כיתה יא3-
שיעור ספרות
בין בחינת מתכונת לבחינת הבגרות
שוב נרתמנו לבדוק את מצב המוזה.
המוזה התרגלה לנוכחותנו ושיתפה פעולה.
מה הוציא התת -מודע?
הרבה אלוזיות
לא מעט
פסיחות
ושני שירים:

ַּדַאוִין ֶׁשל ִשיר

מה /ירום חזן ,עמרי ליבנה
ִמ ְל ָח ָ

ָשים ְב ָר ָמה ֶׁשל ִנ ְדנּוד
ִה ְמ ִציאּו ֲאנ ִ
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 /גילי פררה -בלומברג וחברים

ַדַאוִין ֶשל ִשיר

מה /ירום חזן ,עמרי ליבנה (יא)3-
ִמ ְל ָח ָ

יֹומ ִים.
ַת ִחיל ְבעֹוד ַ
ִל ְתנֹס ֶאת ָהרֹאש ִל ְקנֹץ ַל ַם ִיםָ ,הע ֶֹצר י ְ
ַחזֹר.
אּולי לֹא נ ְ
ֵל ְך ַ
ָכל ֶא ָחד ָיכֹל ִל ְהיֹות ַה ָבא ַבּתֹורִ ,אם נ ֵ
הֹודיעּו ָב ִעיר
בֹואי ֵבית ֶל ֶחם ִב ְת ִח ַלת ַה ָק ִצירַ ,ה ָב ִנים ָשבּו ַה ַב ְי ָתה ִ
ִ
ֲבד.
אֹונים ְב ִדיע ַ
ֺלנּו ְג ִ
ִנ ִןינּו ֶח ְב ֶרה זֶה לֹא ָע ַבד ,כ ָ
יך ַר ְך וְ ָע ִדין
ָס ְ
ְר ֵאה ַח ִיל גָדֹול וְ ַרב ֺמ ְנ ָהג ַעל ְי ֵדי נ ִ
יתת ַה ִםין.
ֵדע ְל ַמה ָּת ִביא ְש ִב ַ
ִמי י ַ
ֲא ִני ְי ַט ֵנל ְבזֶהֲ ,א ִני ְי ַט ֵנל ְבזֶהֲ ,א ִני ְי ַט ֵנל ְבזֶה

הֹומ ְך
ָפל ִב ְת ֵ
ָכל ֵח ֶפץ ֲא ֶשר נ ַ
ֲשים ָח ְדרּו ְב ִלי ֶנגַע.
ֶע ְרכֹו ִנ ַטל וְ ִה ְת ַב ֵטל ִבן ֶרגַעִ ,כי ַה ַםע ִ
ָאדם ֶאת ָה ֱאל ִֹהים
אשית ָב ָרא ָה ָ
ְב ֵר ִ
ַח ַסר ָנ ִנים
אֹותי ֲח ַסר ְּתהֹום ו ֲ
ֶאל ִֹהים ָב ָרא ִ
וֱ
שֹוש ִמים.
קֹוץ ִב ְש ֵדה ַ
ֲמ ִים
ָאמרּו ִלי ַנע ַ
ירים ְ
ַה ַח ִיים לֹא ֵפ ִ
ַחנּו ְשנ ִַים
ֵרגַע ַע ְכ ָשו ֲאנ ְ
בֹואי נ ָ
ִ
ַת ִחיל ְבעֹוד ְש ָע ַת ִים.
ָהע ֶֹצר י ְ
(הוספה של ירום ועומרי)
השיר מורכב מאלוזיות:
 .1מקראיות (בראשית)
 .2המלט נסיך דנמרק ,ויליאם שייקספיר
 .3הלילה ה ,12-ויליאם שייקספיר
 .4ליסיסטרטה ,אריסטופנס
 .5מאיר אריאל הכותרת על פי שירו  -דאווין של שיר מחאה
 .6השפה הלא תקנית נכתבה במודע

ָשים ְב ָר ָמה ֶשל ִנ ְדנּוד
ִה ְמ ִציאּו ֲאנ ִ

 /גילי פררה -בלומברג

וחברים :תומר דוניו ,איתן גולדשטיין ,גיא ציפורי ,נידל חטיב ,ניר פורת ,ועוד (יא)3-

ָשים ְב ָר ָמה ֶשל ִנ ְדנּוד
ִה ְמ ִציאּו ֲאנ ִ
יֹומּול ֶדת
ֶ
אֹוכ ִלים עּוגַת
ִת ְר ִאיֵ ,הם ְ
ַאחרֹונָה.
עּודה ָה ֲ
ְכמֹו ַב ְתמּונָה ֶשל ַה ְס ָ
ֶשם.
ַח ְס ַרת ָמעֹוף ְכמֹו ְי ָערֹות ג ֶ
ֲזּובה
צֹוה ֶלת וְ ַה ַכ ְל ָבה ע ָ
ַה ֶש ֶמש ֶ
ְכמֹו ִאיש ְק ָריֹות ִנ ְנ ַט ְש ְת,
ֵמי ְי ִשימֹון ָש ִתית
ַהגָרָ ...ע ִני...
עֹורר
לֹא ָיכֹל ָכל ב ֶֹקר ְל ִה ְת ֵ
אֹותי
ֶש ָה ֲא ָד ָמה ִת ְב ַלע ִ
ֲרֹות ִי ְך ֶמ ְפ ַל ְר ְטטֹות
ַר ְג ַל ִי ְך ִמ ְס ַת ְכלֹות ֵא ַליַ ,שע ַ
וְ ַה-
זֹורק ִמ ְש ָפט.
אֹור לֹא ֵ
ַאת,
ֹאשי ,יֹום יֹוםְ ,
ְבר ִ
פּוזים
יבה ַעל ַפ ִחית ִמיץ ַת ִ
ְר ִכ ָ
ָשאּול
לֹוכד ַמ ְח ָשבֹות
ֵ
ַקר.
ּוב ֵעינַי ,יַתּוש ְמנ ֵ
ְ

