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כיצד מעבירים מחקר על משוררים
.  במחקר צריך למצוא מידע על משוררים שהביעו את רגשותיהם דרך מילים

אלא משוררים שהצליחו  , המשוררים אינם חייבים להיות רק מישראל
.  שלהםלהעביר מסר ורגש בשירים 

,בכדי להבין את המסר של השיר יותר לעומק
ניתן לחפש במחקר על קורות חייהם  

,  ואיזה תחום חיים הניע אותם לכתוב את השיר
.  ובאילו סוגי כתיבה הם יותר מומחים



תחומי חיים לדוגמה

ניתן לכתוב כיצד מוזיקה  
עזרה לך בחיים

מוזיקה בעלי חיים
בעלי חיים עוזרים  / חיות מחמד

בלבטא סוג של דפוס התנהגות  
או סתם לכתוב על חיה

אוכל
מאכלים שאתה רוצה  /מושגים

להביע איך שאתה מרגיש

פנטזיה
להשתמש במושגים מעולם  

פנטזיה

טבע
סוגי וצבעי פרחים יכולים  

להעביר מסר 

צביעה/ציור
על צבע או קו מבטא רגש  

אחר



שלב

מסרים
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בחלק זה במחקר נתמקד במציאת שירים עם הלחנה בהם אנשים הצליחו לבטא את רגשותיהם ולהעביר את המסר  
,  ת  ניסו להעביר וכיצד הם עשו זאת/ת או הכותב/אילו רגשות הזמר;  לשומעים

.ובזמן ניתוח השירים אפשרי לקחת השראה מהדרכים השונות בעזרתן הוצג מסר השיר

מציאת דרכים להעברת מסרים



צבי גרינברג  מאת אורי והנחל אמי –

הוא לא לבזבז  , בצורה עקיפהשהבנו , השירשל המסר 
, כל רגעלהסתיים מכיוון שהם יכולים את החיים 

שבשיר האם מתה  כמו . לזהלא מצפים כשאנחנו 
מהחיים היפים כל להנות אנחנו צריכים , בפתאומיות

.עוד יש לנו אותם

דוגמאות אישיות על הדרך לכתוב מסרים



- scars to your beautiful by alessia cara

בשיר זה הכותבת מנסה להעביר לנו כמה  
העולם טועה בסטריאוטיפים שלו וכי גם 

הינן חלק  , הצלקות הנפשיות והפיזיות שלנו
אנחנו לא צריכים להשתנות  . מהיופי שלנו

אנחנו צריכים לשנות את  , בשביל אף אחד
אנחנו לא צריכים להסתיר את  . העולם עצמו

.עצמנו בגלל הפחד שלא יקבלו אותנו
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אמצעים אומנותיים
יש  . אמצעים אומנותיים הם מאבני היסוד המרכיבות את השירה ותורמת להבנת המשמעות הכוללת של השיר

חלקם נראים בשיר כקישוט וחלקם נראים כחלק משמעותי מהשיר ולכן  , סוגים רבים של אמצעיים אומנותיים
.אמצעים אומנותיים עוזרים לנו להבין את הכתוב ולהבין את היופי במילים.עלינו ללמוד כמה וכמה סוגים מהם



מטאפורה

אשר בו תכונות של דבר מתחום אחד  , היא ביטוי לשוני, אחד מסוגי הלשון הציורית, המטאפורה
מטאפורה היא ביטוי המערב באמצעות השפה  : במילים אחרות. מושאלות ומועברות לדבר מתחום אחר

.בין תחומים שונים של המציאות
מבטאת תופעה  " אש"ואילו המילה , מבטאת רגש" אהבה"המילה . אש האהבה לא תכבה: למשל

אש בוערת כאשר יש לה חומרי  . סגולת התפשטות ועוד, סכנה, להט: פיזיקלית בעלת תכונות ידועות
הצירוף הלשוני  . למשל, או כאשר שופכים עליה מים, והיא נכבית כאשר היא מכלה חומרים אלה, בערה

.אל האהבה( אולי גם הסכנה, הלהט, החום)מעביר את תכונות האש -אש ואהבה -בין שני התחומים 



אנאפורה
.אנאפורה היא סוג של חזרה על מילה או על ביטוי המופיעים בתחילתן של שורות השיר

הנה אותן מילים עומדות לחזור שוב  : משפיע על ציפיות הקוראים-בתחילת כל שורה -מיקומה הקבוע 
בדומה לפזמון  , לעתים קרובות האנאפורה, ממילא. יאמרו לעצמם הקוראים, בתחילת השורה הבאה

.  כבר יישכחוזמן רב לאחר ששאר מילות השיר אולי , היא גם זאת שתישאר חרותה בזיכרון, חוזר
,  ליסוד החוזר( או השומע)האנאפורה יוצרת אפקט צלילי וקצבי ומפנה את תשומת לבו של הקורא 

.הנתפס ממילא כמרכזי לשיר כולו
.הרושם שיוצרת האנאפורה עשוי להשתנות משיר לשיר בהתאם להקשר התוכני

כדי לעורר קשב דרוך  , מגויסת האנאפורה כאמצעי רטורי, כמו בנאומי תעמולה, בשירי מחאה, למשל
.וכדי להשפיע על השומעים לשנות את עמדותיהם, וציפייה



שלב

רגשות
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כיצד נעביר רגשות 

,  בכתיבת שיר יש לחשוב ולהתרכז
או  , לחשוב על נושא שמרגש אותנו

משהו שקרה לנו ואנחנו רוצים לכתוב  
זה יכול  . עליו או על כל מה שתרצה

על  , על זעם, על עצב, להיות על שנאה
העיקר שזה יהיה נושא עם  . שמחה ועוד

המון רגש בתוכו וככה הוא יהיה חזק  
מאוד ויעביר לקוראים את מה שאנחנו  

מרגישים ואת המסר שאנחנו רוצים  
אפשר לבטא רגש בכל מיני  . להעביר

לבטא עם  כעס אפשר : לדוגמה, צורות
, אש,צבעים אדומים עזים

ושמחה אפשר לבטא עם  , מאכל חריף
,  שמש, צבעים צהובים בהירים

.מזון מתוק ועוד, קיץ



השירים שלנו
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למידהעונות השנה

כאשר אחת מהם זו אני, מסתובב אל הכיתההמורה 
רק שלא יבחרו בי  , ואני מתכופפת אל תיקי במהרה

אך אז קוראים בשמי
, משקשקת את רגלי ולחוצה, אני נלחצת

?הלא זאת דרך הלמידה, אבל היי

כמו החורף הקר
גם אני הפכתי לקרה

בלי האביב שלי
האנשים סביבי

תמיד אשאר קרה

מדיה

?מתי כל זה יגמר
השקרים המופצים באינטרנט בין אנשים

הפיגועים הפצועים והמתים
ומתי המדיה סוף סוף תבין  

?ששני הצדדים בקונפליקט נפגעים
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חניקהרגשות על דף

לפעמים אני מרגישה שאני נחנקת
כאילו שאני לא יכולה לנשום

אבל בזכות האנשים שמסביבי שאכפת להם ממני
שלשלות , השלשלותאני מרגישה כאילו שברתי את 
החניקה

נתתי לעצמי משימה לכתוב חמשיר
לכתוב את כל רגשותיי במילים

ובלי להסתיר
אך אני לא יכולה שלא לדאוג
שאנשים ישפטו אותי בפנים

לבד

?מה זה לבד
התשובה שגיליתי הייתה נוראה

לפעמים אפשר להרגיש רגש עצוב
אבל לפעמים עצוב
יכול להפוך לשמח
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החדר הסגוררק מילה

חדר חשוך שנשמתי כלואה בו
מרגיש עצוב ואפל

חדר החושך נשבר 
כי חדר החושך הואר על ידי האור

האור שהואר ממני

לפעמים אני מנסה להוציא מילה
לדבר עם אנשים חדשים ללא פחד וחרדה 

להתחיל שיחות ולצחוק בלי דאגה  
בלי לחשוב שישפטו אותי על כל מילה ואות  

ולא לפחד בלומר שלום ולהתראות




