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משימות
בשיר יש ו דו-שיח .בין מי למי?
היכן כל אחד מהם מצא?
העתיקו מהשיר את כל המילים הקשורות למלחמה.
בשיר יש ם ש י ראשי תיבות :גמ"ש וצל"ש .שאלו את הוריכם או
מישהו אחר ,מה הפירוש שלהם.
ציירו לאבא את הציור שברצו ו לקבל .מדוע הוא מבקש ציור שכזה?
קראו את השיר שלפ יכם.

ִיתי
ֶא ְתמוֹל ָהי ִ

מה ִ /תּ ְרצָ ה אֲ ָתר
בַּ ִמּל ְָח ָ

ִיתי בַּ ִמּלְחָ ָמה,
ֶא ְתמוֹל הָ י ִ
ָסַ עְ ִתּי ְלבַ ֵקּר ֶאת ַאבָּ א שֶׁ לִּי בַּ מֻּ צָּ ב
'ידר וְ ִת ְק ָרה חוּמָ ה
יֵשׁ ל ֶָהם פְ ִריגִ ֶ
וֹת ִים ִדּ ְס ִקית
וּ ְלכָל ֶא ָחד ְ
וְ ָקפֶה בְּ לִי חָ לָב.
אוֹתי
ַאבָּ א ִשֵּׁ ק ִ
אוֹתי עַ ל הַ כְּ ֵת ַפיִם
הוֹשׁיב ִ
וְ ִ
אוֹתי ְבּכָל כֹּחוֹ
וְ ַאבָּ א ִחבֵּ ק ִ
וּבִ ֵקּשׁ ֶשׁ ַא ְחזִ יק מַ עֲמָ ד בֵּ י ְַתיִם.
א.

ב.
ג.
ד.

יְתה ִמן הַ מֻּ צָּ ב
כְּ ֶשׁחָ ז ְַר ִתּי הַ בַּ ָ
אוֹת וּ,
ָאמַ ְר ִתּיַ :אבָּ אַ ,אבָּ א ,אוֹהֵ ב ָ
ִאמָּ א ,אֲ ִי אוֹהֶ בֶ ת ֶאת ַאבָּ א
וְ ֶאת כָּל ַהחַ ָיּלִים שֶׁ לָּ וּ.
אֲ ִי יוֹדַ עַ ת שֶׁ ַאבָּ א יָשׁוּב ְבּ ָקרוֹב
אֲ ִי יוֹדַ עַ ת שֶׁ הוּא הָ יָה מֻ כְ ָרח לָ ֶלכֶת
אֲ בָ ל ִמלְחָ ָמה זֶה דָּ בָ ר בּוֹכֶה
וַאֲ ִי בּוֹכָה בְּ שֶׁ ֶקט.

מהם ההבדלים בין השירים? חשבו על האמצעים האמ ותיים וכן
על התוכן )מקום ,זמן ,הדמויות ,דו-שיח ,התחושות ,ההתרחשות,
וכדומה(.
" ִמלְחָ מָ ה זֶה דָּ בָ ר בּוֹכֶה" – מדוע?
מצאו באי טר ט ציטוט מפורסם על מלחמה או על שלום .העתיקו
ציטוט זה ,וחוו את דעתכם עליו.
המציאו ציטוט משלכם על מלחמה או על שלום.
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