
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נֶּגֶּב  אפרים תלמי   /   ְצָבִאים בַּ
 

ב ְצָבִאים ֵיׁש ְׁשנִַּים, נֶּגֶּ ְרבֹות הַּ  ְבעַּ
ִליל ד ְוקַּ מֶּ ד חֶּ מֶּ ִים; -צֶּ ְגלַּ  רַּ

ִים, ם נֲַּעלַּ  ֵהָמה ְיֵחִפים, ֵאין ָלהֶּ
ִים, ְרבַּ גֶּל ְוַאף ֹלא גַּ ְזָמק ָלרֶּ  ֹלא פֻּ

ִים,  ְליֹון ְוַאף ֹלא ִמְכָנסַּ  ֹלא ְמִעיל עֶּ
ְרנִַּים.ק רַּ  ל קַּ ד ׁשֶּ מֶּ  ִקּׁשּוט ָלֹראׁש, צֶּ
 

ב ְצָבִאים ֵיׁש ְׁשנִַּים, נֶּגֶּ ְרבֹות הַּ  ְבעַּ
ד חֲ  מֶּ ד, חֶּ מֶּ ד חֶּ מֶּ  ם; יִ דַּ מּוצֶּ

ר ִיצְ  ֲאׁשֶּ ִיןכַּ  ְמאּו, ֵהם יֹוְרִדים ָלעַּ
ִים. מַּ ע ְוִיְׁשּתּו הַּ לַּ סֶּ ל ֵגב בַּ  אֹו אֶּ
 ְזִהיִרים ְמֹאד ֵהם, ִיְזְקפּו ָאְזנִַּים,

 יטּו, ִיְׁשְלחּו ֵעינִַּים, ב יַּבִ ְוָסִבי
ִים, ְנִחירַּ ד ָיִריחּו, יְַּפנּו הַּ ל ָכל צַּ  אֶּ

ת ֹלגֶּם וְ   ם, יִ מַּ גְ לֻּ ִיְלְגמּו ְבנַּחַּ
ְנחּו ְבֵעשֶּ  ֲעָשבַּ ְיקַּ  ם, יִ ב אֹו בַּ

ִים...  ְשָפתַּ  יֲַּעלּו ֵגָרה, ָיִניעּו הַּ
 

ִים, ְקרּו ִבְקִפיָצה אֹו ְׁשּתַּ  ּוִפְתֹאם יַּעַּ
ִים,ּוק ׁשֶּ ְבִזנ ת ְטָלפַּ  ל ֵחן, ִבְטִפיפַּ

ִמּתּוחַּ גּוף, ְבִזּקּוף ָאְזנִַּים,  בַּ
ִים,אֶּ  ב ָידַּ  ל ִמיׁשֹור ָאֹפר ּוְרחַּ

ל ָערּוץ ִנְפָּתל ְבסֵ  ר בִ אֶּ  ם,יִ תַּ עָ ְק תֶּ
ל הַּ  ר, אֶּ ל הַּ ְפסּו אֶּ  ם יִ תַּ גָ סְ פִ ְיטַּ

ְרנִַּים  ְוָיִרימּו ֹראׁש ְבִזּקּור קַּ
ד חֲ ז -ְוִיְצפּו ָסִביב  מֶּ  ם. יִ דַּ מּוּוג חֶּ

 
ְּׁשנִַּים, ְצָבִאים הַּ נֶּגֶּב הַּ ִיים בַּ  ָכְך חַּ

ד חֲ  מֶּ ד, חֶּ מֶּ ד חֶּ מֶּ  ם; יִ דַּ מּוצֶּ
ב, ֹלא ֵיְדעּו ָצָרה, ֹלא ָיגֹון וָ  צֶּ  עֶּ

ְגָזה וָ ֹלא ֲחרֹון וָ  ס, ֹלא רֻּ עַּ ף, כַּ צֶּ  קֶּ
ר עַּ  ֹלא יְַּפִריעַּ ִאיׁש, ְוֹלא ִיְגֹרם ָכל צַּ

ר,  ל יַּעַּ  ׁשּום ְיצּור ִמְדָבר ְוֹלא ׁשֹוֵכן ׁשֶּ
ְעָין  מַּ ע, בַּ פַּ ל ֵיׁש ְבׁשֶּ ִים, -ֹאכֶּ מַּ  הַּ
ְצָבִאים  נֶּגֶּב הַּ ִיים בַּ ְּׁשנִַּים.ָכְך חַּ  הַּ

 
 
   – תוךב

 אני אוהב לטייל 
 אפרים תלמי כתב 
 ה תרצה טנאיצייר

 1974מסדה 

 לאה גולדברג   / ת  לוֹ יָ אַּ ת הָ וֹ ש ה עוֹ מָ 
 
 תלוֹ יָ אַּ ת הָ וֹ שה עוֹ מָ 

 ת? ילוֹ לֵ בַּ    
 ןיהֶּ ינֵ ת עֵ ת אֶּ מוֹ צְ ן עוֹ הֵ 

 ת. לוֹ דוֹ גְ הַּ    
 ן יהֶּ לֵ גְ ת רַּ ת אֶּ בוֹ לְ וֹ ן ׁשהֵ 

 . לֹותּקַּ הַּ    
 תלוֹ יָ אַּ ת הָ נוֹ ׁשֵ יְ 

 ת. ילוֹ לֵ בַּ    
 ן מָ לוֹ ל חֲ ר עַּ מֵ וֹ י ׁשִמ 

 ק? תוֹ מָ הַּ    
 ןבָ לָ הַּ  חַּ רֵ יָ הַּ 

 ק.חוֹ ָר מֵ    
 ן גַּ הַּ  ְךתוֹ יט לְ בִ א מַּ הּו

 ק חוֹ ְש -תבַּ בְ    
 ן:תַּ ס וָ כוֹ ר לְ מֵ אוֹ וְ 

 ק!תֹ ְׁש ם ּונּו   
 תלוֹ יָ אַּ ת הָ מוֹ לְ חוֹ  המַּ 

 ? ות יֹללֵ בַּ    
 ת ילוֹ פִ י הַּ ת כִ מוֹ לְ ן חוֹ הֵ 

 ת לוֹ דוֹ גְ הַּ    
 ים לִ ג'ּון בְ ּתָ אִ  קּוחֲ ִש 

 תלוֹ גּווְ    
 כּו ל זָ כֹ ל, בַּ כֹ בַּ ּו

 ת. לוֹ יָ אַּ הָ    
ר חַּ  ִמי ֵמִעיר אֹוָתן ִעם ׁשַּ

 ִמְׁשָנָתן?                                     
ּקֹוף,  ִפיל, ְוֹלא הַּ  ֹלא הַּ
ן.                                      ּתַּ  ְוֹלא הַּ
ְכִוי  ת, ֹלא שֶּ  ֹלא ַאְרנֶּבֶּ

 ְוֹלא ָׁשָפן,                                     
ת לֶּ יֶּ ְרָּתן-ִכי אַּ ר ֲחבֶּ חַּ ּׁשַּ  הַּ

ר ִמְׁשָנָתן. ֹבקֶּ  ְמִעיָרה אֹוָתן בַּ

 
 
 
 
 
 
   – וךתב

 מה עושות האילות? 
 לאה גולדברג ה  כתב
 בוןאריה נ צייר

 1949ספרית פועלים  
 

 

 

 

 

 

ָילֹות?  ָמה אַּ  חיה שנהב   /   כַּ
 

ָיָלה?  ָיָלה ְועֹוד אַּ  אַּ
ָילֹות.  -  ְׁשֵּתי אַּ

ת?   ְועֹוד ַאחַּ
 ָׁשֹלׁש.  -
 

ָילֹות   ע אַּ  ַאְרבַּ
ל ָהָהר  ְפסֹות עַּ  ְמטַּ

ֲחִמִׁשית    -ְוהַּ
 ָבֹראׁש. 

 
 , ֵׁשׁש

ע,  בַּ  ׁשֶּ
ָילֹות  ְׁשמֹוָנה אַּ
ה.   ָשדֶּ  ִהִגיעּו לַּ

 
ָילֹות  ע אַּ  ֵּתׁשַּ

ב ָיֹרק.   אֹוְכלֹות ֵעשֶּ
 רשֶּ ְועֶּ 

ה?  ִמי רֹואֶּ
 

ת ָילֹות -ַאחַּ ְשֵרה אַּ  עֶּ
ֹחְרָׁשה   הֹוְלכֹות לַּ

 ְוָׁשם
 ִנְרָדמֹות.

 
ָילֹות  ָמה אַּ  כַּ

ֹחְרָׁשה  ְיֵׁשנֹות בַּ
 ִאם ֵהן חֹוְלמֹות

 ר ֲחלֹומֹות? ָעשָ -ְׁשֵנים
 
 
 
 
 
 
 
 

   – וךבת
   ארנבת ארנבת מה את חושבת 

 כתבה חיה שנהב 
 ייר נעם נדבצ

 1990שוקן 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 ת לוֹ יָ אַּ          

 

יצירות לצד  .מלא תום ,מעודןו כבעל חיים ענוג תנוודעתבמצטיירת  רגלייםה תקל תינִ נָ ִח ה הלָ יָ אַּ ה

זהירה  ם אֵ כהאיילה את ים ארמתהיפורים סיש גם  פלאיות, עד כדי  ותתבדלהייחסות לה ספרות המ

שלמעלה רים שלושת השי .עופריה עלמים ייטורפים המאמצליחה להכניע שבתבונתה  ,מסורהו

       .אחרותמתבוננים באיילה מנקודות מבט 

מאז  ספר ששמו כשם השיר.ב "מה עושות האיילות"השיר פרסמה את ( 1970–1911)  לאה גולדברג

העברית  רות ספנחשב נכס צאן ברזל של הוהוא  זכה השיר לשלושה לחנים 1949 -ראה אור ב

שנת את , ומתארת השירבתחילת משהו ש-התמוהה על השאלהבהרחבה עונה   לאה גולדברג. לילדים

האיילות, כמותן כילדים, זקוקות  . יםשמח חלומותשל  מענגו רגועשל האיילות כפרק זמן הלילה 

ת איילומביט בהוא  ;זכה הירח בתפקיד הזהגולדברג , ובשירה של הגנתו ולחמלתו של מבוגר ל

מהן את הפחד. האיילות גם חולמות כילדים,  רחיק וממאיימים קולות משתיק  ,"קחוֹ ְש -תבַּ בְ "הנמות 

לא רק  החוזר ומתחדש ירח האור . בני השגה במציאותשאינם מאוויים בחלומותיהן מגשימות ו

     .קסםפלאיות והילה של עוטף את התיאור כולו בהלילה אלא את בהיר מ

היה פועל  בה ובשנותיו הראשונות  1925 -שנולד בפולין עלה ארצה ב ( 1982–1905)אפרים תלמי 

הולידו  ישראלי-הנוף הארץ עם אדמה והמפגשים קרובים אלה עם  בפרדסים ושומר בכרמים. חקלאי

אחרי שיר הפתיחה "מה . 1974 -השירים לילדים "אני אוהב לטייל" שראה אור ב קובץאת בין היתר 

, עמק  הגלילבארץ )או באזור ם נוגע במקום כל אחד מהשירים ש  29זאת מולדת" מופיעים בספר 

(.  1967-ישראל כבשה ב ש סיניאפילו מדבר ו  ,, ים המלח, שער הגיאהירקוןנהר , יעקבכרון יהחולה, ז

מילים וצירופים מהשדה  באמצעות הנגב נוף של פסטורלית צייר תמונה מ "צבאים בנגב"השיר 

נֶּגֶּב" הצבאים חיישל מחויך יאור תמציג הסמנטי המדברי ו ְרבֹות הַּ ע, ליד ""ְבעַּ לַּ סֶּ ִמיׁשֹור ב", "ֵגב בַּ

ִים ב ָידַּ ר בִ ָערּוץ ִנְפָּתל ְבסֵ " או ב"ָאֹפר ּוְרחַּ  ".  םיִ תַּ עָ ְק תֶּ

הזדמנות חייהן דרכי ו , תכונותיהןהאיילותספקות מ (1938-) חיה שנהב  שלחביב -בשיר הקטן

ָיָלה?"בעיה חשבונית: פתרון ו ת חיבורפעול, היָ נִ ְמ לתרגול  ָיָלה ְועֹוד אַּ ָילֹות. -/  אַּ ְועֹוד /  ְׁשֵּתי אַּ

ת?   ןאיילות בסביבתשל ה ןסדר יומבבחטף מוזמנים הקוראים להציץ ". אגב תרגול ָׁשֹלׁש -/  ַאחַּ

ל ָהָהר הטבעית: " ְפסֹות עַּ ה, ""ְמטַּ ָשדֶּ ב ָיֹרק"", ִהִגיעּו לַּ ֹחְרָׁשה, ""אֹוְכלֹות ֵעשֶּ /  ְוָׁשם/  הֹוְלכֹות לַּ

  ."ִנְרָדמֹות

 ירה לוין נ 

 

 

 


