
יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשפ"ב, 2022 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

 8281 מספר השאלון:   

ספרות עברית וכללית

הוראות

משך הבחינה:  שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  בשאלון זה ארבעה פרקים. ב. 

סיפור קצר     פרק ראשון: 

דרמה פרק שני: 

רומאן ונובלה פרק שלישי: 

שירה )שירת ימי הביניים, שירת חיים נחמן ביאליק, שירת אורי צבי גרינברג, שירת רחל(   פרק רביעי: 

33 נקודות(. 3
1 מארבעת הפרקים עליכם לבחור בשלושה פרקים ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק )לכל פרק – 

רשימת יצירות. חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

יש לרשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרתם לענות עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )2(   

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.  )3(   

יש לשים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )4(   
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השאלות
פרק ראשון – סיפור קצר

16 נקודות(. 3
2 אם בחרתם בפרק זה, ענו על שתיים מן השאלות 1–4 )לכל שאלה — 

שימו לב: בשאלות 1–2 אפשר לענות גם על פי הסיפור "צלליות" מאת אמיר גוטפרוינד.

יצירות ספרות יכולות לעורר בקוראים רצון להיות מעורבים יותר בסביבתם )למשל לדאוג להקל את סבל הזולת, לנהוג   .1

בסובלנות רבה יותר ואף לרצות לתקן פגמים בחברה(.

האם סיפור קצר שלמדתם עורר בכם רצון להיות מעורבים בסביבה? הסבירו והדגימו מה בסיפור עורר בכם רצון זה.  

תארו בסיפור קצר שלמדתם הקבלה אחת )אנלוגיה( ומוטיב אחד, והסבירו את תרומתם לבניית המשמעות של הסיפור.   .2

צלליות / אמיר גוטפרוינד  .3
מה הם הצדדים החיוביים ומה הם הצדדים השליליים של המשפחה המתוארת בסיפור?  

לדעתכם, אילו מן הצדדים האלה גובר? הסבירו והדגימו את דבריכם.  

סיפור שלא נלמד
לפניכם הסיפור "אבל אחרת" מאת הסופרת גיא פינקלשטיין. ִקראו את הסיפור, וענו על השאלה שאחריו.  .4

אבל אחרת / גיא פינקלשטיין*

אותנטית.  נראתה  היא  שלך.  בשכונה  אותה  ותליתי  שלי  השם  עם  אבל  מודעת  הדפסתי  שנפרדנו,  אחרי  יומיים    

אחת הדבקתי לעץ, אחת תליתי על השער של הפעוטון ואחת על פח הזבל הירוק. ברוך דיין האמת. בתדהמה וביגון 

בו  נגעתי  ולא  הפוך  הזמנתי  בפלורנטין,  בית קפה  אל  לכתה בטרם עת של... משם הלכתי  על  מודיעים  אנו   קודר 

עד שסגרו את המקום. בחצות האריתראי סימן בידו על הקפה הקר, סימנתי לו לזרוק אותו, אחרי עשר דקות האריתראי 

סימן לי ללכת הביתה, לא הייתה לי ברירה והגוף שלי זז, וכשהגעתי התחלתי לזרוק דברים לפח, כל מיני דברים ישנים, 

בגדים  עם  רזרביים שהגיעו  כפתורים  "דני",  חלב  מעדן  קודמות, מדבקות של  מדירות  חשבונות חשמל משולמים 

חדשים, דברים שלא צריך, דברים שכן צריך, כדי שיהיה ריק, כדי שלא יכביד, תמיד יש לי תחושה כזו שאם יהיו לי 

פחות חפצים גם הנפש שלי תהיה קלה יותר, אבל זה לא נכון, אני תמיד מנסה את זה, תמיד מאמינה בזה, אבל זה לא 

עובד אף פעם, אני נשארת עם אותו משקל על הנפש אבל עם פחות רכוש, וגם הפעם היה ככה. כשהתחילו צלצולי 

הטלפון ההיסטריים אכלתי "שוגי" עם הידיים ישר מהשקית מעל הכיור במטבח, ורציתי לחיות, באמת שרציתי, אבל 

אחרת.

גיא פינקלשטיין – סופרת ישראלית, מייסדת ועורכת של כתב העת הספרותי "צ'יקיטיטֹו". מספריה: העצלן שלא רצה להיות מלך, הוצאת קרן 2017;   *
ספר העיר, הוצאת בלה לונה 2019; הסיפור אבל אחרת זכה במקום הראשון בתחרות הסיפור הקצרצר ב"תמול שלשום".

כיצד המספרת מתמודדת עם חוויית הפֵרדה? הסבירו והדגימו את דבריכם.

בתשובתכם התייחסו גם לשם הסיפור ולנימה הקלילה ולהומור שבאמצעותם מתוארת חוויית הפֵרדה.       

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני – דרמה

33 נקודות(.  3
1 אם בחרתם בפרק זה, ענו על אחת מן השאלות 5–9  )

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"; 

טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת", "אותלו","רומיאו ויוליה"

תארו את סיום הטרגדיה שלמדתם. האם סיום זה היה צפוי? הסבירו והדגימו את דבריכם.  .5

בתשובתכם הסבירו גם שניים מן היסודות של הטרגדיה הבאים לידי ביטוי בסיום שתיארתם.  

ענו על שני הסעיפים א–ב.   .6

הדמות המרכזית בטרגדיה נאבקת בכוחות חזקים ממנה. א. 

הסבירו והדגימו קביעה זו על פי הטרגדיה מאת סופוקלס או שקספיר שלמדתם.         )20 נקודות(  

איזו תגובה מעורר בכם המאבק של הדמות שכתבתם עליה בסעיף א )למשל הערכה, התפעלות, ביקורת(?   ב. 

13 נקודות( 3
1 הסבירו והדגימו את דבריכם.      )

מחזה מודרני )מן המאה ה־19 או מן המאה ה–20( 

תארו שני מפגשים של הדמות המרכזית עם דמות אחרת )או עם דמויות אחרות( במחזה המודרני שלמדתם, והסבירו את   .7

התפקיד של כל אחד מן המפגשים בבניית משמעות המחזה. 

במחזות מודרניים רבים מתוארים כוחות המאיימים למוטט את נפש האדם או את התא המשפחתי.  .8

מה הם הכוחות האלה במחזה המודרני שלמדתם, וכיצד הם מאיימים על נפש האדם או על התא המשפחתי?

הסבירו והדגימו את דבריכם.

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"; 
טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת", "אותלו","רומיאו ויוליה"

מחזה מודרני )מן המאה ה־19 או מן המאה ה־20(

ענו על ארבעת הסעיפים א–ד.  .9

במרכז הדרמה מתוארת התנגשות בין דמויות ו/או בין רעיונות. א. 

מהי ההתנגשות המתוארת במחזה שלמדתם?       )6 נקודות(  

תארו סצנה מן המחזה שלמדתם שבה באה לידי ביטוי ההתנגשות שכתבתם עליה בסעיף א. ב. 

)8 נקודות(  

האם ההתנגשות שכתבתם עליה בסעיפים א–ב מוכרעת לבסוף במחזה? הסבירו והדגימו את דבריכם. ג. 

)8 נקודות(  

11 נקודות( 3
1 מהו הערך )או הערכים( העולה מן המחזה? הסבירו והדגימו את דבריכם.        ) ד. 

/המשך בעמוד 4/
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פרק שלישי – רומאן ונובלה

33 נקודות(.  3
1 אם בחרתם בפרק זה, ענו על אחת מן השאלות 10–12  )

שימו לב: בשאלות 10–11 אפשר לענות גם על פי הרומאן "1984" מאת ג'ורג' אורוול.

ענו על שני הסעיפים א–ב.  .10

תארו את המצוקות ואת השאיפות של דמות מרכזית ברומאן או בנובלה שלמדתם.        )18 נקודות( א. 

מהי לדעתכם התכונה המרכזית של הדמות שסייעה לה להתמודד עם המצוקות שלה או התכונה שהפריעה לה  ב. 

15נקודות( 3
1 להתמודד איתן? הסבירו והדגימו את דבריכם.       )

ענו על שני הסעיפים א–ב.  .11

תארו שתי חוויות שהשפיעו על חייה של דמות מרכזית ברומאן או בנובלה שלמדתם.       )20 נקודות( א. 

בחרו באחת מן החוויות שכתבתם עליהן בסעיף א, והסבירו את תרומתה להבנת משמעות היצירה.        ב. 

13 נקודות( 3
1 (

1984 / ג'ורג' אורוול  .12

ענו על שני הסעיפים א–ב.  

ג'וליה מגניבה לידו של וינסטון פתק שבו כתוב: "אני אוהבת אותך". א.  

הסבירו את המשמעות של מעשה זה בעולם המתואר ברומאן.       )15 נקודות(  

כיצד בני הזוג מתמודדים עם המכשולים המונעים מהם לממש את אהבתם? הסבירו והדגימו את דבריכם.         ב.  

18 נקודות( 3
1 (

 

/המשך בעמוד 5/
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פרק רביעי – שירה
)שירת ימי הביניים, "על השחיטה" מאת חיים נחמן ביאליק, שירת אורי צבי גרינברג, שירת רחל(

אם בחרתם בפרק זה, ענו על שתיים מן השאלות 13–24:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת חיים נחמן ביאליק )שאלות 13–16( 

ועל שאלה אחת משירת אורי צבי גרינברג או משירת רחל )שאלות 17–24( 

16 נקודות(. 3
2 )לכל שאלה  — 

ענו על אחת מן השאלות 13–16.

שירת ימי הביניים

ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.   .13

ֶמׁש / שלמה אבן-גבירול ְרֵאה ֶשׁ
 

ְרֵאה ֶׁשֶמׁש ְלֵעת ֶעֶרב ֲאֻדָּמה / ְּכִאּלּו ָלְבָׁשה תֹוָלע ְלִמְכֶסה,

ְּתַפֵּׁשט ַּפֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין / ְורּוַח ָים ְּבַאְרָּגָמן ְּתַכֶּסה,

ְוֶאֶרץ — ָעְזָבה אֹוָתּה ֲעֻרָּמה / ְּבֵצל ַהַּלְיָלה ָּתִלין ְוֶתְחֶסה,

ְוַהַּׁשַחק ֲאַזי ָקַדר, ְּכִאּלּו / ְּבַׂשק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמֻכֶּסה.

                      

המשורר פונה אל הנמען במילה "ְרֵאה". מה הוא מבקש להראות, וֵאילו רגשות באים לידי ביטוי באמצעות מראה זה?  

הסבירו והדגימו את דבריכם.  

/המשך בעמוד 6/
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ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .14

יֵרְך / שלמה אבן־גבירול ִרי ִשׁ ְבּ ְך ַדּ  ְלִאֵטּ
 

ְלִאֵּט ַּדְּבִרי ִׁשיֵר, ְּדבֹוָרה, / ֲאֶׁשר ִקְרַית "ְׁשַמע" ִמִּפי ְיֹקָרא,

ְמַיֶחֶדת ּוַמְאֶרֶכת ְּב"ֶאָחד" / ּוַמֶּתֶזת ְּבֵזֶכר ָרם ְונֹוָרא,

ֲאֶׁשר ָנַתן ְּדַבׁש ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ / ְוָׂשם ָל ַלֲהֹדף אֹוְיֵב ְמרָרה.

ֲהא ִאם ַאְּת ְּבֵעיַנִי ְקַטָּנה — / ְּכבּוָּדה ַאְּת ְוָל ִמְׁשַּפט ְּבכֹוָרה.

ֲחמּודֹות ִטֲהרּו אֹוָת, ְוֵאיֵנ / ְּכֶׁשֶרץ עֹוף ֲאָבל ִצּפֹור ְטהֹוָרה.

        

רׁשּו את שני הבתים המסיימים את השיר, והסבירו כיצד הם מתקשרים לרעיון המרכזי בשיר. ּפָ  

ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .15

ים / משה אבן-עזרא ּסִ ְתנֹות ּפַ ּכָ

ָּכְתנֹות ַּפִּסים ָלַבׁש ַהַּגן / ּוְכסּות ִרְקָמה ִמֵּדי ִדְׁשאֹו,

ּוְמִעיל ַּתְׁשֵּבץ ָעָטה ָכל ֵעץ / ּוְלָכל ַעִין ֶהְרָאה ִפְלאֹו.

ָּכל ִציץ ָחָדׁש ִלְזָמן ֻחַּדׁש / ָיָצא ׂשֹוֵחק ִלְקַראת ּבֹואֹו —

ַא ִלְפֵניֶהם ׁשֹוָׁשן ָעַבר, / ֶמֶל, ִּכי ָעל הּוַרם ִּכְסאֹו.

ָיָצא ִמֵּבין ִמְׁשַמר ָעָליו / ַוְיַׁשֶּנה ֶאת ִּבְגֵדי ִכְלאֹו.

ִמי א ִיְׁשֶּתה ֵיינֹו ָעָליו — / ָהִאיׁש ַההּוא ִיָּׂשא ֶחְטאֹו!

          

השיר מסתיים בהזמנה לחגוג ולשתות יין. מהי ההתרחשות שחוגגים אותה?  

הסבירו שניים מן הארמזים שבאמצעותם מעוצבת ההתרחשות הזאת.  

/המשך בעמוד 7/
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שירת חיים נחמן ביאליק

ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על שני הסעיפים א–ב שאחריו.  .16

בית 1   ָׁשַמִים, ַּבְּקׁשּו ַרֲחִמים ָעָלי!

   ִאם־ֵיׁש ָּבֶכם ֵאל ְוָלֵאל ָּבֶכם ָנִתיב —

   ַוֲאִני א ְמָצאִתיו —

   ִהְתַּפְּללּו ַאֶּתם ָעָלי!

   ֲאִני — ִלִּבי ֵמת ְוֵאין עֹוד ְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתי,

   ּוְכָבר ָאְזַלת ָיד ַאף־ֵאין ִּתְקָוה עֹוד —

   ַעד־ָמַתי, ַעד־ָאָנה, ַעד־ָמָתי?

בית 2   ַהַּתְלָין! ֵהא ַצָּואר — קּום ְׁשָחט!

   ָעְרֵפִני ַּכֶּכֶלב, ְל ְזֹרַע ִעם־ַקְרֹּדם,

   ְוָכל־ָהָאֶרץ ִלי ַגְרֹּדם —

   ַוֲאַנְחנּו — ֲאַנְחנּו ַהְמָעט!

    ָּדִמי ֻמָּתר — ַה ָקְדֹקד, ִויַזֵּנק ַּדם ֶרַצח,

— ַּדם יֹוֵנק ָוָׂשב ַעל־ֻּכָּתְנְּת   

   ְוא ִיַּמח ָלֶנַצח, ָלֶנַצח.

בית 3  ְוִאם ֶיׁש־ֶצֶדק — יֹוַפע ִמָּיד!

  ַא ִאם־ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמִדי ִמַּתַחת ָרִקיַע

  ַהֶּצֶדק יֹוִפיַע —

  ְיֻמַּגר־ָנא ִכְסאֹו ָלַעד!

  ּוְבֶרַׁשע עֹוָלִמים ָׁשַמִים ִיָּמּקּו;

  ַאף־ַאֶּתם ְלכּו, ֵזִדים, ַּבֲחַמְסֶכם ֶזה

  ּוְבִדְמֶכם ֲחיּו ְוִהָּנקּו.

בית 4  ְוָארּור ָהאֹוֵמר: ְנֹקם!

  ְנָקָמה ָכֹזאת, ִנְקַמת ַּדם ֶיֶלד ָקָטן

  עֹוד א־ָבָרא ַהָּׂשָטן —

  ְוִיֹּקב ַהָּדם ֶאת־ַהְּתהֹום!

  ִיֹּקב ַהָּדם ַעד ְּתֹהמֹות ַמֲחַׁשִּכים,

  ְוָאַכל ַּבֹחֶׁש ְוָחַתר ָׁשם

  ָּכל־מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ ַהְּנַמִּקים.

ִחיָטה / חיים נחמן ביאליק ְ ַעל ַהּשׁ

ים ]...[". ּכִ הֹמֹות ַמֲחׁשַ ַמִים" ומסתיים ב"]...[ ּתְ השיר פותח ב"ׁשָ א. 

מהי התרומה של הניגוד המרחבי הזה )בין "גבוה" ל"נמוך"( לבניית משמעות השיר? הסבירו והדגימו את דבריכם.  

8 נקודות( 3
2 (  

הסבירו והדגימו כיצד שניים מן האמצעים הרטוריים האלה: סימני קריאה, חזרות, פנייה ישירה, מסייעים לעיצוב  ב. 

מצבו הרגשי של המשורר.        )8 נקודות(
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ענו על אחת מן השאלות 17–24.

שירת אורי צבי גרינברג

ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .17

ַחל / אורי צבי גרינברג י ְוַהַנּ ִֹשיר ִאּמִ
 

ְואּוַלי ֶאל ַהַּנַחל ַההּוא ִמיֵמי ַהַּנֲערּות

ַהּׁשֹוֵטף ִּפי ְסָדנֹו ֶׁשל ָהֵעץ ַהָּכרּות

ַהְמַלֵח ֶאת ִּגְדרֹות ַהְּזָרִדים ַהחּוִמים

ֶׁשל ַּגֵּני ַהֵּפרֹות ָׁשם, ָּתבֹוא ַהַּנֲעָרה

ֲאֻדַּמת ַהֵּׂשָער, ִהיא ִאִּמי... ִּדְמּדּוִמים.

ְוִתְפֹׁשט ְּבָגֶדיָה ּוִבְכֹתֶנת ֶמְׁשָיּה

ֵּתַרד ָׁשם ַּבַּנַחל, ֶאְרֶאָּנה ׂשֹוָחה:

ֱאִהית ִהיא ַבַּמִים ָנאָוה ְבֹכָחּה!

ּדּוִמָּיה ְוִניחֹוַח ֵּפרֹות ִמָּסִביב.

ַוֲאִני עֹוד ֵאיֶנִּני ַבְיקּום ְוָאִבי

עֹודֹו ֶעֶלם ְּבנֹוף ֵּבית ִאּמֹו ְוָאִביו.

ְוִהֵּנה ִהיא עֹוָלה ִמן ַהַּנַחל... ִאִּמי:

ַהַּנֲעָרה ַהָּבָרה ֲאֻדַּמת ַהֵּׂשָער

ְּבִלְבַנת ַהְּבתּוִלים ִּבְכֹתֶנת ֶמְׁשָיּה

ְוֵאין ִהיא רֹוָאה ֶאת ְּבָנּה ַהְמֻבָּגר

ָהעֹוֵמד ְורֹוֶאה ֶאת ִאּמֹו ָּבעֹוָלם

ְוַנֲעָרה ִהיא ְּבֶטֶרם-ֵעת-ֵאם, ְּבֵאְׁשָיּה

נֹוֵגַּה ֹראָׁשּה ַּבֲעֹרב יֹום ֶאל ִּגְדרֹות

ַהְּזָרִדים ַהחּוִמים

ֶׁשל ַּגֵּני ַהֵּפרֹות,

ֶׁשּנֹוְסָפה ַעל ִמְתָקם ְמִתיקּות ִּדְמּדּוִמים...

ָהּה ִהְכִסיף ֶזה ָהֹראׁש ְוָהְׁשַלג ֶזה ָהֹראׁש

ֲעֵדי ֶׁשִּנְכַּפׁש ְּבָדמֹו ֶּבָעָפר

ֶׁשִּנְׁשַּפ ִּביֵדי גֹוי ֶּגְרָמִני ְּבַאְכָזר.

ְוַהֵּבן א ִׁשֵּלם ְוֶאת ַהּבֹור א ָחַפר.

בשיר זה המשורר מביע באופן לא שגרתי את הכאב שלו על אימו שנרצחה.  

הסבירו והדגימו קביעה זו.  
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ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .18

יר / אורי צבי גרינברג יר ֵנס ַהִשּׁ ִשׁ

ָּכל ִׁשיר ֲאִמִּתי — הּוא ֵנס:

הּוא ְפִתיַחת ַהַּׁשַער ְוַהְפָׁשַלת ַהִּוילֹון:

ַמִּׁשיב ֵריחֹות ַהִּניחֹוַח ִמן ַהָּׂשֶדה ָהָאבּוד:

ֵמִאֵּבי ַהַּנַחל ּוִמֶּנֶפׁש ַהְּבֵאר ְוַהִּקילֹון:

ְלָׁשם ָעפֹות ִצֳּפִרים ְּבֵעיַנִים ְסגּורֹות:

ָּכָנף ְלַמָּטה ְוָכָנף ָלרֹום — —

 

ַהַּיְלדּות ִהיא ֵמֵעֶבר ִמֶּזה ֶׁשל ַהְּתהֹום:

ַהֶּׁשֶמׁש עֹוָלה ָׁשם ְּכֵלב ַהְּלָבבֹות ַהּקֹוְרִנים

ְּבַׁשֲאַגת ִּכסּוָפם ְלַמְעָלה ִמן ֲחלֹום.

 

ֲאִני ְמַמֵּׁשׁש ֶאת ָהֲעָנִפים ְוִגְזֵעי ָהֵעִצים ַהַחִּמים

ֶאת ָהַרְגַלִים ַהַּדּקֹות ֶׁשל ַאְילֹות ַהָּׂשֶדה

ְוֶאת ּגּוָפן,

ְוַאֲחֵרי ִצּפֹור ְמַדָּדה־ָׁשם ַּגם ֲאִני ְמַדֶּדה.

 

ָהֵאם ֵאיֶנָּנה, א ֵאַדע ְמקֹום ֲעָפָרּה

ַא ְטבּוָעה ִהיא ְּבַמהּוִתי ְּבֶכֶסף ֵׂשיָבָתּה ְוֻתַּמת ַהַּנֲעָרה.

ְוִׁשיר ָהֶעֶרֹש ַעל ְּגִדי ַהָּזָהב

ֶׁשָּנַסע ִלְסֹחר ְמָגִדים

ִצּמּוִקים ּוְׁשֵקִדים ּוְוָרִדים

הֹוֶמה ַבֵּלב ְּכִכֶּנֶרת־ִנּגּוָניו ֶׁשל ָהָאב.

ֲאִני אֹוֵהב ַהַּמֲאָכִלים ְוַהְּבָׂשִמים ֶׁשהּוא ָאַהב

ְוכֹוֵאב ְּכֵאב ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ֲאֶׁשר הּוא ָכַאב.

         

 

י – הּוא ֵנס". יר ֲאִמּתִ ל ׁשִ השיר נפתח בקביעה: "ּכָ  

כיצד קביעה זו מתממשת בשיר? הסבירו והדגימו את דבריכם.  
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ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .19

ה ַאֲחרֹוָנה / אורי צבי גרינברג ִפָלּ ְתּ
 

ַהְרִּכיֵננּו, ִאם ְרצֹוְנ ְבָכ, ַּכֲאֶׁשר ָּתֹכף ִאיָלנֹות

ְּבֹכֶבד ַהְּבָרָכה ַהְּמתּוָקה ִמַּתּמּוז ַעד ִּתְׁשֵרי,

ִּכי ַגם ָאנּו ֵעֶצי ִעם ְיבּול ַהְיגֹוִנים ַהָּכֵבד;

ַא ַאל ָנא ְתַעְּקֵרנּו ִמֹּׁשֶרׁש זֹו ָהֲאָדָמה,

ִּכי ָבַחְרנּו ִלְהיֹות ָּבּה ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַתְלָּת אֹוָתנּו

ְּבִעּגּול ַהָּיִמים ְוַהֵּלילֹות.

 

ִאם ְּגָזר הּוא ִמִּפי: ַּבל ִיַּגע ִמְצֵחנּו ַּבַּגְבהּות

ְוא ַנְעִּפיל ַעל ְׁשַלִּבים ְּבֻסַּלם ַהָּזָהב ֶּבָחזֹון —

ְּתֵננּו ְוִנְכֶרה ְבִרית ִעם ַאְדָמְת ַהַחָּיה

ְּבֵעֶמק־ָהָאָדם ַהָּיֶפה,

ּוְבלּוַח ַחֵּיינּו ְמֵחה ָׁשלֹוש אֹוִתּיֹות: ָמֶות.

         

תארו והסבירו את ההקבלה בין בני האדם לעצים, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשיר.  

האם לדעתכם גם בשורה המסיימת את השיר באה לידי ביטוי ההקבלה בין בני האדם לעצים? הסבירו והדגימו את   

דבריכם.

/המשך בעמוד 11/
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ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .20

ִביא / אורי צבי גרינברג         הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

בית 1    ...ִׁשָּׁשה ִמיְליֹוִנים ּכֹוסֹות ֵאִלָּיהּו ְּבָדם ַּתַחת ַיִין.

    ִׁשָּׁשה ִמיְליֹוִנים  ְּבֵני־ֹחִרין, ִּכי ִהָּנם ַּבֵּמִתים.

בית     2א ָיבֹוא ֵאִלָּיהּו ִלְפֹקד ְנֵויֶהם,

    ָׁשם יֹוְׁשִבים ַהְמַרְּצִחים;
    ְוָידֹו א ִתַּגע ְּבַכּפֹות ַהַּמְנעּול.

בית     3א ָיבֹוא ֵאִלָּיהּו ִלְטֹעם ִמּכֹוסֹות

    ָּבֶהן ָּדם ַּתַחת ָיי"ׁש ִלְסעּוַדת ַהּגֹוִיים.

בית 4    ָיֵרַח ֶׁשל ֶּפַסח ּוְׂשֵדה כֹוָכִבים...

    ּדּוִמָּיה, ּדּוִמָּיהּו — —

בית 5    ֲאִפּלּו ַבֲחלֹום א ִאְקַלע ֵאִלָּיהּו!

    ָצִרי ַלֲעֹבר ָים ֲאִפּלּו ַבֲחלֹום — —

בית 6    הּוא ִנְׁשַאר ַעל ִקְברֹות־ְיהּוָדיו־ִּבְכֵאָבם:

    ֵהם ֲאֵהבּוהּו ְוהּוא ֲאֵהָבם.

בית 7    ֵהם ָהיּו ַסְבָלִנים ְוָרצּו ְלַחּכֹות לֹו,

    ֲאָבל ַהּגֹוִיים א ָנְתנּו ְלַחּכֹות.

בית 8    הּוא ִנְׁשַאר ַעל ִקְבָרם: ַהְּיהּוִדי ַהָּיִחיד

    ְלִבְלִּתי ִמְרָמה... ְּכִאְמַרת ַהּגֹוִיים,
    ִּכי ֵאיֶנּנּו גּוף ַחי ִמָּבָׂשר ּוִמָּדם.

בית 9    ָׁשם ֵיֵׁשב לֹו ָבָדד, ָׁשם ֵיֵׁשב לֹו ִיֹּדם

    יֹוָמם ָוֵליל ְּבֶאְבלֹו ְסחֹור ְסחֹור,
    ֹחֶרף ְוַקִיץ, ֶּגֶׁשם ּוְכפֹור.

בית    10א ִיְקֹצף ָעָליו ּגֹוי, א ִיְנַּבח ָעָליו ֶּכֶלב,

    ִּכי ֵאיֶנּנּו גּוף ַחי ִמָּבָׂשר ּוִמָּדם.

בית 11   הּוא רּוֵחנּו ִבְלָבד, הּוא ַהְּדַוי ְלא ְדמּות,

    ַּתְחָּתיו ּגֹוָלִלים: ֶמְרַחִּקים־ֶמְרַחִּקים
    ּוְזָעִמים ֲחנּוִקים:

בית 12   ִּכי ְלא ַתְנחּוִמים

    ִּכי ְלא ִׁשּלּוִמים — —

ְּבֵני־ֹחִרין

ְרׁשּו את שלושת הבתים המסיימים את השיר, והסבירו את תרומתם לבניית משמעות השיר. ּפָ  

/המשך בעמוד 12/
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שירת רחל

ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.   .21

ַרק ַעל ַעְצִמי / רחל

ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסֵּפר ָיַדְעִּתי.

ַצר עֹוָלִמי ְּכעֹוַלם ְנָמָלה,

ַּגם ַמָּׂשִאי ָעַמְסִּתי ָּכמֹוָה,

ַרב ְוָכֵבד ִמְּכֵתִפי ַהַּדָּלה.

 

ַּגם ֶאת ַדְרִּכי — ְּכַדְרָּכּה ֶאל ַצֶּמֶרת —

ֶּדֶר ַמְכאֹוב ְוֶדֶר ָעָמל,

ַיד ֲעָנִקים ְזדֹוָנה ּובֹוַטַחת,

ָיד ִמְתַּבַּדַחת ָׂשָמה ְלַאל.

 

ָּכל ָאְרחֹוַתי ִהִּליז ְוִהְדִמיַע

ַּפַחד ָטִמיר ִמַּיד ֲעָנִקים.

ָלָּמה ְקָראֶתם ִלי, חֹוֵפי ַהֶּפֶלא?

ָלָּמה ְּכַזְבֶּתם, אֹורֹות ְרחֹוִקים?

            

הסבירו כיצד הניגוד בין "צר עולמי" )בית ראשון( ובין "חופי הפלא" ו"אורות רחוקים" )בית אחרון( מעצב את עולמה   

הפנימי של המשוררת. הדגימו את דבריכם.

ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .22

ה / רחל  ִגיָשׁ ה, ֲחִצי ּפְ ִגיָשׁ ּפְ

ְּפִגיָשׁה, ֲחִצי ְּפִגיָשׁה, ַמָּבט ֶאָחד ָמִהיר,

ִקְטֵעי ִניִבים ְסתּוִמים — ֶזה ַדי...

ְוׁשּוב ֵהִציף ַהֹּכל, ְוׁשּוב ַהֹּכל ִהְסִעיר

ִמְשַּׁבר ָהֹאֶשׁר ְוַהְּדָוי.

ַאף ֶסֶכר ִשְׁכָחה — ָּבִניִתי ִלי ָמֵגן —

ִהֵּנה ָהָיה ְּכא ָהָיה.

ְוַעל ִּבְרַּכי ֶאְכַרע ַעל ְשַׂפת ֲאַגם סֹוֵאן

ִלְשּׁתֹות ִמֶּמּנּו ִלְרָוָיה!

הסבירו והדגימו מה הם הרגשות הסותרים המטלטלים את המשוררת. בתשובתכם הסבירו גם שתיים מן הדרכים   

שבאמצעותן רגשות אלה מעוצבים.
/המשך בעמוד 13/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשפ"ב, מס' 8281 - 13 -

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.   .23

ִמיַכל / רחל 

ַוֶּתֱאַהב ִמיַכל ַּבת ָשׁאּול ֶאת ָּדִוד... ַוִּתֶבז לֹו ְּבִלָּבּה

(שמואל א, י"ח, כ'; שמואל ב, ו', ט"ז)

ִמיַכל, ָאחֹות ְרחֹוָקה! א ִנַּתק חּוט ַהּדֹורֹות,

א ָשְׁלטּו ְּבַכְרֵמ ַהּנּוֶגה ֲחֻרֵּלי ַהְּזָמן,

ַעל ְּכֹתֶנת ִמְשֵׁי א ָּדהּו ַּפֵּסי ַאְרָּגָמן

ְוִצְלצּול ֶאְצֲעדֹות ְזָהֵב עֹוד ָהֹאֶזן ִּתְקט.

א ַאַחת ְרִאיִתי ִנֶּצֶבת ְלַיד ָהֶאְשָׁנב,

;ַהָּיָפה ְמהּוִלים ַּגֲאָוה ָוֹר ְּבֵעיֵנ

,ִמיַכל, ָאחֹות ְרחֹוָקה, ֲאִני ֲעצּוָבה ָּכמֹו

ָּכמֹו ְנדּונֹוִתי ָלבּוז ַלֲאֶשׁר ֹאַהב.

על פי שם השיר והמובאה מספר שמואל, נראה כי במרכז השיר ניצבת דמותה של מיכל בת שאול, אך למעשה זהו שיר אישי.  

הסבירו והדגימו קביעה זו.

ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.   .24

ְלּגּוַלי / רחל ַאַחד ִגּ ְבּ
 

ֶהָהִייִתי ַחָּיה ֵּבין ַחּיֹות ַהָּׂשֶדה

ְּבָיִמים ְרחֹוִקים, ְּבַאַחד ִּגְלּגּוַלי?

ּוֵמָאז ִלי ִקְרַבת ָהָאחֹות ְלַחי

ְוֵאיַמת ָהָאָדם ָהרֹוֶדה?

 

ֲאֹפַרת ַהּנֹוָצה ְוַחְסַרת ַהָּמֵגן

ֻּגְלְּגָלה־ִּפְרְּפָרה ִּבי ִנְׁשַמת ִצּפֹור?

ַמְנִּגיָנה ַעְגמּוִמית, ַאֲהַבת ַהְּדרֹור —

ֵהן ִמֶּמָּנה, ִמֶּמָּנה ְׁשֵּתיֶהן.

 

ְואּוַלי ַּבִּגְלּגּול ָהָרחֹוק־ָקדּום

ָהִייִתי ִּגְבֹעל־ֲעָׂשִבים ְיַרְקַרק?

ְוָלֵכן ְּבִאִּמי־ֲאָדָמה ֶאְדַּבק,

ּוְמנּוַחי ְּבֵחיָקּה ַהָּׁשחּום.

הסבירו את השאלות בשיר. כיצד שתי השורות המסיימות את השיר יכולות להסביר מדוע המשוררת שואלת את השאלות   
האלה? הסבירו והדגימו את דבריכם.


