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 רשימת יצירות  . 2

 ד. הוראות מיוחדות:  

 . יש לרשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרתם להשיב עליה. 1
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 .. יש לשים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק4

 

 

 

 

 

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

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

 !בהצלחה

 



 פרק ראשון

 רהסיפור הקצ

 

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

 ת.תשובואין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה 

 .אפשר לענות גם על פי הסיפור "צלליות" מאת אמיר גוטפרוינד 3– 1שימו לב: בשאלות 

 

חברה הסובבת אותן.  תופעות בביקורת על הדמויות המרכזיות או על    ישבסיפורים קצרים רבים   .1

והסביר שלמדתם,  קצר  בסיפור  הביקורת  את  את   והציגו  הדגימו  בסיפור.  מעוצבת  היא  כיצד 

 דבריכם.

 

את    ו ריאת הופעותיו בסיפור, והסב  ו, תארםמרכזי מסיפור קצר שלמדתבסמל    אובמוטיב    ובחר .2

 .תרומתו לבניית משמעות הסיפור

 
 

או   .3 במהלכו  תארו את סיומו של הסיפור הקצר שלמדתם. האם סיומו פותר את הבעיות שעלו 

 את תשובתכם.והדגימו הסבירו  שאינו פותר אותן? 

 

 "צלליות" מאת אמיר גוטפרוינד  .4

תגובות שונות של הסובבים אותו    שתי , והסבירו  במהלך הסיפורעבר  הדוד נתן  ש  שינוי תארו את ה

 לשינוי שעבר. 

  



 רומאן ונובלה  - פרק שני
 

 ( נקודות  33 1/3)לכל שאלה  5-7 מן השאלות  אחתאם בחרתם בפרק זה, ענו על 

 " מאת ג'ורג' אורוול 1984"  רומאןאפשר לענות גם על פי ה 6-5שימו לב: בשאלות 

או הנובלה שלמדתם, וכתבו אם לדעתכם סיום זה נחשב ל"סוף    תארו את הסיום של הרומאן .5

 טוב". הסבירו את דבריכם. 

 

שלמדתם   שתיתארו   .6 בנובלה  או  ברומאן  משנה  תרומתן  הסבירו  ו  ,דמויות     דמות הלעיצוב  את 

  . הדגימו את דבריכם. המרכזית ביצירה

 

 / ג'ורג' אורוול 1984 .7

 : ב-אהסעיפים  שניענו על 

תפתחות  מפגש( שיש לה השפעה בולטת על ה,  התרחשות )כגון אירוע, מעשהבקצרה  תארו   .א

 נקודות(  13  1/3)  ."1984"עלילה או על הדמויות ברומאן 

 ברומאן?   דמויותמן המשפיעה על העלילה או על אחת  שתיארתם בסעיף א  התרחשות  הכיצד   .ב

 נקודות(  20)הסבירו והדגימו את דבריכם.  

 

  



 דרמה  -  פרק שלישי

 נקודות(  33 1/3)לכל שאלה  11-8אחת מן השאלות אם בחרתם בפרק זה, ענו על 

 

 טרגדיה של סופוקלס או שיקספיר

 את השגרה.   מביש השובראחד מן המאפיינים של הטרגדיה  הוא מעשה  .8

 ? הסבירו והדגימו את תפקידו בעלילת הטרגדיה. טרגדיה שלמדתםהמביש בשה עמ המהו 

 

המערכות בטרגדיה שלמדתם, תארו אותה והסבירו את תפקידה בעיצוב הדמויות  בחרו באחת מן   .9

 המרכזיות במחזה. 

 

 מחזה מודרני 

הנושא המרכזי במחזה המודרני שלמדתם?   .10 לידי  והדגימו  הסבירו  מהו  בא  נושא המחזה  כיצד 

המחזה, תפאורה, אביזרי במה, דיאלוג מרכזי, מונולוג    שם:  אלהמן האמצעים ה  שנייםביטוי ב

 מרכזי. הדגימו את דבריכם. 

 

האם הדמות המרכזית במחזה שלמדתם עוברת שינוי במהלך עלילת המחזה או שהיא מקובעת   .11

 )אינה משתנה( לאורך המחזה? נמקו והדגימו את דבריכם.

 

  



 פרק רביעי )שירה( 

 ביאליק, שירת גולדברג, שירת רחל שירת ימי הביניים, שירת 

 נקודות(  16  2/3. לכל שאלה 25-12 אם בחרתם בפרק זה, ענו על שתיים מן השאלות

 

 שירת ימי הביניים 

 . קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו .12

 

 לבי במזרח / ר' יהודה הלוי 

 ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶשר ֹאַכל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב ִלִבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְבסֹוף ַמֲעָרב / ֵאיְך 

 ֵאיָכה ֲאַשֵלם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי, ְבעֹוד / ִצּיֹון ְבֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאִני ְבֶכֶבל ֲעָרב 

 ֵיַקל ְבֵעיַני ֲעֹזב ָכל טּוב ְסָפַרד,  / ְכמֹו ֵיַקר ְבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדִביר ֶנֱחָרב. 

 

 לבניית משמעות השיר.  תרומתםאת והסבירו   ,שירבניגודים  שלושהו תאר

 

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

 

 יפה נוף / ר' יהודה הלוי 

 ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ֵתֵבל ִקְרָיה ְלֶמֶלְך ָרב. / ָלְך ִנְכְסָפה ַנְפִשי ִמַפֲאֵתי ַמְעָרב! 

 ֲהמֹון ַרֲחַמי ִנְכָמר ִכי ֶאְזְכָרה ֶקֶדם, / ְכבֹוֵדְך ֲאֶשר ָגָלה ְוָנֵוְך ֲאֶשר ָחָרב.

 ּוִמי ִיְתֵנִני ַעל ַכְנֵפי ְנָשִרים, ַעד / ֲאַרֶּוה ְבִדְמָעִתי ֲעָפֵרך ְוִיְתָעָרב!

 ָנָחש ָׂשָרף ְוַגם ַעְקָרב.  – ֲעֵדך ְדַרְשִתיְך, ְוִאם ַמְלֵכְך ֵאין ָבְך ְוִאם ִבְמקֹום / ֳצִרי ִגלְ 

 ֲאָבַנִיְך ֲאחֹוֵנן ְוֶאָשֵקם / ְוַטַעם ְרָגַבִיְך ְלִפי ִמְדַבש ֶיְעָרב! -ֲהלֹא ֶאת

 

כיצד בא לידי ביטוי בשיר זה הגעגוע של הדובר לציון? הסבירו והדגימו את דבריכם. בתשובתכם הציגו  

       ן. המבטא את הגעגוע לציו אחד אמצעי אומנותי 

         

 

 

 

 

 

 



 קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .14

 הבא מבול / ר' יהודה הלוי 

 ֲהָבא ַמבּול ְוָׂשם ֵתֵבל ֳחָרָבה / ְוֵאין ִלְראֹות ְפֵני ֶאֶרץ ֲחֵרָבה 

 ְוֵאין ָאָדם ְוֵאין ַחָּיה ְוֵאין עֹוף / ֲהָסף ַהֹכל ְוָשְכנּו ַמֲעֵצָבה 

 ּוִבְראֹות ַהר ְושּוָחה ִלי ְמנּוָחה / ְוֶאֶרץ ָהֲעָרָבה ִלי ֲעֵרָבה 

 ְוַאְשִגיַח ְלָכל ֵעֶבר ְוֵאין ֹכל / ֲאָבל ַמִים ְוָשַמִים ְוֵתָבה 

 ֶאְחֹשב ִכי ְתהֹום ַיְחֹשב ְלֵׂשיָבה ְוִלְוָיָתן ְבַהְרִתיחֹו ְמצּוָלה / וְ 

 ְוֵלב ַהָּים ְיַכֵחש ָבֳאִנָּיה / ְכִאלּו ִהיא ְבַיד ַהָּים ְגֵנָבה 

 ְוָים ִיְזַעף ְוַנְפִשי ַתֲעֹלז, ִכי / ֱאֵלי ִמְקַדש ֱאֹלֶהיָה ְקֵרָבה. 

 

 והסבירו מה מחזק אותו בקשייו במהלך מסע זה.   ,הדובר  לתארו את המסע ש

    קשייו בשיר.את המסע ו המשקף את  אחד אומנותי בתשובתכם התייחסו לאמצעי 

 שירת חיים נחמן ביאליק 

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

 תחת כנפך / חיים נחמן ביאליק  ניהכניסי

 ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפְך, 
 ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות, 

 ִמְקַלט רֹאִשי, ִויִהי ֵחיֵקְך 
 ְתִפלֹוַתי ַהִנָדחֹות. -ַקן
 

 ַהְשָמשֹות, -ּוְבֵעת ַרֲחִמים, ֵבין
 ְשִחי ַוֲאַגל ָלְך סֹוד ִיּסּוָרי: 

 –  ְנעּוִרים אֹוְמִרים, ֵיש ָבעֹוָלם
 ֵהיָכן ְנעּוָרי? 

 
 ְועֹוד ָרז ֶאָחד ָלְך ֶאְתַוֶדה: 

 ַנְפִשי ִנְׂשְרָפה ְבַלֲהָבּה; 
 – ֵיש ָבעֹוָלם  ַאֲהָבה אֹוְמִרים,

 זֹאת ַאֲהָבה? -ַמה
 

 ַהכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי, 
 ַאְך ַגם הּוא ָעָבר; –ָהָיה ֲחלֹום 

 – ַעָתה ֵאין ִלי ְכלּום ָבעֹוָלם 
 ֵאין ִלי ָדָבר. 

 
 ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנֵפְך, 

 ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות, 
 ֹ  אִשי, ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט ר

 ְתִפלֹוַתי ַהִנָדחֹות. -ַקן
 

 

מדרכי העיצוב בשיר לביטוי רגשות   שתייםמה הם הרגשות של הדובר בשיר? הסבירו את התרומה של 

 אלה. 



 קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .16

 צפורת / חיים נחמן ביאליק 

 ָהעֹוָלם טֹוֵבַע ָבאֹור ּוַבִשיר,-ָכל
 ְשַעְרִתים ִמָּסִביב ִמְתַרֲחִשים,-אֹוְצרֹות ַחִּיים לֹא

 ּוַבִּמְשֹעל ַהִנְמָתח ֵבין ַיַער ָוִניר 
 ְשֵנינּו הֹוְלִכים ּוַמֲחִשים. 

 ָאנּו הֹוְלִכים ְוהֹוְלִכים, ִלְשִביֵלנּו ֵאין ֵקץ, 
 ֲאָפפּונּו ִשֳבִלים, ִכְתרּונּו ִצֳפרֹות,

 ֵעץ - ָזָהב ִיְפָגֵענּו ָכל-ּוַבֲחִניתֹות ֶשל
 ּוְבֶצֱאֵלי ַצָּמרֹות. 

 
 ַהְדמּות ְכרּוב ִאם ָעב ַקָלה ְברּום עֹוָלם ִרְפֵרָפה? 

 – ִהיא ִחיש ִהְפִליָגה ִלְמִדיַנת ַהָּים -ַאְך ַגם
 ִהְרהּוִרי ַהָטהֹור ָכמֹוָה ָוָרם-ְוֶאת

 ָפּה. ְכתֵ - ָנְׂשָאה ִעָּמּה ָלֶנַצח ַעל
 סֹוף,-ְושּוב ֹזַהר ָרִקיַע, ְושּוב ְתֵכֶלת ְבִלי

 ַאְת הֹוֶלֶכת ְברֹאש ַוֲאִני ָכרּוְך ַאֲחָרִיְך, 
 ּוְבָקמֹוָתיו ַהְמֵלאֹות ִהְׂשָתַרע ַהנֹוף, 

 ְוַהֹכל ָבִהיר בֹו ְכמֹו ְבֵעיָנִיְך. 
 

 ֶרַגע ֶאָחד ִלי ִנְדָמה: ַבַּיַער ַהָלז,
 ּוַמִשיב ִצָנתֹו ָעֵלינּו, ַהַּמֲאִפיל 

ָּמר ֵמָאז  ָגנּוז ַמְטמֹון ִמְסָתִרים, ַהְמשֻׁ
 – ּוֵמעֹוָלם ִלְשֵנינּו 

 ֶפה -ּוִמֶפה ֱאֵלי –ִפְתֹאם ָרֲחָפה ַהָקָמה 
 ְפֵני ָהאֹוְקָינֹוס. -ָעַבר ֶרֶטט ַקְרַנִים ַעל 
 ּוְבֶשַפע ָכֶזה, –הֹו, ִמי ִהְשִליג ָעֵלינּו 

 רֹות ְלָבנֹות? ֵחיל ִצפֳ 
 

 ְוִהֵנה ִנְקְלָעה ִצֹפֶרת ְכֶפַרח ִבְקֵצה
 ַהַּמְחֹגֶרת, -ְׂשַער ַמְחַלְפֵתְך ַהְמַפְזָזה ַעל 

 ָלּה, ּוְדֵמה -ּוְכמֹו ָרְמָזה ִלי: ָבחּור, קּום ְשָקה
 ֵאַלי ַהִצֹפֶרת! 

 ַהִהְרַגְשְת ַבִצֹפֶרת ָוִבי?   –אּוָלם ַאְת 
 ַנְפִשי ְנתּוָנה ַבְשִבי,-ַהִהְרַגְשְת, ִכי ַגם

 ּוְמַפְרֶפֶרת ּוְתלּוָאה, ּוְמַצָפה ִלישּוָעה 
 ְבַמְחַלְפֵתְך ַהְקלּוָעה? 

 
 – ּוְבֵעיַנִיְך שּוב ָאִציץ ַוֲאַבֵקש ָשם ְתשּוָבה 

 ּוְכַבְתִחָלה ֵהן ְצנּועֹות, ְשֵתי יֹוֵני ַהֵחן;
 ּוַמְחַלְפֵתְך ְמשּוָבה,  –ִניעּות ֵעיַנִיְך ִלי צְ -ַמה

 ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי: ֵהן! 
 ַמֲהִרי, ַמֲהִרי, ֲאחֹוִתי, ָנבֹוָאה ַהַּיֲעָרה, 

ַפת ֲאֵשָריו ָלְך ָכל  ַנְפִשי ָאִפיָקה, - ַתַחת חֻׁ
 ַאֲהָבִתי ַהְתלּוָיה ְבַׂשֲעָרה -ָכל-ְוֶאת

 ִבְנִשיָקה. ָנִמית ְשֵנינּו 
 
 

 פרשו את הבית האחרון בשיר, והסבירו את הקשר שלו לבתי השיר שלפניו. 

 



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

 

 עם דמדומי החמה / חיים נחמן ביאליק 

 גִשי -ַהַחלֹון ָנא- ִעם ִדְמדּוֵמי ַהַחָּמה ֶאל
 ְוָעַלי ִהְתַרָפִקי, 

 – רֹאִשי -ִלְפִתי ֵהיֵטב ַצָּואִרי, ִׂשיִמי רֹאֵשְך ַעל
 ְוֹכה ִעִּמי ִתְדָבִקי.

 
ָשִקים ּוְדֵבִקים, ֶאל  ַהֹזַהר ַהנֹוָרא -ּוְמחֻׁ

 דּוָמם ִנָשא ֵעיֵנינּו;
 ְפֵני ַיֵּמי ָהאֹוָרה -ְוִשַלְחנּו ַלָחְפִשי ַעל

 ִהְרהּוֵרי ִלֵבנּו. -ָכל
 

 ְוִהְתַנְשאּו ַלָּמרֹום ִביָעף שֹוֵקק ַכּיֹוִנים, 
 ּוַבֶּמְרָחק ַיְפִליגּו, יֹאֵבדּו; 

ְכֵסי ַאְרָגָמן, ִאֵּיי-ְוַעל  ֹזַהר ַאְדמֹוִנים,-ְפֵני רֻׁ
 ִביָעף דּוָמם ֵיֵרדּו. 

 
 ֵהם ָהִאִּיים ָהְרחֹוִקים, ָהעֹוָלמֹות ַהְגֹבִהים 

 זּו ַבֲחלֹומֹות ְרִאינּום;
 ַהָשָמִים,-ָעׂשּונּו ְלֵגִרים ַתַחת ָכל שֶ 

 ְלֵגיִהֹנם.  –ְוַחֵּיינּו 
 

 ַהָזָהב זּו ָצֵמאנּו ֲאֵליֶהם -ֵהָּמה ִאֵּיי
 ְכֶאל ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת; 

 כֹוְכֵבי ַהַלִיל ָרְמזּו ָלנּו ֲעֵליֶהם -ֶשָכל
 ְבאֹור ֶקֶרן רֹוֶעֶדת. 

 
 יתֵרַע ְוָעִמ -ַוֲעֵליֶהם ִנְשַאְרנּו ְבִלי
 ִכְשֵני ְפָרִחים ַבִצָּיה;

 ִכְשֵני ֹאְבִדים ַהְמַבְקִשים ֲאֵבָדה עֹוָלִמית 
 ְפֵני ֶאֶרץ ָנְכִרָּיה. -ַעל
 

 תמוז, תרס"ב 

 

 נרמז במהלך קריאת השיר.לדעתכם סיום זה והסבירו אם  ,תארו את סיום השיר

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 שירת לאה גולדברג 

 שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו. קראו את השיר  .18

 האמנם / לאה גולדברג 

ְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִבְסִליָחה ּוְבֶחֶסד  ,ַהאֻׁ
 ,ְוֵתְלִכי ַבָשֶדה, ְוֵתְלִכי בֹו ַכֵהֶלְך ַהָתם

 ,ַרְגֵלְך ִיָלֵטף ַבֲעֵלי ָהַאְסֶפֶסת-ּוַמֲחׂשֹוף ַכף 
 .ְמַתק ְדִקיָרָתםִשֳבִלים ִיְדְקרּוְך ְוִת -אֹו ִשְלֵפי

 אֹו ָמָטר ַיִשיֵגְך ַבֲעַדת ִטפֹוָתיו ַהדֹוֶפֶקת 
 .ַעל ְכֵתַפִיך, ָחֵזְך, ַצָּואֵרְך, ְורֹאֵשְך ַרֲעָנן
 ְוֵתְלִכי ַבָשֶדה ָהָרֹטב ְוִיְרַחב ָבך ַהֶשֶקט 

 .ָכאֹור ְבשּוֵלי ֶהָעָנן

 ,ם ְוָרֹגעַ ְוָנַשְמְת ֶאת ֵריחֹו ֶשל ַהֶתֶלם ָנשֹ 
 ,ְוָרִאית ֶאת ַהֶשֶמש ִבְרִאי ַהְשלּוִלית ַהָזֹהב
ָתר ָבם ִלְנֹגעַ   ,ּוְפשּוִטים ַהְדָבִרים ְוַחִּיים, ּומֻׁ

ָתר ֶלֱאֹהב ָתר, ּומֻׁ  .ּומֻׁ

 ַאְת ֵתְלִכי ַבָשֶדה. ְלַבֵדְך. לֹא ִנְצֶרֶבת ְבַלַהט 
 . ֵמֵאיָמה ּוִמָדםַהְשֵרפֹות, ַבְדָרִכים ֶשָּסְמרּו

 ֵלָבב שּוב ִתְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת  -ּוְבֹיֶשר
 .ְכַאַחד ַהְדָשִאים, ְכַאַחד ָהָאָדם

 
 

 ". ַהְשֵרפֹות, ַבְדָרִכים ֶשָּסְמרּו ֵמֵאיָמה ּוִמָדם בבית האחרון בשיר נזכרות "

 הסבירו את תרומת משפט זה לבניית משמעות השיר. 
 

 השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו. קראו את  .19

 / לאה גולדברג  ֹאֶרן
 

  ָכאן לֹא ֶאְשַמע ֶאת קֹול ַהקּוִקָּיה.
 ָכאן לֹא ַיְחבֹוש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ֶשֶלג,

 ֲאָבל ְבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶלה 
 ָכל ַיְלדּוִתי ֶשָקָמה ִלְתִחָּיה. 

 
   -  -  -ִצְלצּול ַהְּמָחִטים: ָהֹיה ָהָיה 

 ַהֶשֶלג, -ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב 
 ְלֶקַרח ְיַרְקַרק כֹוֵבל ַהֶפֶלג, 
 ִלְלשֹון ַהִשיר ְבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה. 

 
  – ַמָּסע יֹוְדעֹות -אּוַלי ַרק ִצֳפֵרי

  –ְכֶשֵהן ְתלּויֹות ֵבין ֶאֶרץ ְוָשַמִים 
 ַהּמֹוָלדֹות.ֶאת ֶזה ַהְכֵאב ֶשל ְשֵתי  

 
 ִאְתֶכם ֲאִני ִנְשַתְלִתי ַפֲעַמִים, 
 ִאְתֶכם ֲאִני ָצַמְחִתי, ֳאָרִנים, 
 ְוָשָרַשי ִבְשֵני נֹוִפים שֹוִנים. 

 
 ( 1955"שנתון דבר", תשט"ו )

 
 מהו "הכאב של שתי המולדות" על פי שיר זה? הסבירו והדגימו את דבריכם. 



 ", מאת לאה גולדברג.ְולא ָהָיה ֵביֵנינּו ֶאָלא ֹזַהר  המתחיל במילים "לפניכם שיר ללא שם  .20
 קראו את השיר, וענו על השאלה שאחריו. 

 ְולא ָהָיה ֵביֵנינּו ֶאָלא ֹזַהר 
 ָעָנו ֶשל ַהְשָכָמה ִבְרחֹוב ַכְפִרי 

 ְוִלְבלּובֹו ֶשל ַגן ְבֶטֶרם ְפִרי 
 ֶבן ִתְפַרְחתֹו ְיַפת־ַהֹתַאר. ֹלבְ 
 

 ּוַמה ְּמֹאד ָצַחְקָת ְבָאְמִרי 
 ַחר ֶהָעֹנג ַכֶּוֶרד שַ הַ  ִכי ֶאל

 ֶאְקַרב ְוֶאְקְטֶפנּו ְלַמְזֶכֶרת 
 ְוֶאְשְמֶרנּו ֵבין ַדֵפי ִסְפִרי. 

 
 ָנָׂשאָת, ֲהִתְזֹכר?   ָךֶאת ְזרֹועֲ 

 ַוֲהִנידֹוָת ַאט ֲעַנף ַתפּוַח, 
 ל רֹאִשי ָיַרד ָמָטר ָצֹחר. ְועַ 
 

 ַהְכָפר ֵנעֹור,  ָךבְ ֵמֲאחֹוֵרי גַ 
 —ַהַחלֹונֹות ִנְצַטְלְצלּו ִעם רּוַח  

ֹ וְ   א ָהָיה ֵביֵנינּו ֶאָלא אֹור.ל
 

 מדרכי העיצוב בשיר, והסבירו את תרומתן בעיצוב הקשר בין הדוברת לאהוב שלה. שתייםבחרו ב

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

ְכלּות ִבְדבֹוָרה  / לאה גולדברג ִהְסתַּ
 

 א
  

 – ְבִרבּוַע ַחלֹון מּוָאר
 ,ַעל ִשְמָשה, ִמַבחּוץ
 ְצָלִלית ֶשל ְדבֹוָרה 

 .ִכְמַעט ֵאין ִלְראֹות ֶאת ְכָנֶפיהָ 
  

 ,ֲהפּוָכה
 .גּוף ַצר

 – ֵשש ַרְגַלִים ַדקֹות
 ,ְבִגלּוי ֵעיֹרם

 ְבִאּיּום ְמֹכָער 
 .זֹוֶחֶלת ְדבֹוָרה

  
 ?ֵאיְך ַנְכִתיר אֹוָתּה ְבִדְבֵרי ִשיָרה

 ?ֵאיְך ָנִשיר ּוָמה
 :ָיבֹוא ֶיֶלד ָקָטן ְויֹאַמר

ָּמה  .ַהַּמְלָכה ֵעירֻׁ
  

 

 ב
   

 ,ַבֶשֶמש ִהיא ָהְיָתה ֲעֵלה ָזָהב נֹוֵפל
 ,ַבֶפַרח ִהיא ָהְיָתה ִטָפה ֶשל ְדַבש ָאֵפל

 – ְוֵאֶגל ַטל ִבְנִחיל ֶשל כֹוָכִבים
 .ּוֹפה ִהיא ֵצל

  
 ,ִמָלה ַאַחת ֶשל ִשיר ַבְנִחיל ַהְמַצְלֵצל

 ,ִנְמָרץ ְבתֹוְך ָשָרב ָעֵצלְבׂשֹוַרת ָרצֹון  
 – ְתנּוַעת ָהאֹור ְבֵאֶפר ִדְמדּוִמים 

 .ּוֹפה ִהיא ֵצל
  
  ג
  

 ?ִמִדְבֵשְך? ִמי ִיְזֹכר ֶאת ִדְבֵשְך
 .הּוא ָשם, ַהְרֵחק, ַבַכֶּוֶרת

 – ָכאן, ְבִשְמָשה מּוָאָרה, גּוֵפְך, רֹאֵשְך
 .אֹוִנים ֲעלּוָבה ְוִעֶּוֶרת-כֵֻׁלְך ֹעֶקץ, ִׂשְנָאה ֵאין

 .ַהַפַחד הֹוֵרג
 .ִהָשְמִרי ְלַנְפֵשְך

 
 

  . . הסבירו והדגימו קביעה זובשיר זה הדבורה מתוארת כדמות מורכבת



 שירת רחל 

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

 

 רק על עצמי / רחל 

 ַעְצִמי ְלַסֵפר ָיַדְעִתי ַרק ַעל 
 ַצר עֹוָלִמי ְכעֹוַלם ְנָמָלה, 
 ַגם ַמָשִאי ָעַמְסִתי ָכמֹוהָ 
 ַרב ְוָכֵבד ִמְכֵתִפי ַהַדָלה. 

 
 –ְכַדְרָכּה ֶאל ַצֶּמֶרת  –ַגם ֶאת ַדְרִכי 

 ֶדֶרך ַמְכאֹוב ְוֶדֶרְך ָעָמל, 
 ַיד ֲעָנִקים ְזדֹוָנה ּובֹוַטַחת,

 ַחת ָׂשָמה ְלַאל.ַיד ִמְתַבדַ 
 

 ָכל ָאְרחֹוַתי ִהִליז ְוִהְדִמיע 
 ַפַחד ָטִמיר ִמַּיד ֲעָנִקים. 

 ָלָּמה ְקָראֶתם ִלי, חֹוֵפי ַהֶפֶלא?
 ָלָמה ְכַזְבֶתם, אֹורֹות ְרחֹוִקים?

 
 ד' אדר תר"ץ 

 
 .שירבהנמלה  המטפורה של  הקשר בין שתי השורות המסיימות את השיר לבין  את הסבירו  

 

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

 פגישה חצי פגישה / רחל 

 ְפִגיָשה, ֲחִצי ְפִגיָשה, ַמָבט ֶאָחד ָמִהיר, 
 ֶזה ַדי… –ִקְטֵעי ִניִבים ְסתּוִמים 

 , ְושּוב ַהֹכל ִהְסִעיר ְושּוב ֵהִציף ַהֹכל
 ִמְשַבר ָהֹאֶשר ְוַהְדָוי. 

 
 – ָבִניִתי ִלי ָמֵגן  –ַאף ֶסֶכר ִשְכָחה 

 ִהֵנה ָהָיה ְכלֹא ָהָיה. 
 ְוַעל ִבְרַכי ֶאְכַרע ַעל ְׂשַפת ֲאַגם סֹוֵאן 

 ִלְשתֹות ִמֶּמנּו ִלְרָוָיה! 
 

 13.4.25אביב,  -תל

 
הסבירו והדגימו    ?להבנת הסיטואציה המוצגת בשיר  המקושרות לעולם המיםמלים של ה רומההת ימה

 את דבריכם. 

  



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

 

 מיכל / רחל 

 – – ָדִוד- ָשאּול ֶאת -ַוֶתֱאַהב ִמיַכל ַבת
 ַוִתֶבז לֹו ְבִלָבּה 

 )שמואל א‘, י"ח, כ’; שמואל ב‘, ו’, ט"ז( 
 

 ִמיַכל, ָאחֹות ְרחֹוָקה! לֹא ִנַתק חּוט ַהדֹורֹות, 
ֵלי ַהְזָמן,   לֹא ָשְלטּו ְבַכְרֵמְך ַהנּוֶגה ֲחרֻׁ
 ַעל ְכֹתֶנת ִמְשֵיְך לֹא ָדהּו ַפֵּסי ַאְרָגָמן 

 ְוִצְלצּול ֶאְצֲעדֹות ְזָהֵבְך עֹוד ָהֹאֶזן ִתְקֹלט. 
 

 ָנב,לֹא ַאַחת ְרִאיִתיְך ִנֶצֶבת ְלַיד ָהֶאְש 
 ְבֵעיֵנְך ַהָּיָפה ְמהּוִלים ָגֲאָוה ָוֹרְך;

 ִמיַכל, ָאחֹות ְרחֹוָקה, ֲאִני ֲעצּוָבה ָכמֹוְך, 
 ָכמֹוְך ְנדּונֹוִתי ָלבּוז ַלֲאֶשר ֹאַהב.

 

  ה אלה מסייעים להבנת הקשר בין הדוברת לדמותמשפטים כיצד  השיר מרובה במשפטי שלילה )לא...(. 
 הסבירו והדגימו את דבריכם.   מיכל?של 

 

 קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .25

 
 באחד גלגולי / רחל 

 ֶהָהִייִתי ַחָּיה ֵבין ַחּיֹות ַהָשֶדה 
 ְבָיִמים ְרחֹוִקים, ְבַאַחד ִגְלגּוַלי?

 ּוֵמָאז ִלי ִקְרַבת ָהָאחֹות ְלַחי 
 ְוֵאיַמת ָהָאָדם ָהרֹוֶדה? 

 
 ַהנֹוָצה ְוַחְסַרת ַהָּמֵגן ֲאֹפַרת 
 ִפְרְפָרה ִבי ִנְשַמת ִצפֹור?-גְֻׁלְגָלה 

 – ַמְנִגיָנה ַעְגמּוִמית, ַאֲהַבת ַהְדרֹור 
 ֵהן ִמֶּמָנה, ִמֶּמָנה ְשֵתיֶהן. 

 
 ָקדּום -ְואּוַלי ַבִגְלגּול ָהָרחֹוק

 ֲעָׂשִבים ְיַרְקַרק? - ָהִייִתי ִגְבעֹול
 ָדָמה ֶאְדַבק, אֲ -ְוָלֵכן ְבִאִּמי

 ּוְמנּוַחי ְבֵחיָקּה ַהָשחּום.
 

 שלהי קיץ, תרפ"ט 

 

 בשיר זה. את הקשר בין הדוברת לטבע והסבירו תארו 

 בהצלחה! 


