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 ו., וענו על השאלות שאחרייםקראו את הטקסט

 

 

 

 : שירת הקורונה  
 הנגיף התגובה החיובית שלנו להתפשטות  

 2020מרץ    ,   אתר "מהות החיים"    יוסי בבליקי,    מעובד על פי 

 

 

 

 

 ירוס הקורונה הצובר תאוצה מציב אתגר משונה: על אף שהוא פוגע באינדיבידואליםו

צמיחה  מוקדי םישנאך , ההתמודדות עימו היא חברתית, שלא לומר גלובלית. ים()יחיד

 .אפשריים, גם בעיצומו של המשבר

 המין האנושי

דנות בינלאומית נוראה ונבואות על קריסה נמלי תעופה שוממים, אלפי אנשים בבידוד, חש

כלכלית גלובלית. אחרי סרט האסונות האוסטרלי של החורף האחרון, נדמה שהקורונה הולכת 

בקצות התודעה  הניחש וליות אשהאנושמדע בדיוני  סרטוהופכת מיום ליום ומשעה לשעה ל

לא דבר טוב. בטח לא אחד כזה אז ברור שנגיף זה  .את בואה, אבל עדיין מתקשה לעכל השל

מכאן. ובכל זאת נדמה  הנגיף יסולקמושג איך של שאין לו כרגע שמץ  מודהשהמדע המודרני 

שדווקא הסיפור המוזר, המעורפל, והמאיים של התפרצות הקורונה מחזיק שלל הזדמנויות 

ו עושים כאן? . מה אנחנהאנושות כולהופקיחת עיניים של ממש לגבינו, עולמי לשינוי תפיסה 

 טכנולוגי שמקצר מרחקים? דור הכמה אנחנו תלויים האחד בשני ב

אות כבר צפה את הדילמה שהולידה ההאצה הטכנולוגית בתוך נור ",בעל הסולם"הרב אשלג 

מלחמת העולם השנייה: אם אנחנו יכולים להגיע בשעות ספורות מקצה אחד של העולם אל 

הקצה השני הרי שאנחנו חולקים את אותם השמיים. ואת אותו האוקיינוס. מה שאומר שאם 

אני פוגע בשלך, אוטומטית אני פוגע בשלי. כך שכשסין מתעטשת אפשר לשמוח לאידו של 

ולהתכונן  עיוני נניח, אבל הרבה יותר יעיל להכין ערימה של טישמשטר שהוא יריב כלכלי ור

, אלא אזרחי מדינות עויינות נפגעיםאין לשמוח כאשר כאשר מגיפה עולמית בפתחנו,  .לבאות

 פגע. ינ ם, נושפע מכך ואףבעול מה האנושיתשגם אנחנו, כחלק מהרקיש להיערך לכך 
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עד עתה התחושה הייתה שהטבע בועט השנה כמו סוס שמעיף מעליו רוכב יהיר חסר  אם

אחריות, התפרצות הקורונה היא הזדמנות לראות בטבע מורה זקן וסבלני עדיין, שהחליט 

והמדומה של האדם הטכנולוגי המודרני להוריד באחת את המסך מעל הביטחון המדעי החדש 

על אף התפתחות  לטובת הבנה של עומק האחריות שהשכלול הטכנולוגי הזה מחייב.

וכמו שצפה  הטבע עדיין חזק ומכתיב לנו את הקצב.רים האחרונים, הטכנולוגיה והמדע בעשו

הרב אשלג, ככל שהמרחקים בין העיטוש הסיני לטישו שלי יתקצרו, הבחירה בין שלום עולמי 

  או חורבן גמור תהפוך ליותר ויותר רלוונטית.

 אצילות עתיקה

גוון מצרכי יסוד ומוצרים מו וקטניות אמא שלי כבר קנתה מסכות לכל המשפחה. ואורז

אלפים. עשרות יש עוד  -אך כמוהשל נגיף שמשתולל בחוץ. סיכון הרי היא בקבוצת ש ,בסיסיים

אמץ הלאומי במניעת ההדבקה גם כאלו שאינם נמצאים בקבוצת הסיכון אך לוקחים חלק במ

הרעיון שאנשים ידבקות. ם בסיכון גבוה להשאר האזרחים הנמצאי בנגיף ומגלים אחריות כלפי

שבועיים של משלמים בו בודהת עאו מנסיע חופשה, בין אם ממדינות שונות בחו"לשחוזרים מ

כדי לא לסכן בעיקר את שכבת הגיל של ההורים שלהם הוא יפה וזאת  )מגביל ולא נעים(בידוד 

והרצונות  עתיקה שבה אני מפחית קצת מהחשקים שלי -ואף אצילי. הוא מעלה שיחה חדשה

וביטחונו של החלש ממני. בחברה מתקדמת על אמת מי , בריאותו למען רווחתוהאישיים שלי 

ולכן לא די בכך שהראשונים שחזרו מחו"ל  -שקובע הוא האדם האחרון ולא האדם הראשון

 כל מי שיתכן ונדבק. על להתבודד חלה החובה  ,נגיףא כדי למנוע את התפשטות האל יתבודדו,

 הבדידותמגפת 

להתבודד. להתבדל מן העולם.  שלנו היכולתבשעה זו נבחנת ועוד משהו ששכחנו או הדחקנו: 

להיות עם עצמי. עם האלוהים שמדבר מתוכי. קרוב לוודאי שהתרופה העמוקה ביותר למגפת 

ולחיות  היא דווקא היכולת להתבודד – 21-הגרועה במגפות האיומות של המאה ה –הבדידות 

העולם החיצוני נתק מגע עם  היכולת ל.  השעות ביממ  24יבה המקיפה אותנו  עם עצמנו ללא הסב

ולהתחבר לשקט  להתנתק מהעולם הרועש בחוץ שביל ליצור מגע אמת עם הקול הפנימי שלי. ב

כל  ולהתחבר הקצב , להאט אתלזמן מה את שגרת החייםולמשפחה הקרובה. לעצור  הפנימי

מה מוזרה המשוואה הזו ש"מי שיודע להתבודד לעולם מחשבותיו ולרגשותיו. ל -אחד לעצמו

לעולם לא  -י שיודע להתבונן בעצמו מבלי לברוח לגירויים חיצונייםמ אינו בודד". ומה נכונה.

 וגם זה שיעור עומק שצרת הקורונה יודעת לספר. ירגיש בדידות. 
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 סט ב':טק

ידּוד / ֹנַעם חֹוֵרב יר עִׁ  (2020)מרץ   שִׁ

ידּוד יר עִׁ  ֶזה שִׁ

יּדּוד בִׁ ְתָחְרֵפן בַּ י ֶשמִׁ  ְלָכל מִׁ

צַּ  ְמָצא ְבמַּ י ֶשנִׁ  ב רּוחַּ ָירּודְלָכל מִׁ

ֶזה ָאבּוד יש ֶשָהעֹוָלם הַּ ְרגִׁ י ֶשמַּ  ְלָכל מִׁ

ע ְשֵתי ֶאְפָשרּוּיֹות    – ֵיש ְלָך ָכֶרגַּ

יָגֵמר יָשֵבר, ְלהִׁ ְרֵמר, ְלהִׁ ְתמַּ  ְלהִׁ

ְחיֹות  אֹו לִׁ

יָטְתָך ְשלִׁ ֹּא בִׁ ים ֶשל  ֵיש ֲהֵרי ְּדָברִׁ

ים ים יֹוֵתר ְגדֹולִׁ  ֵיש ְּדָברִׁ

י ּו ֶמנִׁ ְמָךמִׁ   מִׁ

יּפּור ֵתר ְבתֹוְך ָכל ֶזה סִׁ ְסתַּ י מִׁ  ְואּולַּ

יעּור יר אֹוְתָך שִׁ ֲעבִׁ ְּיקּום מַּ י הַּ  אּולַּ

 - ְוהּוא שֹוֵלחַּ ְלָך ֶמֶסר, ָחבּוי ּוְמרּוָמז

ז גַּ ע ֵמהַּ יד ֶאת ָהֶרֶגל ְלֶרגַּ  ְלהֹורִׁ

ְנָשָמה  ְלנַּּקֹות ֶאת הַּ

יָמה ְנשִׁ יר ֶאת הַּ ְסּדִׁ  ְלהַּ

ֲעצֹור ּוְלה ל ָמה!(לַּ  ֹודֹות )ֵיש ְלָך עַּ

ים ְבָגדִׁ ֲארֹון ֶאת הַּ ֵּדר בַּ ן ְלסַּ  ָאז ֶזה ְזמַּ

ים ְּיָלדִׁ ָתה ְוהַּ ק אַּ ן, רַּ לֹות יֹוֵתר ְזמַּ  ְלבַּ

ְקָת  חַּ ְתרַּ ֲחֵרי ֶשהִׁ ים אַּ ֲחֵברִׁ ֲחזֹור לַּ  לַּ

ְדָרה סִׁ יְנג' לַּ ֲעׂשֹות בִׁ  לַּ

ְקָת  ְסּפַּ ֹּא הִׁ ם ל עַּ ף ּפַּ  ָשאַּ

ָגש ֶשל ּפִׁ  ְדפֹוק מַּ  יָצהלִׁ

ים ָמה ְסָפרִׁ ְקרֹוא כַּ  לִׁ

ְצְמָך ם עַּ ְהיֹות עִׁ  לִׁ

ים ירִׁ ל ֶזה שִׁ ְכתֹוב עַּ  ְולִׁ

ֵבר ֵשר ּוְלדַּ ְתקַּ  ְלהִׁ

ָמא ם אִׁ ּקֹות עִׁ ְשֵתי ּדַּ  יֹוֵתר מִׁ

חּוָצה ְחיֹות ָּפחֹות הַּ  לִׁ

יָמה יָּפה יֹוֵתר ְּפנִׁ  ְוטִׁ

 

ֹּא עֹוֵזר ם ֶזה ל  ְואִׁ

י חֹוֵפר ם ֲאנִׁ  ְואִׁ

ָתה אֹומֵ  ם אַּ  :רְואִׁ

ְחֵרר״ י, שַּ  ״ֲעזֹוב ָאחִׁ

ת, ְוָיאלָלה יִׁ בַּ  ָאז ֵשב בַּ

ְרֵמר ְתמַּ  .תִׁ

 



 נועה בן חמו –"לשון מחוץ לקופסה" © 
 

4 
 

 אלות הש 
 

 ? א' קסט טשל הנושא המרכזי מה א.  .1

 . המקור להתפשטות נגיף הקורונה  1

 .  ההשפעה החיובית של נגיף הקורונה על החברה הישראלית  2

   נגיף הקורונה. דרכים למניעת התפשטות   3

 . בתקשורת העולמיתה נגיף הקורונהתפשטות סיקור   4

 

 היא: א'   טקסט כותרת  .2                

  

 שה היגדים בנוגע לכותרת.בטבלה שלפניכם יש שלו  

 .אינו נכוןאו ש  נכוןסמנו ליד כל היגד אם הוא  

 אינו נכון   נכון   ההיגדים 

  2  1 . יש פועלבכותרת  .1

  2  1 בכותרת יש שם תואר.  .2

  2  1 . נוי גוף אחדכי לפחותבכותרת יש   .3

 

 .  (2ורה ש)  ?"גלובלי"מילהרוש הפימה  .3

 . וגיטכנול  1

   .עולמי  2

   מוגבל.   3

 . מקומי  4

 שירת הקורונה : 

התגובה החיובית שלנו להתפשטות  

 הנגיף 
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ב אתגר משונה: על אף שהוא  וירוס הקורונה הצובר תאוצה מצי"כתוב:   1בשורה . 4

פוגע באינדיבידואלים )יחידים(, ההתמודדות עימו היא חברתית, שלא לומר  

 . "גלובלית 

 .?גיף הקורונה פוגע ביחידיםנ , לפי דעתך .א

  

  

 (.26-37)שורות דות עם הנגיף היא חברתית? ההתמודכיצד , לפי הטקסט .ב

  

  

 

 . (16ורה ש ) ?"מחה לאידש"  רוש הביטויפימה  .5

 שמחה שאינה אמיתית.    1

   שמחה התלויה בגורם חיצוני.   2

   אויב.  שמחה לנוכח הפסד של    3

 . שמחה ללא גבולות  4

 

 

כשסין מתעטשת אפשר לשמוח לאידו של משטר שהוא יריב  " :  כתוב  16 בשורה  .6

 ". כלכלי ורעיוני נניח, אבל הרבה יותר יעיל להכין ערימה של טיש ולהתכונן לבאות 

 משפט זה במילים שלכם.הסבירו 
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 לפניכם צירופי מילים מתוך הטקסט.  .7

 .שם ותוארווף של או ציר צירוף סמיכותכתבו ליד כל צירוף אם הוא      

 הצירוף סוג   צירוף מילים  

  תגובה חיובית 

  התפשטות הנגיף 

  מגיפה עולמית 

 

8 . 

 

 .  סביל בפועל  כותב המאמר השתמש   זה במשפט         

 ? לכך  הסיבה  להיות יכולה מה

 

1  הפעולה עושה את ולא הפעולה  את להבליט רצה כותב ה . 

2  להבנה וקל  לפשוט המשפט את להפוך רצה כותב ה. 

3  רבות שנים  נמשך שהמצב להדגיש רצה כותב ה  . 

4 שגרתית פעולה הייתה שזו לציין רצה כותב ה . 

9 . 
שם  שונים וכתבו ליד כל שם פועל את  שמות פועל אחרונה מהפסקה ההעתיקו  

 הפעולה המתאים לו.  

 שם פעולה  שם פועל  

  

  

  

  

  

 

 ."  המדע המודרני מודה שאין לו כרגע שמץ של מושג איך הנגיף יסולק מכאן"

 (9  שורה)
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 . הבידוד של יתרונותבפסקה האחרונה  מציג  הטקסט כותב  .10

  מהיתרונות.   שניים ציינו  

1.   

2.   

 

                                        

טען  מילים בעלות ב  משתמש בבית הראשוןהכותב  ,  שיר עידוד': בטקסט ב. 11                         מִׁ

 )קונוטציה שלילית(.  שלילי 

מילים )או צירופי מילים(, שיש להן מטען   לושש העתיקו משורות אלה   א.

 שלילי. 

1.   

2.   

3.   
 

 

 מה יכולה להיות מטרת הכותב בשילוב מילים אלה בטקסט?   ב.

 . בבידוד  ויישארקוראים שלא לשכנע את ה  1

 . בידודליצור רגשות אשמה אצל הקורא בנוגע ל   2

 .בידודהכרוכות בתחושות השליליות להדגיש את ה  3

 .בקרב הקוראים חשיבות של הבידוד את ה העלות  ל  4
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 : ר עידוד(טקסט ב' )שיכם קטע מלפני  . 12

 

ָך" יָטתְּ לִׁ שְּ לֹא בִׁ ים שֶׁ ָברִׁ  ֵיש ֲהֵרי דְּ

ים דֹולִׁ ים יֹוֵתר גְּ ָברִׁ  ֵיש דְּ

י ּו נִׁ מֶׁ ָךמִׁ מְּ  מִׁ

יּפּור ה סִׁ תֹוְך ָכל זֶׁ ַתֵתר בְּ סְּ אּוַלי מִׁ  וְּ

יעּור ָך שִׁ יר אֹותְּ קּום ַמֲעבִׁ  אּוַלי ַהיְּ

רּוָמז ר, ָחבּוי ּומְּ סֶׁ ָך מֶׁ הּוא שֹוֵלַח לְּ  - וְּ

ַגע ֵמַהַגז רֶׁ ל לְּ גֶׁ ת ָהרֶׁ יד אֶׁ הֹורִׁ  לְּ

ָשָמה ת ַהנְּ ַנּקֹות אֶׁ  לְּ

יָמה שִׁ ת ַהנְּ יר אֶׁ דִׁ ַהסְּ  לְּ

ה ָך ַעל ָמה!(ַלֲעצֹור ּולְּ  "ֹודֹות )ֵיש לְּ

 

                                                                      מה כותב טקסט א' היה חושב על קטע זה. שערו 

 ריו? הסבירו.  ר או מתנגד לדבם כותב השיהאם הוא היה מסכים ע 
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 ע בחר הכותב לקרוא כך לשיר?  מדו הסבירו . "שיר עידוד"טקסט ב' נקרא א. 

  

  

 . העומדות בפני הקורא שתי אפשרויותשיר זה מציג הכותב  בב. 

    לכל אפשרות.  הביאו דוגמהו האפשרויותם מה ציינו  

1.   

2.   
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  משימת כתיבה. 41

 המשימות הבאות:בחרו משימת כתיבה אחת מבין 

 

  מאמר דעה לרשת החברתית א.

הוגדר לפני מספר   ף הקורונה בקצב מהיר, ואףבשבועות האחרונים מתפשט נגי 

 ת.  ה עולמי ימים כמגיפ

 העוסק בשאלות הבאות:  לרשת החברתית כתבו מאמר 

ושלא  לאנשים שאינם בקבוצת הסיכון )קשישים ובעלי מחלות רקע( אפשר האם ל

 ? להללא כל הגב התנהל כרגילחזרו לאחרונה מחו"ל ל 

 ?על אף התפשטות הנגיףי הספר בבתגילה  יש לקיים שגרת לימודים רהאם 

  

 שורות. הקפידו לא לכתוב בנקודות.  15-10כתבו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 בהצלחה!

 ,ניסוח על הקפידו בכתיבתכם
 נכון כתיב על, פיסוק נימסי על

 .ברור יד כתב ועל
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  עידוד לחבר שבבידודמכתב  .ב

   עקב המצב הנוכחי, בו בני נוער רבים נמצאים כעת בבידוד בביתם,  

 : הבאות ודותתי, והתייחסו לנקצוי בבידוד ביאישי לחבר המ  מכתבכתבו 

 שבבידוד.  ם  גת המתח והשעמוציעו רעיונות משלכם להפה

החיוביות שאפשר למצוא   ותוד, הראו לקורא את הנק קבות הטקסטים שקראתםבע

 במצב זה.   גם

 שורות. הקפידו לא לכתוב בנקודות.  15-10כתבו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 בהצלחה!

 


