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דניאל לוטן  ||  "אהבה אחת קטנה" 
"השיר עוסק בכוחה של אהבה וביכולתה של אהבה קטנה לחולל נפלאות. 
משום שאני מאמינה בכוחה של האהבה, אני מאוד אוהבת את השיר הזה".

העורכת

המשוררת  של  בערב  השתתפתי  מכבר  לא  זה 
רחל שפירא. ואני, כמו רבים, לא הייתי מודעת 
להשפעת כתיבתה של רחל על חיי, על חיינו, 

על השירה העברית. 
רחל  של  שירים   235 כתובים  בשירונט  רק  הידעתם? 
שפירא, ביניהם רבים רבים השירים שגדלנו עליהם. ורחל, 
שגדלה ממש פה, בשפיים, שאבה את ההשראה לשיריה 
הצבעים,  השקיעות,  המים,  הגלים,  הים,   - ממחוזותינו 
הטבע, החיים, מורדות ועליות, עצב ושמחה והכל מעורבב 

בסביבה, בשמורה, בקיבוץ ובארץ הטובה.
את  פה  מצרפת  ואני  יום",  "עוד  בשירה  כותבת  רחל 

הגיגיי על היומיום של כולנו - אנשים:



עוד יום,
ומי מחליט על השגרה – האם נהנה מהשגרה? האם נתכנן 

אותה ונצמח מתוכה? או שמא תהיה זו שיגרע?
עוד יום, 

ומי מחליט מה טוב ומה רע – מהו המצפן המוסרי שלנו 
כפרטים, כחברה? האחריות שלנו על המוסר!

עוד יום, 
ומי למטה מתפלל? – כיצד נוכל להשפיע על חיינו, עד 

כמה החיים מובילים אותנו? 
עוד יום

ומי למעלה מסתכל?  –  חובתנו ליזום, להשפיע, להוביל 
את הדרך של חיינו

עלינו, על גורלנו – בשבילנו 



צוות מורי העברית ומורים מתחומי דעת שונים בבית 
־החינוך יזם חיבור עם יצירותיה של רחל שפירא, פגש, צי

לם, צייר, למד ומאפשר לכולנו הצצה לשירתה המיוחדת. 
המשוררת.  של  המיוחדים  משקפיה  דרך  שלנו  עולמנו 
זכינו בשירה עטורת מילים עבריות, תיאורים, מטאפורות, 
רמזים, דימויים ועוד. בשירה זו עסקו התלמידים והמורים 
לאורך התקופה האחרונה, וביום השפה העברית ייהנו כלל 

התלמידים והמורים מהתוצרים.
מה אברך? כמו צמח בר.

עירית על־דור שפירא

דרך משקפיה 
המיוחדים

רחל יקרה,

כאשר התבקשתי לרכז את עיתון בית הספר, אשר ייסוב כולו סביב יצירותייך, 
כמובן ששמחתי להיענות לאתגר, אך אני מודה כי חלפה במוחי המחשבה, שיהיה 

קשה למלא עיתון שלם העוסק ביצירותיו של יוצר אחד בלבד.
זמין העוסק ברחל שפירא המ ־הדבר הראשון שעשיתי היה להתחיל לקרוא כל חומר 

שוררת וביצירותייך.
ככל שהרביתי לקרוא, נדהמתי לגלות כי רבים כל כך מהשירים שאני אוהבת הם פרי 

יצירתך, ואני - שלא ידעתי מי כתב אותם, נהגתי לייחס אותם לזמר המבצע.
את "היי שקטה" אני אוהבת לשמוע, כאשר אני מוטרדת ומחפשת להשיב אליי את השקט 
)ימי זיכרון של אנשים  הפנימי; את "מה אברך" אני משמיעה בעתות אבל לאומי ואישי 
אהובים שאינם איתי עוד(; את "שיר של יום חולין" אני אוהבת לשמוע בשגרת היומיום, 
כאשר אני מתרגשת מדבר מה; את השיר "חלומות" אני תמיד אוהבת לשמוע, והוא אינו 
מקושר אצלי לזמן מיוחד, אך מרטיט את ליבי בכל פעם מחדש; וכך גם "אנשי הגשם", 
"אדבר איתך" ועוד שירים רבים ואהובים אשר כתבת, ואני נוהגת להאזין להם כאילו נכתבו 

במיוחד בשבילי כדי לגעת ברגשותיי.
הפער הזה בין השירים שאני וכולנו אוהבים להאזין להם לבין אי הידיעה מי כתב אותם 

מוסבר על ידי צניעותך הגדולה ורצונך שפרטיותך לא תיפגע.
אני מאוד מקווה שהצלחנו לשמור על פרטיותך מחד ולהביע את הערכתנו הגדולה אלייך 

כיוצרת וליצירותייך שהפכו לנכס צאן ברזל מאידך.
־ועוד וידוי קטן אחד: אני יודעת שיכולנו למלא גיליונות עיתון רבים העוסקים ביצירו

תייך, כעת לאחר שנחשפנו להיקף כתיבתך.
בהערכה רבה,

סיגל ברק

שיר לכל מצב רוח

החוף בשפיים כהשראה ליצירתה של שפירא



עירית על־דור שפירא  ||  "אנשי הגשם" 
"אני עצמי ילידת חורף ומאוד אוהבת את החורף. זהו שיר מתחדש, וקיימות חמש גרסאות 
שהתחדשו לאורך השנים לשיר זה, בחמישה ביצועים שונים, שאני מאוד אוהבת את כולם".

צילי בן־עמי  ||  "כמו צמח בר"
"אני מאוד אוהבת את השיר הזה, משום שקראתי את הספר 'דודי ורעי' של הסופרת 

נעמי פרנקל, והשיר מתחבר למיוחדות ולנבדלות של הדמות הראשית בעלילה".

3יום רביעי, כ' בטבת תשע"ז | 18.1.2017  |  חוף השרון  ידיעות אחרונות 

 אורי דדון, י'/7
| ידיעות אחרונות חוף השרון

השירים נוכחים בחייה של רחל שפירא מאז היותה ילדה 
באופן  הקיבוצית  לסביבה  קשורים  ואף  שפיים,  בקיבוץ 

ישיר. 
רחל, איזו מין ילדה היית בחינוך הקיבוצי?

ילדה  הייתי  משוררת.  ילדה  אינדיווידואליסטית,  ילדה  "הייתי 
גדולה  מאוד  תאווה  עם  ילדה  בשיעורים...(,  )גם  המון  שקראה 
לקריאה. כל־כך אהבתי לקרוא, עד כי הספרנית נהגה להשאיר לי 
מפתח במקום מסוים שרק שתינו ידענו עליו, והיה מותר לי להיכנס 

לספרייה בכל זמן שהוא ולקרוא".
האם לחינוך הקיבוצי יש קשר לכך שהפכת להיות משוררת?
־"קשה לי לענות על כך. אכן הפכתי למשוררת כבר בתקופת יל

דותי, אך איני יכולה לומר בוודאות שהדבר קשור לעובדה שגדלתי 
קושי  של  תולדה  היא  למשוררת  שהפכתי  העובדה  האם  בקיבוץ. 

שחוויתי בילדותי? ייתכן, אך אשאיר שאלה זו פתוחה".
שונה  הרגשת  האם  בקיבוץ?  כילדה  חריגה  הרגשת  האם 

מהילדים האחרים בסביבתך?
"חריגה היא מילה קיצונית. היינו קבוצה של ילדים יוצרים: אני 
כתבתי, היה מי שצייר והיה מי שרקד. העיסוק הבלתי פוסק ביצירה 
עם  בקונפליקט  שרויה  הייתי  כילדה  בשני.  אחד  תמיכה  לנו  נתן 

המציאות".
אחרים  מילדים  שונה  שאת  הבחין  בסביבתך  מישהו  האם 
ביכולת ההתבטאות שלך? האם הורייך הבחינו בכך וטיפחו את 

כישרון הכתיבה שלך?
"יכולות ההתבטאות שלי, כנראה, היו יוצאות דופן, אך בתקופת 
ילדותי ובסביבה שבה גרנו לא היו דרכים לקידום כישרונות. היינו 
קבוצת ילדים־יוצרים ומאוד בלטנו בקיבוץ, מכיוון שנהגנו להציג 

ולהופיע בחגים ובאירועים שונים שהתקיימו בקיבוץ".
מה מטרתך בכתיבת השירים?

"המטרה העיקרית שלי בכתיבה הינה ביטוי עצמי של רעיונות, 
שאיפות, תקוות, משאלות וחרטות".

איזה מסר את רוצה להעביר בשירייך?
"המסר הינו תלוי שיר, ולכל שיר מסר אחר. העיסוק ביצירה הוא 
על  כותבת  ואני  הכותבת,  עליי,  שעובר  במה  פוסק  בלתי  עיסוק 
נושאים אישיים שמעסיקים אותי או על נושאים חברתיים־לאומיים, 

שמעוררים אצלי חשיבה.
"לדוגמה: בתקופה מסוימת כתבתי שיר זיכרון למישהו שאיננו, 
היות שזה הציף אותי במחשבות וברגשות באותה תקופה. השירים 
באים לידי ביטוי מאותו עולם מחשבתי, אבל הפרטים בהם שונים 

והם תלויי מחשבות ורגשות של תקופה מסוימת".
מה היית רוצה שבני נוער יידעו עלייך ועל שירייך?

"אני מאוד רוצה שאתם, בני הנוער, תתייחסו ברצינות ליצירה. 
היום שמים דגש מאוד גדול על פרסום ועל צילום ולפעמים שוכחים 
שיש צורך טהור להתבטא, צורך שיכלול את הדברים שאני ככותבת 
חושבת ומרגישה. נוסף לכך, אני מאוד רוצה שתמצאו בשיריי קשר 
מרגיש  קהל שמאזין,  אתם  שגם  רוצה שתבינו  אני  לעולם שלכם. 
קהל  הם  הנוער  שבני  לציין,  לי  וחשוב  השירים.  בעקבות  וחושב 

שאני מאוד מכבדת".
כיצד נוצר אצלך שיר? האם את מחכה להשראה או שיש נושא 

בוער שחשוב לך לעסוק בו, ואת מחברת מילים לנושא?
"מאחורי כל שיר ישנו הסיפור שלו. יש שיר שנולד במשך כמה 
חודשים.  כמה  מתמשך  הולדתו  שתהליך  שיר  יש  ולעומתו  דקות, 
כל אחד מהשירים נולד מתוך צורך לתאר, להגיד ולשיר על נושא 
מסוים. השפה היא גם מוזיקה, סוג של מנגינה שאני שומעת בשעה 
גם  ומרגשים אותי  שאני כותבת את השיר. שירים מקסימים אותי 

אחרי כל השנים האלה".
האם יש שעות מסוימות בהן את נוהגת לכתוב את שירייך?
־"אני לא אוהבת לדבר על האופן שבו אני כותבת, אבל אני מע

דיפה לכתוב בשעות הלילה, שהן שעות הריכוז שלי".
איך את בוחרת את הזמר או הזמרת, אשר ישירו את שירייך?
בבקשה  אליי  שפונים  הם  המלחינים  או  הזמרים  המקרים  "ברוב 
לשיר שיר מסוים. יש מוזיקאי שמלחין את השיר ויש זמר ששר את 
השיר, וברוב המקרים הביצועים של השירים מפתיעים אותי לטובה. 

־לזמרים עצמם יש יכולת משלהם לספר את הסיפור של השיר, ומ
רתק אותי בכל פעם מחדש האופן שבו הסיפור שלי ככותבת מצטרף 
זה בכלל. פתאום כשהשיר  לסיפור של הזמר מבלי שתיכננו את 

־מושר זה נראה כאילו כתבתי את השיר במיוחד לזמר מסוים, והחי
בורים שביני ככותבת לבין הזמר השר, תמיד מאוד מעניינים אותי".
מספרת  את  האחרונות  בשנים  ואילו  צנוע,  מאוד  אדם  את 
גרם  מה  קהל.  בפני  במות  על  מופיעה  ואף  שירייך  על  יותר 

לשינוי הזה?
שיריי  על  וסיפרתי  קהל  בפני  הופעתי  שבה  הראשונה  "הפעם 

־הייתה, למעשה, טובה שעשיתי לחברים שביקשו זאת ממני, ונעני
תי לבקשתם. במפגש הזה שלי עם הקהל מצאתי עניין וגם אפשרות 
ליצור קשר עם הקהל שלי, אותו קהל שמעוניין לשמוע את שיריי. 
סוג של  הם  נוהגת לדבר על שיריי  אני  גם מפגשים אלה שבהם 

ביצוע של השיר שכתבתי. ביצוע שמתבטא באופן קריאת השיר".

"אני מאוד רוצה 
שאתם, בני הנוער, 
תתייחסו ברצינות 

ליצירה. היום שמים 
דגש מאוד גדול על 
פרסום ועל צילום 
ולפעמים שוכחים 

שיש צורך טהור 
להתבטא"

"לזמרים יש יכולת 
משלהם לספר את 
הסיפור של השיר, 
ומרתק אותי בכל 

פעם מחדש האופן 
שבו הסיפור שלי 
ככותבת מצטרף 

לסיפור של הזמר 
 מבלי שתיכננו 

את זה"

צילום: אביגיל עוזי

"אני רוצה שתמצאו 
בשיריי קשר לעולמכם" 

 כבר כילדה בקיבוץ היא כתבה שירים † היא הייתה הילדה היחידה שהיה לה המפתח לספרייה † 
והיא כותבת בעיקר בשעות הלילה † ראיון עם המשוררת רחל שפירא
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אריק רוסו || "מה אברך"
"בעיניי, השיר מאוד מרגש. השיר מסכם את חיי האדם מילדות 
ועד בחרות, והוא מאוד מאפיין את המציאות הארץ־ישראלית".

אילנה קרן ואורלי עמיקם  ||  "הארץ שלי" 
"רחל מתארת מאוד יפה את הארץ שאנו כל־כך אוהבות. מתוך ערגה, מתוך רכות ומרחבים ירוקים, 

ובין היתר מתארת גם את הכאב והשנאה המתקיימים לצד הנוף הפסטורלי. תיאור של מלח ודבש".

ברטט..."  מתנגנים  הם  מיתרים  לי  יש  "אם 
)רחל שפירא(.

ביום רביעי, כ' בטבת, 18.1.17, נציין בבית הספר את יום 
השפה העברית, שיוקדש השנה ליצירותיה של המשוררת 

רחל שפירא.
על  וממושכת  משמעותית  לעבודה  שיא  יהיה  זה  יום 

יצירותיה של המשוררת.
בחרנו לעסוק בשיריה בתחומי הדעת השונים ובמגמות 
־האמנותיות. ביום זה כל מגמה תציג את תוצריה בפני הת
־למידים והמורים, יתקיימו שעות חינוך בכל הכיתות בנו

שא זה ואף ייערך חידון "אלוף העברית" לתלמידי ט'-י"א, 
כשכל שאלות החידון יעסקו ביצירותיה של המשוררת.

לפניכם הפעילויות שנחווה יחד ביום זה:
● תלמידי ז' - יעסקו בשיריה של רחל שפירא במסגרת 
פעילות הספרניות בספריית בית הספר. כמו כן, בשיעורי 
שבי"  "הילד  השיר  את  התלמידים  ילמדו  ההומניסטיקה 

וייצרו תוצרים שונים.
תלמידי  עם  הספר  בבית  סיור  יערכו   - ח'  תלמידי   ●
האמנות, שייצרו פוסטרים בעקבות עיסוק נרחב בשירים.

התיאטרון  תלמידי  של  בסצנות  יצפו   - ט'  תלמידי   ●

בעקבות עיסוק בשירים.
כיתה  היצירתי" שהכינה  ב"דיאלוג  יצפו  י' -  ● תלמידי 

י'/4, וירקדו ריקודי עם. 
● תלמידי י"א - יצפו במופע של מגמת המוזיקה. במופע 
שירים מולחנים ושירים שהלחינו תלמידי המגמה בעצמם 

בעקבות עיסוק בשירים.

זאת ועוד
כל תלמידי בית החינוך ישתתפו בריקודי עם לצלילי 

שיריה של רחל שפירא.
־ייערך חידון "אלוף העברית" בכל כיתה בחטיבת הבי

ניים במסגרת שעת החינוך.
ייערך חידון "אלוף העברית" לתלמידי ט'-י"א.

בערב יצפו הורי כיתה י'/4 בבימת השיתוף של "הדיאלוג 
היצירתי".

."spoken word" תתקיים הרצאה בנושא
ייצא לאור עיתון בית הספר, שכל תוכנו יעסוק ביצירות 

המשוררת רחל שפירא.
הע בחטיבה  גם  שירתה  בנושא  חינוך  שעות  ־ייערכו 

אנימציה  בסרט  החינוך  בשעת  יצפו  והתלמידים  ליונה, 
שיצרו תלמידי הקולנוע בעקבות עיסוק בשירתה.

תלמידי בית החינוך גאים להציג: יום השפה העברית יוקדש לתוצרי הלימוד של שירי רחל שפירא

יום השפה העברית תשע"ז

"אדבר איתך", "שיר של יום חולין", "חלומות", "אנשי הגשם", 
"דואט פרידה" - אלה ועוד הם שירים שליוו אותי מימי ילדותי. 
יום השפה העברית  קיום  )2012( הוחלט על  בשנת תשע"ג 

לצורך קידום מעמדה בישראל ובעולם.
בן־ אליעזר  של  הולדתו  יום  בטבת,  בכ"א  שנה  בכל  נערך  האירוע 
־יהודה, מחייה השפה העברית. ציון היום נועד לחנך לאהבת השפה ולשי

מוש ראוי בה בדיבור ובכתיבה, להעמיק את טיפוח הידע הלשוני וכישורי 
השפה ולהבליט את מקומה של העברית בתרבות ובחברה בישראל.

בשנים האחרונות אנו מציינים את היום המיוחד גם בבית הספר, והשנה 
בחרנו להקדישו ליצירותיה של המשוררת רחל שפירא.

הישראלית.  החברה  של  הקול"  "פס  את  בשיריה  מייצגת  שפירא 
בשיריה באים לידי ביטוי הנופים בסביבתה )סביבתנו(, אירועים שונים 
שחווינו כחברה, ובכל שיר קיים הקול הייחודי, הפנימי, ששואל, בוחן, 

בודק ונכנס עמוק לעמקי התודעה.
־כבר כמה שנים אני מתהלכת בשבילי קיבוץ שפיים, רואה את המשו

ררת המיוחדת מדי פעם, ובכל פעם אני עוברת וחושבת שיש לתת מקום 
ליצירותיה כאן, בבית הספר שנמצא בשכנות לביתה.

השנה יש לנו הכבוד להקדיש את היום כולו לתהליך משמעותי שעברו 
התלמידים )בתחומי דעת שונים(, והיום הזה יהיה שיא בתהליך.

מיצירתה  לטעום  שהצלחנו  ומקווה  היום  לקראת  מאוד  נרגשת  אני 
המיוחדת ומעוררת ההשראה.
"כן, מדי פעם אור קולח 

ומתגלה לי הנסתר 
בא הלחן הסולח 

ומתארח במיתר" )התבהרות חלקית(

לילך סער־הופמן

פס הקול 
הישראלי

מעיתון ועד תיאטרון
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אורית ונטורה || "חלומות"
"זהו שיר נוסטלגי אשר מזכיר לי את תקופת היותי ילדה. תקופת 

הילדות היא תקופה שבה אפשר לחלום...".

לילך סער־הופמן || "שיר של יום חולין"
"זהו שיר החופה שלי, ובחרתי בו לשיר החופה שלי משום שהוא מרטיט את ליבי. השיר הוא, 
כביכול, שיר של יום חולין, אך למעשה זהו שיר של התבוננות פנימה אל תוך נפש האדם".

"כמו צמח בר" / 
פרידה מפויסת

"מה אברך" /
לזכר איש הטבע

הסיפורים שמאחורי השירים
מתי כתבה רחל שפירא את "כמו צמח בר" ואלו גלגולים עבר † מיהו הילד שעליו כתבה את "מה אברך"?  

 |  חוף השרון  ידיעות אחרונות 

קיבוץ  וחברת  ילידת  שפירא,  רחל 
"למ שירים  לכתוב  נהגה  ־שפיים, 

כיתתה,  בן  כאשר  כנערה.  גירה" 
וכתבה  זה  ממנהגה  חרגה  נהרג,  קרוק,  אלדד 
לזכרו שיר אשר פורסם בחוברת לזכרו ובעלון 

הקיבוץ.
אלדד )דדי(, יליד ספטמבר 1945, איש טבע 
רגיש לכל. אהב טבע - הן טיולים והן את החי 
והצומח - "... ובירך לו עיניים גדולות ורואות 
לתפוס בן כל פרח וחי וציפור ולב להרגיש בו 

את כל המראות ..."
הכיר את הצדפים ואת בעלי החיים שעולמם 
מתחת לאבן  - "ויד האוספת צדפים עלי חוף".
היה  אלדד  שונים.  נגינה  כלי  על  לנגן  ידע 

וע לזולת  ־קשוב 
"ואוזן   - לכל  זר 
לגדולים  קשובה 

וקטנים..."
מל פרוץ  ־עם 

הימים  ששת  חמת 
למילואים,  גויס 
קל  באופן  נפצע 
שחבריו  וביקש 
יטופלו  הפצועים 
אז  אולם  לפניו. 
ומת  בשנית  נפצע 
מפצעיו ביום השני 
 ,6.6.67 ללחימה, 
תשכ"ז,  אייר  כ"ז 
בשועפת  בקרב 

באזור ירושלים.
שפיים מזוהה עם 
בית המלון הנוכחי, 
ה־60  בשנות  אך 
היה זה בית הבראה 
בלב  וקטן  צנוע 

הקיבוץ. יאיר רוזנבלום, מפקד להקת חיל הים, 
החלמה  ימי  למספר  זה  הבראה  בבית  התארח 
הקיבוץ  בעלון  דיפדף  הוא  ה־60.  שנות  בסוף 
ובחוברת ההנצחה שהיו מונחים בבית ההבראה, 
ועיניו נתקלו במילות השיר המרגש של נערה 

עלומה דאז, בת הקיבוץ.
הוא חזר עם השיר לביתו וכעבור זמן מה זימן 
זוהר,  רבקה  הלהקה,  של  הסולניות  אחת  את 
לימד אותה את הלחן המרגש, והשניים נכנסו 

לרכב ושמו פעמיהם לקיבוץ שפיים.

 

מה אברך
מה אברך לו, במה יבורך? 

זה הילד? שאל המלאך. 
מה אברך לו, במה יבורך? 

זה הילד? שאל המלאך. 

ובירך לו חיוך שכמוהו כאור 
ובירך לו עיניים גדולות ורואות 

לתפוס בו כל פרח וחי וציפור 
ולב להרגיש בו את כל המראות. 

מה אברך לו, במה יבורך? 
זה הנער? שאל המלאך. 

מה אברך לו, במה יבורך? 
זה הנער? שאל המלאך. 

ובירך לו רגליים לרקוד עד אין סוף 
ונפש לזכור בה את כל הלחנים 

ויד האוספת צדפים עלי חוף 
ואוזן קשובה לגדולים וקטנים. 

מה אברך לו, במה יבורך? 
זה העלם? שאל המלאך. 

מה אברך לו, במה יבורך? 
זה העלם? שאל המלאך. 

ובירך כי ידיו הלמודות בפרחים 
יצלחו גם ללמוד את עוצמת הפלדה 

ורגליו הרוקדות את מסע הדרכים 
ושפתיו השרות את מקצב הפקודה. 

מה אברך לו, במה יבורך? 
זה הגבר? שאל המלאך. 

מה אברך לו, במה יבורך? 
זה הגבר? שאל המלאך. 

נתתי לו כל שאפשר לי לתת 
שיר, וחיוך, ורגליים לרקוד 

ויד מעודנת, ולב מרטט 
ומה אברך לך עוד? 

מה אברך לו, במה יבורך? 
זה הילד? העלם הרך. 

מה אברך לו, במה יבורך? 
זה הילד? העלם הרך. 

הנער הזה - עכשיו הוא מלאך. 
לא עוד יברכוהו, לא עוד יבורך. 

אלוהים, אלוהים, אלוהים 
לו אך בירכת לו – חיים

שירה: רבקה זוהר
לחן: יאיר רוזנבלום

חוויות  את  המאחד  פרידה  שיר  זהו 
של  פרודות  ומכיל  והפיוס  המשבר 
מאוחרים  בשירים  שיופיעו  מוטיבים 

יותר של רחל שפירא.
נכתב  בר'  צמח  "''כמו  מספרת:  שפירא  רחל 
בשעתו כשיר הנושא של סרט הטלוויזיה 'דודי 

נכתב  הוא  פרנקל.  נעמי  של  ספרה  לפי  ורעי', 
כפרשנות שלי לדמות המרכזית בסרט. מה שלא 
זה  אותו  אליו כשכתבתי  מודעת  הייתי  כך  כל 
שדרך הפרשנות לדמות כתבתי משהו די מדויק 

־על עצמי. כמו שקורה הרבה פעמים, השיר התנ
תק לחלוטין מהסרט, אבל בעקבות הסרט והשיר 
נעמי פרנקל כתבה ספר הקרוי 'כמו צמח בר'. 

"הכוח של השיר הוא שיש בו משהו מעורפל 
ובמקביל מאוד מדויק. המתח בין שני הקצוות 
הרי  ישראלי  משהו  בו  יש  אם  מעמד.  מחזיק 
שנאחזת  סטטית,  לא  אחרת,  ישראליות  שזו 
ו'לא יזיזו אותי'. זו ישראליות שחיה תוך כדי 
תנועה. אני חלק מכם, אבל הולכת למקום אחר. 

אינדיבי של  חוויה  מבחינת  מפולפל  ־משהו 
את  שמגדיר  דואל, 
דרך  שלו  השייכות 
דברים  שני  פרידה, 

סותרים.  
פרידה,  שיר  "זה 
אבל לא ניתוק גמור. 
יש בו משהו מפויס, 
על אף שהוא אומר 
הוא  שלום'.  'היו 
של  האלה,  החזקות  החוויות  שתי  את  מאחד 
מוטיבים,  של  פרודות  ומכיל  ופיוס,  משבר 
שיחזרו אחר כך בשירים יותר מאוחרים שלי. 
חימר'  ב'חומות  שקטה',  ב'היי  הדים  לו  יש 

ובעוד שירים.
"השיר נכתב בלי מאמץ, שזו חוויה גדולה 
בכלל, לעשות דברים שיש בהם משהו טבעי 
כי  משמעותי,  לא  הכתיבה  של  הזמן  ונכון. 

המי האוצר  טכנית,  רק  היא  עצמה  ־הכתיבה 
לולי ושלל הדימויים נמצאים איתי כל הזמן, 
ובאיזשהו שלב הם מתחברים ללחן. לפעמים 
כדי.  תוך  לפעמים  חלום,  אחרי  נכתב  שיר 
איכשהו הכל מתחבר באיזה רגע, רגע מאוד 
פרטי, ואני חושבת שאסור לדבר על זה יותר 

מדי.
"החוויה של כתיבה מול מה שמתרחש אחר 

מל אהוב  היה  השיר  לגמרי.  מסתורי  זה  ־כך 
אותו,  אהבו  אנשים  סיבות  מהרבה  כתחילה. 
יודעת  אני  בגלל המנגינה.  אולי אחדים מהם 
שאנשים עדיין אוהבים וקשורים לשיר. ייתכן 
את  אחרים  שירים  ועל  עליו  משליכים  שהם 
לא  השיר  שהיו,  לשמועות  בניגוד  עולמם. 
יודעת  אני  אבל  בהתאבדות,  בכלל  מתעסק 

־שאנשים מתייחסים אליו במצבי משבר קיצו
ניים, ואין לי אלא לכבד את אהבתם לשיר. יש 
שהוא  חושבת  לא  אני  הבנה.  אבל  פרידה,  בו 
שאנשים  מה  עם  מתווכחת  לא  אבל  אובדני, 

מוצאים בשיריי".

כמו צמח בר
מחר, אני אהיה כה רחוקה 

אל תחפשו אותי 
מי שיידע למחול - 
ימחל לי על אהבתי, 

הזמן ישקיט הכל 
אני הולכת לדרכי. 

זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם - 
מן המדבר. 

והוא יבין - אני חייתי ביניכם 
כמו צמח בר. 

אני רוצה לפקוח את עיניי 
לצמוח לאיטי. 
הרביתי לחלום 

החלומות טרפו אותי, 
רציתי לנחם - 

אבל מרדה בי תשוקתי. 
היה מקסם ילדות, היתה גם סערה 

בזרועותיי. 
אני יודעת שהדליקה אש זרה 

את לילותיי. 

היו, היו ערבי געגועים 
היו ימים טרופים. 

היה כאב חבוי 
ורגעים מכושפים. 

אני אזכור מבט 
מגע ידיים בכתפי. 

אני אהיה לצל חולף בשדותיכם 
לסוד נסתר. 

היו שלום, אני חייתי ביניכם 
כמו צמח בר.

שירה: חווה אלברשטיין
לחן: נחום היימן
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מנתחים את השירים
רומי הדר, טל בן־שפר, רועי לוי ועמרי סביר מכיתה י'/4, על המשמעויות, המוטיבים, המבנה, 

החריזה, המטאפורות והקונוטציות בשירי רחל שפירא

שרי הראל || "היי שקטה" ו"אדבר איתך"
־"'היי שקטה' מזכיר לי זמנים קשים, ואני נאחזת בו כדי להתנחם ומחזקת את עצמי בעזרתו. 'אדבר איתך' מציג סי

טואציה שכיחה של בני זוג שאינם מתקשרים זה עם זו, ומוצאים את עצמם לחוד בתוך הזוגיות, אך עדיין אוהבים".

שרון גליקשטיין  ||  "דואט פרידה" 
לאדם  להודות  בעיניי,  מקסים,  המילים.  את  אוהבת  "אני 

שממנו אתה נפרד ולא לשכוח את כל אשר נתן לך".

השיר מביע את כמיהתה של הדוברת להיות יחד עם אהובה ולשכוח את 
המציאות היומיומית. השיר נפתח ב-ו' החיבור, כאילו ממשיך כמיהה שאינה 

מסתיימת, מעין קול פנימי שממשיך...
הדוברת כמהה להיות עם בן זוגה לבד, בלי שאף אחד יפריע להם, במקום טוב יותר 

מזה שהם חיים בו בעולם האמיתי, במציאות שבה הם חיים.
הבית הראשון מתחיל ב־ו' החיבור, מעין המשכיות לדבר שהחל קודם לכן, דיבור 
פנימי. כמו כן, הפתיחה של השיר היא פתיחה עמומה - "כשיתגלה הפתח הסודי...", 

המקום שבו נוכל לממש את אהבתנו באין מפריע. 
בשורה השלישית מובע הרצון להיות ביחד כמו כמיהה למשהו שמעורר קונוטציה 

חיובית - "שירים של ערב חג".
השורה הראשונה של הבית השני נפתחת בהאנשה - "תציץ הסקרנות".

בשורה הרביעית יש האנשה )מטאפורה( נוספת להיסטוריה של שני אנשים, שרוצים 
לפתוח דף חדש, ולהשאיר את מה שקורה במציאות מחוץ לאהבתם - אפילו הרגעים 

שהיו פחות נעימים ייראו כ"מחייכים".
גם בשורה השלישית של הבית השני קיימת מטאפורה - הלב כמו דלת נעולה שיש 
לפתוח אותה, והוא מדומה לגינה. ושוב, כמו בשיריה הרבים של שפירא, הטבע ויופיו 

משמשים כראי לתחושות.
בשורה האחרונה של הבית השלישי יש ניגודיות בין המילים "תבונה ותמימות", 
כי נבון הוא בטוח בעצמו, ומי שהוא תמים הוא בדיוק הפוך מזה, כי אפשר לנצל את 

תמימותו.
בשורה הראשונה בבית האחרון יש דו־משמעות - או שנטייל בגן הבלעדי במרחב 
הפיזי, או שתצליח להיכנס אל ליבי ונחיה את אהבתנו. "חיות רעות, מדוכאות" - רומז 

לסיפור גן העדן, סיפור הנחש וחווה - מישהו יהיה חייב להפריע את מנוחתנו.
ו' החיבור, והיא מעצימה את העובדה  כמו כן, בשיר קיימת אנאפורה )חזרה( של 

שיש כאן דיבור פנימי שחוזר על עצמו.
חריזה: שורה א' וב' מתחרזות בכל הבתים, וכך גם שורות ג' ו־ד'.

הגן הבלעדי
ויום אחד כשיתגלה הפתח הסודי, 

ודאי נשמח ואז נברח לגן הבלעדי. 
ושם נחיה, מה שאומרים - שירים של ערב חג, 

וההיסטוריה תחייך ותנמנם בצד. 

ממבטך המאוהב תציץ הסקרנות, 
ושוב אני אמצא בך תבונה וגם תמימות. 

כי בידך אתה תחביא מפתח לליבי, 
ולא יהיה אהוב ממך בגן הבלעדי. 

לעת ערביים נטייל בגן הבלעדי. 
חיות רעות, מדוכאות, יאכלו מכף ידי. 

ובידך אתה תחביא מפתח לליבי, 
ולא יהיה אהוב ממך בגן הבלעדי. 

שירה ולחן: חווה אלברשטיין

 "הגן הבלעדי" /
לאהוב באין מפריע

אל  שפירא  רחל  פונה  שקטה"  "היי  בשיר 
עצמה, אולי בעצם אל אישה אחרת, ומרגיעה 

אותה במילותיה.
היי שקטה, מפצירה הדוברת, שהרי אין ברירה אלא 
להשלים עם המציאות; ובעצם, היא אמנם אינה מושלמת 
אבל גם אינה איומה כל כך. אולי איננה גן עדן, אבל גם 
אי אפשר לומר שהיא ממש גיהינום. ככה. זה מה שיש. 

־הדוברת ממשיכה לפנות אל האישה ופוטרת אותה מא
שמה: את יכולה להיות שקטה, כי גם אם יש בך דופי, אין 
בו חשיבות. את יכולה כבר לשכוח אותו. ושימי לב, היא 

־אומרת לה עוד, אפילו האוויר, החומה הלא קיימת העו
טפת אותך בלא־כלום, יכול כבר להתחיל להגן עלייך.
ומ משתכללים  מתפתחים,  שלה  ההרגעה  דברי  ־ואז 

שתנים: שוב אינה מציעה רק השלמה בלית ברירה עם 
מה שיש, אלא נותנת לאותה אישה אחרת, אולי לעצמה, 
את האפשרות המופלאה ביותר: את יכולה, היא אומרת, 
משמעות",  מחפש  "האדם  בספרו  פראנקל  ויקטור  כמו 

למצוא לסבל פשר. 
־תראי, היא מראה, הצרות שלך כבר מתחילות להתג

בש ליופי. כלומר – מה שהסב לך כאב נהפך לאט למשהו 
אחר, ליצירת אמנות שיכולה לגעת בזולת, לדבר אליו. 
אולי היא מתכוונת לשיר עצמו, זה שהיא שקועה באותו 
אותו  ליצור  שתסיים  לאחר  כי  ויודעת  בכתיבתו,  רגע 
היא תגלה שמהעפר צמחה שושנה; מהכיעור, או לפחות 
מהסתמיות, נולד יופי; מהכאב שהיה כל כך מיותר נשאר 

משהו שירגש אנשים ויאמר להם משהו על עצמם.
כל מי שחשה פעם שונה, יוצאת דופן, מיותרת, כל מי 
שדמתה בעיני עצמה לצרימה בתוך נוף המטופח ממנה, 
כל מי שהרגישה מכווצת מרוב זעם, כמו כף יד חבויה 
בתוך אגרוף, כל מי שהייתה פגיעה, מושפלת ומבוהלת, 
לא תוכל שלא להיאחז בשיר הזה ולפגוש בו את יופיה 
של רחל שפירא ואת הנחמה שהעניקה, לעצמה ולזולתה. 
אז מי בכלל צריך סיפורים על חייה של מי שמסוגלת 

בכמה מילים להעניק משמעות לחיים של אחרים.

היי שקטה

היי שקטה, עכשיו הכל בסדר 
אפילו המחנק עומד להשתחרר 

זה לא הגיהינום ובטח לא גן עדן 
זה העולם שיש ואין עולם אחר. 

היי שקטה כאילו אין בך דופי 
כאילו האוויר נותן לך הגנה 

כאילו הצרות כבר מתגבשות ליופי 
כאילו מעפר פורחת שושנה. 

היי שקטה כמו לא עברת אף פעם 
כמו לא היית צרימה בנוף המטופח 
כמו ראית כף יד בתוך אגרוף הזעם 
כמו אלומת האור הנה מצאה אותך. 

היי שקטה כאילו אין בך דופי... 

היי שקטה, כמה אפשר לשטוח 
את הפגיעות מבלי לחשוש מהשפלה 

כאילו הפגיעות עצמה היא סוג של כוח 
כאילו השלווה היא חוף הבהלה. 

היי שקטה כאילו אין בך דופי...

שירה: ריקי גל
 מילים: רחל שפירא 
לחן: יהודה פוליקר 

 "היי שקטה" /
הצרות מתגבשות ליופי



בשיר "סרפד" מדובר במישהי שהפנימיות 
שלה אינה מאפשרת להתקרב אליה, וזה 
בניגוד גמור למראה החיצוני היפה שלה.

מחמישה  בנוי  בית  כל  בתים.  ארבעה  יש  בשיר 
טורים, והשורה האחרונה בכל בית היא מעין מיקוד 
על המילה "סרפד", המופיעה בטור כמילה בודדת. 
הראשון  הבית  של  האחרונים  הטורים  שלושת 
והאחרון זהים, נוצרת הדגשה - הפנימיות - ליבה 

הוא סרפד.
בבית הראשון מתוארת אישה יפה במיוחד, וכל 
מי שמביט בה מתפעל מיופיה, אבל ליבה לא יפה 
קוצני  כסרפד  מתואר  הוא  אלא  חיצוניותה  כמו 

וצורב.
אך  אליה,  להימשך  ניסיונות  יש  השני  בבית 
וכל  הצורב,  ליבה  בגלל  ממנה  הירתעות  קיימת 
בצריבה  מסתיים  אליה  ולהתקרב  לגעת  ניסיון 

שאינה נשכחת.
בבית השלישי לראשונה יש אזכור למקרה שקרה 
לה וכנראה השחית את ליבה והרס את חייה, והוא 
הדבר שגרם לליבה להיות כסרפד דוקרני - חוויה 

קשה בחייה הפכה את ליבה לכזה.
הטבע  של  המוטיב  חוזר  שוב  הרביעי  בבית 
שפירא(.  של  בשיריה  מאוד  הרבה  שמצוי  )כפי 
היא  בליבה  אך  שלה,  לחיצוניות  טוב  עשה  הטבע 
יגן עליה מפני  ממשיכה לגדל את הסרפד שאולי 

אירוע נוסף.
המראה  בין  המוחלט  הניגוד  את  מציג  השיר 
החיצוני של הדמות לבין תחושותיה. למרות יופיה 
החיצוני, בפנים היא דוקרת, לא מאפשרת להתקרב 

אליה, ומי שיתקרב עלול להיצרב.
והמשוררת משתמשת באמצעים לשוניים וספרו

תיים רבים כדי להביע את החוויה בשיר:
• מטאפורה - בשיר יש שילוב בין ביטויים מעולם 
הטבע המתמזגים עם ביטויים המתארים את הדמות 
המתוארת:  "נבראה ברקמה עדינה"; "לא בפרחים 
"בבשרו  סרפד";  מגדלת  "בליבה  מרופד";  לבבה 

מטאפו כולו  הוא  השני  )הבית  הסרפד"  ובערת 
של  בליבה  לגעת  שמנסה  בזה  שמדובר  כיוון  רי, 
האישה, אך בשרו נצרב מהסרפד שבליבה, והצריבה 

נמשכת ולא תישכח(; "עוול עשן מחלחל".
אנושית  תכונה   - נשק"  "הטבע   - האנשה   •
שהוענקה לטבע, שברא אותה כאישה יפה ועדינה.

• מוטיב -  הסרפד מציין מוטיב חוזר בשיר ללב 
הקוצני של האישה המתוארת - בשיר חוזר מוטיב 

הפנימיות  בתיאור  שמסייע  הטבע, 
של הדמות, שלא מאופיינת בפרחים 

זאת  ולעומת  צורב,  בסרפד  אלא 
כמי  מתוארת  שלה  החיצוניות 

שהטבע טיפח.
• מטונימיה - ליבה של האישה 

את  מייצג  והוא  מסרפד  עשוי 
הת אופיה,  שלה,  והפנימיות 

האישית  המהות  ואת  נהגותה 
שלה.

כל  בסוף  חזרה  יש   - חזרות   •
הדבר   - סרפד  המילה  על  בית 
בא להדגיש שאין עוררין על כך 

שהאישה מרירה ודוקרת.

כיוון  מעגלי,  במבנה  בנוי  השיר   - מעגליות   •
ושסיום הבית הראשון חוזר שוב בסיום הבית האח

החיצוני  יופיה  שלמרות  להסביר  כדי  וזאת  רון, 
והמעגליות  קשה,  מאוד  חוויה  חוותה  היא  העדין 
מדגישה שהיא לא יכולה לצאת מהמצב שבו היא 

נמצאת, כי משהו מהחיים שלה כבר נהרס.
• פסיחה - בסיום כל הבתים קיימת פסיחה, אשר 
מבודדת את המילה סרפד. פסיחה זו נועדה לצורך 
וכדי  המתוארת,  האישה  של  הרע  מצבה  הדגשת 
בסרפד  מסתכמת  שלה  הפנימיות  שכל  להראות 

הצורב.
• ניגודיות - השיר בנוי מניגוד בין יופיה החיצוני 
בבית  כן,  כמו  והצורב.  הקוצני  ליבה  לבין  העדין 
בא  נמשך"  נרתע  "נמשך  במילים  הניגוד  השני 
להראות את הניסיונות הרבים להתקרב אליה )של 
מישהו אחר, או שלה כלפי עצמה(, אך ההירתעות 

מכאב הסרפד מונעת התקרבות. 
קונוטציה - בשיר יש מילים רבות בעלות קונוו • 
טציה שלילית: סרפד, נרתע, נצרב, נחרד, הושחת, 
פחת, עוול, חשד. אלה מילים שמעידות על החוויה 
הקשה שהדמות עברה ושהפכה אותה למי שהיא. 

שורשים, גאווה, סלט ירקות קצוץ ושיר חתונה † 
גלית שפיראורפאל, מורה בבית הספר ואחייניתה 

של המשוררת, מספרת על הקשר ביניהן
 המחשבה על יום מחווה לשיריה של רחל - ובעיקר חשיפת השירים בהקשר 

ולרחל בת המקום, שהרבה משיריה עוסקים בטבע, בנוף ובסביבה שבה מתח
נכים תלמידינו ועוד יותר המקום  שבו אני גדלתי, התחנכתי והמשכתי לחנך 
ולהוביל )ובני שמתחנך כאן ובתי  שעולה בשנה הבאה( - מעורר בי התרגשות 

גדולה.
בתחילת כל שנה הייתי תולה בכיתות החינוך שלי שיר שהיה מתחלף. על 
ברכה למזל טוב ביום ההולדת - קטע משיר, בשיעורי חברה הייתי מביאה שיר 
ויחד מנסה לחבר את תלמידי לנושא המתלווה אליו. הייתי שומרת על צניעות 

בהיבט הזה, לא להתפאר ולא להשוויץ בקרבה המשפחתית, אבל...
מבחינתי, רחל היא לא המשוררת ששומעים את מילות השירים שלה ברדיו 
או באירועים שונים במהלך השנה, כי אם דמות שעיצבה אותי במהלך השנים, 
קרובה מאוד ללב, לעשייה ולמי שאני, להוויה, להתבוננות על דברים )מוחשי 
ולא מוחשי(, על חשיבה, ספרים שהיא ממליצה וקונה לי, סרטים שאנחנו רואות 

יחד, דאגה, חמלה, רגישות, קשר עוצמתי;
תבונה וייעוץ בצמתים כאלה ואחרים של החיים;

הליכה, טיול והתבוננות בצמחייה ובטבע בשבילי הקיבוץ;
שורשים, גאווה, סלט ירקות קצוץ טרי שהיא מכינה לי בתיבול ייחודי;

שיר שהולחן, ומילותיו נכתבו עבורי והושרו בחתונתי על ידי אחי התאום 
)השיר "כלה"(;

הפרטיים,  לילדיי  ועזרה  קשר  אהבה,  מנסה,  שאני  מתכונים  על  מחמאות 
פינוק בימי הולדת...

זאת רחל.
אישה צנועה, מגע יד עדין, טוב טעם בבגדים ובכלל, ידע נרחב בהרבה מאוד 
נושאים, בעיקר הקשורים באנשים, שוקלת מילותיה, וכל שיחה איתה אפשר 

להרכיב שיר ועוד שיר.
משוחחות על החיים, מאמרים ומחקרים, ובעיקר לומדת לקחת ממנה בכל 

הזדמנות עוד משהו לסל הכלים מתובנות החיים.
מסורה אלינו ואל משפחתי.

רחל, אני אוהבת אותך, את חלק ממני.
אפשר למצוא קווי דמיון בינינו. מסלול חיי הוביל אותי, אולי לא במקרה, 

לעסוק בחינוך )מיוחד. גם רחל עסקה בתחום זה( ובתחום הספרות.
זאת רחל בשבילי.

אז תודה לך ותודה על מי שאת בחיי,
היה לי קשה לראות את עצמי בלי הנוכחות שלך. 

באהבה, תמיד, 

גלית שפירא־רפאל

רחל שלי

אלנה ארונס  ||  "אלוהי הדברים הקטנים"
"הלוואי שהייתי מצליחה לראות יותר את האורות הקטנים )כמו שאנחנו 

מדליקים חנוכייה בימינו( בחיינו! ולהיות מסופקת מהם!".

גלית ארדיטי || "שיר של יום חולין"
הזה, משום שהוא מזכיר לנו אדם אהוב שלא  "אנחנו במשפחה מאוד אוהבים את השיר 

ישוב עוד. "אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים שמחות קטנות של יום חולין...".

 "סרפד" / 
יפה, מרירה ודוקרת

סרפד 
היא נבראה מרקמה עדינה 

מי שמביט בה מתפעל מחינה 
לא בפרחים לבבה מרופד 

היא בלבה מגדלת 
סרפד. 

זה שנמשך ונרתע ונמשך 
כבר לא בטוח אם אי־פעם ישכח 

זה שנוגע נצרב ונחרד 
כי בבשרו בערת 

הסרפד. 

מה זה היה לה ומה הושחת 
מה בחייה פחת 

עוול עשן מחלחל במקום המועד 
היא בליבה מגדלת 

סרפד. 

זו שנראית נקייה מחשד 
זו שפניה הטבע נשק 

לא בפרחים ליבה מרופד 
היא בליבה מגדלת 

סרפד. 

שירה: דורית פרקש   
לחן: הנרי בראטר   
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תשבץ // שירי רחל שפירא

איציק הופמן  ||  "שיר תשרי"
"שיר זה קרוב אליי במיוחד, כי כנראה שהוא יכול היה להיכתב רק בקיבוץ שפיים, המקום שבו נולדתי ושבו אני חי. ישנן בו כל חוויות הסתיו שהרגשנו בתור 
ילדים ואת חלקן אנו מרגישים גם היום. אנחנו גרים היום במקום שבו ראינו פעם נחליאלי, בטיול עם הגן לרפת, וליד הבית של רחל שפירא עוד אפשר לראות 

שריד לחצבים המתייצבים ולהיזכר איך נראה פעם כביש החוף. רק ש'המורות המשתעלות והולכות לישון מוקדם' היום הן ממש אנחנו".

מאוזן
2. שיר שאפשר לשיר בזמן הרמת כוסית

8. שיר המבוסס על דמות מסרט איטלקי של שנות ה־20
9. שיר שמדבר על הפחד של אישה ועל תלאות החיים, 

נמצא באלבומה של ריטה "אהבה גדולה"
10. שיר שסביר כי נכתב על אנשי השירות החשאי

11. שיר המדבר על ארץ בדרום־מזרח אסיה
12. בין שיריה המפורסמים ביותר, שנכתב לזכרו של בן 
כיתתה בקיבוץ ובוצע לראשונה על ידי להקת חיל הים

13. שיר המדבר על מעמד חשוב מאוד בחייה של אישה

מאונך
1. הזמן המושלם לשיר שיר זה הוא בתחילת השנה 

העברית
3. שיר המביע חרטה וחוזר על המילה "חבל"

4. שיר שנמצא ברחוב זגורי 51
5. שיר שנמצא בתת־מודע, בעיקר בלילה

6. שיר שנכתב לזכרה של ג'ניס ג'ופלין
7. שיר שהוא מטאפורה לארעיות ולשבריריות של בני 

האדם
10. שיר המדבר על דמות מרומן צרפתי מפורסם

עמית שחם, י'/7

הידעתם?
 10 עובדות על המשוררת 

רחל שפירא
      נולדה בשנת 1945 בקיבוץ שפיים, 

שעל שפת הים.
      גדלה והתחנכה בקיבוץ שפיים 

ומתגוררת בו עד היום.
      בצעירותה עסקה בהוראה בחינוך 
המיוחד ולאחר מכן כמורה לעברית 

באולפן.
      לראשונה התפרסמה בשנת 1967, 

כאשר גילה אותה יאיר רוזנבלום, מלחין 
הלהקות הצבאיות. הוא התארח בבית 

ההארחה בקיבוץ בעת שהיה פצוע, 
ועלעל והנאתו בעיתון הקיבוץ, שם נתקל 
בשיר "מה אברך", אשר מיד הלחין אותו 

בביצועה של רבקה זוהר. כאשר השיר 
היה מוכן, נסעו השניים לחפש את רחל 

בקיבוץ כדי להשמיע לה את השיר.
      שירים רבים שכתבה, כמו "מה אברך", 

"אנשי הגשם", "כמו צמח בר" ועוד, 
הולחנו והושרו על־ידי זמרים מפורסמים, 

וזכו להתפרסם בציבור הרחב.
      בשנת 1999 קיבלה את "פרס אקו"ם 

למפעל חיים" בתחום הזמר העברי.
      לאחרונה זכתה ב"אות הוקרה על 
מפעל חיים" במסגרת כנס המוזיקה 

הישראלית באוניברסיטת בר אילן.
      רוב שיריה הם בלדות אישיות, אשר 

מקפלות בתוכן סיפורים הקשורים לזמן 
מסוים ולמקום מסוים. שירים שבהם היא 

לא פוחדת לגעת בעצב הפרטי ולהפוך 
אותו ליופי.

      היא ממעטת מאוד להתראיין 
ולהיחשף בציבור, וזאת מחמת צניעותה 

הרבה.
      בימים אלה היא מופיעה בערבים 

המוקדשים לשיריה, עם הרכבים שונים. 
שם היא מנחה ומספרת, והזמרים שרים 

משיריה.
תומר בכר, י'/7
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