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שירת לאה גולדברג (  

הפרק הראשון )רומאן ונובלה —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   )1( הוראות מיוחדות:  ד. 
שבחרת להשיב עליה.    

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

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    
אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )3(   

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )4(   

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — רומאן ונובלה

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על אחת מן השאלות 4-1   )32 נקודות(.

שים לב: על שאלות 2-1 תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה 3.

באמצעות תיאור חייהם האישיים של בני אדם, המתרחשים בזמן ובמקום מסוימים,    .1 

יצירות ספרות מעלות שאלות על חיי האדם בכלל )למשל שאלות של זהות, שאלות של ערכים 

ושל מוסר(.  

הסבר והדגם קביעה זו. בסס את דבריך על עלילת הרומאן או הנובלה שלמדת, על הדמויות ועל   

היחסים ביניהן.

תאר שניים מן האירועים המרכזיים ברומאן או בנובלה שלמדת, וכתוב באיזה שלב בעלילה א.   .2

אירועים אלה מתרחשים. כיצד אירועים אלה משפיעים על המשך העלילה? נמק והדגם את      

דבריך.         )20 נקודות(  

כיצד בא ליד ביטוי באחד מן האירועים שכתבת עליהם בסעיף א קונפליקט מרכזי או בעיה  ב. 

 העולים ביצירה? 

הסבר והדגם את דבריך.       )12 נקודות(

שים לב: על שאלה 3 תוכל לענות רק על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך.   .3

סיפור פשוט, עיר קסומה, ספר הדקדוק הפנימי, מר מאני, מקדמות, שירה, חיי נישואים,   

התגנבות יחידים, זיכרון דברים, והיום איננו כלה, החטא ועונשו, מאדאם בובארי, אנה קארנינה, 

המשפט, האמן ומרגריטה, אל המגדלור, בית בודנברוק, מאה שנים של בדידות, הקול והזעם, 

אור באוגוסט, הדבר 

הסבר כיצד המשפחה או היעדר המשפחה משפיעים על ההתנהגות של הדמות המרכזית, על מצבה   

הנפשי ועל גורלה. בסס את דבריך על שתי דוגמאות מן הרומאן.

/המשך בעמוד 3/
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אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי  .4

מה הם הערכים המוצגים ברומאן באמצעות נקודת המבט של סקאוט? הסבר כיצד הערכים האלה 

באים לידי ביטוי בשניים מן האירועים ברומאן. 

מהי הביקורת המשתמעת מתיאור אירועים אלה? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני — סיפור קצר

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 9-5 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

ִיף"( סיפורים מאת עגנון )בלי הסיפור "הּסַ

בסיפורים רבים מאת עגנון מתואר פגם באופי של הדמות המרכזית ו/או מכשול בחייה.    .5

תאר את הפגם באופי של הדמות המרכזית ביצירה מאת עגנון שלמדת, ו/או את המכשול  א. 

בחייה.       )7 נקודות(

הסבר אם הדמות המרכזית מודעת לפגם או למכשול בחייה בשלבים שונים ביצירה,  ב. 

וכיצד היא מתמודדת עם פגם או מכשול זה. הדגם את דבריך.        )10 נקודות(  

סיפורים עבריים )בלי סיפורי עגנון(, סיפורים מתורגמים )בלי הסיפור "רעידת אדמה בצ'ילה"(

תאר קשרים בין הדמות המרכזית בסיפור שלמדת ובין דמות אחרת )או בין דמויות אחרות   .6

בסיפור(, והסבר את תרומתם להבנת משמעות הסיפור.

 

ִיף / ש"י עגנון ַהּסַ

ִיף מעידות על הלך הרוח של המספר. העבודה בגן וקבורת הַסּ  .7

הסבר והדגם קביעה זו.

ִיף בגן, והסבר את תרומתן לבניית משמעות הסיפור. תאר את התוצאות של קבורת הּסַ

רעידת אדמה בצ'ילה / היינריך פון קלייסט

הסבר והדגם כיצד באים לידי ביטוי בסיפור זה גילויים של רוע ואכזריות מצד אחד וגילויים של   .8

הקרבה ואצילות נפש מצד אחר.

מהי התרומה של גילויים אלה לבניית משמעות הנובלה? נמק והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 5/
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סיפור שלא נלמד  .9

לפניך שני סיפורים קצרצרים מאת אלכס אפשטיין,* קרא אותם וענה על שני הסעיפים א-ב 

שאחריהם.

מפתח נוסף

לאיש אחד היה סוד: הוא היה משכפל את המפתח לדירתו. לפחות פעם בשבוע. בגיל חמישים כבר   

היו לו מאות מפתחות. הוא החביא אותם בספרים, במעילים, במקפיא. בחלומותיו אף בלע אחדים 

מהם. בוקר אחד, כשיצא לחנות השכפול, פגש בחדר המדרגות את השכנה ממול. היא סיפרה 

תּה, ושאלה אם יהיה מוכן להשקות את הצמחים שלה. הוא כל כך  שהיא נוסעת לקנדה, לבקר את ּבִ

הופתע שמיד ענה, "בשום פנים ואופן לא! כלומר, בשמחה". היא הבטיחה לעבור בערב ולתת לו את 

המפתח הרזרבי לדירתה. וכך היה. באותו לילה, במיטתו, מאושר כמו בפעם הראשונה, הוא הניח 

את המפתח שלה על הכרית השנייה.

אושר מסוים

זו אגדה קצרצרה על זוג אחד שהכרתי. הם כה התרחקו זה מזה, עד שערב אחד, רק כדי להגיע   

מהסלון לחדר השינה, היא הפעילה אפליקציית ניווט. ובפעם אחרת הם התכתבו באתר היכרויות 

וקבעו להיפגש בחצות, במרפסת. וכבר קרה שנתקלו זה בזו לפנות בוקר, בחדר הילדים, ועמדו שם 

ביחד כמה רגעים, בלי סיבה מיוחדת, מחזיקים ידיים.

הסבר כיצד הניכור והבדידות של הדמויות המרכזיות בסיפור "מפתח נוסף" ובסיפור "אושר  א. 

 מסוים" מעוצבים בכל אחד מן הסיפורים.         

)11 נקודות(

האם לדעתך בסיפורים יש תקווה להפגת הניכור והבדידות? הסבר והדגם את דבריך.  ב. 

בתשובתך התייחס גם לשמותיהם של הסיפורים.         )6 נקודות(

אלכס אפשטיין – סופר ישראלי, יליד ברית המועצות, 1971. זוכה פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים   *
)2003 ו־ 2016(. מספריו: אהובתו של מטפס ההרים )1999(, לקסם הבא אזדקק לכנפיים )2012(,   

יד ראשונה מסופר )2014(.  

/המשך בעמוד 6/
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פרק שלישי — דרמה

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 13-10  )34 נקודות(. 

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"; טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", 

"מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"

מתח וחשש מפני הצפוי לקרות בונים את חוויית הקריאה בטרגדיות רבות.  .10

הסבר והדגם קביעה זו על פי הטרגדיה שלמדת, וכתוב אילו רגשות מעורר בקוראים סיום

הטרגדיה.

מצב של קלקול ושיבוש הסדר התקין ומאמצי תיקון והשבת הסדר על כנו הם שלבים בעלילת   .11

הטרגדיה.

תאר שלבים אלה בעלילת הטרגדיה שלמדת, והסבר את תוצאותיהם.  

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

במחזות מודרניים רבים הדמות המרכזית סובלת מבדידות, אף על פי שהיא שייכת למערכת   .12

משפחתית או חברתית.

תאר את הסיבות לבדידות של דמות מרכזית במחזה המודרני שלמדת, והסבר כיצד היא 

מתמודדת עם בדידותה.

13.  רגשות עזים כמו אהבה, שנאה, קנאה ונקמה מניעים את העלילה של מחזות רבים.

מהו הרגש )או הרגשות( המניע את המחזה המודרני שלמדת?   

הסבר והדגם את דבריך על פי שתי סצנות מן המחזה.

 

/המשך בעמוד 7/
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פרק רביעי — שירה 
)שירת ביאליק, שירת אורי צבי גרינברג, שירת ימי הביניים, שירת לאה גולדברג(

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 27-14:

על שאלה אחת משירת ביאליק או על שאלה אחת משירת אורי צבי גרינברג 

)שאלות 20-14(,

ועל שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת לאה גולדברג  )שאלות 27-21( 

)לכל שאלה — 17 נקודות(.

ענה על אחת מן השאלות 20-14.

שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

לֹא ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן־ַהֶהְפֵקר / חיים נחמן ביאליק

ֿ

 תאר את מוטיב הלב בשיר, והסבר את התרומה של מוטיב זה לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 8/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .15

ַרח / חיים נחמן ביאליק חֹוֶזה, ֵלְך ּבְ

האם לדעתך שיר זה הוא שיר מחאה? הסבר והדגם את דבריך.         )12 נקודות( א. 

האם לדעתך היחסים המתוארים בשיר בין הדובר ובין החברה יכולים להיות רלוונטיים גם  ב. 

ליחסים בין מנהיג ובין ציבור בימינו? נמק והדגם את דבריך.         )5 נקודות(

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

ְלָאְך / חיים נחמן ביאליק ַאל ַהַמּ ְוִאם ־ ִיׁשְ

תאר את עולמו הפנימי של המשורר על פי בית 4 ועל פי בית 5 בשיר.

הסבר שניים מן האמצעים הרטוריים שבאמצעותם עולם זה מעוצב בשיר.

/המשך בעמוד 10/
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שירת אורי צבי גרינברג

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

יר / אורי צבי גרינברג יר ֵנס ַהׁשִּ ׁשִ

כיצד באות לידי ביטוי בשיר כולו "פתיחת השער והפשלת הווילון" )בית ראשון(? הסבר והדגם את   

דבריך.

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

ַחל / אורי צבי גרינברג י ְוַהַנּ יר ִאִמּ ׁשִ

הצבעים הם מוטיב מרכזי בשיר זה.

תאר כיצד בא לידי ביטוי מוטיב זה בשיר, והסבר את תרומת המוטיב לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 12/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ה ַאֲחרֹוָנה / אורי צבי גרינברג ִפּלָ ּתְ

הסבר מהי הבקשה שהדובר בשיר מבקש מן האל, והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 13/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .20

ִביא / אורי צבי גרינברג הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ

הסבר והדגם כיצד ֵאֶבל ואובדן באים לידי ביטוי בשיר זה.  

בית 7

בית 8

בית 9

בית 10

בית 11

בית 12

בית 6

בית 5

בית 4

בית 3

בית 2

בית 1

/המשך בעמוד 14/
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ענה על אחת מן השאלות 27-21.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א- ב שאחריו.  .21

ָנה ְבֵחיק ַיְלדּות / יהודה הלוי ְיׁשֵ

בכל בתי השיר מופיעים פעלים בלשון ציווי )דעי, קומי, צאי וכדומה(. א. 

הסבר את התפקיד של פועלי הציווי בשיר ואת תרומתם לבניית משמעותו.         )11 נקודות(

הסבר והדגם על פי השיר שניים מן המושגים האלה: צימוד, שיבוץ, רשות לנשמת.  ב. 

)6 נקודות(

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .22

ִחי ָלֵאל / שלמה אבן־גבירול ׁשְ

פרש את שני בתי הסיום בשיר, והסבר את הקשר שלהם לבתים 5-3.         )11 נקודות( א. 

הסבר והדגם על פי השיר שניים מן המושגים האלה: צימוד, שיבוץ, רשות לנשמת. ב. 

)6 נקודות(  

5
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .23

ֶטֶרם ֱהיֹוִתי / שלמה אבן־גבירול

בשיר זה מתוארים שלבים ביצירת האדם.  

הצג את השלבים האלה, והסבר את תפיסת העולם העולה מתיאור זה.  

/המשך בעמוד 16/
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שירת לאה גולדברג

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .24

ְסִליָחה ּוְבֶחֶסד / לאה גולדברג ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִבּ

ּופְשּוִטים הַּדְבְרִים וְחַּיִים, ּומָֻּתר ּבָם לְּנְּגֹועַ ]...[

כיצד משאלת לב זו באה לידי ביטוי בשיר?

בתשובתך הסבר גם שניים מן האמצעים הרטוריים המסייעים להביע משאלה זו.

/המשך בעמוד 17/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ז, מס' 8281 - 17 -

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .25

אֶֹרן / לאה גולדברג

בשיר מוצגים הקשיים של המשוררת בעקבות ההגירה לארץ. 

על פי השיר, תאר קשיים אלה, והסבר את הפתרון שמצאה המשוררת לקשיי ההגירה שלה.

/המשך בעמוד 18/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .26

ְדבֹוָרה / לאה גולדברג לּות ּבִ ּכְ ִהְסּתַ

באמצעות ההסתכלות בדבורה המשוררת מבקשת לתאר מציאות מורכבת ורבת פנים.

הסבר והדגם קביעה זו על פי שלושת בתי השיר .

/המשך בעמוד 19/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

יק" מאת לאה גולדברג  ֶפר ַעּתִ יֵרי ַאֲהָבה ִמּסֵ לפניך סונט ב, מתוך מחזור הסונטים "ׁשִ  .27 

יֵנינּו ֶאָלא ֹזַהר"(, קרא אותו וענה על השאלה שאחריו. )המתחיל במילים "ְולֹא ָהָיה ּבֵ

פרש את הבית השני בשיר, והסבר את תפקידו בבניית משמעות השיר.


