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 מגרמנים בני דת משה לנרדפים...
 

  -/ נתן אלתרמן ולפרסומו  אגדה על ילדים שנדדו ביערותרקע לכתיבת השיר              
 

ת שנ הייתה 1938. הדרגתית הייתה( והתרבותית האזרחית) מהחברה היהודים הדרת היסטורי רקע
 . משמעותית" מדרגה עליית" למפנה, שנה ש

 . בגרמניה שחיו פולנית או רוסית אזרחות בעלי יהודים גירושי גלי - 1938 נובמבר-ובאוקטובר במרץ
 .אליה לשוב ולא מגרמניה להסתלק צוו, גורשו ומשפחות בודדים

 לקלוט( ולמעשה להלכה) שיכולה מדינה אין, מאידך. בגרמניה רצויים אינם מחד.  במלכוד היהודים
 (. בודדים למעט) אותם

 השתתפו זו בוועידה. אוויאן וועדת - 1938 בקיץ, לדוגמא. בנושא התוועדויות נערכו כך בעקבות
 .יהודיים ארגונים 21-ו מדינות 32 נציגי

 מקדונאלד. בפרלמנט ישראל ארץ ענייני על גדול ויכוח" -' הארץ' בעיתון פורסם 1938 בנובמבר 25-ב

 ."היהודים כל את לקלוט הקטנה ישראל ארץ יכולת את רואה אינו אך, היהודית בטרגדיה הכיר
 מה במסגרת וזאת" ביער שנדדו הילדים על האגדה" השיר את אלתרמן כתב אלו אירועים רקע על

 ".והעיתון העת שירי" שכונה
 '.רגעים' במדור', הארץ' בעיתון 1938 בנובמבר 29-ב פורסם השיר

 
 המעשייה עם מתכתבים והלקחים התובנות, התחושות גם כמו והנדודים הנידוי, הגירוש ספרותי רקע

 .הכרחית אלוזיה* בגדר היא המעשייה'. וגרטל הנזל'
 

 (. גרמניה בני) גרים האחים איסוף פרי היא המעשייה, כך על יתרה
 .1938 בשנת האקטואליים האירועים עם שיח יוצרים ומספריה המעשייה כך אם
 

 (. למעשייה שהאלוזיה למרות) כאגדה השיר את שיים אלתרמן
 במהלך שחודדו) הספרותיים המושגים שני בין בלבול -האחת: סיבות שתי להיות יכולות זו לעובדה

, חינוך) האגדה במטרות שימוש תוך, אמת של נופך להעניק רצון - השנייה והסיבה( הספרותי החקר
 '(.וכו חברתיים, לאומיים מסרים העברת

 תוך לחנך מטרה'( היסטורי גרעין'ל בהלימה) ודמיון מציאות מאגדת שאגדה לכך הדעת את לתת חשוב
 .אלתרמן של השיר גם וכך מוסרי הבלתי מול המוסרי, הרע מול הטוב הצגת

  וכאמצעים אמנותיים באמצעים העממי הסיפור מאפייני**ב השתמש אלתרמן
 .לתודעה ולהביאו לידע המידע את לעבד ומסייעים המסרים את  המעבירים
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 ...אגדה שמו, זאת ולמרות אקטואלי אירוע מתאר השיר - טקסטואלי אינטר שיח
  בשיר היסטוריה                                                           למעשייה אלוזיה
 גרמנית אגדה                                                                גרים האחים

 מהגרים                                                                   וגרטל הנזל
 השלישי לרייך יש תותחים אלפי                                                                               
 בעולם נפלאות ארצות ישנן עוד                                                                               

 !אחד פיהרר! אחד רייך! אחד עם                                                                               
 

    ההיסטורי ולסיפור למעשייה רלוונטיים מידע פרטי                     
 אותם גרשו                      
 סער, פחד                      
             הרגעה ניסיונות                      
 השער על דופקים                      
    .סוף אין עוד לסיפור                       
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 מושגים ספרותיים
 : מוכרים לטקסטים דוגמאות. אחר מוכר לטקסט מרומזת התייחסות - אלוזיה*  

 .קלאסיות מעשיות, תפילות, מקראיים סיפורים                
 . הנקרא הטקסט מתכתב אתו הטקסט הכרת שמחייבת אלוזיה הינה הכרחית אלוזיה*  
 .הנקרא הטקסט של והעמוקים הסמויים רובדו הבנת נפגעת רמזיו על" אחר"ה הטקסט הבנת ללא     

  :אולריק מאפייני – העממית הספרות - העממי הסיפור מאפייני** 
 , הדמויות לרוב יוצגו בפתיחה. ושלווה רגועה, קצרה תהיה העממי בסיפור הפתיחה: הפתיחה    
  באחד מעשה" ..", רבות שנים לפני..", "אחת פעם: "כמו קבועים ביטויים לפתיחה. והמקום הזמן    
 ....".  אחד יום...", "ש    
 ,    הסיפור בפתיחת שהוצג הרגוע לעולם חזרה יש. טוב בסוף לרוב מסתיים הסיפור :הסיום    
 . ענשתנ השלילית והדמות מנצח הגיבור, מתגשמות המשאלות, נפתרות הבעיות    
 . השכל מוסר העממי לסיפור    
   בחזרות משתמש המספר. מתח ויצירת העלילה ארגון, הדגשה היא בסיפור החזרה מטרת: החזרה    
  על יחזור המספר, הטוב הגיבור את להדגיש בשביל: למשל'. וכו עשיםמ, עובדות, מלים על, רבות    
 . לב טוב, חכם: שלו הטובות התכונות    
   שלושה, מבצע שהגיבור משימות שלוש, דמויות שלוש – שילוש בסיס על בנוי הסיפור: השילוש    
  שלושה(, וחכמה יפה, טובה היא הנערה) תארים שלושה, בסיפור שמתרחשים אירועים או מצבים    
 .  3 המספר צירופי מופיעים, בנוסף. ועוד חפצים    
  בין, רבים ניגודים מופיעים הסיפור בכל. ומנוגד קוטבי עולם מציג העממי הסיפור: הקיטוב    
  מצבים בין, ותוצאות מעשים בין(, מפלצת מול אדם, זקן מול צעיר, מכוער מול יפה) דמויות    
  ועימותים מאבקים יוצרים הניגודים(. בריאות מול חולי, עצב מול שמחה, עוני מול עושר) בסיפור    
 .  בסיפור המתרחשים האירועים ובין המצבים בין,  הדמויות בין    
  המשמעותית היא כשאחרונה, דמויות 3 מוצגות בסיפור(: גבול, סוף, קצה=  ירכתיים) הירכתיים    
 . ברצונה לזכות תצליח והיא, אליה" מתחבר" שהקורא זאת היא האחרונה. ביותר    
 .אחד באירוע מתמקד העממי הסיפור: עלילה    
 . ופתרון סיבוך - העלילה במרכז. ועשייה פעלים ריבוי, מהיר התרחשות קצב בסיפור    
  ודמות, בכישלונו רוצה שהמאזין השלילי הכוח את מייצג אחד כאשר, יריבים גיבורים שני ישנם    
  המופיעות" תמונות"ב.  )בניצחונו ורוצה אתו מזדהה שהמאזין חיובי כוח מייצגת השנייה    
 "(.  הבמה על שניים" יהיו תמיד בעלילה    
  התרחשות ישנה העממי בסיפור. הממשית במציאות אחיזה לו שאין יסוד כל: טבעי-העל היסוד    
 . משאלות מגשמי פיה או קוסם, מפלצת, האנשה, נסים: לדוגמא. אנושיים לא דברים של    
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 . חי הוא בה החברה ושל פשוט אדם של ליבו משאלת עולה עם סיפור בכל: הכמוסה המשאלה   
  שמא או) הסיבה היא המשאלה. הפשוט האדם של והכאב הבעיות את ומדגישה מייצגת המשאלה   
  לגבי דעה הבעת יש, המשאלה של הגשמתה באי או בהגשמתה רבות פעמים. לסיפור...( התירוץ   
  לא שמשאלות בעוד, יתגשמו ראויות שהן לומר רוצה שהמספר משאלות. המשאלה של וערך טיב   
 .  הסיפור בסוף יתגשמו לא, ראויות   
 ..., הטוב/העני/החכם בתפקיד-חיובית) דמויות טיפוסי שלושה בסיפור יופיעו כלל בדרך: הדמויות   
 (. הדמויות בין מגשר-המפשר בתפקיד -הניטראלית..., הרשע/ העשיר/הטיפש בתפקיד - השלילית   
 . המאזין של לבו תשומת למשיכת שנועדו מילים ומשחקי פתגמים, בהומור שימוש - הלשוני הפן   
  - המאפיין גם כך. מאידך המאזינים ושיתוף מחד המתח הגברת לצורך - רטוריות בשאלות שימוש   
 .   שיח דו   
 

 תת ז'אנר 
 בסוגה הספרותית.

 
 
 
 

                                                                               
 תרתי משמע: גרגרים:                                                                                                           

 כמאכל.       -גרגרים                                                                                                     
 ...    השלם מתוך חלקים - גרגרים                                                                                                    

 איסוף מידע. -לקוט גרגרים                                                                                                     
              -הצלת ה"קטנים" -לקוט גרגרים                                                                                                     

 זקוקים לעזרה.                                       ש                                                                                                                     
 

 מוטיבים ספרותיים:
  -הפחדה 

 )במעשיות עם
 גרמניות( כאמצעי                                    

 שכנוע/חינוך.
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 מצורפת שתי גרסאות של דף העבודה )ניתן לחלק לפי הרמות בכיתה( - רה למורהאה
 
 

 השלימו את המידע

 
 

 ביטוי בשיר )עפ"י אולריק(מאפיין 
  הפתיחה

 
  הסיום

 
  החזרה

 
  השילוש

 
  הקיטוב

 
  הירכתיים

 
  עלילה

 
  טבעי-היסוד העל

 
  המשאלה הכמוסה

 
  הדמויות

 
  הפן הלשוני

 
  השאלות הרטוריות

 
  דו שיח

 



 

 

 ברכה.
 הכתוב מכוון לבנות ולבנים במידה שווה.

 מבכי תמרורים לתמרורי אזהרה

 
 

 
 
 
 

 השלימו את המידע 

 
 
 

 בשירביטוי  מאפיין )עפ"י אולריק(
( הילדים  -)למרות שהילדים תעו ביער הסיטואציה מתוארת כשלווה  

 אוספים גרגרים ביער.
ה"סיפור" לא מסתיים ובוודאי שלא בצורה מרגיעה וטובה. זוהי שבירת  

קונבנציית הסיום המאפיינת את הסיפור העממי וכן רמז לשינוי ושבירת 
 מקום היהודי בחברה הגרמנית.

וד". ביטוי להתפתחות, להדרגה שהדרת היהודים מהחברה, חזרה לשונית "ע 
 במצב היהודים בחברה, בסכנה שהולכת ומתגברת.

. הגרמנים )עם 3 -. הילדים )והיהודים( 2 -. הנזל וגרטל )המעשייה( 1 
 אחד! רייך אחד! פיהרר אחד!(

 חוזק  )הגרמנים(. -* חוסר אונים )של הילדים, של היהודים(  
 שייכות )עם אחד! רייך אחד! פיהרר אחד!( -)"למול ילד אחד..."( * בידול 

 קבוצות )הגרמנים, הפרלמנטים(. -* בודדים )הילדים, היהודים( 
 חושך )פיזי, ייאוש(. -* אור )פיזי, תקווה( 

יזכה בהצלה,  , הילד,א הדמות "שבירכתיים". היינו מצפים שהואוהילד ה 
 הילד נשאר בודד, מיואש מודר. -נציה ברוגע. אך אנו רואים שבירת קונב

 ההדרה )החברתית, הרגשית והפיזית מגרמניה(. - האירוע המתואר 
 הילדים )היהודים( גורשו. -הסיבוך 

 אין פתרון, אין התרה. -שבירת קונבנציה 
)הרוע מול הטוב, החזק מול החלש וחסר האונים(  - הכוחות הפועלים

הילדים )היהודים( מול הגרמנים, הילדים )היהודים( מול אומות העולם, 
 הגרמנים מול הפרלמנטים, הגרמנים )כמייצגי השטן( מול המלאכים.

 המלאכים )תקווה שגם הפרלמנטים...( 
 רגשית(.-חברתית-הגנה )פיזית 
 -)והרע(  החזקהילדים )והיהודים(,  -)והטוב( החלשטיפוסי הדמויות:  

 הפרלמנטים. - המפשרהגרמנים, 
שיגרת לשון בתקופה הנאצית  -"עם אחד! רייך אחד! פיהרר אחד!"  

 המגלמת בתוכה את ה'אני מאמין' להלכה ולמעשה...
 שאלה מרומזת "המרחפת" בשיר: מה יהא עלינו?  
 האח. -ברובד הגלוי: האחות 

 אומות העולם.-וי: היהודיםברובד הסמ



 

 

 ברכה.
 הכתוב מכוון לבנות ולבנים במידה שווה.

 מבכי תמרורים לתמרורי אזהרה

 
 
 
 
 
 
 
 

      ההיסטוריה                                                          המעשייה

 -האווירה                                                                                 -אווירה 
 מתחושת שייכות לחיפוש                                                 יער,                                    

 -חברתי-ליקוט גרגרים.                                                                          מקלט פיזי
 רגשי.                                                                            -אירוע מאתחל 

 הסיבוך.
 
 
 

 חוסר אונים.                                                                            חוסר אונים.
 הרגעה.                                                                                

 
 
 

 תקווה: הפן המדיני                                                                                         

 דתי.     -הפן התרבותי                                                                                          
 
 

 לתובנה.  -מתקווה                                                                                          
    מתקווה
 לתובנה.

 
 
 
 


