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 רהשי: 1רק פ

 20 -היה של המאה המחצית השני

 נית: שירה מודרמבוא
 

אה מכללי הכתיבה ל יציליך ש". יש תהשחרוראת הרעיון של השירה המודרנית אפשר לסכם במילה "

השונות בין שני  הנוקשים, ויציאה זו מאפשרת את קבלתם של טקסטים המציגים סגנון אחר.

 הסגנונות יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות: 

 

 השפה
 

שלא מתאימות את עצמן למוסכמות הכתיבה  לל אפשר יהיה לזהות צורות דיבורכ-ךבדר

 המסורתיות:

כלומר, יהיו פחות מילים גבוהות והשפה תזכיר יותר את סגנון  .תרה יוהשפה תהייה נמוכ •

היית פה" של זלדה, הקירות הזקנים נקראים אשר שיר "כהדיבור שלנו כיום. למשל, ב

יר ת קשישים )"ָהיּו ַהקִּ ֵני ַביִּ יםֹות בְּ ישִׁ "(, ואילו בשירתו של ביאליק, האנשים הזקנים ְקשִׁ

ָך"(. -ַעל בָושָ נקראים ׂשב )"ַדם יֹוֵנק  תְּ  כָֻּתנְּ

. למשל, יצור מיליםחיבור או קבנוסף, אפשר יהיה למצוא "משחקים" שונים עם השפה כמו  •

י  ּוְבָכְלזֹאתמילים: " בשיר "בעיות אישיות" של דוד אבידן אפשר למצוא חיבור בין תִּ ָאַהבְּ

ֵלק  סִּ י וְּ דרור "אהבה היא צורך" אפשר -ץל פררו ש...", ובשי ָכְלָסֵפקאֹוָתְך. / ָבא ָהאֹור ַהּסֹופִּ

ּׁשּום  ְר  / -שֶׁ למצוא חלוקה של מילה אחת לשני חלקים: "מִּ תְבמִׁ בֶׁ ם ֵהם ֶאַחד". כֶׁ ַניִּ  ָהַאֲהָבה ַהּׁשְּ

 

 מבנה השיר
 

 לחוקי הסידור הקודמים, אלא מאפשרת כתיבה חופשית יותר: נה כפופה הכתיבה אי

לסדר את של שורות, השיר המודרני יכול  ומהר דבמקום סידור השיר בתוך בתים בעלי מספ •

הבה היא אחד ארוך )כמו בשיר "כי א. כלומר, נוכל למצוא בית המלל בצורה חופשית יותר

נוכל גם למצוא )כמו בשיר "כאשר היית פה"(. צורך"(, או בתים בעלי מספר שורות משתנה 

מקובל )כמו בשיר מה קטןשיר ששומר על סימטריה לאורך בתי השיר, אך מספר השורות הוא 

 שורות בלבד בכל בית(.  2"כשצלצלת רעד קולך" של נתן זך, שם יש 
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כבר לא צריך להראות אחידות וסימטריה לאורך השיר. במקום זאת,  אורך השורותבנוסף,  •

ך ניתנת חירות בכתיבת כ-אפשר למצוא טקסטים שיריים עם שורות בעלי אורך שונה. עדי כדי

ירים בעלי מילה אחת בלבד בשורה )"אהבה היא צורך"(. צריך א שמצוהטקסט, עד שאפשר ל

. כלומר, בפסיחהתיבה חופשי שכזה, יש צורך להשתמש לשים לב, כי כדי לאפשר סגנון כ

 על מספר שורות. שפט מספר פעמים ולאפשר לו להימתח לבצע קטיעה, חיתוך של המ

ה והבלדה הדורשים ציות ונטהס מעבר לכך, אפשר להסתכל על מבנים קבועים ונוקשים כמו •

שורות,  4 -ים מבתים ראשונים המורכב 2לחוקים מאוד מסוימים. למשל, הסונטה דורשת 

ה למבנים ית אינה כפופהשירה המודרנשורות בלבד.  3 -ושני בתים נוספים המורכבים מ

 ויכולה ליצור סכמות משלה.  שכאלה

 

 חריזה
 

 ם:מיגם כאן הרעיון הוא שבירת הכללים המוסכ

בעבר היו כללים נוקשים הקובעים כיצד לחרוז שיר ואף מציינים קריטריונים להערכת  •

החרוז. למשל, חרוזים דקדוקיים מאפשרים חריזה פשוטה יותר ולכן הם אינם  איכותו של

ויש מי שכלל אינו מחשיב אותם כחרוז )למשל: התיבה שלו =< תיבתו;  חשבים איכותיים,נ

ת "תו" מאפשרת את החריזה, אך מדובר בסיומת דקדוקית(. ומסיהגינה שלו =< גינתו. ה

שונים ומקבלת ומאפשרת חריזה מסוגים  הישנותמשוחררת מהמוסכמות רנית ודהחריזה המ

נֹוָרה שיר לאוהבים הנבונים" של נתן זך: "גם חרוזים דקדוקיים. למשל, ב" ָיד ַאַחת ֶאת ַהמְּ בְּ

מּו ֶאת ֵעינֵ /  ,ְיַכבּו  . "ְיָבְרכּוֶזה ֶאת ֶזה /  ,םיהֶ ָיַחד ַיַעצְּ

דרש לענות עליו. במקרה מעבר לכך, במבנים נוקשים כמו סונטה ישנו דגם חריזה קבוע שנ •

י דעתו האישית של ציפיות ולא לפז עם שורות ספכזה שורות מסוימות צריכות ליצור חרו

 , גםשחררה את הטקסט מציות למבנים שכאלההמשורר. מכיוון שהשירה המודרנית 

 יזה אינה צריכה להישמע להם.חרה

בר בשיר בעיקר בזכות , ואפשר יהיה לזהות כי מדולא תהיה חריזה כללבשירים מסוימים,  •

 ת הקצוצות של הטקסט.השורו
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 נושא
 

חשיבות כמו אהבה, אלוהות, נקמה וכן הלאה, אך השירה המודרנית -ביקה בנושאים רבעבר שירה עס

 נותנת מקום לנושאים נוספים: 

. למשל, נושא האהבה כשלעצמו נחשב לכתוב על נושאים שנחשבים "נמוכים"שנה חירות י •

טעם לעסוק בו.  בה, אך אהבה שכשלה, נחשבת נושא "נמוך", נושא שאיןגבוה וראוי לכתי

כלל לא נהוג לעסוק בהם. -לתת במה גם לתחומי החיים שבדרך רה המודרנית מאפשרתהשי

 וד אבידן, יש עיסוק בבגידה וכישלון האהבה. ד למשל, בשיר "בעיות אישיות" של

רבים קישרו את הטקסטים שיצרו  הביניים הדיון באל היה משמעותי ויוצרים-בשירת ימי •

שר המטרה הייתה ו טקסטים שנכתבו כאהביניים, הי-. בימילעולם הדת ולאלוהות

מהשירה ה לעומת זאת, אין ציפייהכנסת. -מלכתחילה לשלב אותם בתפילת המאמינים בבית

 , לאלוהות או לכוון את השימוש של השיר לתפילה. המודרנית להתייחס לדת

מקראיים  ארמזיםב בשימושלהבחין בשירה המודרנית  י להזכיר כי אפשרבתוך נושא זה כדא

 ם נוספים מארון הספרים היהודי.וזיות לטקסטיואל

 

 האדם ביצירה
 

 נקודת המוצא שממנו יוצא הטקסט השתנתה:

של  וזרות. יש חוויה קשה של בדידות הניכורות שמאוד מאפיינות תקופה זו היא חושאחת הת •

רים שנחשבים מוכרים וידועים הופכים אדם מעצמו. זה אומר שדבהאדם מסביבתו ושל ה

כמה נורא מות עולם וגילתה עד מלח 2ודדים. מדובר בתקופה שבה האנושות שרדה לזרים וב

. שאיבדה את הביטחון והאמונה השלמה באלוהותת ושו. בנוסף, מדובר באנכוחו של האדם

 וש. מכאן, אפשר להבין מדוע הטקסטים מביעים קושי וייא

דם באופן כללי, בעצמו. אין הכוונה לא שמה במוקד הטקסט את האדםהשירה המודרנית  •

משמעית בנוגע -ובר, לקול השר בשיר. כלומר, הטקסט אינו מנסה להביע עמדה חדאלא לד

ע האנושי, אלא לדבר באופן אישי על אירוע שהתרחש, או על דעה אישית לטבלעולם או 

אמת מוחלטת" אינה קיימת ולכן לא ניתן לתאר אותה או לדבר שעולה בדובר. הרעיון הוא ש"

 בשמה. 

טכניים כמו מקום, זמן, זהות הדמויות אינם נמסרים בהכרח. לעתים, הקורא לא יכול  ניםנתו •

כאשר הוא נעזר  רחשת בטקסט, אלא לאפיין אותההמתמהי הסיטואציה להחליט 

תיאורי הטבע, הדמויות, הרגשות בתיאורים שונים שהדובר מוסר. מכאן אפשר להבין כי 
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א להבנת אפיון החוויה האישית של הדובר ורהקוהמחשבות שיימסרו בטקסט, ישמשו את 

 המוסר את המידע. 

תת תשובה ברורה לשאלה זו. אם ה לבשירה המודרנית קש – למה התכוון המשורר בשירו? •

ון שכל אחד חווה יוצאים מנקודת הנחה שאין "אמת מוחלטת", אז צריך גם לקבל את הרעי

את השיר בדרכים שונות. את הטקסט בצורה אחרת. מכאן ניתן להסיק שאפשר לפרש 

, כאשר המטרה היא ליצור אצל הקורא אפשרויות עמעוםסט בכוונה יוצר תחושה של הטק

 ונות. ה שקריא
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 ביטוןארז  / ותתיקון הריח 1.1

י ֶמנִּ ים מִּ  ,ָמה ַאֶתם רֹוצִּ

ֵריחַ  ָרן צֹוֵרבַטַעם ָעָרק וְּ ַעפְּ  , זְּ

י  ָברֲאנִּ  ,לֹא אֹותֹו ַהֶיֶלד כְּ

םָאבּוד ֵבי ַליִּ נֹוֶקר ן ַרגְּ ַׂשֵחק סְּ  ֶשמְּ

קֹו ָקֶפה ַמרְּ  בְּ

ֹלד  .בְּ

ים ָשו ֲחֵברִּ  ַעכְּ

י לֹוֵמד ֶלֱאֹכל גְּ  ֹדַלחֲאנִּ בְּ יָדה מִּ  לִּ

יםֶשַמשְּ ֵמאֹוטֹו  ּפֹורִּ יַע קֹולֹות ֶשל צִּ  מִּ

 ,ָבֶעֶרב

י לֹוֵמד לִּ  לָ ֲאנִּ ֹתַח דְּ  תֹותפְּ

ֵתבֹו גִּ בְּ יקֹות.ת נְּ  יָנה ַעתִּ

 

ָשו  ַעכְּ

 ַטַעם תּות־ָׂשֶדהים בְּ ָנשִּ 

יר ּפִּ סְּ יכֹות ֶשל ֶשקְּ רִּ יַח כְּ ָהרִּ י לְּ דֹות אֹותִּ ַלמְּ  מְּ

ן ַהֵמָאה ַהּשְּ  ֶרהמִּ  ַבע ֶעׂשְּ

דֹות אֹו ַלמְּ ׂשַ מְּ י לְּ תֹוךתִּ י בְּ ָימִּ ַחתּול סִּ  ֵחק בְּ

 ָסלֹון ָיֹרק

ים.   ֲחֵברִּ

 

 ארז ביטון –על המשורר 
 

עריכת כתבי עת ספרותיים. נולד וב עסק בעיתונות ת,משורר וחתן פרס ישראל לספרות ולשירה עברי

, הוא נפצע מרימון יד 11. כשהיה בן 1949באלג'יר להורים ממרוקו. עלה לישראל עם משפחתו בשנת 

אלית מהאוניברסיטה העברית, לעיוור וידו השמאלית נקטעה. בעל תואר ראשון בעבודה סוצי הפך

ול הקאילן. כתיבתו מציגה בעיקר את "-ברסיטת ברובעל תואר שני בפסיכולוגיה שיקומית מאוני

 חברה הישראלית. המזרחי" ועוסקת בשבר ההגירה והקליטה של יוצאי עדות המזרח ב
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 סוג השיר
 

ייך לז'אנר שירת המחצית , ומשת1979מתוך ספר השירים "ספר הנענע" שיצא לאור בשנת  השיר לקוח

ם אישיים, ודרכו היוצר/ת י החברה ובנושאיעוסק בעיקר בשול. הז'אנר 20ייה של המאה ההשנ

מוקדמת כגון שירתו של מביעים את מחשבותיהם. בניגוד לשירת ימי הביניים ולשירה העברית ה

 . ה שאינה תלויה בחריזה, במשקל וחוקים מוגדריםזוהי שיר ביאליק,

 

 שירמשמעות ה
 

טת שרוצה לטשטש שלה הממשלה האשכנזיתדות של הדובר אל מול נגהתבהשיר עוסק במחאה ו

יך הוא צרשולהעלים את ריחות וטעמי ילדותו "המזרחיים". ככל שהדובר מתבגר, הוא מבין שבחברה 

אבל הוא תמיד ימצא נחמה בתרבות המזרחית למרות , לפי חוץניע את זהותו המזרחית כלהצ

  -עוסק ביר הש חשף אל התרבות האשכנזית.שבבגרותו נ

 ". ההיתוךהתנגדות לאידיאולוגיית "כור 
 

אידיאולוגיית "כור ההיתוך" שהנהיגה המדינה בראשית שנותיה היא אידאולוגיה שנועדה לטשטש 

ל כדי ליצור את דמות "הצבר" הישראלי והשורשי מרחבי תב ממנים הגלותיים של כל היהודיםאת הס

יה, לצו ל"עברת" את שמם ולשכוח את כל ההיסטורם הגלותיים. יהודים רבים נאנטול הסממני

יעו, והיה עליהם לאמץ את החשיבה הישראלית ללא כל הגהתרבות, השפה והמנהגים מהמדינות מהן 

 שכוח מאין הגיעו היהודים. צון שלא ללאידיאולוגיה נובעת מהרנגדות ת. ההתהתנגדו

 מנהיגות המדינית.ניפוץ החלום הציוני ואכזבה מה
 

היהודים מארצות המזרח הגיעו מרחבי העולם אל ארץ ישראל, ו רבים הודיםי

אפליה ומרגשי נחיתות אל מול יהודי יוצאי אירופה שהנהיגו את התיכון סבלו מ

כו לאזרחים סוג ב', מפני מזרחים הפפועל, נוצר מצב שבו היהודים ההמדינה. ב

ג ברברים ללא השכלה. השיר מצישלעומת יהודי אירופה הם נחשבו ל

אל כדוגמת חיים שיש בהם עוני רב, סטריאוטיפים רבים כלפי עדות המזרח בישר

ת מעשה בקפה, משחקי סנוקר וטעמים וריחות צורבים ומשונים עבור סרישיבה ח

יוני שהוא עלייה לארץ ישראל נופץ לרסיסים כיוון החלום הצ החברה האשכנזית. נוצר מצב שבו

יים לרוב, ונוצר יוצאי עדות המזרח. יהודים אלו היו מסורת יתה שונה ממה שציפו היהודיםשהארץ הי

היו הבדלים רבים במערכת הערכים בין הציבור האשכנזי למזרחי,  שרשבר בתוך התא המשפחתי כא

 . ין הטכנולוגיה לבין המסורתב
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 רחיתגאווה מז
 

ידיאולוגיית התרבות של ילדותו. בעקבות אהשיר עוסק בגאווה של הדובר כלפי הטעמים, הריחות ו

 ומבקש להתגאות בתרבות ני, הרגש המזרחי מתעצם בדובר, והוא"כור ההיתוך" ושבר החלום הציו

, ר, במסורתשל דבר הוא גאה בילדותו, בעבולא לטשטש אותה כפי שמנסה הממשלה לעשות. בסופו 

 .מצהיר שלעולם לא ישתנהבהתאם לשורה הראשונה בה הוא  ,בריחות, בתרבות ובמנהגים

 

 רותבגהת
 

שנמצא בחיק  מילד –בר והתעצמות זהותו המזרחית השיר עוסק בתהליך ההתבגרות של הדו

יים, אל נער שכעת יש לו המשפחה המזרחית החמה, האוהבת ומלאת הטעמים הצורבים על השפת

פאי כמוהם בהתאם אוכל אוכל אירופאי שהוא הגלידה, ולומד להיות אירושונות, ם מעדות שחברי

י חוץ בהתנהגותו הוא מתורבת יקספיר ובמשחק בחתול סיאמי. בהתאם לכך כלפלקריאה בשי

 ונה. י, אך כלפי פנים הוא נאחז היטב בזהותו המזרחית, כפי שמציגה השורה הראשואשכנז

 ר השי משמעות

 

 

 

 

 

 

 ה וחריזהנמב
 

שורות  12אורך של ארוך השורות. הבית הראשון בהשיר מתחלק לשני בתים שאינם שווים באורכם וב

בתים, ניתן לראות שכל בית עוסק בנושא  רות. כיוון שהשיר מתחלק לשנישו 7והבית השני באורך של 

 רותו של הדובר.גבימי התב של הדובר, והבית השני עוסק הבית הראשון עוסק בימי ילדותו –מסוים 

 

 בית ב' בית א

 .בחיק התרבות האשכנזיתשל הדובר  ימי בגרותו .ק העדה המזרחיתימי ילדותו של הדובר בחי

 

 

גדות התנ
לאידיאולוגיית 

 "תוךור ההיכ"
 

פוץ החלום הציוני ני
אכזבה מהמנהיגות ו

 דיניתהמ
 

 וה מזרחיתואג
 

 התבגרות
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 מסגרת
 

. בשורה הראשונה הדובר שואל שאלה רטורית הראשונה והאחרונה של השיר יוצרות מסגרת ותהשור

י" כדמלאת זעם "ָמה ַא  ֶמנִּ ים מִּ את העובדה שהוא לעולם לא ימחק את זהותו  י להסבירֶתם רֹוצִּ

 נפרד מאישיותו, גם אם הוא מכיר את התרבות פה ממנו מפני שהיא חלק בלתיהמזרחית כפי שמצו

ים" כדי להוכיח שהדובר עבר דרך ארוכה, כעת הוא חלק  האשכנזית. בסוף, השיר נחתם במילה "ֲחֵברִּ

השיר מסתיים בנימה חיובית ואופטימית,  ךכר לעדה. כולם עבורו הם חברים ללא קש מהחברה ולכן

לל, למרות טענתו הקשה שהופיעה בשורה את כולם בברכה ללא יוצא מהככאשר הדובר מקבל 

 נה.   הראשו

 פיוס והשלמה –שורה אחרונה  כעס ותסכול –שורה ראשונה 

י" ֶמנִּ ים מִּ י "ָמה ַאֶתם רֹוצִּ  ם""ֲחֵברִּ
 

 חריזה
 

ָלתליהמ 12-ו 11בסוף השורות  • יקו"" ֹותים "דְּ  ֹות Xמודה בצליל " חוזרות זו עם זו בחריזה צֹותַעתִּ

ההמילים "ׂשָ  16-ו 14ת בסוף שורו • ה" ו"ֶעׂשְּ דֶׁ  ֶׁהXות זו עם זו בחריזה מסורגת בצליל ורז" חרֶׁ

 

 כיצד החריזה תורמת לנו בקריאת השיר ובניתוחו?

 המשמעות האמיתית של השיר  – השיר ליטה את שיאת הבית הראשון מבהחריזה בסוף שורו

בות הנגינה הן דבר אוריינטלי ביטוי בשורות הללו. תי דיליהיא המתח בין העבר להווה, הבא 

ר והן משמיעות צלילים כות לעבילדותו של הדובר. הן עתיקות ולכן הן שיימזרחי המתקשר ל

קריאה  –זית נכחברה האשבהתאם ל הדובר כבר מתנהגשנעימים לאוזנו של הדובר. בבגרותו, 

ותו בעזרת ל הוא מתחבר אל ילד, אבנדירבשייקספיר ומשחק עם חתול סיאמי מזן מיוחד ו

א בעצם שיא שמורה ומאוכסנת ללא כל פגע. התיבה היפתיחת תיבת הנגינה. שם, הילדות שלו 

ת י חוץ הוא אימץ את התרבוהדובר יתמיד יחזור אל ילדותו ה"מזרחית" גם אם כלפ –השיר 

 , ולכן הוא לעולם לא ישתנה וישכח מאיפה שורשיו. תיהאשכנז

 הדֶׁ המילים המתחרזות "ׂשָ  –ברים שמלאכותיים לדוברהשני מקשרת בין שני דת בבי החריזה "

הו"ֶעׂשְּ  " יוצרות צירוף של שני רעיונות הרחוקים מאוד מהעולם המזרחי והאוריינטלי של רֶׁ

שני הדברים הללו מאוד מלאכותיים  .17המאה הטעם תות שדה ושייקספיר מנשים ב –הדובר 
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סתובב בקפה מרוקו בלוד, כשבשפתיו זמן לשחק סנוקר ולהלא מעד  עבור הדובר המזרחי שנהג

ניגוד על דרך השלילה בין העולם  מזרחי הצורב והטעים. לכן החריזה יוצרתטעם הריחות ה

 מתבגר.  ככל שהואמלאכותי שהוא נחשף אליו המוכר של הדובר לבין העולם החדש וה

 ניתוח השיר
 

 יתמזרחדה הילדותו של הדובר בחיק הע –בית א' 
 

ֶמנִּ ָמה ַאֶתם רֹו ים מִּ                    ,יצִּ

ֵריַח ַטַעם ָעָר  ָרן צֹוֵרבק וְּ ַעפְּ  ,זְּ

ָבר לֹא אֹותֹו ַהֶיֶלד י כְּ  ,ֲאנִּ

ַׂשֵחק סְּ  ם ֶשמְּ ַליִּ  נֹוֶקרָאבּוד ֵבין ַרגְּ

קֹו ָקֶפה ַמרְּ  בְּ

ֹלד  .בְּ

ים ָשו ֲחֵברִּ  ַעכְּ

בְּ  יָדה מִּ לִּ י לֹוֵמד ֶלֱאֹכל גְּ  חֹדלַ ֲאנִּ

מִּ  יםיַע קֹולֹות ֶשל צִּ ֵמאֹוטֹו ֶשַמשְּ  ּפֹורִּ

 ,ָבֶעֶרב

י  ָלתֹות לֹוֵמדֲאנִּ ֹתַח דְּ פְּ  לִּ

יקֹות יָנה ַעתִּ גִּ ֵתבֹות נְּ  .בְּ

זה ישנם ק חלראות שבק העדה המזרחית. ניתן לעוסקות בימי ילדותו של הדובר בחי 1-12שורות 

דובר נראים עבור כן ימי ילדותו של ה, ולשראלסטריאוטיפים רבים כנגד הציבור המזרחי במדינת י

ו בצורה חיובית ושמחה. עלובה. בפועל, הדובר רואה את ילדותהחברה האשכנזית השלטת כענייה ו

וץ להיות ח פימנסה כלהלבן" האשכנזי, והדובר מצד שני, כבר כאן מתחיל תהליך ההפנמה של "המבט 

 גר. מתב שהואמערבי אך בפועל הוא נאחז בזהותו המזרחית ככל 

 כור ההיתוך"ידיאולוגיית ". התנגדות לא1
 

 י ם רֹוצִׁ י""ָמה ַאתֶׁ נִׁ מֶׁ שהנהיגה המדינה בראשית שנותיה היא אידיאולוגיית "כור ההיתוך" – ם מִׁ

חבי תבל, כדי ליצור מרם היהודי הסממנים הגלותיים של כלאידאולוגיה שנועדה לטשטש את 

ם רבים נאלצו ל"עברת" מנים הגלותיים. יהודיהסמ נטולאת דמות "הצבר" הישראלי והשורשי 

ינות מהן הגיעו, והיה טוריה, התרבות, השפה והמנהגים מהמדאת שמם ולשכוח את כל ההיס

את את השורה הראשונה בשיר מבט עליהם לאמץ את החשיבה הישראלית ללא כל התנגדות.
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ישראלית רה ההחב המחאה, המצוקה והכעס של הדובר כנגד המבט החיצוני של אתריק

 האשכנזית. 

 "ב רֶׁ ְפֹתַח ְדָלתֹות",",ָבעֶׁ י לֹוֵמד לִׁ יקֹות "ֲאנִׁ יָנה ַעתִׁ ". הדובר מוכיח לנו כיצד הוא עדיין "ְבֵתבֹות ְנגִׁ

בבית ת נות האחרושלוש השורו –טשטש ממנו נאחז בתרבות המזרחית שהמדינה ניסתה ל

מפני שכלפי וונטית רק כלפי חוץ, ה רלהייתהראשון הן דוגמא לכך שאידיאולוגיית כור ההיתוך 

 הקודם לפני העלייה ארצה.   פנים בתוך הבית תמיד נשמר אורך חיים

 ניפוץ החלום הציוני ואכזבה מהמנהיגות המדינית .2
 

 ם ר "ָאבּוד ֵבין ַרְגַליִׁ ְמַשֵחק ְסנֹוקֶׁ השורות הללו  – "ה ַמְרקֹו", "ְבֹלדפֶׁ ָק ", "בְ שֶׁ

ל עדות המזרח במדינת של הציבור האשכנזי ע יפיםיאוטמוכיחות את הסטר

עם אנשים שמשחקים "סנוקר", משחק שהיה , הוא מסתובב ישראל. הדובר מוצג כ"אבוד"

בה יר מעורבת שבעיקר שכנו נחשב כנחות, והוא מסתובב בקפה "מרוקו" שבעיר "לוד", ע

ית כתרבות מזרחות הות המזרח. לכן, השיר מציג בצורה סטריאוטיפית את התרבעדי יוצא

 תרבות חסרת מעש שבה האנשים הם ברברים. וכמלאת עוני 

  ְיַע קֹולֹות שָ "ַעכ ַמְשמִׁ ְבֹדַלח", "ֵמאֹוטֹו שֶׁ יָדה מִׁ ֱאֹכל ְגלִׁ י לֹוֵמד לֶׁ ים", "ֲאנִׁ ו ֲחֵברִׁ

ל  ים"שֶׁ ּפֹורִׁ ו שהדובר נחשף אל פלא עולם חדש לנג ללו מוצבשורות ה – צִׁ

נזית השלטת, את התרבות האשכ תמייצגידה הגל והוא הגלידה מהבדולח.

אנו יכולים מ"בדולח" ולכן  בר חושב שהיא עשויהמלאכותי ויקר. הדו מפני שהיא מאכל

 גת דבר יקר ויוקרתי. גםלהבין שהדובר מסתכל על הגלידה בצורה מוזרה, כאילו היא מייצ

ה רגיל כנראה א היוא ליע קולות של ציפורים נראה לדובר מאוד מוזר, כיוון שהשמשמהאוטו 

כל כך זרים לדובר כיוון שהוא ת שמשמיעות קולות של טבע. הגלידה ואוטו הגלידה למכוניו

ברים הסטריאוטיפ שנוצר הוא שהמזרחים הם אזרחים סוג ב', עניים ובר –ת הפוכה בתרבו

☹  

 ת. גאווה מזרחי3
 

רם שֶׁ ַליִׁ ָעָרק ְוֵריַח ְזַעְפָרן צֹוֵרב", "ָאבּוד ֵבין ַרגְ ם עַ "טַ  ה ַמְרקֹו", "ְבֹלדְמַשֵחק ְסנֹוקֶׁ , "", "ְבָקפֶׁ

ב רֶׁ יקֹות"","ָבעֶׁ יָנה ַעתִׁ ְפֹתַח ְדָלתֹות", "ְבֵתבֹות ְנגִׁ י לֹוֵמד לִׁ  ". ֲאנִׁ

ופץ ית "כור ההיתוך" נגילואידיאו י המסורת והעבר. בעקבותהשיר עוסק בהתמסרות הדובר אל ערכ

ם בין התרבות המסורתית בה שה בהתאם לאותם הבדלייה קעלי החלום הציוני והעולים חוו משבר
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הרגש המזרחי מתעצם בדובר, והוא מבקש להתגאות כך  רנית אליה הגיעו.גדלו לבין החברה המוד

בר הוא גאה ד שלבסופו  ממשלה האירופאית לעשות.בתרבות שלו ולא לטשטש אותה כפי שמנסה ה

 דרשה לטשטש.  ל התרבות שהמדינה כה ים שמנהגבמסורת העבר, בילדותו, בריחות, בתרבות וב

 

  התבגרות .4
 

  ֹ י ְכָבר ל לֶׁ "ֲאנִׁ השורה הזו מוכיחה לנו שהדובר עבר תהליך מסוים והתבגר בסופו  – ד"א אֹותֹו ַהיֶׁ

 מסביבו בלית ברירה. ת לטנזית השאימץ גם את התרבות האשכשל דבר, תהליך שבו הוא 

 י ל ים", "ֲאנִׁ בְ ד לֶׁ ֹומֵ "ַעְכָשו ֲחֵברִׁ יָדה מִׁ השורה הזו מסבירה לנו  –ֹדַלח" ֱאֹכל ְגלִׁ

היא שהדובר לומד את ליך מסוים דרך המילה "לומד". הכוונה שהדובר עובר תה

 מאכל יוקרתי ומלאכותי. התרבות החדשה, תרבות אותה מייצגת את הגלידה שהיא

ריח ק והר, מנסה לטעום טעמים חדשים בניגוד לטעם החריף של הערבגמתהדובר 

 וים ומתבגר.  ידה היא שונה לחלוטין. לכן הדובר עובר תהליך מסהצורב של הזעפרן, הגל

 ב רֶׁ יקֹות","ָבעֶׁ יָנה ַעתִׁ ְפֹתַח ְדָלתֹות", "ְבֵתבֹות ְנגִׁ י לֹוֵמד לִׁ שיך, וכאן הלמידה ממ". תהליך "ֲאנִׁ

נוצר ניגוד בין ות. עתיקהוא לומד לפתוח תיבות נגינה  –מד משהו הפוך לחלוטין לוא בר דווקהדו

ת הנגינה העתיקות כהשרשת התרבות בצורה של קבלת אוכל זר, לבין לימוד פתיחת תיבו למידה

. הדובר הוא נה הוא מגיע. נוצר ניגוד בין העבר להווה, בין התרבות האשכנזית למזרחיתממ

. חדיוים יתבגרות שהוא עבר ולשילוב שבין שני העולמות ושני הזמנההך ה לתהליההוכחה החי

והבת ומלאת כי מילד שנמצא בחיק המשפחה המזרחית החמה, הא רישזהו גם בעצם שיא ה

עת נער שיש לו חברים מגוונים, הוא אוכל מאכל אירופאי הטעמים הצורבים על השפתיים, הוא כ

תו הוא מתורבת ואשכנזי, אך כלפי פנים הוא גונהחוץ בהתגלידה. בהתאם לכך כלפי שהוא ה

 וי בתיבות הנגינה. מזרחית הבאה לידי ביטתו הבזהונאחז היטב 

 . השיר כשיר מודרני5
 

מאופיינת בחופשיות והיא  20השירה העברית המודרנית של המחצית השנייה של המאה ה – נהבמא. 

 השורות קטועות.ששיר מודרני כיוון א הושהשיר  ם מסוימים. ניתן לראותאינה מוגבלת לפי חוקי

השיר מתנגד במבנה שלו  –עברית הקודמים רות השירה הה כנגד דומחא בעצםהמבנה החופשי הוא 

, שאופיינה במבנה סדור, בחריזה אחידה, 20הרית של המחצית הראשונה של המאה לשירה העב

 ד לכל בית. באורך אחיד של שורות ובנושא אחי
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 רם לנו בקריאת השיר ובניתוחו?תוי ה החופשכיצד המבנ

 קודמים הם ורות השירה הההתנגדות לד – אשכנז עדותצאי מחאה כנגד המשוררים יו

ביאליק, הג על ידי האליטה האשכנזית ובראשיה התנגדות לממסד השירה שהונ

לו הם יוצאי עדות טשרניחובסקי, רחל, לאה גולדברג, אלתרמן ועוד. כל המשוררים הל

בנה ן המשבירת המבנה היא התנגדות למבנה השירה האירופאית. לכ צםע ז, ולכןאשכנ

פשי מציף את ולאפליה כנגד יוצאי עדות המזרח, ודרך המבנה החו החופשי מתנגד לגזענות

 חלום הציוני. משבר העלייה וניפוץ ה

 ותוגש הדובר ובימי ילדמבנה השיר עוסק בר – מתן דגש לשירה חופשית, עממית מזרחית 

אשר באים כנז ת אשה המזרחית. הדובר מפאר את ימי ילדותו, ומתנגד אל עדופחמשבחיק ה

ית המייצגת את צורת החיים בה גדל. המבנה הוא בהתאם לשירה חופש בטענות כלפי

עדות המזרח שקופחו על ידי האליטה  –מיות יותר בחברה השכבות החלשות והעמ

כור ההיתוך", תוך העצמת הגאווה " ולוגייתה החופשי מתנגד לאידיאהאשכנזית. לכן המבנ

 המזרחית. 

  המבנה החופשי של הבית הראשון  – וברך ההתבגרות של הדתהליית והאישהצגת המצוקה

נה חסר אחידות של נושאים ילדותו של הדובר בחיק המשפחה המזרחית. המבמציג את ימי 

נה החופשי מבה בר. לכןשל הדוכרונות י זיקטע הוא ביתכך שהואורך שורות, בהתאם ל

הוא יוצא  וא עובר כאשרבגרות שההליך ההתוהשבור מציג את ימי ילדותו של הדובר ואת ת

 מאזור השכונות המזרחיות.  

מאופיינת  20השירה העברית המודרנית של המחצית השנייה של המאה ה – תחריזה חופשיב. 

ו ניתן לראות כיצד הלל ורותן, בשחריזה מסוימים. לכבחופשיות והיא ואינה מוגדרת לפי חוקי 

ָלתה 12-ו 11ורות סוף השיזה: בחרה החריזה היא חופשית ולא אחידה. יקו"" ֹותמילים "דְּ " ֹותַעתִּ

 ֹות.Xריזה צמודה בצליל חוזרות זו עם זו בח

 כיצד החריזה החופשית תורם לנו בקריאת השיר ובניתוחו?

 דלתות"  –עם זו זו  רזותם שחושתי המילי בליט אתהחרוז מ – הדגשת השיא הרגשי"

בעזרת החרוז דגשת המילים מילים. העל שתי הו"עתיקות" ובכך משמש כמעין זרקור 

  .ותו האמיתית של הדוברמייצרת את השיא המוצג בשיר, המציג את זה
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 המילים שחורזות זו עם זו  – העצמת המבוכה שחש הדובר בעקבות גאוותו המזרחית

כלפי חוץ הוא מתנהג כאירופאי ואשכנזי לכל  ותו.בזה הדוברת את ההבדלים שחש מדגישו

ובערב זהותו האמיתית מתגלה כאשר הוא לומד , אבל בפנים כל גלידהר הוא אודבר כאש

צגות את זהותו המזרחית. לכן החרוז מעצים את ת בתיבות נגינה עתיקות המיילפתוח דלתו

ותו המזרחית בשעת ל זהמק אבר חושלילה, כיוון שהדוהגאווה המזרחית דווקא על פי דרך ה

 ערב בבית ולא כלפי חוץ.

  כיוון שהחרוז מדגיש את התיבות המייצגות את  – "וגיית "כור ההיתוךלאידיאולהתנגדות

החביא את זהותו זרחית של הדובר, אנו יכולים להסיק מכך שהדובר נאלץ לזהותו המ

חל מימי הקמת לה ההממשידי  שהונהגה על "היתוךכור ה"המזרחית, כיוון שאידיאולוגיית 

התיבות היא החדשים. לכן העולים  לותית שלהמדינה ראתה לנכון לטשטש את הזהות הג

האישית להתנגד לאידאולוגיה בדרכו  הדרך של הדובר להיאחז בזהותו המזרחית וגם

 והמוצנעת.  

ולכן יות, חופשמאופיינת ב 20אה ההשירה העברית המודרנית של המחצית השנייה של המ –פסיחה ג. 

הפסיחה  זה של שירה. וג מסויםנפוץ בס פסיחה של שורות או אפילו מילים הוא אמצעי אומנותי

בעזרת להעביר מסר שורה הרגילה, ומטרתן את המילה/ השורה שכביכול "ניתקות" מה מדגישה

 ר. על השורה/ המילה תוך הדגשת מסזרקור הפסיחה. לכן, הפסיחה היא מעין 

ה"ְבָק  א':הפסיחות בבית  י "ַעְכָשו, 6שורה  – "ְבֹלד", 5שורה  – ַמְרקֹו" פֶׁ רֶׁ , 7שורה  –" םֲחֵברִׁ  –ב" "ָבעֶׁ

 .10שורה 

  בניתוחו?כיצד הפסיחה תורמת לנו בקריאת השיר ו

ה  ַמְרקֹו" "ְבָקפֶׁ

 מטרת הפסיחה היא לתאר בין היתר סערת רגשות או התרגשות רבה אותן חווה – רגש 

 הדובר.  

 הפסיחה הפסיחה נועדה להדגיש את מקום התרחשות האירוע, ולכן  – ציהפוזימתן אקס

 " שירית.  ין "אקספוזיציהשמשת כמעמ

 המילה  –ת משבר העלייה דרך המילה "מרוקו" הדגשת העממיות וניפוץ החלום הציוני בעקבו

אית. הציבור מרוקו מדגישה את העדות המזרחיות הנמצאות בקפה, ובהן העדה המרוק

מסורתי פ עממי ולעדות המזרחיות ובראשיהן יהודי מרוקו סטריאוטי ייחס מדינהזי בהאשכנ

 "שייקספיר". ירופה המודרניים והנאורים שאוכלים "גלידה" וקוראים בניגוד ליהודי אב
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 קפה מרוקו" מייצג  –" הדגשת הגאווה המזרחית והתנגדות לאידיאולוגיית "כור ההיתוך"

מסורת, התרבות והזהות ממנה הם הגיעו. את ה למחוקשלא עז של עדות המזרח את הרצון ה

גיית "כור ההיתוך" כאשר מתן השם וררות אידיאולוה של התפוא התחלתשם הקפה ה

ה המטשטשת והגזענית, תוך הדגשת הוא כאות מחאה לאידיאולוגיהמזרחי לקפה המערבי 

של  ברונואת ששיי הקליטה בארץ ורגש הגאווה המזרחי. הגאווה המזרחית מדגישה את ק

 זית. ית לאשכנחלום הציוני בעקבות ההתנגשות שבין התרבות המזרחה

 ה, ואילו "קפה" היא מילה אסוציאטיבית לתרבות אירופה הנאור ילההמ – יצירת ניגוד

היא מדינה ערבית מזרח התיכון. השילוב של שתי המילים הללו יוצר צירוף  המילה "מרוקו"

מיות והאירופאיות משולבות זו בזה בבית ר העמ, כאשפוכוורוני, של דבר והיכמעט אוקסימ

ד שבקפה, תוך העצמת האמצעים האומנותיים דגישה את הייחוהפסיחה מקו. לכן הקפה מרו

 של ייחודו.  

 "ְבֹלד"

 הפסיחה נועדה להדגיש את מקום התרחשות האירוע, ולכן הפסיחה  – מתן אקספוזיציה

 של השיר היא בעיר לוד.  לק זהות בחתרחשוזיציה" שירית. ההמשמשת כמעין "אקספ

  וררים גם יר מעורבת ובה מתגהעיר לוד היא ע – עלייהשברון ה הדגשת העממיות בעקבות

גדולה ליוצאי עדות ם. בנוסף בעברה העיר שימשה כמושבה ציבור רב של בדואים וערבי

ך בות כובעקה כלכלית ומעמדית המזרח. שילוב האוכלוסיות מיתג את העיר כנחותה מבחינ

אפליה כלפי זענות והים את הגגשת העממיות הרבה של העיר. הפסיחה מתפקידה להעצמוד

 יר שהיא מחוץ לגבולותיה שלר המעורבת בעלת ציבור יוצאי עדות המזרח ששוכנו בה, עהעי

בין אביב שנחשבה כעיר מערבית ונאורה בניגוד ללוד ולתושביה. כך מתחדדים הפערים -תל

עה ת ונאורה, לעומת התרבות המזרחית המסורתית ש"תקוודרניהיא מית שהתרבות האשכנז

עצימה את סערת הרגשות שחווה הדובר בעקבות הכעס הרב סיחה מדגישה ומ. לכן הפבעבר"

 החלום הציוני. נוצר ממשבר העלייה וניפוץ ש

 ואנארז ביטון. מכאן  העיר לוד היא העיר בה גדל המשורר – שיר ביוגרפי, תהליך התבגרות 

ממד יר מקבל ולכן הש יק שהשיר עוסק בימי התבגרותו וילדותו של הדובר,ם להסיכולי

מתקשרת אל ההתבגרות שר יש חיבור בין הדובר לבין משורר השיר. לכן הפסיחה ביוגרפי כא

 הנושאים בהם השיר עוסק. כאחד מ
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ים "ַעְכָשו  "ֲחֵברִׁ

 תמיד והוא  הקייםהווה אל ההשורה זורקת אותנו  – פסיחה של זמן בין העבר להווה

רים לו מבית מים העזים שזכוחות והטענזכר ברי"עכשיו". אם בשורות קודם לכן הדובר 

הילדות אל ימי עת הפסיחה מנתקת אותנו מימי הוריו וימי ילדותו בקפה מרוקו בלוד, כ

 ההווה. לכן הפסיחה מהווה כמעין חוצץ בין העבר להווה.

 ת ואת ימי ההתבגרות, ולכן היא מציגה את הילדוימי  ת אתהפסיחה מנתק – בגרותתהליך הת

בזהותו. לכן הפסיחה מתקשרת אל התבגרות ובר ואת המשבר שחווה הדהתבגרות תהליך ה

 . מאחד הנושאים המרכזיים שבשירהדובר כחלק 

 ההדגשה  הפסיחה חוצה ושוברת את הגבולות בין השיר לקוראים בעזרת– פנייה אל הקוראים

 שירי.באופן ישיר אל הקוראים וכביכול "יוצא" מהטקסט הפונה דובר שר השבפסיחה, כא

 

 חופשיות שלמאופיינת ב 20של המחצית השנייה של המאה ההמודרנית השירה העברית  –סלנג  .ד

פעם משלב  –השפה ושל המשלב הלשוני. לכן, בשירה זו פעמים רבות ישנו משחק עם המשלב הלשוני 

 ם רדודה ביחס לשפה הספרותית. שפת ענג, כם סלי גבוה/ ספרותי, ופעלשונ

י"ם רֹוצִׁ ָמה ַאתֶׁ " הסלנג בבית א': נִׁ מֶׁ ים"" ,1שורה  – ים מִׁ  . 7שורה  – ַעְכָשו ֲחֵברִׁ

  ם לנו בקריאת השיר ובניתוחו?לנג תורכיצד הס

י" נִׁ מֶׁ ים מִׁ ם רֹוצִׁ  "ָמה ַאתֶׁ

 ית כאשר השיר השפה י שלהלשונמוסכמות המשלב הסלנג שובר את  – פנייה אל הקוראים

עזרת הסלנג נימה הכועסת. בר בעלת הפת הדיבונוצרת פנייה ישירה אל הקוראים על ידי ש

 ר עם הקוראים.ת חיה ומדבר באופן גלוי וישיהדובר "מתנתק" מהשיר, הופך כביכול לדמו

 ר אל שפת יום יום הסלנג הוא שפה רדודה ביחס לשפה הספרותית, ולרוב מתקש – עממיות

בצל י החיים ך הסלנג מתקשר אל העממיות של השיר המוצגת על ידוב. כת ברחדוברהמ

 חה המזרחית. המשפ

 הסלנג מביע את הכעס  – ציונינגדות לאידיאולוגיית "כור ההיתוך" וניפוץ החלום התה

וגיית והמחאה של הדובר, המייצג את הקול המזרחי שחווה אפליה וגזענות אל מול אידיאול

רט שטש ולמחוק את הזהות הגלותית של היהודים, אך בפון לטה לנכשראת"כור ההיתוך" 

ל יהודי יוצאי עדות המזרח. הארץ הייתה שונה ממה ברית" כביכול שהות ה"בראת הז

המודרנית איימה על העולם המסורתי של יוצאי עדות עולים החדשים ציפו, והתרבות שה
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פה לבין יהודי עדות אירו יהודיבין ולוגיה ביצעה אפליה המזרח. נוצר המצב שבו האידיא

בה קשה מהמנהיגות ר העלייה ולאכזני, למשבלום הציוהמזרח, מה שהוביל לניפוץ הח

 האשכנזית. 

 עת כסלנג היא כמעין הודעה דרמטית על כך שהדובר טוען המוב השורה – גאווה מזרחית

ית ה עממכשפ חית. כך בעזרת הסלנגשהוא לעולם לא ישתנה ותמיד ישמור על זהותו המזר

  יוחסת לשכבות החלשות, מתעצם רגש הגאווה המזרחי.המ

ים"ו חֲ ַעְכשָ "  ֵברִׁ

 השפה השירית כאשר  הסלנג שובר את מוסכמות המשלב הלשוני של – הקוראים פנייה אל

ל הקוראים על ידי שפת הדיבור. בעזרת הסלנג הדובר "מתנתק" נוצרת פנייה ישירה א

 גלוי וישיר אל הקוראים. אופן דבר בה ומופך כביכול לדמות חימהשיר, ה

 גת כאשר הוא משתמש במילה בנימה אירונית ומלגלים אל הקוראהדובר פונה  – אירוניה

הדובר בשורות  –מה סלחנית ומפויסת אבל רק לכאורה ייה בניהיא פנ "חברים", כשכוונתו

גרות ההתבהוא מציג את תהליך  הקודמות הציג את החיים בצל המשפחה המזרחית, וכעת

מזרחית מתעצם הגאווה העל, רגש עובר כדי להיות מערבי על ידי אכילת הגלידה. בפושהוא 

ך הוא תפקיד הסלנג כמשלב לשוני נמוהתהליך שהוא יעבור כביכול הוא רק למראית עין. לכן ו

 להציג בנימה אירונית את כוונתו האמיתית של הדובר. 
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 נושאים בית א' לפיסיכום 

 וגייתיאולהתנגדות לאיד

 היתוך""כור ה

ניפוץ החלום הציוני 

ת ואכזבה מהמנהיגו

 תהמדיני

 התבגרות גאווה מזרחית 

יות מדינדובר מתנגדת אל ה

נו מוכיח לו "כור ההיתוך",

הוא עדיין נאחז  כיצד

בתרבות המזרחית 

שהמדינה ניסתה לטשטש 

שלוש השורות  –ממנו 

 נות בבית הראשון הןהאחרו

גיית לודוגמא לכך שאידיאו

ההיתוך הייתה כור 

רלוונטית רק כלפי חוץ, 

ם בתוך ינמפני שכלפי פ

יד נשמר אורך הבית תמ

הקודם לפני העלייה  חיים

  ארצה.  

ים טריאוטיפים רבישנם ס

ר המזרחי כנגד הציבו

הגלידה ואוטו , ובמדינה

הגלידה כל כך זרים לדובר 

בתרבות חי כיוון שהוא 

ריאוטיפ הסט –הפוכה 

 מזרחים הםשהשנוצר הוא 

אזרחים סוג ב', עניים 

החלום . לכן וברברים

קרע וצר ץ ונמתנפהציוני 

 ה.בחבר

חי מתעצם הרגש המזר

והוא מבקש  בדובר

 להתגאות בתרבות שלו ולא

לטשטש אותה כפי שמנסה 

ופאית הממשלה האיר

של דבר הוא לעשות. בסופו 

גאה במסורת העבר, 

בות בילדותו, בריחות, בתר

ות ובמנהגים של התרב

ה כה דרשה שהמדינ

 לטשטש.

 

בר תהליך מסוים ועהדובר 

של פו בסוש כך ,תבגרמו

את  תוא מאמץ חלקיה  דבר

התרבות האשכנזית 

לטת מסביבו בלית הש

לד מבולבל בחיק ימברירה. 

המשפחה המזרחית לנער 

 .מתבגר
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 סיכום בית א' כשיר מודרני

 

 לת לתרבות האשכנזית התחנכות כוש –בית ב' 
 

ָשו   ַעכְּ

ים בְּ   ּות־ָׂשֶדה ַטַעם תָנשִּ

י רִּ יַח כְּ ָהרִּ י לְּ דֹות אֹותִּ ַלמְּ סְּ כֹות שֶ מְּ יר ל ֶשקְּ  ּפִּ

ן ַהמֵ  ֶרה ָאה ַהּשְּ מִּ  ַבע ֶעׂשְּ

ַׂשחֵ  י לְּ דֹות אֹותִּ ַלמְּ י בְּ מְּ ָימִּ ַחתּול סִּ  ךתֹוק בְּ

 ָסלֹון ָיֹרק

ים  .ֲחֵברִּ

 

ית ת האירופאכי התרבות האשכנזיברכושל של הדובר להתחנך להן הניסיון ה 13-19שורות 

זע גזעי ל סיאמי כגולחתו ייקספיר,ביו של שים בטעם "תות שדה", לכתהקלאסית; הדובר נחשף לנש

קסטית, כי אם בבית האלו מובאות בנימה סר השורותויוקרתי של חתולים בתוך סלון מערבי ירוק. 

 סלנג  הפסיח חופשיתחריזה  מבנה חופשי

משוררים מחאה כנגד ה

 וצאי עדות אשכנזי

 ראיםהקו ה אלפניי הצגת הרגש הדגשת השיא הרגשי

ת, מתן דגש לשירה חופשי

 עממית מזרחית

העצמת המבוכה שחש 

אוותו עקבות גהדובר ב

 מזרחיתה

 עממיות פוזיציהמתן אקס

 

הצגת המצוקה האישית 

ותהליך ההתבגרות של 

 הדובר

יית התנגדות לאידיאולוג

 ""כור ההיתוך

ת וניפוץ העממיושת הדג

ום הציוני בעקבות החל

 משבר העלייה 

וגיית אולידיות לאהתנגד

פוץ "כור ההיתוך" וני

 החלום הציוני

הדגשת הגאווה המזרחית   

ות לאידיאולוגיית והתנגד

 "ך"כור ההיתו

 גאווה מזרחית

 אירוניה    


