
כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.
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ספרות עברית וכללית

הוראות לנבחן

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 ביאליק, שירת רחל, שירת אורי צבי גרינברג(  פרק רביעי: 

הפרק הראשון )סיפור קצר —32 נקודות( הוא חובה.

משלושת הפרקים השני, השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק 

)לכל פרק — 34 נקודות(.

רשימת יצירות חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת 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(   

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )4(   
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השאלות
פרק ראשון — סיפור קצר

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על שתיים מן השאלות 4-1  )לכל שאלה — 16 נקודות(.

אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.

שים לב: על שאלות 2-1 אין לענות על פי הסיפור "חלום בדמי כבוד" מאת גרמאו מנגיסטו.

הסבר והדגם מדוע סיפור קצר שלמדת עורר בך עניין ומחשבה.   .1

בסס את דבריך על שניים מן המרכיבים האלה: סקרנות כיצד תתפתח העלילה, דמות בסיפור, רלוונטיות לחיינו,    

סגנון הסיפור, משמעות הסיפור. 

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .2

הסבר והדגם כיצד באות לידי ביטוי בסיפור קצר שלמדת תקשורת לקויה או חוסר הבנה בין דמויות או בין   א. 

הדמות המרכזית ובין החברה הסובבת אותה. 

בתשובתך כתוב גם מי גורם לדעתך לתקשורת הלקויה או לחוסר ההבנה הבאים לידי ביטוי בסיפור.     

)10 נקודות(

האם התקשורת הלקויה או חוסר ההבנה נפתרים בסיפור? הסבר והדגם את דבריך.         )6 נקודות( ב. 

חלום בדמי כבוד / גרמאו מנגיסטו   .3

הסבר והדגם כיצד מפגש בין תרבויות בא לידי ביטוי בסיפור "חלום בדמי כבוד". בתשובתך כתוב גם על    

שתיים מדרכי העיצוב של מפגש זה.

/המשך בעמוד 3/
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סיפור שלא נלמד  .4

לפניך סיפור קצר ללא שם מאת אברי הרלינג )מתוך קובץ סיפוריו "סליחה איך מגיעים מכאן", הוצאת כרמל, 2010(*.   

קרא את הסיפור, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

5

10

15

אני נוסע לעבודה וממנה בקו 18. לרוב זהו אוטובוס דו־מפרקי, מסת מתכת, פלסטיק וזכוכית מתפתלת ושועטת 

ברחובות תל אביב כמו רכבת ששולחה לחופשי מהפסים. הרבה דלתות וחלונות, לא תמיד יש מקומות ישיבה. 

באחת הפעמים שחזרתי מהעבודה, משמרת ערב, נמצא לי מקום בחלק האחורי של האוטובוס קרוב לדלת 

היציאה האחורית. אנשים עלו וירדו, יותר ירדו בשעת ערב מאוחרת זו, ובזכוכית המקובעת במחיצה שלפני 

הדלת השתקפו הדמויות.

הבטתי בעצמי. מבטים חטופים, מאז ומעולם התקשיתי לראות את עצמי במרָאה. לא חושב על המרֶאה שלי 

מחשבות חיוביות. אתה נראה ממש נורא, חבטה בי ההכרה, לא פלא שהאישה שהייתה לך העדיפה אחר על 

פניך.

הפנים שלי נראו לי נפוחות, נפולות, השפתיים נהיו דקות, העיניים נסתרות תחת עפעפיים כבדים, הקמטים 

הללו שלא היו עד עתֿה, הלחץ הנפשי שאני מצוי בו נותן את סימניו. פנים מוכות, זקנות, מרוֿת, הבהבו אלי 

עם שינויי התאורה.

החוצה,  להביט  ניסיתי  ככה,  נראה  כשאתה  חדשה  אהבה  תמצא  איך  לחבוט,  הוסיפה  היא  ממךֿֿ  נהיה  מה 

למדרכות של רחוב אלנבי החולף משני צידי המפלצת הדוהרת המכונה קו 18.

מכוער, מובס.

אז  הבנתי  חייו.  אל  וירד  לידי  שישב  זה  קם  בה,  יורד  שאני  זו  לפני  אחת  לוינסקי,  לפינת  שקרובה  בתחנה 

פניו של  וכך שנים, שראיתי את  כך  עוד  כך  הייתה שלו, שאולי איראה  כל הדרך  שהדמות שהסתכלתי בה 

העולם, אחד מפניו.

* אברי הרלינג — סופר ישראלי שכתב את הספר "האיש בכובע הקסקט" )2012(.     

המספר אומר "הבטתי בעצמי" )שורה 6(. א. 

כיצד המספר רואה את עצמו בשלבים שונים של הסיפור? הסבר מה אפשר ללמוד מכך על הדימוי העצמי שלו.     

)12 נקודות(

בסיום הסיפור המספר אומר כי הבין שראה "את פניו של העולם, אחד מפניו".  ב. 

מה הם אותם פנים של העולם שראה המספר בעת הנסיעה באוטובוס? הסבר והדגם את דבריך.         )4 נקודות(

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני — דרמה

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על אחת מן השאלות 10-5 )34 נקודות(.

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"   .5

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

טרגדיות מסתיימות באסון ובמוות. למרות זאת סיום זה אינו פסימי לחלוטין, משום שהוא מעניק לצופה גם    

הרגשת הקָלה.

הסבר והדגם קביעה זו על פי הטרגדיה שלמדת. 

אנטיגונה / סופוקלס  .6

תאר את הדמות המורכבת של קראון.   

בתשובתך כתוב על מאפיינים של דמותו, למשל: חולשה לעומת כוח, עריצות שלטונית לעומת משפחתיות, קראון המלך   

 שרוצה בטובת עצמו לעומת קראון הרוצה בטובת עמו. 

הסבר והדגם את דבריך.

 

אדיפוס המלך / סופוקלס  .7

לאורך עלילת המחזה נראה כי לאדיפוס יש הזדמנויות למנוע את סופו הטרגי.  

תאר את ההזדמנויות האלה, והסבר מדוע אדיפוס לא ניצל אותן.

טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"  .8

תאר דמות של אישה בטרגדיה מאת שקספיר שלמדת ואת מערכת היחסים שלה עם גיבור הטרגדיה.   

מחזה מודרני

לחץ חברתי או מחויבות לבני משפחה )ולפעמים שניהם( משפיעים על חייה של הדמות המרכזית במחזות רבים.  .9

תאר מצב כזה על פי עלילת המחזה המודרני שלמדת, והסבר את תרומתו לבנייה של משמעות המחזה.

תאר את הסיום של המחזה המודרני שלמדת, והסבר את התרומה של סיום זה להבנה של משמעות המחזה.   .10 

הדגם את דבריך. 

/המשך בעמוד 5/
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פרק שלישי — רומאן ונובלה

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 12-11 )34 נקודות(. 

ביצירות רבות דמויות מרכזיות מתמודדות עם החלטות ובחירות חשובות.  .11

מה הן ההחלטות והבחירות החשובות שהדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת מתמודדת עימן? הסבר מה   

ההחלטות והבחירות האלה מלמדות על הדמות הזאת. הדגם את דבריך.

שם היצירה, מוטיב, סמל ונקודת מפנה בעלילה הם אמצעים המסייעים בעיצוב משמעות היצירה.  .12

כיצד באים לידי ביטוי ברומאן או בנובלה שלמדת שניים מן האמצעים האלה? הסבר את תרומתם להבנה של    

משמעות היצירה.

/המשך בעמוד 6/
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פרק רביעי — שירה 
)שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת רחל, שירת אורי צבי גרינברג(

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 26-13:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת ביאליק )שאלות 18-13(,

ועל שאלה אחת משירת רחל או משירת אורי צבי גרינברג )שאלות 26-19(

)לכל שאלה — 17 נקודות(.

ענה על אחת מן השאלות 18-13.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

יִני ּוֵביֶנָך / שמואל הנגיד          ֲהָים ּבֵ
 

א ֶאֶּטה ְלַחּלֹוְתְו / ֲהָים ֵּביִני ּוֵביֶנ  1

?א ָארּוץ ְּבֵלב ָחֵרד / ְוֵאֵׁשב ַעל ְקבּוָרְתְו  

!ֱאֶמת, ִאם ֶאֱעֶׂשה ָכֹזאת / ֱאִהי בֹוֵגד ְּבַאְחָוְת  

,ְלֻעָּמְת ֲאָהּה, ָאִחי, ֲאִני יֹוֵׁשב / ֲעֵלי ִקְבָר  

.ַמְכאֹוב ְּבתֹוך ִלִּבי / ְּכַמְכאֹוִבי ְבִמיָתְת ְל  5

,א ֶאְׁשַמע ְּתׁשּוָבְתָׁשלֹום — / ְו ְוִאם ֶאֵּתן ְל  

,א ֵתֵצא ְלָפְגֵׁשִני / ְּביֹום ּבֹוִאי ְלַאְדָמְתְו  

,א ֶאְׂשַחק ְּבִקְרָבְת א ִתְׂשַחק ְּבִקְרָבִתי / ְוְו  

,א ֶאְרֶאה ְתמּוָנְתא ִתְרֶאה ְתמּוָנִתי / ְוְו  

— ּוַבֶּקֶבר ְמעֹוָנְת / ְלַמַען ִּכי ְׁשאֹול ֵּביְת  10

,ְּבַאְחִריְת ְּבכֹור ָאִבי ּוֶבן ִאִּמי, / ְׁשלֹוִמים ָל  

!ְוִנְׁשָמְת ְורּוַח ֵאל ְּתִהי ָנָחה / ֲעֵלי רּוָח  

.ְלַאְרִצי, ִּכי / ְּבֶאֶרץ ָסְגרּו אֹוְת ֲאִני הֹוֵל  

,ְוָאנּום ֵעת ְוִאיַקץ ֵעת — / ְוַאְּת ָלַעד ְּבנּוָמְת  

!ְוַעד ּבֹוא יֹום ֲחִליָפִתי / ְּבִלִּבי ֵאׁש ְּפִריָדְת  15

 

מהו התפקיד של הים )בית 1( ושל האש )בית 15( בעיצוב הרגשות של המשורר כפי שהם באים לידי ביטוי בשיר כולו?    

הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ַדְאָגִתי ֲהדּוָפה / שלמה אבן גבירול  ְמִליָצִתי ְבּ
 

ְמִליָצִתי ְּבַדְאָגִתי ֲהדּוָפה / ְוִׂשְמָחִתי ְּבַאְנָחִתי ְדחּוָפה,

ְוִאם ֶאְרֶאה ְׂשחֹוק — ִיְבֶּכה ְלָבִבי / ְלַחָּיִתי ְׁשִהיא ִמִּני ְקטּוָפה.

"ְיִדיִדי, ַהְּלֶבן ֶעֶׂשר ְוִׁשָּׁשה / ְסֹפד ּוְבכֹות ֲעֵלי יֹום ָהֲאִסיָפה —

ֲאֶׁשר ָהָיה ְלִהָּמֵׁש ְּבַיְלדּות / ְּבֶלִחי ַּכֲחַבֶּצֶלת ְׁשזּוָפה?"

ְׁשָפַטִני ְלָבִבי ִמְּנעּוַרי / ְוַעל ֵּכן ָהְיָתה ַנְפִׁשי ְכפּוָפה,

ְוָׂשם ַהִּבין ְוַהּמּוָסר ְמָנתֹו / ְוַנְפִׁשי ַהֲחרּוָצה ָׁשם ְקצּוָפה.

"ּוַמה ֶּבַצע ְּבִהְתַקֵּצף? ֲאָבל ֹּדם / ְוַקֵּוה, ִּכי ְלָכל ַמָּכה ְּתרּוָפה!

ּוַמה ּיֹוִעיל ְּבכֹות ַעל ַהְּמצֹוִקים / ּוָמה ּיֹוִעיל ְלִדְמָעה ָהֲערּוָפה?"

ּוָמה אֹוִחיל ְוַעד ַּכָּמה ֲאַיֵחל — / ְוַהּיֹום עֹוד ְוא ָמְלָאה ְתקּוָפה?

ְוֶטֶרם ּבֹוא ְצִרי ִגְלָעד — ְוָימּות / ֱאנֹוׁש ִנְכָאב ֲאֶׁשר ַנְפׁשֹו ְנגּוָפה.

בשיר זה מבטא המשורר חוויה אישית של צער ומצוקה.

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך כתוב על שלוש דרכי עיצוב שונות המסייעות לביטוי החוויה.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ֵחי ַאֲהָבה / טדרוס בן יהודה אבולעאפיה
 

ֵחי ַאֲהָבה, ִצֳּפִרים, עּופּו ֱאֵלי אֹוֲהִבים

ּוְשֹאּו ְׁשלֹום ּכֹוֲאִבים ּתֹו ּבֹור ְּכלּוא יֹוְׁשִבים,

ִּבי ֹּתאְמרּו ִּכי ְרֵעִבים ֵהם ְצֵמִאים, ֲאָבל

ֶלֶחם ְּדָמעֹות ְוַדם ֵלב אֹוְכִלים ׁשֹוֲאִבים,

יֹוְׁשִבים ְּבבֹור ַמֲאֵפל ָׁשֵפל ְּכֵנֶפל, ּוֵבין

ַּפְרעֹוׁש ְוִיּתֹוׁש ְוִכִּנים לֹוֲהִטים ׁשֹוְכִבים.

ַחּיֹות ְקַטּנֹות ֲאֶׁשר א ִנְקְראּו עֹוד ְּבֵׁשם

ִמְׁשַּתְקְׁשִקין ָׁשם ְּכמֹו חֹוְׁשִקים ְּבֵעת עֹוְגִבים,

ִיְׁשֹרק ְזבּוב ַלְּדבֹוָרה ָׁשם, ְוֵׁשן ַיֲחֹרק

ַעְכָּבר, ְוַיְחָּדו ֲעֵלי ֶנֶפׁש ְוגּוף אֹוְרִבים.

ַהּנֹוְגִׂשים צֹוֲרִרים ָאִצים, ְוַהּׁשֹוְטִרים

ֻצּוּו ְלַבל ִיְּתנּו ֶלֶחם ְוָהעֹוְרִבים.

הסבר את תפקידם של בעלי החיים בשיר. בסס את תשובתך על ארבע דוגמאות מן השיר.

/המשך בעמוד 8/
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שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

לֹא ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן ַהֶהְפֵקר / חיים נחמן ביאליק
 

א ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן־ַהֶהְפֵקר,

ַאף א־ָבא ִלי ִביֻרָּׁשה ֵמָאִבי,

ִּכי ִמַּסְלִעי ְוצּוִרי ִנַּקְרִּתיו

ַוֲחַצְבִּתיו ִמְּלָבִבי.

 

ִניצֹוץ ֶאָחד ְּבצּור ִלִּבי ִמְסַּתֵּתר,

ִניצֹוץ ָקָטן — ַא ֻּכּלֹו ֶׁשִּלי הּוא,

א ְׁשִאְלִּתיו ֵמִאיׁש, א ְגַנְבִּתיו —

ִּכי ִמֶּמִּני ּוִבי הּוא.

 

ְוַתַחת ַּפִּטיׁש ָצרֹוַתי ַהְּגדֹולֹות

ִּכי ִיְתּפֹוֵצץ ְלָבִבי, צּור־ֻעִּזי,

ֶזה ַהִּניצֹוץ ָעף, ִנָּתז ֶאל־ֵעיִני,

ּוֵמֵעיִני — ַלֲחרּוִזי.

 

ּוֵמֲחרּוִזי ִיְתַמֵּלט ִלְלַבְבֶכם,

ּוְבאּור ֶאְׁשֶכם ִהַּצִּתיו, ִיְתַעֵּלם,

ְוָאֹנִכי ְּבֶחְלִּבי ּוְבָדִמי

ֶאת־ַהְּבֵעָרה ֲאַׁשֵּלם.

מה הם הרגשות הבאים לידי ביטוי בשיר, וכיצד הם נקשרים לתהליך היצירה? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 9/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

ְּבִני, ִנְׁשָמְת ַאֶּיָה? —  

"ׁשּוט ָּבעֹוָלם, ַּבְּקֶׁשָּנה, ַמְלָאִכי!  

ֵיׁש ָּבעֹוָלם ְּכָפר ַׁשֲאָנן, ֻמָּקף חֹוַמת ְיָעִרים,  

ְוַלְּכָפר ְרִקיַע ְּתֵכֶלת, ְּבִלי ְמָצִרים ָרִקיַע,  

ְוִלְרִקיַע ַהְּתֵכֶלת ַּבת־ְיִחיָדה ְבֶאְמַצע:  

ָעב ְיִחיָדה, ְלָבָנה ּוְקַטָּנה.  

ּוְבָצֳהֵרי יֹום ַקִיץ ָּבָדד ִׂשֶחק־ָׁשם ָיֶלד,  

ֶיֶלד ָעזּוב ְלַנְפׁשֹו, ַר ְוָיִחיד ְוחֹוֵלם —  

ַוֲאִני הּוא ַהֶּיֶלד, ַמְלָאִכי.  

ַּפַעם ַאַחת ִהְתַעֵּלף ָּכל־ָהעֹוָלם ַוִּיְׁשֹּתק,  

ּוְׁשֵּתי ֵעיֵני ַהֶּיֶלד ַהָׁשַמְיָמה ִנְמָׁשכּו,  

ַוִּיְרֶאָּנה, ַהְיִחיָדה, ַהַּזָּכה, ַהְּברּוָרה,  

ְוַנְפׁשֹו ָיְצָאה ִבְראֹותֹו, ְּכֵצאת יֹוָנה ִמּׁשֹוְבָכּה,  

ֶאל ָהָעב ַהֶּנְחָמָדה."  

 

– ַוִּתּמֹוג? –  

  

"ַּגם־ֶׁשֶמׁש ֵיׁש ָּבעֹוָלם, ַמְלָאִכי!  

ֶאת־ִנְׁשָמִתי ִהִּציָלה ֶקֶרן ָּפז ַרֲחָמִנָּיה,  

ְוַעל־ַּכְנֵפי ַהֹּזַהר ָיִמים ַרִּבים ִּפֵּזָזה  

ְּכִצֹּפֶרת ְלָבָנה;  

ַּפַעם ָרְכָבה ַּבֹּבֶקר ַעל־ַּגב ֶקֶרן ַהָּזָהב,  

ָהלֹו ָהְלָכה ְלַבֵּקׁש ְּפִניַנת ַטל ֵּבין ַהְּדָׁשִאים,  

ְוִדְמָעה ַזָּכה ְוַתָּמה ָאז ַעל־ֶלְחִיי ָרָעָדה,  

ַוִּתְזַּדְעַזע ַהֶּקֶרן ְוִנְׁשָמִתי ָצָנָחה —  

ַוִּתְׁשַּתַּקע ַּבִּדְמָעה."  

 

 

– ַוִּתיָבׁש? –  

 

"א, ִּכי ָנְׁשָרה ַעל־ַּדף ְּגָמָרא ְקדֹוָׁשה.  

ְּגָמָרא ָהְיָתה ִלְזֵקִני ְׂשִעיַרת ְּגִויִלים ּוְמעּוָכה,  

ּוִבְכֵרָסּה — ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות ֶׁשל־ְזָקנֹו ַהָּלָבן,  

חּוֵטי ִציִצּיֹות ְּפסּולֹות ֶׁשל־ַטִּליתֹו ַהְּקַטָּנה  

ְוִסָּמִנים ֶׁשל־ַהְרֵּבה ִטּפֹות ֵחֶלב ְוַׁשֲעָוה,  

ּוַבְּגָמָרא ַהֹּזאת, ִּבְמֵעי אֹוִתּיֹות ֵמתֹות  

ָּבָדד ִּפְרְּפָרה ִנְׁשָמִתי."  

 

– ַוֵּתָחַנק? –  

"א, ִּפְרְּפָרה ַוְּתׁשֹוֵרר, ַמְלָאִכי!  

ָּבאֹוִתּיֹות ַהֵּמתֹות ִׁשיַרי ַחִּיים ֵהֵקרּו,  

ּוַבֲארֹון ִסְפֵרי ְזֵקִני ֵמֵתי עֹוָלם ִנְזַּדְעְזעּו.  

ׁשֹוִנים ָהיּו ַהִּׁשיִרים: ַעל־ָעב ְקַטָּנה ּוְבִהיָרה,  

ֲעֵלי ֶקֶרן ַהָּזָהב ַוֲעֵלי ִדְמָעה ַמְזִהיָרה,  

ֲעֵלי ִציִצּיֹות ְּפסּולֹות ַוֲעֵלי ִטּפֹות ֶׁשל־ַׁשֲעָוה —  

ַא ִׁשיר ֶאָחד א ָיְדָעה — ִׁשיר ֲעלּוִמים ְוַאֲהָבה.  

ַוְּתַכל ָלֵצאת, ַוֶּתֱהֶמה, ְוא־ָמְצָאה ַתְנחּוִמין,  

ַוִּתְתַעֵּלף ַעד־ְּכלֹוָתּה, ַוְיִהי ַצר־ָלּה ַעד־ָמֶות.  

ַּפַעם ַאַחת ָּפַקְדִּתי ֶאת־ְּגָמָרִתי ַהָּבָלה —  

ְוִהֵּנה ָּפְרָחה ִמּתֹוָכּה ִנְׁשָמִתי.  

ַוֲעַדִין ִהיא ָטָסה ּוְמׁשֹוֶטֶטת ָּבעֹוָלם,  

ְמׁשֹוֶטֶטת ְותֹוָעה ְוֵאיָנּה מֹוֵצאת ַּתְנחּוִמין;  

ּוַבֵּלילֹות ַהְּצנּוִעים ֶׁשִּבְתִחַּלת ָּכל־ֹחֶדׁש,  

ְּבִהְתַּפֵּלל ָהעֹוָלם ֲעֵלי ְפִגיַמת ַהְּלָבָנה,  

ִהיא ִמְתַרְּפָקה ִבְכָנָפּה ֲעֵלי ַׁשַער ָהַאֲהָבה,  

ִמְתַרֶּפֶקת, ּדֹוֶפֶקת ּובֹוִכָּיה ַבֲחָׁשאי,  

ּוִמְתַּפְּלָלה ַעל־ָהַאֲהָבה."  

ְלָאְך / חיים נחמן ביאליק ַאל ַהַמּ ְוִאם ִיְשׁ

בסיום השיר נאמר על נשמת המשורר כי היא "מתפללה על האהבה".  

/המשך בעמוד 10/הסבר והדגם את הקשר בין סיום זה ובין ה"מסע" שהנשמה עוברת בשיר.
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

ַרח / חיים נחמן ביאליק חֹוֶזה, ֵלְך ְבּ
[עמוס ז׳, י”ב]

"ֵל ְּבַרח?" — א־ִיְבַרח ִאיׁש ָּכמֹוִני!

ֲהלֹו ַּבָּלאט ִלְּמַדִני ְבָקִרי,

ַּגם ַּדֵּבר ֵּכן א־ָלְמָדה ְלׁשֹוִני

ּוְכַקְרֹּדם ָּכֵבד ִיֹּפל ְּדָבִרי.

 

ְוִאם־ֹּכִחי ַתם ָלִריק — א־ִפְׁשִעי,

ַחַּטאְתֶכם ִהיא ּוְׂשאּו ֶהָעֹון!

א־ָמָצא ַתְחָּתיו ְסָדן ַּפִּטיִׁשי,

ַקְרֻּדִּמי ָבא ְּבֵעץ ִרָּקבֹון.

 

ֵאין ָּדָבר! ַאְׁשִלים ִעם־ּגֹוָרִלי:

ֶאת־ֵּכַלי ֶאְקֹׁשר ַלֲחגֹוָרִתי,

ּוְׂשִכיר ַהּיֹום ְּבִלי ְׂשַכר ָּפֳעִלי

ָאׁשּוָבה ִּלי ַּבָּלאט ְּכֶׁשָּבאִתי.

 

ֶאל־ָנִוי ָאׁשּוב ְוֶאל־ֲעָמָקיו

ְוֶאְכֹרת ְּבִרית ִעם ִׁשְקֵמי ָיַער;

ְוַאֶּתם — ַאֶּתם ְמסֹוס ְוָרָקב

ּוָמָחר ִיָּׂשא ֻכְּלֶכם ָסַער.

בפתיחת השיר המשורר מצהיר "לא יברח איש כמוני" ובבית האחרון הוא אומר "אל ָנִוי אשוב ואל עמקיו".  

הסבר על פי דברים אלה את התהליך שעבר המשורר.

/המשך בעמוד 11/
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ענה על אחת מן השאלות 26-19.

שירת רחל

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ַ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 ְוִהְדִמיע

ַּפַחד ָטִמיר ִמַּיד ֲעָנִקים.

ָלָמה ְקָראֶתם ִלי, חֹוֵפי ַהֶּפֶלא?

ָלָמה ְּכַזְבֶּתם, אֹורֹות ְרחֹוִקים?

הדימוי העצמי של המשוררת מעוצב בשיר באמצעות ההשוואה שהיא עושה בינה ובין נמלה. הסבר והדגם קביעה זו.    

לדעתך, האם השוואה זו באה לידי ביטוי גם בסיום השיר? נמק והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 12/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .20

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!

תאר את הרגשות הסותרים של המשוררת הבאים לידי ביטוי בשיר, והסבר כיצד הם מעוצבים בו.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .21

ִ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.

כיצד אחוות נשים באה לידי ביטוי בשיר?  הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 13/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .22

ְ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.

כיצד הגלגולים השונים המוזכרים בשיר בונים את הדמות של המשוררת? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 14/
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שירת אורי צבי גרינברג

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .23

ַ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.

כיצד תיאורי הטבע והסביבה בשיר מעצבים את דמות האם?

הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 15/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.     .24

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

ִציּמּוִקים ּוְׁשֵקִדים ּוְוָרִדים

הֹוֶמה ַבֵּלב ְּכִכֶּנֶרת־ִנּגּוָניו ֶׁשל ָהָאב.

ֲאִני אֹוֵהב ַהַּמֲאָכִלים ְוַהְּבָׂשִמים ֶׁשהּוא ָאַהב

ְוכֹוֵאב ְּכֵאב ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ֲאֶׁשר הּוא ָכַאב.

בחר בשלוש מן התמונות שבשיר, והסבר כיצד הגעגועים של המשורר באים לידי ביטוי בתמונות האלה.  א. 

)10 נקודות(

הסבר והדגם כיצד התמונות שכתבת עליהן בסעיף א מתקשרות לשם השיר.     )7 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 16/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .25

ִביא / אורי צבי גרינברג הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

...ִׁשָּׁשה ִמיְליֹוִנים ּכֹוסֹות ֵאִלָּיהּו ְּבָדם ַּתַחת ַיִין.
ִׁשָּׁשה ִמיְליֹוִנים  ְּבֵני־ֹחִרין, ִּכי ִהָּנם ַּבֵּמִתים.

א ָיבֹוא ֵאִלָּיהּו ִלְפֹקד ְנֵויֶהם,
ָׁשם יֹוְׁשִבים ַהְמַרְּצִחים;

ְוָידֹו א ִתַּגע ְּבַכּפֹות ַהַּמְנעּול.

א ָיבֹוא ֵאִלָּיהּו ִלְטֹעם ִמּכֹוסֹות
ָּבֶהן ָּדם ַּתַחת ָיי"ׁש ִלְסעּוַדת ַהּגֹוִיים.

ָיֵרַח ֶׁשל ֶּפַסח ּוְׂשֵדה כֹוָכִבים...
ּדּוִמָּיה, ּדּוִמָּיהּו — —

ֲאִפּלּו ַבֲחלֹום א ִאְקַלע ֵאִלָּיהּו!
ָצִרי ַלֲעֹבר ָים ֲאִפּלּו ַבֲחלֹום — —

הּוא ִנְׁשַאר ַעל ִקְברֹות־ְיהּוָדיו־ִּבְכֵאָבם:
ֵהם ֲאֵהבּוהּו ְוהּוא ֲאֵהָבם.

ֵהם ָהיּו ַסְבָלִנים ְוָרצּו ְלַחּכֹות לֹו,
ֲאָבל ַהּגֹוִיים א ָנְתנּו ְלַחּכֹות.

הּוא ִנְׁשַאר ַעל ִקְבָרם: ַהְּיהּוִדי ַהָּיִחיד
ְלִבְלִּתי ִמְרָמה... ְּכִאְמַרת ַהּגֹוִיים,

ִּכי ֵאיֶנּנּו גּוף ַחי ִמָּבָׂשר ּוִמָּדם.

ָׁשם ֵיֵׁשב לֹו ָבָדד, ָׁשם ֵיֵׁשב לֹו ִיֹּדם
יֹוָמם ָוֵליל ְּבֶאְבלֹו ְסחֹור ְסחֹור,

ֹחֶרף ְוַקִיץ, ֶּגֶׁשם ּוְכפֹור.

א ִיְקֹצף ָעָליו ּגֹוי, א ִיְנַּבח ָעָליו ֶּכֶלב,
ִּכי ֵאיֶנּנּו גּוף ַחי ִמָּבָׂשר ּוִמָּדם.

הּוא רּוֵחנּו ִבְלָבד, הּוא ַהְּדַוי ְלא ְדמּות,
ַּתְחָּתיו ּגֹוָלִלים: ֶמְרַחִּקים־ֶמְרַחִּקים

ּוְזָעִמים ֲחנּוִקים:

ִּכי ְלא ַתְנחּוִמים
ִּכי ְלא ִׁשּלּוִמים — —

ְּבֵני־ֹחִרין

כיצד הדמות של אליהו הנביא מסייעת לעצב את ֵאיַמת השואה בשיר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 17/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .26

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.

כיצד התשוקה של האדם לחיות לנצח מעוצבת בשיר? הסבר והדגם את דבריך.


