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ֲאִני ָּתִמיד ִנְשָאר ֲאִני / דםוניבי־דיר

לפני הקריאה 

ינםבייאםישמיםינליהרגשותינמינרותילנתימסבובילמולני"ְרָגשים"י א.י

בקציםינקרכוות.

אוליימיינרגשיםיאניבותיעלונת?ימדיע? ב.י

נרגשינאניביעלו:י                             י.ינכומיק:י                              י. י

ינםבייאםישמיםינליהתכונותינמינריםילנתימסבובילמולני"םניכים"יי ג.יי

בקציםינקרכוות.

אוליימיינםניכיםיאניביםיעלונת?ימדיע?י ד.יי

נםניכנינאניבניעלו:יי                             י.ינכומיק:יי                               י

.

יאנבנ

רגשים

ייויפו

םניכים
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َشبَْعاٌنָׂשֵבַע1

َجائٌِعָרֵעב2

َجبَاٌن ַּפְחָדן3

ֶאְמָצע4 ِفي الَوَسِطָבּ

ֲאִני ָּתִמיד ִנְשָאר ֲאִני / דםוניביידירי
ִלְפָעִמים ֲאִני ָעצּוב,  )1(

ְוִלְפָעִמים ָׂשֵמַח.  

ִלְפָעִמים ֲאִני זֹוֵכר,  

ְוִלְפָעִמים ׁשֹוֵכַח.  
ִלְפָעִמים ֲאִני ָׂשֵבַע,1  )5(

ִלְפָעִמים ָרֵעב.2  

ִלְפָעִמים ֲאִני ּכֹוֵעס,  

ְוִלְפָעִמים אֹוֵהב.  

ֲאָבל ֲאִני, ָּתִמיד ִנְׁשָאר ֲאִני,  

ָּתִמיד ִנְׁשָאר ֲאִני,  )10(

ָּתִמיד ִנְׁשָאר  

ֲאִני.  

ִלְפָעִמים ֲאִני ָּגדֹול,  

ְוִלְפָעִמים ָקָטן.  

ִלְפָעִמים ֲאִני ִּגּבֹור,  )15(
ָעִמים ַּפְחָדן.3 ְוִלפְְ  

ִלְפָעִמים ֲאִני ְּבַיַחד,  

ִלְפָעִמים ְלַבד.  
ִלְפָעִמים ֲאִני ָּבֶאְמַצע,4  

ִלְפָעִמים ַּבַּצד.  )20(

ֲאָבל ֲאִני...  
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ִלְפָעִמים ֲאִני ִּכּנֹור,5
ְוִלְפָעִמים ֻּתִּפים.6

ִלְפָעִמים ֲאִני ֵקיִצי,

ְוִלְפָעִמים ָחְרִּפי.
ִלְפָעִמים ַעְצָלן,7

ְוִלְפָעִמים ָחרּוץ.

ִלְפָעִמים ֲאִני ָמתֹוק,
ְוִלְפָעִמים ָחמּוץ.8

ֲאָבל ֲאִני...

ִלְפָעִמים ֲאִני ָחָכם,

ְוִלְפָעִמים ִטְּפִׁשי.

ִלְפָעִמים ֲאִני ִראׁשֹון,

ְוִלְפָעִמים ְׁשִליִׁשי.

ִלְפָעִמים ֲאִני ּתֹוֵפס,
ְוִלְפָעִמים ָּתפּוס.9

ִלְפָעִמים ֲאִני ֲעָנק,10
ְוִלְפָעִמים ַפְספּוס.11

ֲאָבל ֲאִני...

לשיחה ולכתיבה

מוניינדיבריבשור? א.י

ֵאוליירגשיםימיכנינדיבריבשורי)דיגמנ:ישיריםי2-1(? ב.י

ֵאולייםניכיםימיכנינדיבריבשורי)שיריםי32-13(? ג.י

ינעםוקיימםיךינשורימשפטותינפיםחותיבמולני"לפעמות"יימםארותי ד.י

רגשיםיטיבותישלינדיברי)אםרייבשיריםי8-1(.י

אוליימיינרגשיםישלינדיברימםאומותילרגשיםישלנת?ימדיע? נ.י

נעםוקיימםיךינשורימשפטותינפיםחותיבמולני"לפעמות"יימםארותי י.י

םניכיםיטיביםישלינדיברי)אםרייבשיריםי29-15(.

אוליימיינםניכיםישלינדיברימםאומיםילםניכיםישלך?ימדיע? ז.י

كََماْنִּכנֹור5

ِدفَاٌف, طُبُوٌلֻתִּפים6

كَُسوٌلַעְצָלן7

َحاِمٌضָחמּוץ8

َمْشُغوٌلָתפּוס9

ِعْمَلٌقֲעָנק10

ا, َغيُْر ַפְספּוס11 َصِغيٌر ِجدًّ
بَاِرٍع

)25(

)30(

)35(
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נולדיבשוריאימר:י"לפעמותיאכויבוחד",ינאתיגתיאםתימרגושותינך? ח.י

רשמיידברותישאםתיעישותיבוחדיעתיחברות. י

מנילדעםנתימויחדיבשוריזנ? ט.י

בשוריושיזיגיםישלישיריםישנקשריבוכונייניאיקשרישליכוגיד. ו.י

נםאומייבויינמשפטילנמשנייעליפוינשור. י

לפעמותישמח לפעמותיפחדיי  

לפעמותיבצד לפעמותיאכויזינרי

לפעמותיאכויניעסי לפעמותיאכוישבעי

לפעמותיקטי ילפעמותיאינבי

לפעמותיאכויגוביריי לפעמותיאכויגדילי

לפעמותירעבי לפעמותיאכויבוחדי

לפעמותילבד לפעמותיאכויבאמצעי

ילפעמותישינח לפעמותיאכויעציביי

לפעמותיעצליי לפעמותיאכוינוכירי

לפעמותיםיפותי לפעמותיחריץי

לפעמותיטופשוי לפעמותיאכויקוצוי

לפעמותישלושו לפעמותיחירפוי

לפעמותיאכויחנת לפעמותיאכוימםיקי

לפעמותיחמיץ לפעמותיאכויראשיייי

לפעמותיפספיס לפעמותיאכויםיפסיי

לפעמותיםפיס לפעמותיאכויעכקיי
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וא.יינשלומי,ימםוייבאוליימצבותימרגושינולדיאםינרגשיםינבאות:

לדעםוינולדיבשורישמח,ינאשרי                                                    

לדעםוינולדיבשוריכועס,ינאשרי                                                   י

לדעםוינולדיבשוריפחדן,ינאשרי                                                   י

לדעםוינולדיבשורילבד, נאשרי                                                   י

לדעםוינולדיבשוריחרוץ,ינאשרי                                                   י

לדעםוינולדיבשוריעצלן,ינאשרי                                                   י

מצאייאםינחרוזנינמיפועניבשור. וב.יי

רגע של לשון 

זכר ונקבה.יראיינסבריינרחבנישלינכישאיבפרקינשמים,יבעמידותי א. 

.240-236

נשורינםיביבלשיייזנר.ינםבייאיםייבכקבנ. י

הפכים ב. 

מצאייאםיזיגיםיננפנותיבשוריינשלומייבטבלנ:י י

שמחעציב

  

ייאםתימיזמכותילפםיריבנוףיאםיםפזירםינמולות:  תרוזפת

םפזירםי9,י"נפנות",ייבעמידותי291-289.

מיליות ג. 

נמולנינפיםחםיאםינפזמייינואי"אבל".ינמולני"אבל"ינוא: 1.י  

ד.ימולםיםכאו ג.ימולםיםיצאניי ב.ימולםיכוגידיי א.ימולםיסובניי י

ינקופייבעוגיליאםינלינמולותישוניליםילנויםימולותיכרדפיםי 2.י  

למולני"אבל"ילפוינשור:

ד.יאתיי י י ג.ילמריםיזאם ב.ינויי א.ילעימםיזאםי  י
ז.ילני י.יאךיי נ.יבגלליזניי

לשון
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מתייחסים לאמצעים הספרותיים של השיר 
הפזמון בשיר

א.ינעםוקייאםינפזמייישלינשור "ֲאִני ָתִמיד ִנְשָאר ֲאִני".

מניינרעוייישלינשירני"םמודיכשאריאכו"?י ב.י

מנוינמולנינמיפועניבשירנינאחריכנ?י ג.י

מדיעינחלוטנינמשיררםישמולניזייםנוניבשירניכפרדם?י  י

מנירצםנילנדגושיבנך?

נשלומייאםינמשפטותינבאות:י ד.י

נפזמיייניאינחלקי                י)נחיזר/נקביע(יבשור. 1.י

בנליבוםיבשורי"ֲאִכויָםִמודיִכְשָאריֲאִכו"יושי                ישירים. 2.י

בפזמיייושי          ישירים.י 3.י

נפזמייימיפועיפעתיאחםינבוםימלא.י 4.י

בפעתינראשיכנימיפועינפזמייינפזמייימלאי)מודילאחרינבוםינראשייי י

–ישיריםי9, 10, 11, 12(.יבנמשךינשורימיפוענירקיננםחלנישלי

נפזמיייילאינפזמייינילי.ינלימרינפזמייינחלקוימיפועי              יפעמותי

בשור.י

חפשייבוחודניזיי)שורותייפזמיכות(ישורותיכיספותישושיבנתיפזמיי. נ.י

מהו פזמון? 
פזמיייניאישירניאייבום,ינחיזרותיעליעצמתיבשורינמניפעמות.י
בדרךינללימלחוכותימכגוכנישיכנילפזמייישמוחדםיאיםיימנשור.


