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ֶק ֶשת ו ֵ
יֵׁש ִלי חֵ ץ ו ְֶק ֶׁשת -
יֵׁש ִלי פַּ ְרפָּ ִרים בָּ ֶר ֶׁשת.
אֵ צֵ א ִלי אֶ ל הַּ יַּעַּ ר ְל ַּׁש ְח ֵרר אֶ ת פַּ ְרפָּ ַּרי -
אֶ ת הַּ ֶק ֶׁשת וְהַּ חֵ ץ אַּ ְׁש ִאיר ְתלּויִים עָּ לַּ י.
צֹועֵ ד ִלי כָּאן בַּ ֶד ֶרְך -
כְ בָּ ר חֲ צִ י ָּׁשעָּ ה ְבעֵ ֶרְך...
אַּ חֲ ַּרי ְב ַּׁשי ָָּּרה -
סּוס ,חֲ מֹור ְוגַּם פָּ ָּרה.
"לאָּ ן אַּ ָּתה הֹולֵ ְך? ַּמה ָּק ָּרה?"
ְ
דּורה!"
"מחַּ פֵ ׂש אֲ נִ י עֵ צִ ים לַּ ְמ ָּ
ְ
"ּודהַּ ר כְ בַּ ר-כֹוכְ בָּ א-
"ׁשב עָּ לַּ י" צָּ הַּ ל הַּ ּסּוס ְ
ֵ
בָּ עֶ ֶרב נָּׁשּוב י ְַּח ָּדו אֵ לַּ י ,אֶ ל הָּ אֻ ְרוָּה".
הַּ חֲ מֹור נָּעַּ ר -
בַּ ּסּוס גָּעַּ ר:
"ק ָּר ִׁשים לָּ אֵ ׁש,
ְ
קֹוׁשׁש?!"
ְבעַּ צְ ִמי אֲ ֵ
ָּג ֲע ָּתה הַּ פָּ ָּרה:
"אֲ נִ י יְכֹולָּ ה ְל ִהצְ טָּ ֵרף לַּ ִש ָּירה"...
עַּ ל הַּ ּסּוס אֲ נִ י רֹוכֵב;
הַּ חֲ מֹור  -אֶ ת הַּ ְק ָּר ִׁשים סֹוחֵ ב
וְהַּ פָּ ָּרה בַּ ְמאַּ ּסֵ ף ְ -ב ִפיהָּ ִׁשיר סֹוחֵ ף...
אֶ ת ל"ג בָּ עֹ ֶמר אֲ נִ י ַּמ ָּמׁש אֹוהֵ ב!

הדלקת מדורה בל"ג בעומר  -אחד מן המנהגים החביבים ביותר על הילדים בכל
גיל!
ההתנהלות החברתית וההתארגנות הקבוצתית לקראת החג חשובה לא פחות מן
הישיבה סביב המדורה!
השיר שכתבתי מתיחס כמשל ,לסוגי האופי השונים של הילדים (גם המבוגרים),
כאשר יש צורך להתארגן ולהירתם למשימה קבוצתית...
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ֶק ֶשת ו ֵ
ניתוח השיר ונקודות להתיחסות:
השיר "קשת וחץ" נכתב כמשל:
לכאורה יוצא הדובר לטיול תמים ביער ,ועליו סמל של ל"ג בעומר – החץ והקשת התלויים עליו.
מצטרפת אליו חבורה "קלאסית" ,טיפוסית :סוס ,חמור ופרה.
הסקרנות שלהם מעוררת שאלה" :לאן אתה הולך? מה קרה?"
סמל נוסף של החג – "מחפש אני עצים למדורה".
הסוס – מנהיג החבורה מציע לדובר תנאים נוחים ,ומכתיר אותו לבר-כוכבא – עוד סמל של ל"ג
בעומר.
החמור – כמו בכל קבוצה – המתוסכל ,שעליו מוטלת העבודה הקשה ,בעוד השאר מתאמצים
"קצת פחות".
ו...הפרה – נציגת המתחמקים ,שמגיעים להנות מן המוכן – "אני יכולה להצטרף לשירה" ...היא
במאסף" ,ובפיה שיר סוחף".
השיר כתוב בחרוזים ,שקל לזהותם!
יש בו אוצר מילים לפירוש בעזרת המילון :שיירה ,אקושש ,מאסף ,סוחף.
מוצגת שפת הדיבור של בעלי החיים :צהל ,נער ,געתה..

*** השיר מתאים לשיחה בכיתה לקראת ההכנות להדלקת המדורה בל"ג בעומר :חלוקת
התפקידים ושיתוף הפעולה הנדרש מכל אחד להצלחת החגיגה!
תהנו,
יעל

