
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה א / נעמי שמר תָׁ לֹום כִּ  שָׁ

ה מָׁ נָׁה קָׁ ה דָׁ נָׁה נָׁמָׁ  דָׁ
ה 'מָׁ יזָׁ ת ַהפִּ ת אֶּ לֶּ נָׁה ְמַקפֶּ  דָׁ
נָׁה! י, דָׁ ת: ֹיפִּ רֶּ א אֹומֶּ מָׁ  אִּ

ה א תָׁ לֹום כִּ  שָׁ
 

ה מָׁ נָׁה קָׁ ה דָׁ נָׁה נָׁמָׁ  דָׁ
ת ַהַיְלק  המָׁ יא שָׁ ם הִּ יִּ פַ ת  כְ ל הַ ט עַ ּואֶּ

 הנָׁ נָׁ ם בָׁ עִּ וְ  חַ ּופם תַ עִּ וְ 
ה א תָׁ לֹום כִּ  שָׁ

 

 ץחּויר בַ רִּ יר קָׁ וִּ א  הָׁ וְ 
 ץחּוב רָׁ חוֹ ְר ל הָׁ כָׁ  ּוּלאִּ כְ 
 אר  ד קוֹ חָׁ ל אֶּ כָׁ  ּוּלאִּ כְ 
 םלוֹ ה שָׁ נָׁ ם דָׁ לוֹ שָׁ 
 

 םת שָׁ בֶּ צֶּ ר נִּ בָׁ א כְ מָׁ אִּ וְ 
 םיָׁ ְר מִּ  ד אוֹ בֶּ כֶּ יוֹ  מוֹ כְ 
 ר(שָׁ  חַ רּוף הָׁ ּוּסהַ -ינ  ְק )בִּ 
 םוֹ ייל הַ חִּ תְ ל מַ דוֹ ע גָׁ ּסָׁ מַ 
 םלוֹ ה א שָׁ תָׁ כִּ 
 

 שמֶּ שֶּ הַ -תכֶּ רֶּ ע  ל מַ ד עַ מַ לְ ה תִּ נָׁ דָׁ 
 חמַ צֶּ בַ יל שֶּ פִּ רוֹ לוֹ כְ ר הַ צַ וֹ ּנשֶּ  יְךא  
 תמֶּ שֶּ נוֹ ה וְ יָׁ ה חַ ּלָׁ ה כ  יָארִּ בְ הַ  יְךא  

ה א תָׁ לֹום כִּ  שָׁ

 

 םיִּ רַ גְ סוֹ בְ  שֹלד שָׁ עוֹ י וְ ד בִּ עוֹ י וְ א  
 םיִּ רַ ה  נַ -םרַ ם א  גַ ן וְ ידוֹ צִּ ר וְ צוֹ 
 ם(יִּ רַ ה  ט צָׁ עַ ד ְמ עוֹ ל שֶּ זָׁ ה מַ יזֶּ )א  
 ה אתָׁ ם כִּ לוֹ שָׁ 
 

 ּהתָׁ ר אִּ ב  ה עוֹ תָׁ אַ  ְךכָׁ וְ 
 התָׁ ד כִּ עוֹ ה וְ תָׁ ר כִּ ב  עוֹ 
 היטָׁ סִּ ְר יבֶּ נִּ אּון וְ יכוֹ תִּ 
 םלוֹ שָׁ 
 

 יםלִּ דוֹ ה גְ מָׁ כְ חָׁ -יר  פְ סִּ  ְךתוֹ בְ 
 יםלִּ פָׁ ק  ת ְמ דוֹ וֹ ּסל הַ כָׁ 
 יםּלִּ מִּ  שֹלן שָׁ נָׁ ְש ל יֶּ בָׁ א  
 ם:וֹ יד הַ מַ לְ ן נִּ תָׁ ר אוֹ שֶּ א  
 םלוֹ ה א שָׁ תָׁ כִּ 
 

 ה מָׁ ה נָׁ נָׁ דָׁ 
 המָׁ ה קָׁ נָׁ דָׁ 
 המָׁ ה נָׁ מָׁ קָׁ 
 הנָׁ דָׁ 
 הנָׁ דָׁ 
 דָׁ 
 

 הכול פתוח מתוך

 כתבה נעמי שמר

 2006עם עובד 

 

ל עֹוד / עלי מוהר           כָׁ

 בחוֹ ְר בָׁ  לוֹ  ְךל  ד הוֹ לֶּ יֶּ 
 יר  ְש ל תִּ יר שֶּ הִּ ר בָׁ קֶּ בֹ בְ 
 ים,דִּ לָׁ יְ ים הַ אִּ צְ ב יוֹ ּור שפֶּ ּס  ית הַ ל ב  אֶּ 
 יורָׁ ח  ַא ְךל  ר הוֹ בֶּ גֶּ 
 ה,אֶּ ְר נִּ -אֹל-האֶּ , רוֹ יחַ גִּ ְש מַ 
  –ה אֶּ רוֹ ם וְ ד שָׁ מ  א עוֹ הּו ְךר כָׁ חַ ק ַארַ וְ 
 

 תחַ תַ פְ ה נִּ ה פֹ נָׁ ד שָׁ עוֹ  יְךא  
 ו,תָׁ ּסְ ה, בַ נָׁ ל שָׁ כָׁ  מוֹ כְ 
 ד,בַ לְ  לוֹ  ְךל  ן הוֹ ב   יְךא  
 יו.תָׁ בוֹ ְק עִּ ב בְ ָאוְ 
 

 אישַ ח  ה בַ אֶּ ר רוֹ בֶּ גֶּ 
 התָׁ כִּ ס לַ נָׁ כְ נִּ  נוֹ בְ  יְךא  
 ץ,חּור בַ ַאְש ּנִּ ד שֶּ לֶּ יֶּ  מוֹ ד כְ מ  ר עוֹ בֶּ גֶּ 
 יםנִּ פְ ם בִּ ים שָׁ רִּ ר שָׁ בָׁ כְ ּו
 ה,שָׁ דָׁ ה ח  נָׁ ל שָׁ יר שֶּ שִּ 
  –ה לָׁ חָׁ תְ הַ ב מ  ּוה שיל פֹ חִּ תְ ל מַ כֹ הַ  יְך, א  הוֹ 
 

 ם,שֶּ גֶּ ל הַ ים עַ רִּ ם שָׁ ב ה  ּוש
 ו,תָׁ ל סְ ים עַ רִּ ם שָׁ ב ה  ּוש
 בתָׁ כְ ת הַ יוֹ תִּ ב אוֹ ּות שלוֹ עוֹ  חַ ּוּלל הַ עַ וְ 
 

 ר,קֶּ בֹ ע הַ צַ ְמ אֶּ ר בְ בֶּ גֶּ 
 יו,יָׁ ב חַ ל  ר בְ בֶּ גֶּ 
 בצָׁ נִּ  דוֹ בַ ר לְ פֶּ ית ס  ל ב  ר שֶּ ד  ד גָׁ ל יַ עַ 
 יובִּ ָאר שֶּ כ  א זוֹ הּווְ 
 יורָׁ ח  ַא ְךלַ ם הָׁ עַ פַ 
 יו,דָׁ עָׁ ל צְ ת קוֹ אֶּ  עַ מֹ ְש ה לִּ ּסֶּ נַ א ְמ הּו
 

 יםרִּ ד שָׁ ים עוֹ דִּ לָׁ יְ הַ  ְךאַ 
 ב,צָׁ חָׁ ה וְ רֶּ ל יוֹ יר עַ שִּ 
 ו:שָׁ כְ ת עַ וֹ שח  ר לוֹ בֶּ ל גֶּ יו שֶּ תָׁ פָׁ ם ְש גַ וְ 
 תוֶּ מָׁ לְ יא צַ ג  בְ  ְךל  ם א  ם אִּ גַ 
 א,ירָׁ א אִּ ן ֹלה  
 םאוֹ תְ ל פִּ וֹ פם אֶּ ם אִּ גַ 
 הירָׁ י שִּ בִּ ר לִּ אמַ יֹ 
 

 ר,קֶּ בֹ ה הַ לֶּ ד עוֹ ל עוֹ כָׁ 
 ,חַ ּוּלב הַ תָׁ כְ ד נִּ ל עוֹ כָׁ 
 ן ב   לוֹ  ְךל  ד הוֹ ל עוֹ כָׁ 
 יו,תָׁ בוֹ ְק עִּ ב בְ ָאוְ 
 ים דִּ לָׁ יְ ים הַ רִּ ד שָׁ ל עוֹ כָׁ 
 השָׁ דָׁ ה ח  נָׁ ל שָׁ עַ 
 הלָׁ חָׁ תְ הַ ב מ  ּוה שיל פֹ חִּ תְ ל מַ כֹ ד הַ ל עוֹ כָׁ 
 

 רר  עוֹ תְ ם מִּ יָׁ ד הַ ל עוֹ כָׁ 
 הלָׁ עוֹ  חַ רּוד הָׁ ל עוֹ כָׁ 
 חַ ּוּלר הַ חוֹ ל ְש ד עַ ל עוֹ כָׁ 
 ה. ּלָׁ ס מִּ ס  נוֹ תְ תִּ 
 

 עוף גוזל, ובכלל מתוך

 2001רי חמד ידיעות אחרונות ספ

ר / תרצה אתר   בָׁ ַתח דָׁ  פֶּ

 ש. יא: ש  ה הִּ עָׁ שָׁ ן. הַ וֹ אשם רִּ ר יוֹ קֶּ בֹ 
ע בַ רֶּ ר בְ בָׁ ... כְ ּושח  ה... נַ מָׁ א קָׁ מָׁ אִּ 
 ,שמ  חָׁ לְ 
 הידָׁ חִּ א  ת הָׁ שֶּ בֹ לְ תִּ ת הַ ה אֶּ צָׁ ה  גִּ 
 ה,מָׁ כַ  עַ ד  י יוֹ מִּ ם הַ עַ פַ בַ 
 ית,נִּ ל ש  כ  תַ סְ הִּ ה לְ כָׁ לְ הָׁ 
 ה...מָׁ ר קָׁ בָׁ כְ  ּהתָׁ ה בִּ רֶּ ְק מִּ ם בְ אִּ 
 
 העָׁ שָׁ ה הַ יֶּ הְ תִּ ת שֶּ וֹ כחַ ה לְ בָׁ ְש יָׁ וְ 

 ה,רָׁ שָׁ ת ע  חוֹ ע פָׁ בַ שֶּ                 
 ףלֶּ ה ָאתָׁ כִּ ים לְ כִּ לְ ם הוֹ וֹ יי הַ כִּ 

 ע.רָׁ אֹ ְמ  שמָׁ ה מַ זֶּ וְ                 
 
 ת.שֶּ גֶּ ַר תְ א מִּ מָׁ אִּ 
 ת?וֹ שע  ר לַ שָׁ פְ ה אֶּ מָׁ 
 ,יעַ גִּ ְר ת מַ צָׁ ְק ה שֶּ מַ 
 תהוֹ מָׁ אִּ ל הָׁ כָׁ ה שֶּ זֶּ 

 ת. וֹ שגְ ַר תְ מִּ                   
 
 א,בָׁ אַ 
 ן,ב  ת ּוא, בַ מָׁ אִּ     

 ים,שִּ ֹלְש ע ּובַ שֶּ בְ                      
 ר,עַ שַ ד הַ יַ ים לְ דִּ ְמ ר עוֹ בָׁ כְ 

 ים...שִּ יְ בַ תְ מִּ ים ּודִּ ְמ עוֹ                      
 
 ים,דִּ ּומּלִּ ן לַ וֹ אשם רִּ יוֹ 
 יםטִּ קּולְ ם יַ ים עִּ טִּ עּופְ 
  - - -ים יטִּ בִּ ה מַ זֶּ ה בָׁ ים, זֶּ דִּ ְמ עוֹ ים וְ דִּ ְמ עוֹ 
 ית,ב  -דה יוֹ תָׁ ף כִּ ד סוֹ עַ אי וְ וַ לְ הַ 
 ים...טִּ ק  ְש  ְךל כָׁ כָׁ  רּוא  שָׁ יִּ 
 . ללָׁ כְ בִּ  חַ טּוא בָׁ ֹּלה שֶּ מַ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 אמא הולכת לכתה א מתוך

 כתבה תרצה אתר

 ציורים: מיכל אפרת

 1976הקיבוץ המאוחד 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 ה א!תָׁ ם כִּ לוֹ שָׁ               

 

ם ומאחוריהם פוסעים הוריה –כשמגיע היום וילדה או ילד מתחילים ללמוד בבית הספר  דָׁ ם. שלושת לצִּ

השירים כאן מציגים את נקודת המבט של המבוגרים, חרדים ונפעמים למראה ילדיהם המצטרפים 

 תמיד של שוחרי דעת. -למצעד המתחדש

שכולו  מוקדש לשנת  אמא הולכת לכיתה אשירים הספר את ( פותח 1977-1941) תרצה אתרשירּה של 

ם נמסר מנקודת מבטה של א  סית. השיר קלא מחברת שורותהלימודים הראשונה, ובהתאמה מעוצב כ

תָׁ  מתאר את המתח וההתרגשות בבית בבוקר הראשון ללימודים, משקף את  . הואּה עולה לכיתה אשבִּ

ְתַרְגשֹות". מרגיע: ו ,"המָׁ כַ  עַ ד  י יוֹ מִּ ם הַ עַ פַ בַ /  הידָׁ חִּ א  ת הָׁ שֶּ בֹ לְ תִּ ת הַ ה אֶּ צָׁ ה  גִּ " –החגיגיות  הֹות / מִּ מָׁ אִּ ל הָׁ "כָׁ

/  ית,ב  -דה יוֹ תָׁ ף כִּ ד סוֹ עַ אי וְ וַ לְ הַ " -גם בשורות האחרונות של השיר נרמז של הבוגרת סיון החיים ני

   ."ללָׁ כְ בִּ  חַ טּוא בָׁ ֹּלה שֶּ מַ /  ים...טִּ ק  ְש  ְךל כָׁ כָׁ  רּוא  שָׁ יִּ 

צעד לימוד הקריאה כמציגה את ו ,( מתבוננת בתהליך השלם של קניית דעת2004-1930) נעמי שמר

דֹול"שון ב"רא ע גָׁ ההשורה "נמתח מהשיר  .בני תרבותשיעשה את הילדים  ַמּסָׁ מָׁ נָׁה קָׁ ה דָׁ נָׁה נָׁמָׁ "  שבה דָׁ

תקדם בתנופה אל היריעה הרחבה של מהאלמותי "אלפוני",  ספר הלימודפתחה צבייה וילנסקי את 

פְ " –היעד הנכסף  תאמציג בחגיגיות ו ,תחומי דעת הנלמדים בבית הספר יְבתֹוְך סִּ ים-ר  ה ְגדֹולִּ ְכמָׁ ל /  חָׁ כָׁ

ים לִּ פָׁ ת  -". ההבטחה הגדולה טמונה כולה בהברה יחידה אחת. לצד הדרך ַהּסֹודֹות ְמק  בֶּ צֶּ ר נִּ א ְכבָׁ מָׁ "ְואִּ

ם ְריָׁם/ ְכמֹו  שָׁ ד אֹו מִּ בֶּ  ", בדימוי מעצים המשווה את לימוד הקריאה לחתירה לחיים של חירותיֹוכֶּ

קראו  –, על צבייה וילנסקי ועל שני הכותבים האחרים 1965 -אור בשראה  )על "אלפוני". ועצמאות

 ברשימה "הכירו את האמא של אלפוני" באתר הספרייה הלאומית(. 

לבנו, לבין אחד אהבת אב  לשהאישי מאוד וקושר בין הביטוי הענוג ( 2006-1948)עלי מוהר  שירו של

קיימים מבהליכה לבית הספר הם כש ,כל מקוםאבות ובנים בחולקים שהחדווה והתרוממות הרוח 

הלימוד , כאשר של לומדיםסמלית דורית -חוליה בשלשלת בין מייצגיםוהבן  האבאנושית. -מסורת כלל

היות הבחירות הסמנטיות של מוהר רומזות על הם הסיבה לקיום האנושי ואף תכליתו. ואחוות הלומדים 

ל עֹוד ע: "זמנית-על התרחשות קוסמיתחלק מ הלימוד ל עֹוד כָׁ ב ַהּלּוַח, / כָׁ ְכתָׁ ל עֹוד נִּ ר, / כָׁ ה ַהֹבקֶּ ֹולֶּ

תְ  ם מִּ ל עֹוד ַהיָׁ ה / ]...[ / כָׁ שָׁ דָׁ נָׁה ח  ים / ַעל שָׁ דִּ ים ַהְילָׁ רִּ ל עֹוד שָׁ יו, / כָׁ ְקבֹותָׁ ן / ְוָאב ְבעִּ ְך לֹו ב  ל הֹול  ר / כָׁ עֹור 

ה רּוַח עֹולָׁ   דרמה של האנושות.התמצית הם  הם – הלהמי ,עברת לפיד הלימודבית הספר, ה ."...עֹוד הָׁ

 ויןנירה ל

 


