
"  אני רואה לך בעיניים"

https://www.youtube.com/watch?v=hppXfdJpYj4




"יגון"לימוד הסיפור ל להקשיבניתן 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

הסיפור הקצרפרוייקטבאתר כוב'צמאת " יגון"הסיפור את לקראניתן 

(16:51החל מדקה )–צ "מתוך הבגרות המשודרת בגל

https://www.youtube.com/watch?v=n1VibWQPBd4&t=202s
https://www.shortstoryproject.com/he/story/%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9F/




















































כוב'צמאת " יגון"ראפ לסיפור ט בביצוע  "תשע14א "תלמידי י

יונה העגלון
הרגיש את היגון

הבן שלו נפטר
בתו נותרה בכפר

הגיע אל העיר הקרה והרועשת
רק הוא והסוסה מול החברה 

המנוכרת

על העגלה 
עלה איש הצבא

חשב שהוא נחמד
אך הוא עצם עיניו

וכל אנשי העיר
צועקים ומעירים

ליונה המסכן 
שכואב את מות הבן

עלו לעגלה גיבן ושני גבוהים
ממש התאכזרו

שיכורים ואלימים
ספג את הקללות

וגם את המכות
שלא יהיה בודד

לבד עם היגון

אחרי השיכורים
היגון היה חונק  

הלב הרגיש  
כאילו

הוא עומד להתפוצץ

עצר ליד חצרן
סילק אותו משם

הבינה הסוסה
לרכוב אל הפונדק

נכנס אל הפונדק
כולם ישנו בשקט

עיניים עצומות
ללא סיכוי לקשר

לפתע התעורר
עגלון צעיר אחר

העיניםפקח את 
ניסה שוב לספר

הגיש לו את המיים
נאלץ שוב לוותר

רצה רק לספר
על בנו והקדחת

למצוא מעט חמלה
לשפוך את יגונו

עדיף כבר לנשים
כמייםשופכות דמעות 
זקוק לרחמים  
וגם לקשר עין

יצא אל הסוסה  
דיבר איתה בנחת

(את יגונו)עיניה הבורקות עודדו אותו לשפוך 

ביקורת קטלנית  
על חברה עירונית

שעוצמת את עיניה
ממש אנוכית

האומלל, השקוף, מתעללת בבודד
שכל מה שרוצה

לקבל קצת חמלה
השלג הלבן והקור המקפיא

גם פנימי וגם חיצוני
מסביבאז הביטו 

חפשו את השקופים
תנו להם קצת יחס  

!היו אנושיים

קישור לביצוע

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=dt5-CFYyR_E


כוב'צמאת " יגון"ברוסית מתקשר לסיפור קישור לשיר העגלון 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=eon09y3YZhk










הנוער אלוני יצחק-כפר: לפרשנות הסיפור מתוך אתרקישור 

.ירושלים, אקדמון, מילון מונחי הסיפורת( 2992. )יוסף, אבן

.מילי. ספרות לבגרות( 2003). ציפי, משולם

הסיפור הקצרפרויקט מתוך אתר כוב'צ/ לטקסט הסיפור יגון קישור 

"יגון"כסכום היצירה " דרור"מקרית חינוך לראפ תלמידיםקישור 

המהפכה התעשייתית–ח "קישור לאתר מט

איור יונה והסוסה. שרון, לוי

:מתוך המקורות

טולדו משגבגלית -להוראה עריכה ועיבוד , עיצוב, ריכוז חומרים

לימור דניאל קיש–יעוץ ועריכה לשונית 

http://www.a-y.org.il/page/833/133/6/%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9F.(%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A7%D7%94)./.%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9F.%D7%A6%C2%B4%D7%9B%D7%95%D7%91
https://www.shortstoryproject.com/he/story/%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9F/
https://www.youtube.com/watch?v=dt5-CFYyR_E&t=29s
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9325

