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 ר אתכם. מה מאפיין אותו? ישיר שמע ספרו על 

  "עוסק הפיוט להבנתכם?באיזה סוג של "התעוררות 

  מהם הטיעונים של מחבר הפיוט להתעורר? האם

 טיעוניו אכן מצליחים לעורר אתכם? 

  כיצד הלחן משרת את מילות הפיוט? האם הוא

האם הייתם מלחינים משקף תהליך ההתעוררות? 

 אותו בצורה אחרת?

 

 

 לחודש אלול חוויתי לימוד – זה הזמן להתעורר

אלול הוא החודש השנים עשר, המסיים את השנה בלוח העברי. ולכן במסורת היהודית הוא נחשב לחודש 

והימים הנוראים* הפותחים אותה. ומכאן של חשבון נפש על השנה שעברה והכנה לקראת השנה החדשה 

המנהג להתחיל באמירת סליחות בחודש אלול: בעדות המזרח מתחילים לומר סליחות למחרת ראש חודש 

 במוצאי השבת שלפני ראש השנה. –אלול, ובקהילות אשכנז 

ודש את הסליחות אומרים בבית הכנסת במרבית הקהילות בימי החול בלבד )ולא בשבתות(. במהלך כל ח

אלול, אחרי תפילת שחרית )תפילת הבוקר(, נוהגים לתקוע בשופר, כדי לעורר את האנשים לסליחה לקראת 

 הימים הנוראים. 

* הימים הנוראים: כינוי לראש השנה וליום הכיפורים, ויש הכוללים בימים הנוראים גם את עשרת הימים 

 י בתשרי, "עשרת ימי תשובה"(.-שביניהם )א

 (מתוך הספרייה הוירטואלית של מט"ח)

 :רקע ללימוד

היקיצה של השינה ולבחון את חוויית  רעיון של פיוטי הסליחות על מנתיוצא מתוך ההלימוד 

ונבחן  וכתופעות חברתיות ננסה להבין את חווית השינה וההתעוררות כחוויות נפשיותהאדם. 

 מד פרשני נוסף.חינת התפקיד של הלחן כמושירים תוך בפיוטים אותם דרך 

מצד אחד אנחנו משתמשים  –נשים לב שלמוזיקה יש תפקיד כפול במצבי התעוררות ושינה 

 המורלבמוזיקה כדי להרדים )שירי ערש למשל( ומצד שני כגורם מעורר וממריץ )שירים להרמת 

ון את הקשר בין הפן הטקסטואלי לפן המוזיקאלי וכיצד הם משרתים מעניין לבח –למשל(. בנוסף 

 אחד את השני.  

 

 תרגיל בהתעוררות

. נסו להיות מודעים 'דיוואן הלב' פרויקט בן אדם מה לך נרדם" בביצועהאזינו לפיוט "עצמו עיניים ו

 מעורר בכםלתחושות שהוא 

  )מחבר לא ידוע( *בן אדם מה לך נרדם

 לחצו על הקישור כדי לקבל עוד פרטים על הפיוט ולשמוע ביצועים נוספים באתר "הזמנה לפיוט"

 

ן ַתֲחנּוִנים בֶּ ָרא בְּ ָדם קּום קְּ ָך ִנרְּ   ָאָדם ַמה לְּ

ֹפְך ִש  ִליָחה ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִניםשְּ ֹרש סְּ   יָחה דְּ

ם ָיִמים ּפֹוִנים רֶּ טֶּ ַאַחר בְּ ַאל תְּ ַהר וְּ ַחץ ּוטְּ   רְּ

עֹוִנים ֵני שֹוֵכן מְּ ָרה ִלפְּ זְּ עֶּ ֵהָרה רּוץ לְּ   ּומְּ

ַחד ֵמֲאסֹוִנים ַרח ּופְּ ַשע בְּ ַגם רֶּ ַשע וְּ   ּוִמּפֶּ

ָרֵאל  ֵעי ִישְּ ָך יֹודְּ ֵעה ִשמְּ   נֱֶּאָמִניםָאָנא שְּ

ת ַהָּפִנים ָלנּו ֹבשֶּ ָדָקה וְּ ָך ֲאֹדָני ַהצְּ   לְּ

 

ַודֹות ַעל ֲחָטִאים ֲעֹמד ִהתְּ ַגֵבר לְּ ִהתְּ ר וְּ גֶּבֶּ   כְּ

ָשִעים ַכֵּפר ַעל ּפְּ ד ֹראש לְּ ֹכבֶּ ֹרש בְּ   ָיּה ֵאל דְּ

ָלִאים נּו ִנפְּ ָלם ִממֶּ עֹוָלם ֹלא נֶּעְּ   ִכי לְּ

ר ֵיָאַמר לְּ  ָכל ַמֲאָמר ֲאשֶּ ָרִאיםוְּ   ָפָניו ֵהם ִנקְּ

ַרֵחם ָאב ַעל ָבִנים ַרֵחם הּוא יְַּרֵחם ָעֵלינּו כְּ   ַהמְּ

ת ַהָּפִנים ָלנּו ֹבשֶּ ָדָקה וְּ ָך ֲאֹדָני ַהצְּ   לְּ

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5544
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5544
https://www.youtube.com/watch?v=YockOjum0YM
http://old.piyut.org.il/textual/296.html
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 ?הירדם ככהאפשר לך אי

הנביא בשליחות המוטלת על יונה  הנפתח ספר יונהשאוב מתוך פיוט פותח את הההמשפט 

 :משפט בהקשרו המקוריאת הקרא נ .הניסיון שלו להימלט ממובנ

 'א , פרקיונה

ַבר א י ֵלאֹמר-יֹוָנה ֶבן-ְיהָוה ֶאל-ַוְיִהי ד ְ ַ ְקָרא ָעֶליהָ  ִניְנֵוה-קו ם ֵלְך ֶאל ב  .ֲאִמת  דֹוָלה ו  י  ָהִעיר ַהג ְ ָעְלָתה -כ ִ

כָ  ג  .ָרָעָתם ְלָפָני ן ש ְ ֵ ת  יׁש ַוי ִ ָאה ַתְרׁשִ ה ב ָ ְמָצא ֳאִני ָ ֶרד ָיפֹו ַוי ִ ְפֵני ְיהָוה ַוי ֵ ה ִמל ִ יׁשָ ְרׁשִ ַ ָקם יֹוָנה ִלְבֹרַח ת  ָרה  ַוי ָ

ְפֵני  ה ִמל ִ יׁשָ ְרׁשִ ַ ֶהם ת  ָ ה  ָלבֹוא ִעמ  ֶרד ב ָ דֹוָלה ֶאל-ַויהָוה ֵהִטיל רו חַ  ד  .ְיהָוהַוי ֵ ם ַוְיִהי ַסַער-ג ְ ם -ַהי ָ י ָ דֹול ב ַ ג ָ

ֵבר ָ ָבה ְלִהׁש  ְ ה ִחׁש  ְזֲעקו  ִאיׁש ֶאל ה  .ְוָהֳאִני ָ ִחים ַוי ִ ל ָ ַ יְראו  ַהמ  ִטלו  ֶאת-ַוי ִ ה ֶאל-ֱאלָֹהיו ַוי ָ ֳאִני ָ ר ב ָ ִלים ֲאׁשֶ -ַהכ ֵ

ם ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם  ָרַדם-ֹוָנה ָיַרד ֶאלְויַהי ָ ב ַוי ֵ כ ַ ׁשְ ִפיָנה ַוי ִ ֵתי ַהס ְ ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַוי ֹאֶמר לֹו  ו  .ַיְרכ ְ -ַמהַוי ִ

ם קו ם ְקָרא ֶאל ָך ִנְרד ָ ת ָהֱאלִֹהים ָלנו  ְולֹא ֹנאֵבד-ל ְ ֵ ֵרֵעהו , ְלכו  -ז ַוי ֹאְמרו  ִאיׁש ֶאל .ֱאלֶֹהיָך או ַלי ִיְתַעׁש 

ֹוָרל, ַעל ֹל ַהג  פ  ֹוָרלֹות, ַוי ִ , ג  לו  ִ פ  ִמי ָהָרָעה ַהז ֹאת ָלנו ; ַוי ַ ל ְ ׁשֶ יָלה גֹוָרלֹות, ְוֵנְדָעה, ב ְ ִ  יֹוָנה.-ְוַנפ 

  ?איך היא קשורה לשליחות שקיבל וליחסו איך אתם מסבירים את ההתנהגות של יונה

 אליה?

 ירדם במצב כזה?איך אפשר לה 

  הירדמות? המהמשימה לבין של יונה מה הקשר בין הבריחה 

 ?האם אתם מכירים מצבים כאלה מחייכם האישיים 

 ?"באילו תחומים אתם מרגישים שאתם "ישנים 

 
 

  הסערה / אלי אליהו 
 
מתוך השער הראשון 'נבואות עם עובד, תשע"ב, "עיר ובהלות", )

 (10התורשה', עמ' 
 
ָדם  ָך ִנרְּ ן ָאָדם קּום. ַמה לְּ  קּום בֶּ

ַהָים לּום? ֵאינְָּך שֹוֵמַע שֶּ ִאלּו כְּ ֵתי ָהֳאִנָיה כְּ כְּ ַירְּ  בְּ

עֹוֵרר, ֹלא ַרֵחם? קּום, ִהתְּ תֹוֵלל לְּ  ִמשְּ

יֹות ָאֵשם. ָרח ִלהְּ הּו ֹּפה ֻמכְּ רֹוֵמם, ִמישֶּ  ִהתְּ

שֹוֵרר, ַתֵתר ִכמְּ  ַאָתה ִמסְּ

ִהָשֵבר. ַחֵשב לְּ ַהֹכל ֹּפה מְּ  וְּ

ַהִּפיל גֹוָרל.  קּום. ַמֵהר. ָעֵלינּו לְּ

ִליְך ַהשְּ  ָעֵלינּו לְּ

הּו.  ִמישֶּ

 קּום.

  המשורר אלי אליהו קושר בין התעלמות )מהסערה( לבין אשמה. איזו מערכת יחסים

 קיימת בין הדברים בראייתכם? 

 ם מבינים את ההשלכות של "לקום" בשיר של אליהו? כיצד את 

 .מה עשוי להיות המחיר של לקום? חשבו על דוגמאות למצבים כאלה מהחיים שלנו 

 .כיצד הייתם מלחינים את השיר של אלי אליהו? באיזה סגנון מוזיקלי ומקצב באילו כלים 

 

( 1969-ב נולד) אליהו אלי

 .ישראלי ועיתונאי משורר הוא
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 ?יאתעורר משנתאיך 

על הקשר שלו לדיון שלנו לגבי וחשבו  רביץהאזינו לשיר "למי שאינו מאמין" בביצועה של יהודית 

 שינה וערות.

   למי שאינו מאמין

 יהודית רביץ :, לחןלאה גולדברג :מילים

 

  למי שאינו מאמין

  .קשה לחיות השנה

  השדות מבקשים ברכה

  הים מבקש אמונה

  .ואתה אינך מבקש דבר

 

  ליבי ישן את שנתו

  .ואני ישנה

  חלומי כבד שתיקה

  ומתי מהלכים בשנתי

  .כבתוך מצודה עתיקה

 

  איך אתעורר משנתי

  ?ואין בליבי אמונה

 ואתה אינך מבקש דבר

 *כל הזכויות שמורות ליוצרות ולאקו"ם

 ?מה הקשר בין שאלת העוררות לבין שאלת האמונה 

  אתכם? שמעוררתכיצד אתם מבינים את המושג "אמונה"? מהי האמונה 

  האם זהו שיר מעורר?  הבנה שלכם אותו?ל מסייעכיצד הלחן של השיר 

  לשורה משיר השירים אליה הוא .ואני ישנה ליבי ישן את שנתו"השוו את השורה "

 " )שיר השירים, ה', ב'(. מה ההבדל בין שני מצבי השינה?ער וליבי, ישנה אני מתייחס: "

 

 

 

 

 

 

 

 

  גולדברג לאה

 בסיון' ב, 1911 במאי 29)

 15 – קובנה/קניגסברג, א"תרע

, ל"תש בשבט' ח, 1970 בינואר

 סופרת, משוררת( ישראל

, מתרגמת, וילדים מבוגרים

 כלת, ספרות וחוקרת מבקרת

 לשנת לספרות ישראל פרס

 כללית לספרות פרופסור. 1970

 באוניברסיטה והשוואתית

 .בירושלים העברית

https://www.youtube.com/watch?v=Mv9W8GWJ5pE
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=572&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=572&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=462&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=462&lang=1
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 !השכמהקריאת 

 של "הדג נחש"" זמן להתעורר" לשיר האזינו

 זמן להתעורר

 הדג נחש

 השכמה! 

 לא מאמין בנשק מאמין בשירה 

 ותיק מספיק כדי לעשות את הבחירה 

 בכי זה לא רע כשהמצב בכי רע 

 כל דמעה שמטפטפת מזכירה 

 בדיוק עד כמה בעלי השררה 

 ואנחנו לגמרי לא באותה סירה 

 כשמישהו על עצמו שופך חומר בעירה 

 איך זה שאנחנו מרגישים עם זה רע 

 הם משתמשים בתשקורת כדי לביית ולתכנת 

 להחדיר לנו ת'שקר שנאמין שזה אמת 

 אני מריח זה מסריח מהראש  -אתה קולט

 אז זה הזמן לחשוש  -אומרים לי תירגע

 לא הגיוני בהחלט  -שמה שחשבתי הגיוני

 מהאלף אל הבית זה הספין שמסיט 

 

 זה הזמן להתעורר הבית מתפורר 

 נצא מהחורים ביחד די להסתתר 

 תרימו את היד תפתחו את הפה 

 מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה 

 

 זה הזמן להתעורר הבית מתפורר 

 נצא מהחורים ביחד די להסתתר 

 תרימו את היד תפתחו את הפה 

 עוד הרבה  מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו

 

 זה הזמן להתעורר... 

 

 

 ם"ולאקו ליוצרים שמורות הזכויות כל*

 לחברי המחאה נשחרר מחמאה 

 כי הם חותרים להקלה לתיקונה של העוולה 

 ממוסר העבדים נמאס 

 רוצים לחיות בקלאס 

 אם חשוב לנו עתיד הילדים 

 עכשיו שוברים את הכלים 

 אז כלים שלי אל תשתופפו 

 דגלים חדשים עוד יתנוססו 

 הימים השחורים עוד יתמוססו 

 ילדים מאושרים עוד יתרוצצו 

 למען המחר נצא אל הכיכר 

 נראה לכם בדיוק מי פה נטע זר 

 ומי גיבור האוהל עוד יחזור 

 מי פה המשיח ומי פה החמור 

 אז אחים שלי אל תשתופפו 

 החזיקו מעמד אל תתכופפו 

 אחים שלי אל תשתופפו 

 כל המוחות שלנו נשטפו  לא

 זה הזמן להתעורר הבית מתפורר 

 נצא מהחורים ביחד די להסתתר 

 תרימו את היד תפתחו את הפה 

 מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה 

 

 זה הזמן להתעורר הבית מתפורר 

 נצא מהחורים ביחד די להסתתר 

 תרימו את היד תפתחו את הפה 

 מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה 

 

 זה הזמן להתעורר...

 

 ?במה היא דומה   כיצד אתם מבינים את המשמעות של קריאת ההשכמה של הדג נחש

 של הפיוט "בן אדם מה לך נרדם" ובמה היא שונה ממנה? לתביעה

  קשור בשאלת האמונה שבה דנו קודם? סוג ההתעוררות שאליה קוראים "הדג נחש"כיצד 

  את התוכן? יםמשרתוהעיבוד כיצד הלחן 

https://www.youtube.com/watch?v=MPRPzhvdSqU

