הכניסני תחת כנפך /ח .נ .ביאליק.
צוות לב לדעת ,עפרה ליפשיץ
מקצוע :ספרות
נושא :שירת ביאליק
כיתה :תיכון ,י ,יב
מקרן

דרך עיון בשיר "הכניסני תחת כנפך" ,תוך התייחסות לתוכן ולמונחים הספרותיים ,נתבונן במצבים של חוסר בטחון.

לב השיעור :הצורך בביטחון
??

פתיחה :שאלה -מה מקנה לי ביטחון?
נבקש מהתלמידים להכניס את כף ידם אל החיק .וננהל את הדיון כשכולם במצב כזה .נכתוב על הלוח :מה מקנה לי תחושת בטחון?
)נאפשר לתלמידים זמן חשיבה עצמית ואז נאסוף את תשובותיהם ונרשום אותן על הלוח( נתבונן בתשובות ונשאל – מה יקרה לי ואיך
ארגיש אם הדבר שמקנה לי בטחון ייעלם? מה אעשה?

מפגש :קריאה ראשונית -אל מי פונה הדובר?
נקרא את הבית הראשון בשיר בלבד ונשאל -אל מי פונה הדובר בשיר? )כל התשובות נכונות( נמשיך לקרוא את השיר עד סופו :הכניסיני
תחת כנפך  /ביאליק הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות ויהי חיקך מקלט ראשי קן תפילותי הנידחות .ובעת רחמים בין השמשות שחי
ואגל לך סוד יסורי אומרים יש בעולם נעורים היכן נעורי? הכניסיני תחת כנפך… ועוד רז אחד לך אתוודה נפשי נשרפה בלהבה אומרים
אהבה יש בעולם מה זאת אהבה… הכניסיני תחת כנפך… הכוכבים רימו אותי היה חלום אך גם הוא עבר עתה אין לי כלום בעולם אין לי
דבר .הכניסיני תחת כנפך… איזו תחושה אנו מרגישים ומה אנו משדרים כשאנו כונסים את כף ידנו בבית השחי? מה נחשוב על אדם הרכון
תחת חיקו של אדם אחר?

התבוננות :לימוד -ייסורי הכותב

נעבור לדף העבודה )מצ“ב( – בלימוד עצמי /בזוגות )התלמידים לומדים לבד את השיר באמצעות שאלות מנחות( :תלמיד יקר ,לפניך דף
שבו תלמד לבד /עם חבר את השיר ”הכניסיני תחת כנפך“ .קרא בבקשה כל פעם רק את הבית עליו אתה נשאל .בית א :אל מי לדעתך פונה
הדובר בבית זה? הסבר את המטאפורה ”כנפך“ .מדוע לדעתך הוא משתמש במטאפורה זו? היכן בשיר יש עוד שימוש בשדה הסמנטי של
עולם הציפורים? הכניסה תחת הכנף ,תחת החיק – היא סימן לחיבוק .מישהו שמכיל ,מכניס ,עוטף מישהו אחר .מה השווה ומה השונה
בין חיבוק של אם לבין חיבוק של אחות? למה לדעתך מבקש הדובר בקשה זו? )האם אתה חושב שכדי לענות על שאלה זו חשוב לקרוא את
הביוגרפיה של המשורר?(” .קן תפילותי הנדחות“ -בשורה זו מסביר הדובר למה הוא זקוק שיעטפו אותו בכנף ,בחיק .מהו ההסבר? בית ב:
מה מיוחד בשעת בין השמשות? ”שחי ואגל לך סוד יסוריי“’ -תתכופפי ואני אגלה לך את הסוד שלי ,של מה שמייסר אותי‘ .לאחר שהדובר
התעטף בכנף של בת שיחו הוא מבקש ממנה להתכופף אליו .בשלב זה של השיר מתחיל הדובר להתוודות על הקשיים שלו .חשוב על דבר
שקשה לך בחייך – את מי אתה משתף בקשיים שלך? האם שיתוף של מישהו בקושי שלך יוכל להועיל לך? )עצם השיתוף ,ללא מענה/
פתרון( .מה מאפיין את גיל הנעורים? מה המשמעות של מישהו שחש שאין לו נעורים? האם אפשר לתקן את זה? להשיב את הנעורים?
בית ג :בבית זה חוזר הדובר על התבנית של הבית הקודם .מדוע? האם השאלה בבית זה עמוקה /קשה יותר מהשאלה בבית ב – או להפך?
כיצד להבה קשורה לשרפה וכיצד להבה קשורה לאהבה? המשורר מתלונן על כך שאין לו נעורים ואין לו אהבה .האם אפשר לענות במילים
על השאלה ”מה זאת אהבה“? פרט .בית ד :יש הטוענים שבית זה הוא הגרעין שמסביר את השיר כולו .אשש טענה זו על פי המבנה
והתוכן המבדילים בית זה משאר בתי השיר .היזכר במקרה בו חשת שרימו אותך .מה קרה לתחושת הביטחון שלך לאחר שרימו אותו? מה
החלום שלך? מה עליך לעשות כדי לממשו? מה החלום של הדובר? האם הוא יכול לממשו? האם כוכבים יכולים לרמות? מהו האמצעי
האומנותי המסתתר בשורה זו ומדוע בחר הדובר דווקא ב“כוכבים“ כסמל לאלו שרימו אותו? השיר מסתיים בחזרה” :אין לי“ -לעומת
הבתים הקודמים בהם נאמר ש“יש“ .מה החזרה על ה“אין“ מדגישה לקורא? בית ה :בית זה חוזר על הבית הראשון ויוצר מבנה מעגלי לשיר
כולו .מה מאפיין מעגל? מה מדגיש הדובר בכך שהוא מסיים אותו במעגליות? האם זהו שיר אהבה? נמק .עכשיו תוכל בוודאי לסמן בשיר
את האמצעים האומנותיים המופיעים בו ולהסביר את משמעותם לבדך :מבנה מעגלי שאלות רטוריות חזרות מטאפורות האנשה אנאפורה
נאסוף את עיקרי הדברים מדף העבודה .ראוי לחזור בע“פ על תוכן הבתים ולבחור בכל בית שאלה אחת מדף העבודה שהתלמידים עונים
עליה בכיתה .שאלות שמומלץ להתעכב עליהן :שאלה  2בבית ב :חשוב על דבר שקשה לך בחייך – את מי אתה משתף בקשיים שלך? האם
שיתוף של מישהו בקושי שלך יוכל להועיל לך? שאלה  2בבית ד :היזכר במקרה בו חשת שרימו אותך .מה קרה לתחושת הביטחון שלך
לאחר שרימו אותך? לאחר מכן ,נאסוף מהשיר בעזרת התלמידים את כל הביטויים המשקפים את הייאוש של הדובר ונכתוב אותם על
הלוח .נשאל  :את מי הכותב בוחר לשתף ביסוריו? )מעבר לנמען בשיר הדובר משתף גם את הקוראים( .לאחר שהבנו שהדובר משתף
אותנו ,הקוראים ,בייסוריו – נשיב לו :איזו עצה נוכל לתת לדובר? איזו עצה אפשר לתת לחבר החש ייאוש?

הפנמה :עצה להחזרת הביטחון
מתוך כל העצות שאספנו – נסיים את השיעור בסבב מהיר :מה העצה שהכי תעזור לי ברגע של ייאוש? איזו עצה יכולה להשיב לי את
הביטחון?

אסיף:
פתחנו בשיחה סביב תחושת הביטחון -מה מקנה לי תחושת ביטחון ומה קורה כשהוא נעלם? לאחר מכן קראנו את הבית הראשון בשיר
וניסנו להבין אל מי פונה הכותב ומה הן התחושות שהוא חווה .משם המשכנו לעבודה בדף עבודה דרכו העמקנו בכל בית בשיר ,ראינו את
ייסורי הכותב ואת הצורך שלו בשיתוף ,ובכלל זה אנחנו הקוראים ,ועמדנו על האמצעים האמנותיים השונים בשיר .סיימנו בניסיון לתת
עצות למצב של חוסר ביטחון בו נמצא הכותב ,והזמנו את התלמידים לחשוב איזו עצה היו הם לוקחים עבור מצבים בהם הם חווים חוסר
ביטחון.
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