ֺדְגָמה נ  ת   – ֺמְבֶהֶקת ְלה 

 ".ָכמֹוהָ -ֶשאין

ָש  " י: א  ן, ְוֶהֶבל ַהיֹפ  ה ֶשֶקר ַהח 

ְרַאת ְתַהָלל-י  יא ת   .ְיהָוה, ה 

יַהְללּו-ְתנּו לא י ָיֶדיָה; ו  ְּפר  ָה ָלּה, מ 

ים ַמֲעֶשיהָ  -)משלי לא , ל " ַבְשָער 

 .לא(

בין אשת החיל  יוצר פער הארמז 

שאין  ,פ"א סופיתבין ממשלי ל

פי. על ידי כך לה לא יופי ולא או

א "פמודגשת עליבותה של ה

 .סופית

 עֹוף לֹא עֹוֵפ... "

 תֹף לֹא תֹוֵפ... 

 סוס לֹא ָשַט... 

 ֶבֶרז לֹא ָנַט... 

  חֹות לֹא ָרֲחפו ָרחֹ...ור

י ַלחֲ  ְמַשְך ָהֶרג ע ְבל   לֹ... נ 

י ָכל ַהַהְתָחלֹות ֺכָלן   כ 

ִלי סֹו...  ֲארו בְּ  ִנשְּ

 

ְפַסק...  ַתק... נ  ְקַטע... נ   ַהכֹל נ 

ין ָכמֹוהּו...  א   ְוֶשֶקט ָקם מ 

ְדֶמה ָהָיה   ַרק ַרַעד ָקט  –נ 

 ."ְוָהעֹוָלם חֹוז ר ְלתֹהּו

: יוחנן' ר בשם, אבהו רבי "אמר
 , התורה את ה"הקב כשנתן

 , צווח אל צפור

 , פרח לא עוף

 , געה לא שור

 , עפו לא אופנים

 , קדוש קדוש אמרו לא שרפים

 , נזדעזע לא הים

 . דברו לא הבריות

 . ומחריש שותק העולם אלא

אלהיך"  ' ה אנכי: הקול ויצא
 (ט ,כטרבה  )שמות

 

  –את  הארמז   מדגיש

 ותו של הרגע שבו חשיב

עזבה את  א סופית"פ

 .העולם

  סיני הר מעמד בין ניגודה, 

 שותףהיה  הטבע שבו

 הכאוס לבין ,תורה מתןב

 אחרי בטבע שמתחולל

 את עוזבת א סופית"פש

 . בית-האלף

 המדרש בין הקבלהה 

  בשניהם כי, יצירהל

 .תיקון עובר העולם
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 3נספח 

 

 (למורה) זרימה תרשים

  ישאל דת הצורך שחזור העלילה. במישעשויות לסייע למורה בשאלות מרכזיות בתרשים מופיעות

 המורה שאלות נוספות.

 תשובות אפשריות מופיעות בסוגריים.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 באיזה אופן מתגרות האותיות בפ"א הסופית?

 )הן נתפסות למראה החיצוני שלה: לועגות ומתבדחות על חשבונה(

 כיצד מגיבות האותיות על חזרתה של הפ"א הסופית?

 בית לא להתגרות יותר בפ"א הסופית(-ע"י האלף )האותיות מוזהרות

 כיצד התחיל סיפור המעשה? או: מה עושות האותיות באחד מימי החופש?

 )האותיות מתגרות בפ"א הסופית(

 כיצד שב על כנו הסדר בעולם?

 )הפ"א הסופית חוזרת אתל מקומה עם קריאת האם לבנה יוסף והעולם חוזר לשגרה(

 ת להתנהגות האותיות כלפיה?כיצד מגיבה הפ"א הסופי

 בית(-)הפ"א הסופית יוצאת מאותיות האלף

 בית?-למה גורמת יציאת הפ"א הסופית מאותיות האלף

 )"כאילו איזה בורג נשלף מן העולם...". היעדר הפ"א הסופית פוגם בסדר העולמי(

 לאיזו תובנה מגיעות האותיות בעקבות הכאוס בעולם?

 בעולם נגרם בשל העדר הפ"א הסופית()האותיות מבינות כי הכאוס 
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 (לתלמיד) זרימה תרשים

 

 

 

 

 



  

32 

 
 

 

 

 הזמנה ל"מסלולים ספרותיים"

מעשה קריאת יצירות נוספות העוסקות ביחס לשונה, כגון: "סבתא סורגת" מאת אורי אורלב, " .1

 . בחיריק קטן" מאת נתן אלתרמן, "הברווזון המכוער" מאת ה"כ אנדרסן

קריאת יצירות נוספות מאת נתן אלתרמן כגון: "הגדי מן ההגדה", "הופעת הלצים", "זה היה  . 2

 בחנוכה".

                                        

                                      

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                 

   

 

 

 

 4נספח 

מעשה בפ"א 

 סופית

הברווזון 

 המכוער

סבתא 

 סורגת

 


