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

דרמה  פרק ראשון: 

סיפור קצר  פרק שני : 

רומאן ונובלה  פרק שלישי: 

שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת לאה גולדברג(  פרק רביעי: 

הפרק הראשון )דרמה — 32 נקודות( הוא חובה.

משלושת הפרקים: השני, השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות     

לפי ההוראות בכל פרק )לכל פרק — 34 נקודות(.  

מילון לפי בחירת הנבחן  )1( חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשימת יצירות  )2(   
      

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

אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )2(   

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )3(   

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    

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 – דרמה

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על אחת מן השאלות 4-1 )32 נקודות(.

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

"אותלו", "רומיאו ויוליה"

מעשים קיצוניים ולא מקובלים מאפיינים את ההתנהגות של הגיבור הטרגי.  .1

כיצד מעשים כאלה באים לידי ביטוי בהתנהגות של הגיבור )או הגיבורה( בטרגדיה הקלסית שלמדת?  

הסבר את תרומתם לבניית משמעות המחזה.     

מהו הנושא המרכזי )או הנושאים המרכזיים( בטרגדיה שלמדת?  .2

הצג שניים מן האמצעים הדרמטיים )למשל דיאלוגים, מונולוגים, ניגודים, סיבוך והתרה בעלילה( שבאמצעותם הנושא   

)או הנושאים( המרכזי מעוצב בטרגדיה.

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

הסבר והדגם מה מאפיין את מערכת היחסים בין בני המשפחה שבמרכז המחזה המודרני שלמדת.  .3

בתשובתך כתוב כיצד יחסים אלה משקפים את הערכים של החברה הסובבת את המשפחה.  

תפאורה, אביזרי במה וחפצים הם אמצעים המסייעים להדגיש את הרעיונות המרכזיים במחזה.  .4

בחר בשני אמצעים כאלה, והסבר את תרומתם לבניית המשמעות של המחזה המודרני שלמדת.  

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 8-5 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

שים לב: אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

ִיף" מאת שמואל יוסף עגנון או על פי הסיפור על שאלות 6-5 אין לענות על פי הסיפור "ַהּסַ  שים לב: 

"רעידת אדמה בצ'ילה" מאת היינריך פון קלייסט.  

לדעתך, האם הסיום של אחד מן הסיפורים הקצרים שלמדת הוא סיום מפתיע או סיום צפוי?   .5

הסבר והדגם את דבריך.  

חוסר תקשורת, חוסר כנות, הסתרה וניצול הם דרכי התנהגות הפוגעות במערכות יחסים.  .6

תאר דרך התנהגות כזאת )או דרכי התנהגות כאלה( בסיפור קצר שלמדת, והסבר את השפעתה על מערכת יחסים   

מרכזית בסיפור.

ִיף / שמואל יוסף עגנון ַהּסַ

במהלך הוויכוח בין המספר לַסִיף, המספר אומר: איש שלום אני.  .7

מה הם הקשיים שהַסִיף גורם למספר, המגדיר את עצמו "איש שלום", וכיצד הוא מתמודד עם קשיים אלה?    

הסבר והדגם את דבריך.

רעידת אדמה בצ'ילה / היינריך פון קלייסט

בסיפור "רעידת אדמה בצ'ילה" הרוע קיים במשפחה, בחברה ובכנסייה.  .8

הסבר והדגם כיצד רוע זה בא לידי ביטוי בעלילת הסיפור.  

/המשך בעמוד 4/
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פרק שלישי – רומאן ונובלה
אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 11-9 )34 נקודות(.

תאר את השאיפות והתקוות של דמות מרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת, והסבר אם היא מגשימה אותן.  .9

תאר את הרקע החברתי והתרבותי ברומאן או בנובלה שלמדת, והסבר את תרומתו לעיצוב הנושא המרכזי ביצירה.  .10

אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי  .11

ענה על שני הסעיפים א-ב.

סקאוט שואלת את אטיקוס מדוע הוא מגן על טום רובינסון אף על פי שהוא יודע שטום לא ינצח במשפט.    

על כך אטיקוס עונה: גם אם לא נצליח לנצח בקרב אפילו בעוד מאה שנה, זאת לא סיבה לא לנסות.

הסבר והדגם כיצד תשובתו של אטיקוס משקפת את דמותו, כפי שהיא באה לידי ביטוי ברומאן כולו.        א. 

)25 נקודות(

לדעתך, האם דבריו של אטיקוס רלוונטיים למאבקים חברתיים ופוליטיים בימינו? נמק והדגם את דבריך. ב. 

)9 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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פרק רביעי — שירה
 )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת לאה גולדברג(

אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 21-12 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

י ְבִמְזָרח / ר' יהודה הלוי  ִלִבּ

ִלִּבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְּבסֹוף ַמֲעָרב — / ֵאי ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶשׁר ֹאַכל ְוֵאי ֶיֱעַרב?

ֵאיָכה ֲאַשֵּׁלם ְנָדַרי ֶוֱאָסַרי, ְּבעֹוד / ִצּיֹון ְּבֶחֶבל ֱאדֹום ַוְאִני ְּבֶכֶבל ֲעָרב?

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

אילו רגשות של המשורר באים לידי ביטוי באמצעות השאלות בבית הראשון ובבית השני?  

הסבר את הקשר בין רגשות אלה ובין דבריו של המשורר בבית האחרון בשיר.  

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

ְיֵפה נֹוף / ר' יהודה הלוי

ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ֵּתֵבל, ִקְרָיה ְלֶמֶל ָרב, / ָל ִנְכְסָפה ַנְפִשׁי ִמַּפֲאֵתי ַמְעָרב!

ֲהמֹון ַרֲחַמי ִנְכָמר ִּכי ֶאְזְּכָרה ֶקֶדם, / ְּכבֹוֵד ֲאֶשׁר ָּגָלה ְוָנֵו ֲאֶשׁר ָחַרב.

ּוִמי ִיְּתֵנִני ַעל ַּכְנֵפי ְנָשִׁרים, ַעד / ֲאַרֶּוה ְבִדְמָעִתי ֲעָפֵרך ְוִיְתָעָרב! 

ְּדַרְשִּׁתי, ְוִאם ַמְלֵּכ ֵאין ָּב ְוִאם ִּבְמקֹום / ְצִרי ִּגְלֲעֵד — ָנָחׁש ָשָׂרף ְוַגם ַעְקָרב.

ֲהא ֶאת ֲאָבַנִי ֲאחֹוֵנן ְוֶאָּׁשֵקם / ְוַטַעם ְרָגַבִי ְלִפי ִמְּדַבׁש ֶיְעָרב!

 

מה המשורר מבקש בבית השלישי בשיר?  

הסבר את הקשר בין בקשה זו של המשורר ובין רגשותיו כפי שהם באים לידי ביטוי בשיר כולו.  

בית 1

בית 2

בית 3

בית 1

בית 2

בית 3

בית 4

בית 5

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ֲהָבא ַמּבּול / ר' יהודה הלוי   
 

ֲהָבא ַמּבּול ְוָׂשם ֵּתֵבל ֲחֵרָבה? / ְוֵאין ִלְראֹות ְּפֵני ֶאֶרץ ֲחֵרָבה,

ְוֵאין ָאָדם ְוֵאין ַחָּיה ְוֵאין עֹוף— / ֲהָסף ַהֹּכל ְוָׁשְכבּו ַמֲעֵצָבה?

ּוִבְראֹות ַהר ְוׁשּוָחה ִלי ְמנּוָחה, / ְוֶאֶרץ ָהֲעָרָבה ִלי ֲעֵרָבה.

ְוַאְׁשִּגיַח ְלָכל ֵעֶבר ְוֵאין ֹּכל, / ֲאָבל ַמִים ְוָׁשַמִים ְוֵתָבה,

ְוִלְוָיָתן ְּבַהְרִּתיחֹו ְמצּוָלה, / ְוֶאְחֹׁשב ִּכי ְתהֹום ַיְחֹׁשב ְלֵׂשיָבה.

ְוֵלב ַהָּים ְיַכֵחׁש ָּבֳאִנָּיה / ְּכִאּלּו ִהיא ְּבַיד ַהָּים ְּגֵנָבה!

ְוָים ִיְזַעף ְוַנְפִׁשי ַתֲעז, ִּכי / ֱאֵלי ִמְקַּדׁש ֱאֶהיָה ְקֵרָבה.

 

בעת המסע בים מתרחש שינוי פתאומי ברגשות של המשורר.  

הסבר והדגם קביעה זו.  

/המשך בעמוד 7/
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שירת ביאליק

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

ָנֵפְך / חיים נחמן ביאליק ַחת ְכּ ַהְכִניִסִני ַתּ

,ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפ

ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,

ִויִהי ֵחיֵק ִמְקַלט ֹראִׁשי,

ַקן־ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.

 

ּוְבֵעת ַרֲחִמים, ֵּבין־ַהְּׁשָמׁשֹות,

ְׁשִחי ַוֲאַגל ָל סֹוד ִיּסּוָרי:

אֹוְמִרים, ֵיׁש ָּבעֹוָלם ְנעּוִרים —

ֵהיָכן ְנעּוָרי?

 

ְועֹוד ָרז ֶאָחד ָל ֶאְתַוֶּדה:

ַנְפִׁשי ִנְׂשְרָפה ְבַלֲהָבּה;

אֹוְמִרים, ַאֲהָבה ֵיׁש ָּבעֹוָלם —

ַמה־ֹּזאת ַאֲהָבה?

 

ַהּכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי,

ָהָיה ֲחלֹום — ַא ַּגם הּוא ָעָבר;

ַעָּתה ֵאין ִלי ְכלּום ָּבעֹוָלם —

ֵאין ִלי ָדָבר.

 

,ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפ

ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,

ִויִהי ֵחיֵק ִמְקַלט ֹראִׁשי,

ַקן־ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.

בית 1

בית 2

בית 3

בית 4

בית 5

  

  

 

 

מהי המצוקה של המשורר שבאה לידי ביטוי בבית השני, השלישי והרביעי, ומהי הנחמה שהמשורר מבקש 

בבית הראשון והחמישי? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 8/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ִצּפֶֹרת / חיים נחמן ביאליק

ָּכל־ָהעֹוָלם טֹוֵבַע ָּבאֹור ּוַבִּׁשיר,

אֹוְצרֹות ַחִּיים א־ְׁשַעְרִּתים ִמָּסִביב ִמְתַרֲחִׁשים,

ּוַבִּמְׁשֹעל ַהִּנְמָּתח ֵּבין ַיַער ָוִניר

ְׁשֵנינּו הֹוְלִכים ּוַמֲחִׁשים.

ָאנּו הֹוְלִכים ְוהֹוְלִכים, ִלְׁשִביֵלנּו ֵאין ֵקץ,

ֲאָפפּונּו ִׁשֳּבִלים, ִּכְּתרּונּו ִצֳּפרֹות,

ּוַבֲחִניתֹות ֶׁשל־ָזָהב ִיְפָּגֵענּו ָכל־ֵעץ

ּוְבֶצֱאֵלי ַצָּמרֹות.

ַהְּדמּות ְּכרּוב ִאם ָעב ַקָּלה ְּברּום עֹוָלם ִרְפֵרָפה?

ַא ַּגם־ִהיא ִחיׁש ִהְפִליָגה ִלְמִדיַנת ַהָּים —

ְוֶאת־ִהְרהּוִרי ַהָּטהֹור ָּכמֹוָה ָוָרם

ָנְׂשָאה ִעָּמּה ָלֶנַצח ַעל־ְּכֵתָפּה.

ׁשּוב ֹזַהר ָרִקיַע, ְוׁשּוב ְּתֵכֶלת ְּבִלי־סֹוף, וְְ

,ַאֲחָרִי ַאְּת הֹוֶלֶכת ְּבֹראׁש ַוֲאִני ָכרּו

ּוְבָקמֹוָתיו ַהְמֵלאֹות ִהְׂשָּתַרע ַהּנֹוף,

.ְוַהֹּכל ָּבִהיר ּבֹו ְּכמֹו ְבֵעיָני

ֶרַגע ֶאָחד ִלי ִנְדָמה: ַּבַּיַער ַהָּלז,

ַהַּמֲאִפיל ּוַמִּׁשיב ִצָּנתֹו ָעֵלינּו,

ָּגנּוז ַמְטמֹון ִמְסָּתִרים, ַהְמֻשָּמר ֵמָאז

ּוֵמעֹוָלם ִלְׁשֵנינּו —

ִּפְתֹאם ָרֲחָפה ַהָּקָמה — ּוִמֶּפה ֱאֵלי־ֶפה

ָעַבר ֶרֶטט ַקְרַנִים ַעל־ְּפֵני ָהאֹוְקָינֹוס.

הֹו, ִמי ִהְׁשִליג ָעֵלינּו — ּוְבֶׁשַפע ָּכֶזה,

ֵחיל ִצֳּפרֹות ְלָבנֹות?

ְוִהֵּנה ִנְקְלָעה ִצֹּפֶרת ְּכֶפַרח ִּבְקֵצה

ְׂשַער ַמְחַלְפֵּת ַהְּמַפְּזָזה ַעל־ַהַּמְחֹּגֶרת,

ּוְכמֹו ָרְמָזה ִּלי: ָּבחּור, קּום ְׁשָקה־ָּלּה, ּוְדֵמה

ֵאַלי ַהִּצֹּפֶרת!

אּוָלם ַאְּת — ַהִהְרַּגְׁשְּת ַּבִּצֹּפֶרת ָוִבי?

ַהִהְרַּגְׁשְּת, ִּכי ַּגם־ַנְפִׁשי ְנתּוָנה ַבְּׁשִבי,

ּוְמַפְרֶּפֶרת ּוְתלּוָאה, ּוְמַצָּפה ִליׁשּוָעה

ְּבַמְחַלְפֵּת ַהְּקלּוָעה?

ּוְבֵעיַנִי ׁשּוב ָאִציץ ַוֲאַבֵּקׁש ָׁשם ְּתׁשּוָבה —

ּוְכַבְּתִחָּלה ֵהן ְצנּועֹות, ְׁשֵּתי יֹוֵני ַהֵחן;

ַמה־ִּלי ְצִניעּות ֵעיַנִי — ּוַמְחַלְפֵּת ְמׁשּוָבה,

ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי: ֵהן!

ַמֲהִרי, ַמֲהִרי, ֲאחֹוִתי, ָנבֹוָאה ַהַּיֲעָרה,

ַּתַחת ֻחַּפת ֲאֵׁשָריו ָל ָּכל־ַנְפִׁשי ָאִפיָקה,

ְוֶאת־ָּכל־ַאֲהָבִתי ַהְּתלּוָיה ְבַׂשֲעָרה

ָנִמית ְׁשֵנינּו ִּבְנִׁשיָקה.

בית 1

בית 2

בית 3

בית 4

בית 5

 

תאר את מוטיב השיער כפי שהוא בא לידי ביטוי בבית הרביעי והחמישי בשיר, והסבר כיצד השינוי שמתרחש ברגשות של   

המשורר בא לידי ביטוי באמצעות מוטיב זה.

/המשך בעמוד 9/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ח, מס' 8284   - 9 -

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

ִעם ִּדְמּדּוֵמי ַהַחָּמה ֶאל־ַהַחּלֹון ָנא־ֹגִׁשי

ְוָעַלי ִהְתַרָּפִקי,

ִלְפִתי ֵהיֵטב ַצָּואִרי, ִׂשיִמי ֹראֵׁש ַעל־ֹראִׁשי —

ְוֹכה ִעִּמי ִתְדָּבִקי.

 

ּוְמֻחָּׁשִקים ּוְדֵבִקים, ֶאל־ַהֹּזַהר ַהּנֹוָרא

ּדּוָמם ִנָּׂשא ֵעיֵנינּו;

ְוִׁשַּלְחנּו ַלָחְפִׁשי ַעל־ְּפֵני ַיֵּמי ָהאֹוָרה

ָּכל־ִהְרהּוֵרי ִלֵּבנּו.

 

ְוִהְתַנְּׂשאּו ַלָּמרֹום ִּביָעף ׁשֹוֵקק ַּכּיֹוִנים,

ּוַבֶּמְרָחק ַיְפִליגּו, יֹאֵבדּו;

ְוַעל־ְּפֵני ֻרְכֵסי ַאְרָּגָמן, ִאֵּיי־ֹזַהר ַאְדמֹוִנים,

ִּביָעף ּדּוָמם ֵיֵרדּו.

ֵהם ָהִאִּיים ָהְרחֹוִקים, ָהעֹוָלמֹות ַהְּגֹבִהים

זּו ַבֲחלֹומֹות ְרִאינּום;

ֶׁשָעׂשּונּו ְלֵגִרים ַּתַחת ָּכל־ַהָּׁשָמִים,

ְוַחֵּיינּו — ְלֵגיִהֹּנם.

 

ֵהָּמה ִאֵּיי־ַהָּזָהב זּו ָצֵמאנּו ֲאֵליֶהם

ְּכֶאל ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת;

ֶׁשָּכל־ּכֹוְכֵבי ַהַּלִיל ָרְמזּו ָלנּו ֲעֵליֶהם

ְּבאֹור ֶקֶרן רֹוֶעֶדת.

 

ַוֲעֵליֶהם ִנְׁשַאְרנּו ְּבִלי־ֵרַע ְוָעִמית

ִּכְׁשֵני ְפָרִחים ַּבִּצָּיה;

ִּכְׁשֵני ֹאְבִדים ַהְמַבְקִׁשים ֲאֵבָדה עֹוָלִמית

ַעל־ְּפֵני ֶאֶרץ ָנְכִרָּיה.

ה / חיים נחמן ביאליק ְמּדּוֵמי ַהַחּמָ ִעם ּדִ
                                                

הסבר והדגם כיצד באים לידי ביטוי בשיר החלומות והשאיפות של המשורר ואכזבתו מהם.  

/המשך בעמוד 10/
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שירת לאה גולדברג

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

ְסִליָחה ּוְבֶחֶסד / לאה גולדברג ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ּבִ

ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִּבְסִליָחה ּוְבֶחֶסד,  

ְוֵתְלִכי ַּבָּׂשֶדה ְוֵתְלִכי ּבֹו ַּכֵהֶל ַהָּתם,  

ּוַמְחׂשֹוף ַּכף־ַרְגֵל ִיָּלֵטף ַּבֲעֵלי ָהַאְסֶּפֶסת,  

אֹו ִׁשְלֵפי־ִׁשֳּבִלים ִיְדְקרּו ְוִתְמַּתק ְּדִקיָרָתם.  

אֹו ָמָטר ַיִּׂשיֵג ַּבֲעַדת ִטּפֹוָתיו ַהּדֹוֶפֶקת  

ַעל ְּכֵתַפִי, ָחֵז, ַצָּואֵר, ְוֹראֵׁש ַרֲעָנן.  

ְוֵתְלִכי ַּבָּׂשֶדה ָהָרֹטב ְוִיְרַחב ָּב ַהֶּׁשֶקט  

ָּכאֹור ְּבׁשּוֵלי ֶהָעָנן.  

ְוָנַׁשְמְּת ֶאת ֵריחֹו ֶׁשל ַהֶּתֶלם ָנֹׁשם ְוָרֹגַע,  

ְוָרִאית ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְרִאי־ַהְּׁשלּוִלית ַהָּזֹהב,  

ּוְפׁשּוִטים ַהְּדָבִרים ְוַחִּיים, ּוֻמָּתר ָּבם ִלְנֹּגַע,  

ּוֻמָּתר, ּוֻמָּתר ֶלֱאֹהב.  

ַאְּת ֵּתְלִכי ַּבָּׂשֶדה. ְלַבֵּד .ֿא ִנְצֶרֶבת ְּבַלַהט  

ַהְּׂשֵרפֹות, ַּבְּדָרִכים ֶׁשָּסְמרּו ֵמֵאיָמה ּוִמָּדם.  

ּוְבֹיֶׁשר־ֵלָבב ׁשּוב ִּתְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת  

ְּכַאַחד ַהְּדָׁשִאים, ְּכַאַחד ָהָאָדם.  

    

השיר מתחיל במילים: "ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִּבְסִליָחה ּוְבֶחֶסד".  

על פי השיר כולו, הסבר והדגם לאיזה ימים המשוררת מקווה.  

/המשך בעמוד 11/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .19

      
אֶֹרן / לאה גולדברג  

 

ָּכאן א ֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַהּקּוִקָּיה. בית 1 

ָּכאן א ַיְחֹּבש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ֶׁשֶלג,  

ֲאָבל ְּבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶּלה  

ָּכל ַיְלדּוִתי ֶׁשָּקָמה ִלְתִחָּיה.  

ִצְלצּול ַהְּמָחִטים: ָהֹיה ָהָיה ——— בית 2 

ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב־ַהֶּׁשֶלג,  

ְלֶקַרח ְיַרְקַרק ּכֹוֵבל ַהֶּפֶלג,  

ִלְלׁשֹון ַהִּׁשיר ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה.  

אּוַלי ַרק ִצֳּפֵרי־ַמָּסע יֹוְדעֹות — בית 3 

ְּכֶׁשֵהן ְּתלּויֹות ֵּבין ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים —  

ֶאת ֶזה ַהְּכֵאב ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהּמֹוָלדֹות.  

ִאְּתֶכם ֲאִני ִנְׁשַּתְלִּתי ַּפֲעַמִים, בית 4 

ִאְּתֶכם ֲאִני ָצַמְחִּתי, ֳאָרִנים,  

ְוָׁשָרַׁשי ִּבְׁשֵני נֹוִפים ׁשֹוִנים.  

הסבר והדגם מהו "הכאב של שתי המולדות" )בית שלישי( על פי השיר כולו.        )10 נקודות( א. 

האם אתה מזדהה עם כאב זה? הסבר והדגם את דבריך.       )7 נקודות( ב. 

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

א

ְּבִרּבּוַע ַחּלֹון מּוָאר —

ַעל ִׁשְמָׁשה, ִמַּבחּוץ,

ְצָלִלית ֶׁשל ְּדבֹוָרה

ִּכְמַעט ֵאין ִלְראֹות ֶאת ְּכָנֶפיָה.

ֲהפּוָכה.

ּגּוף ָצר.

ֵׁשׁש ַרְגַלִים ַּדּקֹות —

ְּבִגּלּוי ֵעיֹרם,

יּום ְמֹכָער ְּבּאִ

זֹוֶחֶלת ְּדבֹוָרה.

ֵאי ַנְכִּתיר אֹוָתּה ְּבִדְבֵרי ִׁשיָרה?

ֵאי ָנִׁשיר ּוָמה?

ָיבֹוא ֶיֶלד ָקָטן ְוֹיאַמר:

ַהַּמְלָּכה ֵעיֻרָּמה.

ְדבֹוָרה / לאה גולדברג לּות ּבִ ּכְ ִהְסּתַ

ב

ַּבֶּׁשֶמׁש ִהיא ָהְיָתה ֲעֵלה ָזָהב נֹוֵפל,

ַּבֶּפַרח ִהיא ָהְיָתה ִטָּפה ֶׁשל ְּדַבׁש ָאֵפל,

ְוֵאֶגל ַטל ִּבְנִחיל ֶׁשל ּכֹוָכִבים —

ּוֹפה ִהיא ֵצל.

ִמָּלה ַאַחת ֶׁשל ִׁשיר ַּבְּנִחיל ַהְמַצְלֵצל,

ְּבׂשֹוַרת ָרצֹון ִנְמָרץ ְּבתֹו ָׁשָרב ָעֵצל,

ְּתנּוַעת ָהאֹור ְּבֵאֶפר ִּדְמּדּוִמים —

ּוֹפה ִהיא ֵצל.

ג

?ִמי ִיְזֹּכר ֶאת ִּדְבֵׁש ?ִמִּדְבֵׁש

הּוא ָׁשם, ַהְרֵחק, ַּבַּכֶּוֶרת.

— ֹראֵׁש ,ָּכאן, ְּבִׁשְמָׁשה מּוָאָרה, ּגּוֵפ

ֻּכֵּל ֹעֶקץ, ִׂשְנָאה ֵאין־אֹוִנים ֲעלּוָבה ְוִעֶּוֶרת.

ַהַּפַחד הֹוֵרג.

.ִהָּׁשְמִרי ְלַנְפֵׁש  

תאר את הניגודים בין אור ובין צל בשניים מן השירים במחזור "הסתכלות בדבורה", ותאר את תרומתם של הניגודים   

לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 13/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

יֵנינּו  יק" מאת לאה גולדברג, המתחיל במילים: ְולֹא ָהָיה ּבֵ יֵרי ַאֲהָבה ִמֵסֶפר ַעּתִ לפניך סונט ב, מתוך מחזור הסונטים: "ׁשִ  .21

א זַֹהר. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו. ֶאָלּ

ְוא ָהָיה ֵּביֵנינּו ֶאָּלא ֹזַהר

ָעָנו ֶׁשל ַהְׁשָּכָמה ִּבְרחֹוב ַּכְפִרי

ְוִלְבלּובֹו ֶׁשל ַּגן ְּבֶטֶרם ְּפִרי

ְּבֶבן ִּתְפַרְחּתֹו ְיַפת־ַהֹּתַאר.

ּוַמה ְּמֹאד ָצַחְקָּת ְּבָאְמִרי

ִּכי ֶאל ַהַּׁשַחר ֶהָעֹנג ַּכֶּוֶרד

ֶאְקַרב ְוֶאְקְטֶפּנּו ְלַמְזֶּכֶרת

ְוֶאְׁשְמֶרּנּו ֵּבין ַּדֵּפי ִסְפִרי.

ֶאת ְזרֹוֲע ָנָׂשאָת, ֲהִתְזֹּכר?

ַוֲהִנידֹוָת ַאט ֲעַנף ַּתּפּוַח,

ְוַעל ֹראִׁשי ָיַרד ָמָטר ָצֹחר.

ֵמֲאחֹוֵרי ַגְּב ַהְּכָפר ֵנעֹור,

ַהַחּלֹונֹות ִנְצַטְלְצלּו ִעם רּוַח —

ְוא ָהָיה ֵּביֵנינּו ֶאָּלא אֹור.

בסונט מובעת התרגשות רבה.  

הסבר והדגם קביעה זו באמצעות שתיים מן התמונות בשיר.  


