
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ְסת     ם / אֶּ       ר ַראּבגֶּשֶּ

 

  -ָשַמִים -תו  ּבר  ח א  תַ ָאָנא פְ 

ָּבה ַאַחת! ר   א 

ָנִנים תְ    -ים, ַלִחים ִח פּוִסיַעת ע 

ם ָכל הַ  ִאים.נִ עו  ְר ז  ָלהֶּ  ים ְצמ 

ת, לו  ת ְגדו   ְשַלח ִטפו 

ת   ת ּוְמתּוקו  ג ּלו   -ע 

ָדָמה ְצִחיָחה. ָדָמה א   ָלא 

ת ָר  ש רּוחו  לְ עו  ָגר  תת ִמְשתו   לו 

ִשים. רּוִלים ְמַרְשְרִשים ְיב   ַוח 

ה לָ  ל  ִנים ַרִכים, נּוַהע   ַסְביו 

ִנים, ְלמו  ִּבים ְכחֶּ  ְצה 

ת;עו  לְ ַעל צַ   ת ַהְגָבעו 

ת ְמ  תכו  ּיְ חַ ְוַכָּלִנּיו   ת ַּבַּואִדּיו 

ן  ְוַחְמִציץ ְוִצְבעו 

ין ִש  ם ְיַרְקַרק,-ייח  ּב  תֶּ  ר 

ט הַ  ִר טָ ִח ְוִתְנּב  ָרהְש יק הַ ה ְותו   עו 

ם יִ  חֶּ ָמה,ָד ָאה לָ יֶּ הְ ְולֶּ  ם ְוַלְּבה 

ִריםּו  ְדָשִאים ַגם ָלַאְנקו 

ִבים  ִרים, ְרע  פ   -א 

ְוִחים.  ָּבָאָבק ִמְתַפְּלִשים ְוצו 

 ם ְנעּוִלים,יִ מַ י שָ ר  ע  ְפַתח שַ 

תלו  דו  ת גְ ו  פְשַלח ִט   ת ְמתּוקו 

ָדָמה.ָד ב ָאַעל ל    ם ָוא 

 

 

 

 דבר לילדים מתוך

 41כרך כט, חוברת 

 4591בפברואר  2

 

ם / נּוִרית ַזְרִחי    ף ַהגֶּשֶּ ס   או 

 

ַדַעת; ִני יו   א 

 י ש ִאיש נְֶּעָלם

ם שֶּ ת ַהגֶּ ף אֶּ ס   ָהאו 

ל ַּבַּלְיָלה, פ  ם ַהנו  שֶּ ת ַהגֶּ  אֶּ

ָלם ף ָהעו  ד ְּבסו  ר  ם ַהּיו  שֶּ ת ַהגֶּ  אֶּ

ִנְדמֶּ  ִויר ְכשֶּ ם ַהָתלּוי ָּבא  שֶּ ת ַהגֶּ  ה שֶּ אֶּ

ִויר ָשקּוף ִשְמִשי  ָהא 

ם. ין ִּבְכָלל גֶּשֶּ  ְוא 

 

ת ּלו  ָתִמיד ְפרּושו   ְוַהָּיַדִים שֶּ

ָמִקים, ת ָכע  ּקו  מ   ע 

ה שֶּ  ֹּלא ִיְקרֶּ  שֶּ

ל  ִטָפה ְקַטָנה ִתפ 

ָלם  חּוץ ָלעו 

ָתּה ף או   ְוֹלא יֱֶּאס 

ם. שֶּ ף ַהגֶּ ס   או 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  רתהפרה שרצתה להיות זממתוך 

 נורית זרחימאת 

 ציירה אודרי ברגנר

 4519דביר 

 

 

 

   

 

ם? /  ִשים ָדִגים ַּבגֶּשֶּ ִאירָמה עו   ִמיָרה מ 

 

ם? ִשים ָדִגים ַּבגֶּשֶּ  ָמה עו 

ִשים ָדִגים?  ָמה עו 

ת שֶּ ת ַהַּקְשקֶּ ִצים אֶּ ח   רו 

ק  שֶּ   -ַמְבִריִקים ְסַנִפיר ְּבח 

 ְכמו  ִלְפנ י ַחִגים.

 

ם?ָמה ע ִשים ָדִגים ַּבגֶּשֶּ  ו 

ִשים ָדִגים?  ָמה עו 

ת סֶּ פֶּ ִקים ָשם ְּבתו   ְמַשח 

ת  שֶּ ת ָמָטר ְורֶּ  -ִעם ִטפו 

 ְוֹלא ִנְלָכִדים.

 

ם? ִשים ָדִגים ַּבגֶּשֶּ  ָמה עו 

ִשים ָדִגים?  ָמה עו 

ב ַּבַמִים יט   ִמְתַחְּבִאים ה 

  -ִנְתָפִסים ְּבַגל או  ְשַנִים 

ִגים!ְכָלל  א   ֹלא דו 

 

ם? ְשִבים ָדִגים ַּבגֶּשֶּ  ָמה חו 

ְשִבים ָדִגים?  ָמה חו 

ת שֶּ ַּלַּיּבֶּ ְשִבים שֶּ ם חו   ה 

ת  שֶּ  -ֹל  א ְכַדאי ַעְכָשו ָלגֶּ

 ִכי ָשם ִנְרָטִבים.

 

 

 

  מה עושים דגים בגשם?מתוך 

 מירה מאירמאת 

 צייר גד אולמן

  4591מסדה 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

ם!  ם, גֶּשֶּ שֶּ  גֶּ

 

 - שניםבמשך לילדי הארץ  הוגשוגשם ועל מים בכלל על "מגויסים" שירים וסיפורים 

כחלק מהמגמה להדק את הקשר  ,מדינת ישראלעשורים הראשונים של בתקופת היישוב וב

ות את הדמיון התמטי ביניהם. במשך השנים, וקל לזה ,בין העברים החדשים למכורתם

שירים גם בזכות ההתרגשות והעליצות שהגשם מעורר אצל קוראים צעירים, הופיעו 

 מנקודות מבט אחרות. גשםהמתבוננים ב

, בשמם של אדם ואדמה. פונה אל השמיים בבקשה לחסד גשם( 4894–4981) אסתר ראב

 לאדמה.ואדם לויופי ן חיים צמיח לחם וייתהגשם יוהיובש מזוהה עם המוות 

במים העליונים היורדים על המים התחתונים ועל שוכני הים מתבוננת  (4891)נ' מירה מאיר 

וכותבת שיר נונסנס שופע הומור: מה עושים דגים בגשם? זו להם שעת כושר להצטחצחות 

 חגיגית ולמשחקי מים, אף כי ליבשה לא יוכלו לעלות: "ִכי ָשם ִנְרָטִבים".

, ומתארת "איש נעלם", בבחינת נסתר, ִפלאימרחיקה אל הכדרכה ( 4814נ' )ורית זרחי נ

מתכוון להבדיל -המופקד על הגשם האחר: הגשם הנופל בלילה )"נופל" הלאסמוי, סודי, 

הגשם שאין מבחינים בו. מימדיו ומ"יורד" מרצונו(, הגשם המרוחק שבסוף העולם, 

ותחושת הביטחון שהוא משרה על העולם באים לידי  היוצאים דופן של אותו "איש נעלם"

ָמִקים".  ת ָכע  ּקו  מ  ת / ע  ּלו  ָתִמיד ְפרּושו   ביטוי  בשורות "ְוַהָּיַדִים שֶּ

    

 לויןנירה  

 

 

 


