
 

 

 אמירה הס /אנשים פרחים 

 מערך שיעור

 מידע למורים

תיאור קצר של 

 השיעור

 

מושקע מאמץ רב בהגנה על פרחי הבר בישראל ובשמירה  60-מאז שנות ה

על מגוון עשיר של מינים בטבע. שירה של אמירה הס "אנשים פרחים" 

פרחי השדה לבין היחס לזולת, ומזמין את ליוצר הקבלה בין היחס החומל 

כלפיהם אנו חשים אהדה או ש "אנשים פרחיםה"מיהם  –הקורא לשאול 

דאגה? האם גם כאשר אנו פוגשים באדם פרח קוצני כמו שיח האטד אנו 

 מבחינים במהותו היפה והרכה?

שירה של הס מציג לקוראים אתגר מוסרי ומזמין אותנו לתהות על 

הנכונות לקבל את השונה, הזר, החריג. הס עצמה עלתה לישראל מעיראק 

או  ה כאטדעצמאת היא מזהה , כשהיא בת שמונה. בשיריה 1951בשנת 

 כפרח נטול שורשים. 

 קהל יעד

ונושא בתכנית 

 הלימודים

 חטיבת הביניים

 היצירה המזרחיתתכנית הלימודים בספרות: 

פריטי מקור 

שהשיעור 

 מתבסס עליהם

  צא לנוף אך אל תקטוף –שבוע שמירת הטבע והנוף 

 נעמי שמר – לס להגנת הצומחאו 

 נוספת הרחבה, עם אפשרויות לדקות 45 אורך הפעילות

חומר רקע 

 למורה 
 למלים תני בבלוג, מילות השיר "אנשים פרחים" מאת אמירה הס 

 הטבע להגנת החברה סקר? הבר פרחי את מכיר מי 

 המדינה ארכיון בלוג – בר פרחי על להגנה החוק של סיפורו 

  בין  929 באתר, ט"ו-שופטים פרק ט, פסוקים ח' –משל יותם(

בילי שימו לב ל, 929המלווים את הפרק באתר  קצריםהמאמרים ה

 .(האטד שדנה במאפייניו שלסביר "חשבתם פרח, קיבלתם קוץ" 

 "בן הדר ,השיר שנכתב נגד הטרדה מינית": ואלס להגנת הצומח 

 .הלאומית הספרייה בלוג, הספרנים, יהודה

ציוד והכנות 

 מוקדמות

כפעילות פתיחה או להקדים את הסקר לערוך  אפשר – סקר מתוקשב

 .כמשימת הכנה לפני השיעור

 .תקטוף(דף עבודה לניתוח פריט מקור )צא לנוף אך אל  קבצים נוספים

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP3999&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dlsr16%2Cexact%2C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98+%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%26query%3Dany%2Ccontains%2C%D7%A6%D7%90+%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A3+%D7%90%D7%9A+%D7%90%D7%9C+%D7%AA%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A3%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26indx%3D1%26bulkSize%3D10
http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE26570764
http://tnilamilim.org.il/tag/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A1/
http://tnilamilim.org.il/tag/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A1/
https://www.teva.org.il/?CategoryID=200&ArticleID=885&Page=1
http://israelidocuments.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
https://www.929.org.il/page/220
http://blog.nli.org.il/naomi_shemer_take_this_waltz/
https://www.playbuzz.com/item/46557329-9e29-4565-ae46-2c26d6ed8ee5
https://www.playbuzz.com/item/46557329-9e29-4565-ae46-2c26d6ed8ee5


 

 

 מהלך השיעור

 תיאור הפעילות מהלך ההוראה

בקשו מן התלמידים לכתוב שמות רבים ככל האפשר של פרחי בר שהם  סקר –פתיחה 

 מכירים.

)אפשר לשלוח לתלמידים את  שאלות הסקרהזמינו אותם להשיב על 

ולנתח את התוצאות בשיעור  –כמשימה מקדימה  –הסקר לפני השיעור 

 .עצמו(

 נתחו בקצרה את תמונת הנתונים המתקבלת.

לפני שאלות הסקר שואבות השראה מסקר שערכה החברה להגנת הטבע 

בר ואת השנים, כדי להעריך את רמת ההיכרות של הציבור עם פרחי  כמה

 סקר? הבר פרחי את מכיר מי :המודעות לצורך לשמור עליהם )ראו

 (.הטבע להגנת החברה

עיון בפריט 

 מקור

לנוף אך אל צא  –הקרינו את פריט המקור "שבוע שמירת הטבע והנוף 

 .(1)נספח מס'  וחלקו לתלמידים דף ניתוח מקור ,תקטוף"

דקות לעבודה בזוגות על דף העבודה, ולאחר מכן המשיכו  כמההקדישו 

 לדון במליאה בשאלות האלה:

 ?מה בכרזה מושך את תשומת לבכם 

 ?אילו תחושות ורגשות היא מעוררת 

  כדי  םמעצביהעוצבה הכרזה? באילו אמצעים השתמשו מטרה לאיזו

 להעביר את המסר?

 הקמפיין להגנה על פרחי הבר נושאת את סיסמת, 1970הכרזה, משנת 

אחד ממסעות ההסברה המוצלחים  – שהובילה החברה להגנת הטבע

פנה לילדים  "צא לנוף אך אל תקטוף" הקמפייןשהתנהלו בישראל. 

ובאמצעותם גם להורים  –)בתיווך מערכת החינוך(, וביקש להנחיל להם 

 טבע.ה ה עלשמירהערכי את  –ולמבוגרים 

ידו כדי את ביניהם מושיט בכרזה נראים שני ילדים, אולי אחים. הצעיר 

 .פרח הענוגהבוגר עוצר אותו ברכות ומגונן על האך  ,לקטוף כלנית

הכלנית, בשיא פריחתה, בולטת במרכז האיור. צבעה האדום מושך את 

העין, על רקע גוונים רכים של ירוק ותכלת השולטים באיור. האיור 

"מקפיא" את תנועתם של הילדים שבריר שניה לפני שהפעוט קוטף את 

עוצר לרגע את אולי לגורל הכלנית,  וששחש, המתבונן בכרזההפרח. 

רכים של האיור, דמותו העגלגלה של הפעוט ומגע ! אבל צבעיו הנשימתו

משרים תחושה של  ואלכל  –ידיו העדינות של הילד הבוגר שפניו רגועות 

https://www.playbuzz.com/item/46557329-9e29-4565-ae46-2c26d6ed8ee5
https://www.teva.org.il/?CategoryID=200&ArticleID=885&Page=1
https://www.teva.org.il/?CategoryID=200&ArticleID=885&Page=1


 

 

 תיאור הפעילות מהלך ההוראה

 רוך, חמלה ונועם.

שהוא שומר על הילדון  בה במידהנראה שהילד הבוגר מגן על הכלנית 

הפעוט. האיור בכרזה יוצר הקבלה בין הכלנית לפעוט: שניהם רכים 

 ופגיעים, זקוקים להגנה.

 הקבלה דומה.מעצבת  "אנשים פרחים"בשירה המשוררת אמירה הס  לימוד השיר

 

 קראו תחילה את הבית הראשון של השיר:

 ?כיצד מתארת המשוררת אנשים פרחים 

: רך, יפה, ענוג. הס בהםשהס משתמשת שימו לב לשמות התואר 

הם  –מאפיינת גם את התגובה שאנשים פרחים מעוררים אצלנו 

 ממלאים אותנו רכות ודאגה לשלומם, אולי רצון להגן עליהם.

 ?האם כל האנשים הם פרחים 

 ,פרחים", כלומר הםמעניין לעמוד על כך שהס אינה אומרת "אנשים 

גם אחרים שלא נזהה אצלם אותה ישנם פרחים -מלבד אנשיםן שיתכי

 "מהות" של רכות ויופי.

 

 המשיכו וקראו את השיר עד סופו.

 למבנה השיר: התייחסו

 מה שתי השורות האחרונות נפרדות מחלקו הראשון?  , מדועלדעתכם

 זו?הפרדה עשויה להיות המשמעות של 

 

במהלך השיחה ננסה להבין את משמעות הטענה "לפעמים גם אטד הוא 

 פרח".

 ?מה ידוע לכם על האטד? באיזה צמח מדובר 

 

והוא פורח  ,פרחים שצבעם לבן או סגול , בעלשיח בר קוצניהאטד הוא 

כדאי להמחיש לתלמידים כיצד האטד נראה. בחודשי החורף והאביב. 

 . באתר הגן הבוטני דוגמה,ל

מרביתם ראויים למאכל.  בלא, האטד רעיליםממיני  כמהשל  פירותיהם

צמחי הבר  םעאחד מבין חמשת מיני האטד הנפוצים בישראל נמנה 

 המוגנים. 

 שעוסקבמשל יותם, . (שופטים פרק ט') האטד נזכר במקרא במשל יותם

לא מחמיא. הוא תפקיד ממלא ד טהאבשאלת בחירתם של מנהיגים, 

http://tnilamilim.org.il/tag/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A1/
http://flora.org.il/plants/LYCSCH/


 

 

 תיאור הפעילות מהלך ההוראה

אשר זוכה במלוכה מן ההפקר,  מתואר כמנהיג בלתי ראוי ואף אלים

לאחר שטובים ומתאימים ממנו מסרבים לקבל על עצמם את עול 

 השלטון.

בחירתה של הס באטד היא מעניינת, משום שהיא מקפלת בתוכה לא רק 

את תכונותיו של השיח הממשי )צמח בר מוגן בעל פרחים, קוצים, 

רשיו פירות(, אלא גם רבדים נוספים של משמעות שמעניקים לו שו

 המקראיים. 

 

יש אמת בטענה של הס "לפעמים גם אטד הוא פרח". לשיח הבר הקוצני 

שורה האחרונה של ביש פרחים )נסו למצוא תמונות ברשת(. אך אכן 

 מסמנת אתגר מוסרי וחברתי:היא השיר, "צריך רק להבחין" 

  מצליחים בפרחיו של האטד? האם אנחנו  אנו מבחינים בקלותהאם

 לזהות גם את השיח הקוצני כפרח יפה וענוג שראוי ליחס רך וחומל?

  ,באיזו מידה אנחנו מצליחים לראות אצל כל בני האדם את הפרח

 ולא רק את הקוץ? מתי אנו מתקשים בכך?

 ,לאיזה יחס הם זוכים בדרך כלל?"אנשים אטדים" מיהם לדעתכם ? 

 הוא פרח? איך אנחנו יכולים להבחין בכך שהאטד 

 

. בשנת בעיר בגדד שבעיראק 1943בשנת המשוררת אמירה הס נולדה 

שמונה, עלתה עם הוריה ואחיה במסגרת "מבצע  תה בתיכשהי, 1951

 עזרא ונחמיה" להעלאת יהודי עיראק.

עצמה את ( היא מגדירה 1984) געוןיש נוטף וירחבספר שיריה הראשון 

ַרח" ין וָנד ָנע פֶּ  (. 37" )עמ' לעֹוָלם עֹוָלם בֵּ

 ?מה מספר התיאור הזה על חוויית ההגירה ועל קשייה 

  אנשים פרחים"כיצד מתקשר התיאור הזה לשירה"? 

 

י נ  ד א  טָ "ָא :הס כותבת ,"שני סוסים על קו האור" ,ספרהבשיר אחר מ

  (.16" )עמ' נּורֵּ בָ ד  ל מ  עַ  ְךֹלמ  ל  

  משמעות נוספת עצמה כאטד מעניקה את האם העובדה שהס מזהה

 לשירה "אנשים פרחים"?

אפשרות 

 – (1) להרחבה

הזמינו את התלמידים לעצב כרזה שסיסמתה היא השורות האחרונות 

 בשיר:



 

 

 תיאור הפעילות מהלך ההוראה

 "לפעמים גם אטד הוא פרח. יצירה

 צריך רק להבחין."

 ?מה המסר שירצו להעביר בעזרת הכרזה 

  אליו פונה הכרזה?שמי קהל היעד 

אפשרות 

 –( 2להרחבה )

ולס להגנת 

 הצומח

 .נעמי שמר – לס להגנת הצומחאוהשמיעו את השיר 

 עליה החוק אינו שומר?שחידה: מיהי הדוברת  טמונהשיר ב

, גם נעמי שמר מגייסת את אהבת הטבע כדי לעורר בדומה לשירה של הס

שעשוי שגם את האטד הקוצני ) אתגרים חברתיים. הס רומזתמחשבה על 

ליחס של זכאי שרח סמל לזר, לחריג, לשונה( עלינו לזהות כפ להיות

החוק מגן שחמלה. בשירה של נעמי שמר דוברת אישה, אשר מוחה על כך 

הגנה לנשים מפני הטרדות ומעשים ק ספמאינו  אבלעל פרחי הבר 

 מגונים.

בפתיחת השיעור ביקשנו מן התלמידים למנות מספר רב ככל האפשר של  סיכום

 –אהובה ומוכרת יותר מכל פרח אחר  –פרחי בר המוכרים להם. הכלנית 

. היא ה"פרזנטורית" של לאחר מכן בחנושהופיעה במרכזה של הכרזה 

מינים של  2,700-כ נםבישראל יש אבלהקמפיין להגנה על פרחי הבר, 

מיני צמחים המוכרזים כערכי טבע מוגנים. באיזו  257צמחי בר, וביניהם 

להגן על ריבוי ומגוון מאפיינת גם את השדה  אתהזמידה השאיפה 

קורא לנו כאשר הוא , אתהזהחברתי? שירה של הס מעורר את השאלה 

לשים לב שגם האטד הקוצני, השונה, החריג, ראוי ליחס של רכות 

 וחמלה.

 

http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE26570764

