
 

 

 עדי קיסר / אלף לילה ולילה

 מערך שיעור

 מידע למורים

את שירה של עדי קיסר "אלף לילה ולילה". נתמקד במחאה  נלמד תיאור קצר של השיעור

 אינו שאיש סיפורים נםהכותבת שיש תחושת –בה עוסק השיר ש

 אירועיםשני  נציע. מסופרים אינם הם כן עלו לשמוע רוצה

 .שיכולים לעמוד ברקע השיר, כפרשנות אפשרית היסטוריים

קהל היעד ונושא 

 בתכנית הלימודים

 ט–זכיתות 

 תכנית הלימודים בספרות:

 היצירה המזרחית, שירה עברית מודרנית

טי מקור שהשיעור יפר

 מתבסס עליהם
 תימן לא למכירה! ילדי  

 הפנתרים השחורים בחד"ש 

 !היום ההפגנה  

 דקות 45 אורך הפעילות

 באתר, קיסר עדי מאת" ולילה לילה"אלף  השיר מילות  חומר רקע למורה

 סימניה

 ""מאת מחאה חברתית על רקע רגשות של קיפוח עדתי ,

 , באתר מט"חטביביאן-אביאלי קציעה

 ארכיוןבאתר מידע ומסמכים  ,פרשת ילדי תימן ואחרים 

 המדינה

 "חמט אתר , מאת אביעד רז,"אלף לילה ולילה" 

 והשמעת קובץ אודיו אמצעי הקרנהמחשב,   ציוד והכנות מוקדמות

 מודפס ומוקרן עדי קיסר  מאת" ולילה לילה"אלף יר הש

 על הלוח

  
 

 מקורלחקר פריט דף   קבצים ותכנים נוספים

 

 מהלך השיעור

מהלך ההוראה 

 ואורך השיעור

 תיאור הפעילות

"ענן מילים" בעקבות כותרת השיר "אלף ולילה בנתחיל את השיעור  פתיחה

http://beta.nli.org.il/he/sheets/NNL_Ephemera700067407/NNL_Ephemera
http://beta.nli.org.il/he/sheets/NNL_Ephemera700246183/NNL_Ephemera
http://beta.nli.org.il/he/sheets/NNL_Ephemera700246183/NNL_Ephemera
http://beta.nli.org.il/he/sheets/NNL_Ephemera700231490/NNL_Ephemera
http://beta.nli.org.il/he/sheets/NNL_Ephemera700231490/NNL_Ephemera
https://simania.co.il/forum.php?showNoteId=346369
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20495
http://www.archives.gov.il/yco/
http://www.archives.gov.il/yco/
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2053


 

 

 של בשיתוף וירטואליתמילים הוא מעין "שמש אסוציאציות"  ענן". ולילה

 . התלמידים

 והקרינו את האתר על הלוח.  Wordcloudהיכנסו ל 

"אלף לילה בקשו מהתלמידים לומר אסוציאציות סביב כותרת השיר 

מילה אסוציאציה בת . בקשו מכל אחד מתלמידי הכיתה לומר ולילה"

. מותר לחזור על אסוציאציה שנאמרה על ידי תלמיד/ה או שתייםאחת 

 אחר/ת. 

כתבו את כל האסוציאציות שנאמרו בתיבת הטקסט )לאחר שתמחקו את 

ככל שתכתבו מילה פעמים רבות יותר היא תתפוס הטקסט שנמצא שם(. 

 .. כך נוצר דירוג בין האסוציאציותבענן המיליםנפח גדול יותר 

לאחר שכל התלמידים אמרו את האסוציאציות שלהם, לחצו על כפתור 

GO .וצפו בענן המילים שנוצר  ,  

 אפשר לצייר שמש אסוציאציות על הלוח. ,לופיןלח

 

באיזה סוג של ספר מדובר?  –שנשמע אסוציאציות שונות נשאל  אחרל

 שסופרו ספציפיים יםסיפור זוכרים אתם האםאתם מכירים אותו?  האם

  .(וכד' "וארבעים השודדים עליבאבא", "אלאדין"? )ומנמ לכם

עושר ועוני , יהזפנט? קסמים, הגזמות, אלההמאפיין את הסיפורים  מה

 ועוד. 

 .ערב תרבות? ולילה לילה אלף סיפורי מזוהים תרבות איזו עם

 

סיפורי  הוא אוסף של: "סיפורי אלף לילה ולילה" מידע מקוצר למורה

ם הפכו לנכסי צאן ברזל של מקצתש, תיכוניים-מזרח עם

בפרס, הודו, סין ועמי  ,בין השאר ,מקור הסיפורים .העולמית תרבותה

האוסף הראשון נכתב ככל הנראה, ערב, והם נאספו לאורך מאות שנים. 

 .לספירה במאה השמינית

 עם היכרות

 לילה"אלף  השיר

 שאלות", ולילה

 וגילוי השערה

  מודרך

 .השיר להבנת ראשוני דיון נהלנ. לילה ולילה" "אלף השיר את נקרא

 השיר של הנושא מה אחד במשפט לומר תוכלו האם? 

 בשיר"אנחנו" ה הם, מילדעתכם? 

 רוצה איש אינו כי, סופרו שלא הסיפורים מהם רעיונות לכם יש האם 

 ?לספר רוצה ואיש אינו לשמוע

  ,ולילה לילה"אלף  לכותרת קשור זה איךלדעתכם?" 

 

https://www.jasondavies.com/wordcloud/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://simania.co.il/forum.php?showNoteId=346369


 

 

היא  קיסרעדי : קיסר עלבקצרה לתלמידים  ספרנ מודרך גילוי לצורך

בתרבות של יוצאי להכרה משוררת מזרחית שעוסקת הרבה במאבק 

השירה  רביבע השתתפה היאמשוררת צעירה בתור . עדות המזרח

 שירה ערביולכן ייסדה , התנשאות וזרות והרגישה בהם המקובלים

 אווירה, מזרחית מוזיקה: "חפלה"ה סגנוןשהיו מאופיינים ב םיאלטרנטיבי

 , וכד'.רשמית-לא עממית,

"ערס  בשם יוצאי עדות המזרחתנועת משוררים  התגבשה ואל ערביםב

 . הקראת שירה על ידי עדי קיסר של להתרשם מדוגמהניתן פואטיקה". 

 שםל"ערס"  המילה את הכניסהעדי קיסר למה  : לדעתכם,נשאל

יוצאי ללרוב  שמיוחס ,את כינוי הגנאי "ערס" הפוךל רצתה היא? הקבוצה

 .גאווה למקור מעלבוןעמדה של התנשאות וזלזול, מ המזרחעדות 

 עצמית חקירה

 המקור פריטי של

. )ראו בטבלה המקדימה לשיעור( המקור טיילפר קישור לתלמידים שלחנ

 מקור פריטחלקים, כאשר כל שליש יקבל  לשלושה הכיתה את נחלק

באמצעות ת וזוגבאת הפריט בעבודה אישית או  חקרוי התלמידים. אחר

 . המצורף לשיעור ניתוח פריט מקור דף

 קצר לימוד

 על במליאה

 המקור פרטי

נשוב למליאה. נשמע איזה מידע הצליחו התלמידים להוציא מן 

התמונות, ונוסיף להם חומר רקע היסטורי על מחאת הפנתרים השחורים 

 ועל פרשת ילדי תימן החטופים.

 

 הפנתרים השחורים: 

חרטה על דגלה להיאבק ו לפעול בשנות השבעיםשהחלה תנועת מחאה 

לקוח מתנועת של התנועה עדות המזרח. שמה יוצאי נגד קיפוח ואפליית 

י צעירים ל ידע, והיא הוקמה אמריקנים בארה"ב-המחאה של האפרו

שמאז קום המדינה  והתנועה טענחברי ים. שבירושלמשכונת מוסררה 

התגוררו  ןבהשמנעה המדינה במכוון משאבים ותשתיות מהשכונות 

להחרפת הפערים  אפליה זו הובילהלטענתם, יוצאי עדות המזרח. 

 החברתיים ולריבוי העוני והפשע בשכונות המוחלשות.

 

 פרשת ילדי תימן:

כשני שלישים מהם , עולים חדשים פרשת היעלמותם של פעוטות בני

הילדים אושפזו ברוב המקרים . 1954 – 1948 בין השנים, תימןיהדות מ

, נקברובמחנות עולים או בבתי חולים, להוריהם נאמר כי הם נפטרו ו

רבים מן ההורים ואחרים מפקפקים בכך וטוענים כי הילדים נלקחו  בלא

הילדים נמסרו בהם שמקרים  כמהתגלו המהם. במהלך השנים 

https://www.youtube.com/watch?v=1v93Wo5-E2A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94


 

 

 של עדויות ועולות צפות האחרונות בשניםרים. ללא ידיעת ההו אימוץל

שטיפלו בתינוקות, שמספרים  אחיותו רופאים מוכ, מסדהמ מתוך אנשים

לאורך השנים על לקיחת הילדים ללא רשות והעלמת הפרטים מהוריהם. 

, ובשנים האחרונות הוא תופס מקום ועדות חקירה בנושא כמההוקמו 

 בשיח הציבורי. נכבד 

 טייפר בין חיבור

 ובין המקור

 השיר

 אל נשוב, פריטיםהמאחורי ששלמדנו קצת יותר על הסיפורים  לאחר

 הקשר על דיון נהלונ בשנית אותו לקרוא התלמידים מן נבקש. השיר

ושיכולים  ,פרשנית הצעה שזונבהיר . ן השירובי פריטיםבין ה האפשרי

נו בידיאחרים שהשיר מתייחס אליהם. מכיוון שאין להיות סיפורים רבים 

כוונת הייתה מה  משעריםה לסיפור ספציפי שהושתק, אנו הפני

 של שירתה ופועלה החברתי ההקשר הרחב באמצעותהמשוררת 

מחאה עדתית שקיבלו ביטוי ציבורי לאורך ההיסטוריה  ם שלאירועיו

 במדינת ישראל.

 

 :לדיון שאלות

 ַהִאם ִנְצַעק ֶאת ַהִמִלים התלבטות בשיר נהיש , מדועלדעתכם" 

 "?אֹו ֶשִנְלַחש ְבֶשֶקט

 רוצים לספר את סיפורם? למה  אינםשהאנשים מי הם  ,השיר לפי

 ?ממה הם מפחדיםלדעתכם,  רוצים? אינם

  ר ָאמֵּ ד אֹוָתנּו / ְבִלי ֶשַאף ִמָלה תֵּ ִכי ְכָבר ָלַמְדנּו / ְבִלי ֶשַאף ֶאָחד / ְיַלמֵּ

 / ֶשיֵּש ִסּפּוִרים / ֶשַאף ֶאָחד / ֹלא רֹוֶצה ְלַהְקִשיב / ָלֶהם? 

 איננוש מישהו ללמד אפשר איך? הזה במשפט הכוונה , מהלדעתכם

 ?מפורשב זאת לו לומר בלי, לו להקשיב רוצים

 מדוע השיר נקרא "אלף לילה ולילה"?  רעיוןם כהאם יש ל 

 :פרשנויותנוכל להציע שתי 

ז .1  והמצאות הגזמות שכוללים ערב מתרבות לסיפורים ֶהְרמֵּ

להתייחס  נוטים כותבת,ה לטענת"ההם", שכהקבלה לכך 

 והפרזה. המצאהכ המזרח עדותיוצאי  שלעדויות ל

 רייםעיק נושאים שני על מרמזות"לילה" ו"אלף"  המילים .2

ד ומא יםונפוצ רבים היותם: הסיפורים להשתקת שקשורים

 כן ועל ,("לילה") סביבם ואפלה חושך שיש( והתחושה "אלף")

  .לאור אותם להוציא יש

  ,באילו דרך השיר להעלות לשיחהכותבת רוצה איזה נושא לדעתכם ?

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90


 

 

 מעורר כזה שיר האם? ושיח דיון ליצור כדי משתמשת היא אמצעים

 ?פךלה או ,סופרו שלא הסיפורים את לשמוע רצון בכם

 בשנים אבל, 70-ה שנותב כבר את דרכה החלה תהמזרחי המחאה סיכום

 בשיר מבטאת קיסר. והשירה התרבות אל גם דרכהאת  מצאה האחרונות

ראשית היא באה להיות קול לציבור שלם, יוצאי עדות  :כפולה מחאהזה 

המזרח, שחשים שאין לסיפורי העלייה והקליטה שלהם מקום ומענה 

 בללקמעוניין  ואיש אינובציבוריות הישראלית ובמוסדות המדינה, 

מבטאת את החוויה , היא שנית ;אחריות על העוולות שנעשו להם

 של השירה התרבותי השדה מןמודרת היא  ,לתחושתה – האישית שלה

 .יא משוררת מזרחיתשה מכיוון רק

 

 השינוי היה" :גנדימהטמה  של היפה במשפט השיעור את לסיים נוכל

אינה מסתפקת ולהדגיש שעדי קיסר  ,"בעולם לראות רוצה שאתה

שתוכל לתת ית חלופנגד הקיים, אלא גם יוצרת בעצמה אפשרות במחאה 

לכך  הסיבות אחת וז .מייצגת היאש הציבור ומן ממנהמענה למה שנגזל 

 .החינוך משרדשל  הלימודים תכניתכלולים ב שיריהש

 

 


