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שי ה ק י ט א ו פ ס ר א
נכון או לא נכון?1.

במהלך האזנה סמנו v אם המשפט 
נכון או x אם הוא לא נכון.

 •  המונח "ארספואטיקה" קשור למילת הסלנג "ערס".
 •  שיר ארספואטי עשוי לעסוק בֵמניע לכתיבת השיר.

 •  השיר של ג'ימבו גֵ'יי מובא כדוגמה לשיר שאינו ארספואטי.
 •  רחל מתלוננת בשיר "סֵפר שיריי" ששיריה לא מתקבלים בקלות.

 •  ארספואטיקה היא מעין הצצה ל"שולחן העבודה" של היוצר.
•  שירו של שלמה גרוניך "כולם רוצים שירים פשוטים"

    עוסק בקבלה של השיר על ידי הקהל.
 •  שיר ארספואטי עשוי לעשות גם מעין מחקר מדעי על שירה.

יְמבּוְֹרסְָקה עוסקת בשאלה מהי מטרת השירה,  •  וִיסְלָבָה ִשׁ
   ונותנת לכך תשובה מוסכמת.

מתחו קו בין הציטוט מהשיר לתחום 2.
הארספואטי שהוא עוסק בו:
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כִּתבו במילים שלכם מחשבות 

שיכולות לחלוף בראש המשורר 

בנוגע ליצירתו, ותנו דוגמה משיר 
למחשבה הזאת. 

 חשבו על דוגמה לשירים ארספואטיים 

שלא הוזכרו בפודקאסט, למשל 

משירים שנלמדו בכיתה או שירים 

אחרים שאתם מאזינים להם. 

תהליך היצירה

המניע ליצירה

תגובות הקהל ליצירה

מטרת היצירה ומשמעותה

מַעְְתּ אֶת הַלָּהִיט".  ָשּׁ זְכְִּרי אֵיפֹה הָיִית / כְֶּשׁ " ִתּ
גי'מבו ג'יי

ֶתּה ָקפֶה טוְּרִקי וְִתְתעוֵֹרר /  ְשׁ "אָז ִתּ
אַָתּה הְַמּׁשוֵֹרר"   יענק'לה רוֹטְבְּלִיט

יִרים עִם אֶלֶף  גִּיִדי, אֵיךְ כּוְֹתבִים ִשׁ "ַתּ
צִפִּיּוֹת / מִילְיוֹנֵי צְפִיּוֹת" חנן בן ארי

יָרה /  "אֲבָל ָמה זֹאת בְּעֶצֶם ִשׁ
ׁשוּבָה  נָה לְכָךְ / ְתּ לֹא אַחַת נְִתּ

ְרעוּעָה".     ויסלבה שימבורסקה

ת כּוֹאֶבֶת /  י נוֹאֶֶשׁ צַָּרחְִתּ "צְִריחוֹת ֶשׁ
ּ לְַמחְרֹזֶת  עוֹת ְמצוָּקה וְאָבְָדן / הָיו בְִּשׁ

יַרי הַלָּבָן" ִמלִּים ְמלַבֶּבֶת / לְסֵפֶר ִשׁ
טֵיין רחל בְּלוּבְְשׁ

מחשבות

שלבי היצירה

אתגר

הספרותית. ַמספרו את השלבים בשלבים שונים של היצירה יצירות ארספואטיות עוסקות 
לפי הסדר:

הקיפו מילים שהייתם מצפים למצוא 

ביצירה ארספואטית יותר מאשר 
ביצירה שאינה כזו: 

כתיבת היצירה

תגובות הקהל ליצירה

התרחשויות, רגשות ומחשבות אצל היוצר

התגבשות היצירה במחשבת היוצר

פרסום היצירה

חלום

כתיבהבית

אתמול

כעסתי

מוזה

ילדותי

שירה

מילים
מסתובבת

השירים

דף לבן

משקל

משוחחים


