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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 נתן אלתרמן( פרק רביעי: 

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

רשימת יצירות. חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת לענות עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )2(   

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.  )3(   

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )4(   

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    
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השאלות
פרק ראשון – סיפור קצר

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

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

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

בסיפורים קצרים רבים בא לידי ביטוי מתח בין תרבויות, בין סגנונות חיים ובין מקומות.  .1

תאר מתח כזה בסיפור קצר שלמדת, והסבר את תרומתו להבנת משמעות הסיפור.  

האם הדמות המרכזית בסיפור קצר שלמדת חופשייה לחיות את חייה כרצונה או שמא היא מושפעת גם מגורמים    .2

חיצוניים )סביבה, חברה, משפחה(? הסבר והדגם את דבריך.

צלליות / אמיר גוטפרוינד  .3

כיצד הבדידות וההשתקה מעצבות את הדמות של הדוד נתן? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 3/
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סיפור שלא נלמד   .4

לפניך הסיפור "העץ" מאת נתן זך*. קרא את הסיפור, וענה על שני הסעיפים א–ב שאחריו.

העץ

בערבי הקיץ עומד העץ שבחצר ביתי לפַני כאומר: רֵאה מי אתה ומי אני. אני יש לי כסות עלים רעננים, ואילו אתה   

ָעליך סיפורי בדים. שרכים וצמחים מרובים דבקים בי לאהבה ומטפסים על ִגזעי, ומי ָדבק בך? אני כל ָעלי פונים אל 

האור, ואילו בראשך רק המולת תעתועי אופל. אני שורַשי בעפר וראשי אל על, ואתה מטיפה סרוחה באת ואל העפר 

תשוב. ומה זכר יהיה לך בעוד אני ניצב כאן על עומדי למשמרת עולם, נטוע במקומי ויכול לכל סופות החורף. והרי 

אתה, כל רוח מצויה מרעידה אותך עד כפות רגליך, בשעה שבי הרוח שרה ומנגנת מנגינת עלים, ואני מחליף את 

כתונת העלים אשר לי כל שנה וזו נולדת מחדש, ואילו אתה הולך למכבסה עם בלוייך ]בגדיך הבלויים[ ושב עימם.

מאז, בחלומותיי, אני עומד וכורת עצים. עצים רבים מאוד, ככול הניתן בחלומות. אני מטיל את הגזע הכרות ומנסר   

אותו לכפיסי ]גזרי[ עץ שאני עורמם בעֵרמה, ואחר כך אני עומד וקורא בקריאת ניצחון: להסקה ]לחימום[, להסקה !

כשאני מתעורר אני שוכב זמן רב במיטתי, עייף מעמל החלום, ורק ִרשרוש עֵלי העץ בחצר מרחיש באוזניי. ואילו העץ   

מציץ מפעם לפעם בחלון, לראות אם עדיין אני מוטל שם במיטתי, עייף מכדי לקום.

אילו ניתן לעצים לגחך, אין ספק שהיה העץ מגחך לעצמו.  
)נתן זך, קוף המחט, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2004, עמ' 139(  

נתן זך )1930–2020( – משורר, סופר, מתרגם, חוקר ספרות ומחזאי. חתן פרס ישראל לספרות בשנת 1995.            *
מספריו: "שירים שונים" )1960(; "כל החלב והדבש" )1966(; "אומרים שממש יפה שם" )2016(.  

"בערבי הקיץ עומד העץ שבחצר ביתי לפַני כאומר: רֵאה מי אתה ומי אני." )שורה 1( א.  

כיצד מאופיינים בסיפור ה"אתה" )האדם( וה"אני" )העץ(? הסבר והדגם את דבריך.         )12 נקודות(  

הסיפור מסתיים במשפט: "אילו ניתן לעצים לגחך, אין ספק שהיה העץ מגחך לעצמו".  ב.  

4 נקודות( 3
2 לדעתך, מדוע "היה העץ מגחך"? הסבר והדגם את דבריך.         )  

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני – דרמה

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

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

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

ענה על שני הסעיפים א–ב.  .5

בחר בשתיים מדמויות המשנה בטרגדיה שלמדת.   א. 

הסבר את התפקיד של כל אחת מן הדמויות שבחרת בהנעת העלילה, בהארת הדמות המרכזית ובבניית משמעות 

הטרגדיה.         )21 נקודות(

בחר באחת מן הדמויות שכתבת עליה בסעיף א, והסבר אם יש לה גם מאפיינים של גיבור טרגי. הדגם את דבריך.        ב. 

12 נקודות( 3
1 (

הטרגדיה עוסקת בדרך כלל בנושאים שברומו של עולם ו/או בסוגיות עקרוניות הנוגעות לחיי האדם והחברה.    .6

מהו הנושא )או הנושאים( שברומו של עולם ו/או הסוגיה העקרונית )או הסוגיות העקרוניות( הנוגעת לחיי האדם   

והחברה בטרגדיה שלמדת? הסבר והדגם את דבריך. 

בתשובתך כתוב כיצד הנושאים ו/או הסוגיות האלה באים לידי ביטוי באמצעות שתיים מן הדמויות במחזה.  

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

מחזות מודרניים רבים מנפצים אשליות ומסירים את המסווה מעל האידיאלים המקובלים.   .7

האם קביעה זו תקפה גם בנוגע למחזה המודרני שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  

בחר בשתי סצנות )תמונות( מן המחזה המודרני שלמדת. תאר את הסצנות האלה, והסבר את תרומתן להנעת העלילה    .8

ולבניית משמעות המחזה.

/המשך בעמוד 5/
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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(

במחזות רבים הדמויות נאלצות להתמודד עם מצב קיצוני.   .9

ענה על ארבעת הסעיפים א–ד.  

מהו המצב הקיצוני במחזה שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.         )8 נקודות( א.  

מה אפשר ללמוד על דמות מרכזית במחזה שלמדת מן ההתמודדות שלה עם המצב הקיצוני? הסבר והדגם את  ב.  

9 נקודות( 3
1 דבריך.        )

בחר בדמות ִמשנה,* והסבר אם היא מסייעת לדמות המרכזית להיחלץ מן המצב הקיצוני שעימו היא מתמודדת.          ג.  

)8 נקודות(

מה אפשר ללמוד על טבע האדם או על טבעה של החברה האנושית מדרכי ההתמודדות של הדמויות עם המצב  ד.  

הקיצוני? הסבר את דבריך.         )8 נקודות(

שים לב: אם בחרת לענות על פי הטרגדיה "אנטיגונה", לא תוכל לבחור בקראון או באנטיגונה כדמויות משנה.     *

/המשך בעמוד 6/



ספרות עברית וכללית, מועד חורף נבצרים, תשפ"ב, מס' 8281 - 6 -

פרק שלישי – רומאן ונובלה

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

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

המקום, הזמן והתקופה ההיסטורית הם מרכיבים חשובים בעלילה של יצירות רבות.   .10

תאר את המקום ו/או את הזמן ו/או התקופה ההיסטורית ברומאן או בנובלה שלמדת, והסבר את תרומתם בבניית    

משמעות היצירה.

בחר מן הרומאן או הנובלה שלמדת בדמות מרכזית שאתה מזדהה עם ההתנהגות שלה ועם עולם הערכים שלה.    .11

הסבר מה בהתנהגות של הדמות ובעולם הערכים שלה גורם לך להזדהות זו. הדגם את דבריך.   

1984 / ג'ורג' אורוול  .12

הנדסת התודעה האנושית היא אחד מן הנושאים המרכזיים ברומאן "1984".   

הסבר והדגם שלוש מן הדרכים לעיצוב התודעה האנושית ולשליטה בה, כפי שהן באות לידי ביטוי ברומאן.  

/המשך בעמוד 7/
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פרק רביעי – שירה 
)שירת ימי הביניים, שירת חיים נחמן ביאליק, שירת נתן אלתרמן(

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 13–23:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים )שאלות 13–18(

ועל שאלה אחת משירת חיים נחמן ביאליק או משירת אלתרמן )שאלות 19–23(

16 נקודות(. 3
2 )לכל שאלה – 

ענה על אחת מן השאלות 13–18.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה 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.

הסבר כיצד המשורר הופך את האבל האישי שלו לאבל קוסמי )עולמי(.   

 בתשובתך הסבר גם כיצד שתיים מדרכי העיצוב בשיר מדגישות את המעבר מן האישי לקוסמי.

הדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 8/
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קרא את השיר שלפניך, וענה 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.

"לִאטך דברי שירך" הוא שיר תהילה לדבורה. הסבר והדגם קביעה זו.

מדוע לדעתך המשורר כותב שיר תהילה דווקא לדבורה? נמק את דבריך.

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א–ב 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!

מה מאפיין את התהלוכה המתוארת בשיר? הסבר את תפקידה בשיר.         )9 נקודות( א.  

7 נקודות( 3
2 הסבר את הקשר בין הבית האחרון בשיר ובין התהלוכה שכתבת עליה בסעיף א.         ) ב.  

/המשך בעמוד 9/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

יִני ּוֵביֶנָך / שמואל הנגיד ֲהָים ּבֵ
 

א ֶאֶּטה ְלַחּלֹוְתְו / ֲהָים ֵּביִני ּוֵביֶנ

?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

,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

,ְּ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

הסבר כיצד הניגוד בין חיים למוות בונה את משמעות השיר.  

הדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

ַ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.

האם לדעתך מתקיים בשיר דיאלוג של ממש בין שני הדוברים, או כל אחד מן הדוברים מקשיב לעצמו בלבד?    

נמק והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 11/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

ֵ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.

בחר בשתיים מדרכי העיצוב בשיר, והסבר את תרומתן לעיצוב החוויות של הדובר מן הכלא.  

/המשך בעמוד 12/
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ענה על אחת מן השאלות 19–23.

שירת חיים נחמן ביאליק

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

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

ד!" ואת הקשר בינה ובין השיר כולו.  הסבר את הקריאה של המשורר בבית השלישי בשיר: "ְוִאם ֶיׁש ֶצֶדק – יֹוַפע ִמּיָ

הדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 13/
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שירת נתן אלתרמן

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א–ב שאחריו.  .20

ָיֵרַח / נתן אלתרמן
 

ַּגם ְלַמְרֶאה נֹוָׁשן ֵיׁש ֶרַגע ֶׁשל ֻהֶּלֶדת. בית 1 

ָׁשַמִים ְּבִלי ִצּפֹור  

ָזִרים ּוְמֻבָּצִרים.  

ַּבַּלְיָלה ַהָּסהּור מּול ַחּלֹוְנ עֹוֶמֶדת  

ִעיר ְטבּוָלה ִּבְבִכי ַהִּצְרָצִרים.  

 

עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶל ִּכי ֶּדֶר ּוִבְראֹוְת בית 2 

ְוַהָּיֵרַח  

ַעל ִּכידֹון ַהְּברֹוׁש  

ַאָּתה אֹוֵמר — ֵאִלי, ַהעֹוד ֶיְׁשָנם ָּכל ֵאֶּלה?  

ַהעֹוד ֻמָּתר ְּבַלַחׁש ִּבְׁשלֹוָמם ִלְדֹרׁש?  

 

ֵמַאְגֵמיֶהם ַהַּמִים ִנָּבִטים ֵאֵלינּו. בית 3 

ׁשֹוֵקט ָהֵעץ  

ְּבֹאֶדם ֲעִגיִלים.  

ָלַעד א ֵּתָעֵקר ִמֶּמִּני, ֱאֵהינּו,  

ּתּוַגת ַצֲעצּוֶעי ַהְּגדֹוִלים.  

כיצד באה לידי ביטוי בבית הראשון בשיר השורה הפותחת "גם למראה נושן יש רגע של הולדת"? הסבר והדגם   א.  

6 נקודות( 3
2 את דבריך.          )

הסבר את ההבדל בין הבית הראשון בשיר ובין הבתים השני והשלישי בו מבחינת עמדתו הרגשית של המשורר.  ב.  

)10 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .21

ֵליל ַקִיץ / נתן אלתרמן

בית 1     ּדּוִמָּיה ַּבֶּמְרָחִבים ׁשֹוֶרֶקת.

    ֹּבַהק ַהַּסִּכין ְּבֵעין ַהֲחתּוִלים.

    ַלְיָלה. ַּכָּמה ַלְיָלה! ַּבָּׁשַמִים ֶׁשֶקט.

    ּכֹוָכִבים ְּבִחּתּוִלים.

בית 2     ְזָמן ָרָחב, ָרָחב. ַהֵּלב ִצְלֵצל ַאְלַּפִים.

    ַטל, ְּכמֹו ְּפִגיָׁשה, ֶאת ָהִריִסים ִהְצִעיף.

    ְּבַמְגֵלב ָזָהב ָּפָּנס ַמִּפיל ַאַּפִים

    ֲעָבִדים ְׁשֹחִרים ְלֹרַחב ָהָרִציף.

בית 3     רּוַח ַקִיץ ָׁשָטה. ֲעמּוָמה. רֹוֶגֶׁשת.

    ַעל ִּכְתֵפי ַּגִּנים ְׂשָפֶתיָה ִנְׁשָּפכֹות.

    ֹרַע ְיַרְקַרק. ְּתִסיַסת אֹורֹות ָוֶחֶׁשד.

    ְרִתיַחת ַמְטמֹון ַּבֶּקֶצף ַהָּׁשֹחר.

בית 4     ְוַהְרֵחק ַלֹּגַבּה, ִּבְנִהיָמה ֻמְרֶעֶבת,

    ִעיר ֲאֶׁשר ֵעיֶניָה ֹזַהב ְמֻצּפֹות,

    ִמְתַאָּדה ְּבַזַעם, ְּבִתיְמרֹות ָהֶאֶבן,

    ֶׁשל ַהִּמְגָּדִלים ְוַהִּכּפֹות.

ִים",  בשיר זה יש ביטויים לא שגרתיים ואפילו מוזרים: "דוִמיה במרחבים שורקת", "כוכבים בִחתּולים", "הלב צלצל אלּפַ  

"טל, כמו פגישה", "ֹרע ירקרק".

הסבר את תפקידם בעיצוב ליל הקיץ והאווירה שמאפיינת אותו.

/המשך בעמוד 15/
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ְך", מאת נתן אלתרמן.  לפניך שיר בלי שם, המתחיל במילים "עֹוד ָאבֹוא ֶאל ִסֵפּ  .22 

קרא את השיר, וענה על השאלה שאחריו.

בית 1    עֹוד ָאבֹוא ֶאל ִסֵּפ ִּבְׂשָפַתִים ָּכבֹות.

    עֹוד ַאְצִניַח ֵאַלִי ָיַדִים.

    עֹוד ֹאַמר ָל ֶאת ָּכל ַהִּמִּלים ַהּטֹובֹות,

    ֶׁשֶּיְׁשָנן,

    ֶׁשֶּיְׁשָנן ֲעַדִין.

בית 2    ִּכי ֵּביֵת ֶהָעִני ֹּכה ָחֵׁש ְלֵעת ַלִיל

    ְוָעצּוב ּבֹו ַוַּדאי ְלֵאין סֹוף.

,ְוַחַּיי ֶׁשָּכְרעּו ְּבִלי ַהִּגיַע ֵאַלִי    

    ֻהְסְּגרּו ַלחּוצֹות ְוַלֹּתף.

בית 3    ַא ִּפְתֹאם ַאְּת נֹוַגַעת ְּכָיד ַמְבִהיָקה.

    ַאְּת ּפֹוַלַחת ְּכֵזֶכר ִנְׁשָּכח.

    ַהְּדָמָמה ֶׁשַּבֵּלב, ֵּבין ְּדִפיָקה ִלְדִפיָקה,

    ַהְּדָמָמה ַהֹּזאת

.ִהיא ֶׁשָּל    

הסבר את הבטחתו של הדובר לנמענת בשיר. 

האם הוא מקיים את הבטחתו? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 16/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .23

ַהִּגיִדי ָלָּמה ְוֶאל ִמי ְּבִלי קֹול ּבֹוָכה ַאְּת?

ִאְמִרי ִמַּנִין ָל, ְּפַתָּיה ַמֲאִמיָנה,

ֶׁשַהַחִּיים נֹוְצרּו א ְלַלְּמֵדנּו ַדַעת,

ִּכי ִאם נֹוְצרּו ְּכֵדי ִלֹּטל ֶאת ַהִּביָנה?

ִאְמִרי, ֵּכיַצד? ַמּדּוַע? ִמי ָאַמר ָל ֹזאת?

ִאְמִרי, ִמַּנִין? ִמי ִגָּלה ָל ֶאת ַהּסֹוד?

  

ַהַּסָּכנֹות ַרּבֹות ּוִמְסָּפָרן ֵמָאה

ְוֵהן רֹוְבצֹות אּוַלי ְּבַמְעָּגל אֹוֵרב

ַא א אֹוָתן, ַא א אֹוָתן ַאְּת ְיֵרָאה,

ַרק ֶאת ַנְפֵׁש ַהְמֹאָהָבה ְוַהְּמֵלָאה,

ַהִּמְתַחְלֶחֶלת ְלקֹול ַצַעד ִמְתָקֵרב,

אֹוָתּה ָיֵראת, ֶאת ָהַרָּכה, ֶאת ַהֵּשָֹיה,

ֶאת ָהָרָעה, ֶאת ָהרֹוֶחֶצת ִּבְדֵמי ֵלב.

 ,ִׁשְׁמִרי, ִשְׁמִרי ַנְפֵש ֹּכֵח ,ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש

,ִשְׁמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִשְׁמִרי ַחַּיִי

,ִמִּקיר נֹוֵפל, ִמַּגג ִנְדָלק, ִמֵּצל ָחֵׁש

ֵמֶאֶבן ֶקַלע, ִמַּסִּכין, ִמִּצָּפְרַנִים.

,ִמן ַהּׂשֹוֵרף, ִמן ַהחֹוֵת ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש

ִמן ַהָּסמּו ְּכמֹו ָעָפר ּוְכמֹו ָשַׁמִים,

ִׁמן ַהּדֹוֵמם, ִמן ַהְמַחֶּכה ְוַהּמֹוֵש

ְוַהֵּמִמית ְּכֵמי־ְבֵאר ְוֵאׁש־ִּכיַרִים.

,ְׂשַער־ֹראֵׁש ,ִׁשְמִרי ּוִביָנֵת ַנְפֵׁש

.ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש עֹוֵר

 

ָהִעיר ָחְׁשָכה. ֵאין ִאיׁש יֹוֵדע ַמה ֶּזה ָעם.

ֵאין ַעם יֹוֵדע ַמה ֶּזה ִאיׁש ּוָמה ִאָּׁשה.

ַא ַּבחּוצֹות, ַא ַּבחּוצֹות ְּבֶעֶרב ַחם,

ְּבֶעֶרב ַחם ַהָּׁשט ִּכְצֹחק ְוִכְלִחיָׁשה,

ָרִצים ַעל ְׁשַּתִים ַהָּׁשַמִים ְוַהָּים

ְוַהְּׁשִקיָעה ֶשִּנְפְרָדה ִמן ָהעֹוָלם

ְוַהְּדָגִלים ְוַהָּׂשָפה ַהֲחָדָׁשה

ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים, ֵייָנם, ַלְחָמם.

ֶזה ֶעֶרב ַקִיץ ִלְכאֹוָרה, ֶזה ִלְכאֹוָרה

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ טֹוב, ָידּוַע ְוָיָׁשן,

ֶׁשָּבא ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, א ְלמֹוָרא

ְוא ְלַרַחׁש ֲחָׁשדֹות ּוְדַבר ָאָׁשם,

ֶׁשָּבא ִעם ֵריַח ַּתְבִׁשיִלים ְוִעם ְמנֹוָרה

ֲאֶׁשר ָּתִאיר ַעד ִאם ָננּוַח ְוִניָׁשן.

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ָוטֹוב הּוא ִלְכאֹוָרה,

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ֶׁשָּבא א ְלמֹוָרא.

ַעל ְּפֵני ָהְרחֹוב, ֲאֶׁשר ִהְדִליק ֶאת ַהְּצָלִלים,

ַעְכָׁשו ַחְׁשרֹות ַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ָעפֹות,

ֲאָבל ַּבֹחֶרף ִמּקֹוָלן ֵּבין ֶהָעִלים

ָּכל ַהְּׂשֵדרֹות ָּבִעיר צֹוְוחֹות ִּכְמֹטָרפֹות.

ַעְכָׁשו ׁשֹוְתקֹות ֵהן, ִּכי ִצּפֹור ֵאין ֵּבין ָעִלים.

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְוֶגָחִלים.

 

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ֶׁשל אֹוִתּיֹות.

מּוָאר ְׁשָלִטים ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְוֶׁשל ִמִּלים.

ֵמֲאחֹוֵרי מֹוטֹות ַּבְרֶזל ְוָחִבּיֹות

נֹוֵׁשם ַהָּים, ָּגדֹול ָוָזר ְּכֵבית־חֹוִלים.

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְואֹוִתּיֹות.

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ִמִּלים ְוֶגָחִלים.

 

,ָהֲעֵיָפה, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ָיְפֵי עֹוֵר ,ְׂשַער ֹראֵׁש

.ַהּטֹוב, ַאְּמִציהּו ְבָיַדִי ִׁשְמִרי ִלֵּב

 

ִהֵּנה ָהרּוַח ָיד ׁשֹוַלַחת ּוְבִלי ַרַחׁש

ִּפְתֹאם ַחּלֹון ְלַאט ִנְפָּתח ַּבֲחֵׁשָכה.

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת צֹוֶחֶקת ְּכמֹו ַּפַחד,

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת קֹוֵפאת ְּכמֹו ִׂשְמָחה?

ִאְמִרי ַמּדּוַע ָהעֹוָלם ֹּכה ָזר ֲעַדִין

ְוֵאׁש ָוַמִים ַמִּביִטים ּבֹו ִמָּכל ַצד?

ִאְמִרי ַמּדּוַע ּבֹו ְמַפְרְּפִרים ַחַּיִי

ְּכמֹו ִצּפֹור ְמֹבָהָלה ְבתֹו ַּכף־ָיד?

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת ָמעּוף ְוַרַעד ָרב

ְּכמֹו ִצּפֹור ַּבֶחֶדר ְּבַחְּפָׂשּה ֶאְׁשָנב?

ָמר / נתן אלתרמן יר ִמׁשְ ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ִלֵּב ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש,ׁשִ

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי

,ׁשֹוֵכן ְוהּוא ִדְבֵׁש אּוַלי ָהֹאֶׁשר ָּב

,ְוִדְמעֹוַתִי ֶהָחם ִּכְדֵמי ִלֵּב ִּדְבֵׁש

--ֶהָחם ְוַהָּכֵבד ְוֶהָחֵׁש ִּדְבֵׁש

ָהֶעֶרב ָּבא. ָיֶפה ִמֶּמּנּו ֵאין ֵּביְנַתִים.

ָהֶעֶרב ָּבא. הּוא ְכָבר ֶהֱחִליף ֶאת ַהָּׁשַמִים.

 

ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ֲהא טֹובֹות צֹוֵפן ָהֶעֶרב

.ְוַרק עֹוד ֵאין ָלַדַעת ְּבַיד ִמי ְוֵאי

ֲהא ָהרּוַח, ֶׁשֵאיֶנָּנה ְמַדֶּבֶרת,

.א ְלִחָּנם ַרּכֹות נֹוַגַעת ִּבְכֵתֵפ

ְּבאֹור ָיֵרַח ְוַחְׁשַמל ָהִעיר מּוֶאֶרת.

.ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי
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ַהִּגיִדי ָלָּמה ְוֶאל ִמי ְּבִלי קֹול ּבֹוָכה ַאְּת?

ִאְמִרי ִמַּנִין ָל, ְּפַתָּיה ַמֲאִמיָנה,

ֶׁשַהַחִּיים נֹוְצרּו א ְלַלְּמֵדנּו ַדַעת,

ִּכי ִאם נֹוְצרּו ְּכֵדי ִלֹּטל ֶאת ַהִּביָנה?

ִאְמִרי, ֵּכיַצד? ַמּדּוַע? ִמי ָאַמר ָל ֹזאת?

ִאְמִרי, ִמַּנִין? ִמי ִגָּלה ָל ֶאת ַהּסֹוד?

  

ַהַּסָּכנֹות ַרּבֹות ּוִמְסָּפָרן ֵמָאה

ְוֵהן רֹוְבצֹות אּוַלי ְּבַמְעָּגל אֹוֵרב

ַא א אֹוָתן, ַא א אֹוָתן ַאְּת ְיֵרָאה,

ַרק ֶאת ַנְפֵׁש ַהְמֹאָהָבה ְוַהְּמֵלָאה,

ַהִּמְתַחְלֶחֶלת ְלקֹול ַצַעד ִמְתָקֵרב,

אֹוָתּה ָיֵראת, ֶאת ָהַרָּכה, ֶאת ַהֵּשָֹיה,

ֶאת ָהָרָעה, ֶאת ָהרֹוֶחֶצת ִּבְדֵמי ֵלב.

 ,ִׁשְׁמִרי, ִשְׁמִרי ַנְפֵש ֹּכֵח ,ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש

,ִשְׁמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִשְׁמִרי ַחַּיִי

,ִמִּקיר נֹוֵפל, ִמַּגג ִנְדָלק, ִמֵּצל ָחֵׁש

ֵמֶאֶבן ֶקַלע, ִמַּסִּכין, ִמִּצָּפְרַנִים.

,ִמן ַהּׂשֹוֵרף, ִמן ַהחֹוֵת ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש

ִמן ַהָּסמּו ְּכמֹו ָעָפר ּוְכמֹו ָשַׁמִים,

ִׁמן ַהּדֹוֵמם, ִמן ַהְמַחֶּכה ְוַהּמֹוֵש

ְוַהֵּמִמית ְּכֵמי־ְבֵאר ְוֵאׁש־ִּכיַרִים.

,ְׂשַער־ֹראֵׁש ,ִׁשְמִרי ּוִביָנֵת ַנְפֵׁש

.ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש עֹוֵר

 

ָהִעיר ָחְׁשָכה. ֵאין ִאיׁש יֹוֵדע ַמה ֶּזה ָעם.

ֵאין ַעם יֹוֵדע ַמה ֶּזה ִאיׁש ּוָמה ִאָּׁשה.

ַא ַּבחּוצֹות, ַא ַּבחּוצֹות ְּבֶעֶרב ַחם,

ְּבֶעֶרב ַחם ַהָּׁשט ִּכְצֹחק ְוִכְלִחיָׁשה,

ָרִצים ַעל ְׁשַּתִים ַהָּׁשַמִים ְוַהָּים

ְוַהְּׁשִקיָעה ֶשִּנְפְרָדה ִמן ָהעֹוָלם

ְוַהְּדָגִלים ְוַהָּׂשָפה ַהֲחָדָׁשה

ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים, ֵייָנם, ַלְחָמם.

ֶזה ֶעֶרב ַקִיץ ִלְכאֹוָרה, ֶזה ִלְכאֹוָרה

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ טֹוב, ָידּוַע ְוָיָׁשן,

ֶׁשָּבא ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, א ְלמֹוָרא

ְוא ְלַרַחׁש ֲחָׁשדֹות ּוְדַבר ָאָׁשם,

ֶׁשָּבא ִעם ֵריַח ַּתְבִׁשיִלים ְוִעם ְמנֹוָרה

ֲאֶׁשר ָּתִאיר ַעד ִאם ָננּוַח ְוִניָׁשן.

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ָוטֹוב הּוא ִלְכאֹוָרה,

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ֶׁשָּבא א ְלמֹוָרא.

ַעל ְּפֵני ָהְרחֹוב, ֲאֶׁשר ִהְדִליק ֶאת ַהְּצָלִלים,

ַעְכָׁשו ַחְׁשרֹות ַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ָעפֹות,

ֲאָבל ַּבֹחֶרף ִמּקֹוָלן ֵּבין ֶהָעִלים

ָּכל ַהְּׂשֵדרֹות ָּבִעיר צֹוְוחֹות ִּכְמֹטָרפֹות.

ַעְכָׁשו ׁשֹוְתקֹות ֵהן, ִּכי ִצּפֹור ֵאין ֵּבין ָעִלים.

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְוֶגָחִלים.

 

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ֶׁשל אֹוִתּיֹות.

מּוָאר ְׁשָלִטים ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְוֶׁשל ִמִּלים.

ֵמֲאחֹוֵרי מֹוטֹות ַּבְרֶזל ְוָחִבּיֹות

נֹוֵׁשם ַהָּים, ָּגדֹול ָוָזר ְּכֵבית־חֹוִלים.

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְואֹוִתּיֹות.

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ִמִּלים ְוֶגָחִלים.

 

,ָהֲעֵיָפה, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ָיְפֵי עֹוֵר ,ְׂשַער ֹראֵׁש

.ַהּטֹוב, ַאְּמִציהּו ְבָיַדִי ִׁשְמִרי ִלֵּב

 

ִהֵּנה ָהרּוַח ָיד ׁשֹוַלַחת ּוְבִלי ַרַחׁש

ִּפְתֹאם ַחּלֹון ְלַאט ִנְפָּתח ַּבֲחֵׁשָכה.

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת צֹוֶחֶקת ְּכמֹו ַּפַחד,

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת קֹוֵפאת ְּכמֹו ִׂשְמָחה?

ִאְמִרי ַמּדּוַע ָהעֹוָלם ֹּכה ָזר ֲעַדִין

ְוֵאׁש ָוַמִים ַמִּביִטים ּבֹו ִמָּכל ַצד?

ִאְמִרי ַמּדּוַע ּבֹו ְמַפְרְּפִרים ַחַּיִי

ְּכמֹו ִצּפֹור ְמֹבָהָלה ְבתֹו ַּכף־ָיד?

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת ָמעּוף ְוַרַעד ָרב

ְּכמֹו ִצּפֹור ַּבֶחֶדר ְּבַחְּפָׂשּה ֶאְׁשָנב?

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִלֵּב ,ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי

,ׁשֹוֵכן ְוהּוא ִדְבֵׁש אּוַלי ָהֹאֶׁשר ָּב

,ְוִדְמעֹוַתִי ֶהָחם ִּכְדֵמי ִלֵּב ִּדְבֵׁש

--ֶהָחם ְוַהָּכֵבד ְוֶהָחֵׁש ִּדְבֵׁש

ָהֶעֶרב ָּבא. ָיֶפה ִמֶּמּנּו ֵאין ֵּביְנַתִים.

ָהֶעֶרב ָּבא. הּוא ְכָבר ֶהֱחִליף ֶאת ַהָּׁשַמִים.

 

ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ֲהא טֹובֹות צֹוֵפן ָהֶעֶרב

.ְוַרק עֹוד ֵאין ָלַדַעת ְּבַיד ִמי ְוֵאי

ֲהא ָהרּוַח, ֶׁשֵאיֶנָּנה ְמַדֶּבֶרת,

.א ְלִחָּנם ַרּכֹות נֹוַגַעת ִּבְכֵתֵפ

ְּבאֹור ָיֵרַח ְוַחְׁשַמל ָהִעיר מּוֶאֶרת.

.ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי

בשיר זה האב חרד לגורלה של בתו, ולכן הוא מנסה להראות לה את החיים גם מנקודת מבט אופטימית.

הסבר והדגם קביעה זו.


