בית ספר "רעות" ע"ש גולדה מאיר  ,נהריה

הַ ב ֶֹּקר בַ ְּׁש ִביל פָּ ג ְַּׁש ִתי צָּ ב -
"לאָּ ן אַ ָּתה צֹועֵ ד ְּׁלָך עַ כְּׁ ָּשו?"
ְּׁ
"הֹולֵ ְך אֲ נִ י ִל ְּׁפגֹּ ש אֶ ת הַ ְּׁס ָּתו -
ִל ְּׁראֹות ְּׁבמֹו עֵ ינַי אֶ ת ְּׁפ ִריחַ ת הֶ חָּ צָּ ב;
אֶ ת הָּ עֵ ץ הַ נ ִָּשיר הַ ַמ ִשיר אֶ ת עָּ לָּ יו -
ָּשלָּ ב אַ חַ ר ָּשלָּ ב"...

נְּׁ ָּמלָּ ה ע ֲֵמלָּ ה ִעם עָּ לֶ ה ֶשל ַשלֶ כֶת עַ ל הַ גַב
יֹורה ְּׁלֹלבֶ ן ֶשל
ְּׁליָּדֹו עֹובֶ ֶרת  -בֵ ין ִטפֹות ֶשל ֶ
עָּ ב...
נֹושבֶ ת ,כְּׁ ֶד ֶרְך אַ גַב;
ֶ
וְּׁרּוחַ
ישהּו ְּׁלפָּ נַי כְּׁ בָּ ר
"הג ְַּׁע ִתי! ִמ ֶ
שֹור ֶקתִ :
ֶ
נ ַָּשב!?"

וְּׁהָּ עֵ ץ ֶנ ֱעצָּ ב,
ְּׁבסַ ְּׁבלָּ נּות אֵ ין ֵקץְּׁ ,מחַ כֶה לַ חֲ בֵ ָּריו,
ֶשיָּשּובּו אֵ לָּ יו...
ֶשיְּׁ טַ ְּׁפסּו עָּ לָּ יו...
ֶשי ְֵּׁשבּו לָּ נּוחַ ַת ְּׁח ָּתיו...

ִחלָּ זֹון ָּד ִביק וְּׁשֹובָּ ב
צִ יֵר ְּׁלעַ צְּׁ מֹו יֹּ ִפי ֶשל ַקו -
ְּׁס ִביב ָּהעֵ ץ ָּר ַקד וְּׁסָּ בַ ב,
ידה ְּׁמנ ֶַק ֶרת ָּר ְּׁדפָּ ה אַ חֲ ָּריו,
חֲ ִס ָּ
ִעם נ ְַּׁח ִליאֵ ִלי ַק ְּׁפצָּ ן ,אֲ רְֹּך ָּזנָּב...
הַ ֶש ֶמש ִה ְּׁק ִשיבָּ ה  -ז ְָּּׁרחָּ ה ִמ ִש ְּׁמחָּ ה
וְּׁאֶ ת אֲ פֹּ ר הַ ְּׁס ָּתו ְּׁלזָּהֹּ ב הָּ ְּׁפכָּה...

 .1השיר מספר לנו על צב הפוגש בדרכו את כל מאפייני הסתו – מיהם?
 .2המשוררת בשירתה מעלה צרופי מלים מיוחדים  ,נסה להסביר אותם במלים שלך :
ִ ל ְּׁראֹות ְּׁבמֹו עֵ ינַי ________________________ -
 הָּ עֵ ץ ַהנ ִָּשיר _______________________________ -
ְּׁ בסַ ְּׁבלָּ נּות אֵ ין ֵקץ ____________________________ -
 נְּׁ ָּמלָּ ה ע ֲֵמלָּ ה _______________________________-
ֹ לבֶ ן ֶשל עָּ ב _______________________________ -
 כְּׁ ֶד ֶרְך אַ גַב _______________________________ -
 אֲ פֹּ ר הַ ְּׁס ָּתו _______________________________ -
 לֵ יל אֶ ֶמש – _______________________________
 .3בשיר הדמויות הרבות "מדברות" .המשוררת השתמשה בהאנשה .מהי האנשה?
 .4הדמויות מדברות  ,מספרות .בחר לך  2דמויות  ,צייר אותן על פי האפיון שלהן בשיר,
והוסף בועת דיבור בה מופיע המשפט המתאים מהשיר.
 .5אילו היית מצייר את השיר .באילו צבעים היית מרבה להשתמש?
רונית שדה

