
 

 

  להשאיר / שלמה טנאי

 בלונדר רות

 

הכותרת של השיר "להשאיר" מעוררת צפייה בקורא שהשיר יפרט מה להשאיר. אלא שצפייה זו 

" ובעקבותיה פירוט מה לא ים של השיר הדובר פותח במילה "לאאינה מתממשת. בשלוש הבת

ת במצבים השתיקה היא תכונה מתבקש -לעשות. מתוך ה'לא' ניתן להבין את משמעות השיר 

 מסוימים.

 

 :משימות

רשים והשתיקה כהתנהגות ראויה ממחיש המשורר בהקבלות לעץ  ה"משאיר ש את .1

 ולאלוהים ה"משאיר יקומים מעבר למכאובי הדעת". באפלה"

 

 במשמעות המטאפורית של הקבלות אלו.  נדון

 . הרב אליעזר אלטשולר )מתוך: אתר "כיפה"(חכמנו אמרו: "סייג לחוכמה שתיקה"   .2

"יש הרבה מאד פירושים וכולם נכונים. המקור הוא במשנה, מסכת אבות פרק א',  מפרש:

)=גדר( לחכמה, כלומר אם אתה רוצה להחכים,  ואולי הפרוש הפשוט ביותר הוא שסייג

 ".אל תהיה מהמתפרצים לדבר, שמע קודם את מה שיש לאחרים לומר

 

  לשיר?"סייג לחוכמה שתיקה" אמירה האיך מתקשרת 

 ,שמצאו חן בעיניהם ציטוטיםתלמידים יבחרו . במאגר ציטוטים הקשורים לשתיקה ייןנע .3

ם המה יש ל עלו מסכימים הםעם מה ויביעו דעתכם עליהם ) משמעותם יסבירו

  ?(.הסתייגות

 

 Padletאו  Linoit דוגמתח שיתופי כללו העלואת הציטוט הנבחר 

 

"לא לומר את הכל"? מתי נכון לשתוק ומתי לא שיר בנכונים דברי הפתיחה האם בכל מצב  .4

 .םהדוגמאות לדבריתלמידים יציגו  לשתוק? נכון

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
http://ecat.education.gov.il/linoit
http://ecat.education.gov.il/padlet


 

 

 .'שתיקה'יוצרים שרים על נשמע  .5

 

 לחן וקליפ  -בא מן השתיקה / קובי אפללו  |  קובי אפללו, מילות השיר / השתיקהן בא מ

מרית אור, בביצוע ואולי אותה שתיקה / ש|  ואולי אותה שתיקה / שמרית אור, מילות השיר

  יהורם גאון

 ?אליהם מתקשרת השתיקה ,המוזכרים בשירים אלו ,מהם המצבים

 

תלמידים מספרים על חוויותיהם בהקשר לשתיקה. מתי העדיפו שתיקה? שיחת סיכום:  .6

 האם יצאו נשכרים או נפסדים מכך? 

 באלו מצבים אמרו ובטאו מחשבותיהם ורגשותיהם, ומצאו שנהגו נכון? 

השתיקה בחיים האישיים ובמצבים חברתיים ואף  או אינה ראויהמצבים ראויה באלו 

 ? ועוד יותר של התקשורת רחבים במעגלים

והעלו ללוח שיתופי משפט הסבר  הוסיפום שתיקה, כתמונה שמייצגת בעיניחפשו ברשת  .7

 Padletאו  Linoit דוגמתכ

 

ולגרסה נוספת שהולחנה  של טנאי "להשאיר" שהולחן על ידי יפעת שחרלשיר האזינו  .8

 .  להקה בקבוצת הפייסבוק " שירים שכתבו אחרים"ומשורת על ידי 

 

 חוו דעתכם והתרשמותכם על הביצועים ובאיזו מידה תואמים הלחנים את מילות השיר.

 

הכינו קליפ לשיר. מצאו תמונות מתאימות ברשת והוסיפו את מילות השיר. היעזרו  .9

 מגיסטואו  ויוה וידאו דוגמתבאפליקציה כ

  

 

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=3706&wrkid=17778
http://www.youtube.com/watch?v=aSSKPZBbVe8
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=2072&wrkid=1294
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=2072&wrkid=1294
https://www.youtube.com/watch?v=St6A4acH3_Q
https://www.youtube.com/watch?v=St6A4acH3_Q
http://ecat.education.gov.il/linoit
http://ecat.education.gov.il/padlet
https://www.youtube.com/watch?v=VNMi34qADCQ
https://www.facebook.com/odesofothers/videos/1123485644368961/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=iw
https://www.magisto.com/

