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הַקיפו את המילים האוֹנוָֹמטוֹפֵּיאוֹת 
(יש 10 מילים כאלה)

.2
זוכרים באיזה הקשר מובאות 

הדוגמאות האלה?

באיזה הקשר

.3
הפייטן אברהם אבן עזרא הציע למשוררים כללים לחריזה: 

וֹר לִַמּיׁשוֹר /  לַּח אֶת הַּשׁ ַשׁ לַּח ְתּ ֲחרֹז בְּׁשוֹר וּבֲַחמוֹר יְַחָדּו / ַשׁ "לֹא ַתּ
וְאֶת הֲַחמוֹר לְאֶֶרץ הַּמוֹר." כלומר, המילים "שור" ו"חמור" אינן יוצרות 

חרוז ראוי, משום שרק התנועה האחרונה שלהן זהה, ואילו העיצור 
הפותח את ההברה האחרונה שונה (ש' ב"שור", מ' ב"חמור"). 

" כֻּלָּן יוְֹדעוֹת אֲנִי ֶרְקסִי, אֵין לִי עֲצֹר אֵין לִי בְֶּרְקסִים / 

מָאמִי אֵין לִי אְֶקסִים keep it reala נוֹעָה ִקילָה".

'נּוֹף /  ׂעָר ׁשוֹטֶפֶת ַתּ "עַל כְּבִיׁש הַחוֹף הָרוּחַ בֵַּשּ

הַחֶבְֶר'ה ֵמאָחוָֹרה ְמַדבְִּרים בְּלִי סוֹף".

ִמיד מוֹצֵא". ר אִם ַרק נְִרצֶה / הְַמּחַפֵּשׂ ָתּ "הַכֹּל אֶפְָשׁ

 ,ְ לָּך פְָּרִדי ֵמהַחֲבִֵרים ֶשׁ יבִי / ִתּ ְקִשׁ "בָּאִתי לְהַצִּיל אוָֹתךְ ַתּ
אֲנִי לֹא פְִּרימִיטִיבִי".

ב". ֹׁ חְש ּ אַל ַתּ כֶף ָמחָר נו "אָז ָמה אְַתּ ׁשוָֹתה זֶה בָּא לִי טוֹב / ֶתּ

לא להתבלבל: זו לא ביקורת על החרוזים של ימינו! 

בשירה המודרנית החריזה חופשית בהרבה ולא תמיד נצרכת... 

"ניכר כי המתרגם טרח לשמר 
את הצלילים השורקים, היוצרים

תחושה של אימה ומסתורין."

מצלולים
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חריזה

צלצול

קשקושרשרוש

שחרור

בקבוק

קלקול

דכדוך

צפצוף

גלגול

המהום

ַרַחׁש  "ִוילֹונֹות הֹוִמים בְּ
ָצקּו ַלַחׁש, ָהגּו�ַנַחׁש"

זמזום

לכלוך

גרגור

דנדון

כדרור
שרשור

ציוץ

ּ כַּף אֶל כַּף" "ִטיף ִטיף ַטף / ַמחֲאו
חרוז שמסייע לזכור את הפיוט

מצלול שעושה כיף

אונומטופיאה שמקשרת 
בין המילה לחוויה

שיר ללא חריזה

חריזה שנותנת קצב לשיר 

תרגום של זאב זַ'בּוֹטִינְסְִקי 
ֹ לפּוֹאֵמָה "העורב" של אְֶדגָר אֵלֶן פּו

של רעש וצרימה"עם העיצור להעברת תחושה "המשורר ברר מילים

”ָהַרַעׁש ַרב. 
ָהַרַעׁש ַרְך. 
ל  ַרק ֶרַגע ֶש�

ָמָמה צֹוֶרֶמת“ דְּ
"רועת האווזים", נתן אַלְֶתְרמָן

ֵליָלּה ָהָיה ֵלילֹו""ֵלילֹו ָהָיה לֹא ָלּה, 
["היה או לא היה"]אָלֵכְּסַנְֶדר פֵּן, "רומאנס" 

"נִצָּה בְּחַלּוֹן ַחְדִרי הֵצִיצָה / 
י הִֵקיצָה" אֶת חוַּשׁ

גָָּחה ִמלְַּמעְלָה" "אֲנִי כֹּל יְכוֹלָה / הְַשׁ

"גּוֹלֶה עֲֻמקּוֹת / דּוֹבֵר צְָדקוֹת"

"זֶה ְמַמלֵּא אוִֹתי גַּם בְּלִי לְַדבֵּר / 
אֲבָל אִם לְַדבֵּר, עִָדיף אֱֶמת"

סמנו ♥ או   לחרוזים שאִבֶּן עזרא היה מאשר:

"החזרה על הצליל 
יוצרת תחושה של שלילה"

סמנו בצבע או בקו את המצלולים 
שהמבקרים הספרותיים הנכבדים 

מתייחסים אליהם:

תנו דוגמה למצלול בְּשיר שלמדתם בכיתה
זה יכול להיות חרוז, אונומטופיאה, 

אָלִיטֵַרצְיָה (= חזרה על אותו צליל) ועוד.


