
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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בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
חורף תשפ"א, 2021 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

 8281 מספר השאלון:   

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 אורי צבי גרינברג, "על השחיטה" מאת חיים נחמן ביאליק,   פרק רביעי: 

שיר שלא נלמד(  

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. 

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

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

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.

שים לב: בשאלות 2-1 אפשר לענות גם על פי הסיפור "חלום בדמי כבוד" מאת גרמאו מנגיסטו.

בסיפורים קצרים רבים יש ביקורת על הערכים של החברה המתוארת בהם או על ההתנהגות של הדמות המרכזית.   .1

כלפי מי או כלפי מה מופנית הביקורת באחד מן הסיפורים הקצרים שלמדת? הסבר והדגם כיצד הביקורת באה לידי   

ביטוי בסיפור. 

הדמויות ביצירות ספרות יכולות לעורר בקורא תגובות כמו הזדהות, חמלה, סלחנות, דחייה, זלזול.  .2

תאר את יחסך לדמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת, והסבר מה גרם ליחס זה )למשל ההתנהגות של הדמות,    

המראה החיצוני שלה, היחסים שלה עם דמויות אחרות(.

חלום בדמי כבוד / גרמאו מנגיסטו   .3

לפניך דברים שאמאוייש מנשה אומרת לכוהן בטיבבו. קרא אותם, וענה על השאלה שאחריהם.   

"אולי ביום מן הימים נשבה רוח רעה בעיר הקודש והעיפה כל כתרי הכבוד מראשי הכוהנים והמלכים והשליכה   

אותם מחוץ לגבולות המדינה, ומאותו זמן הדורות גדלים בלי כוהנים, בלי מלכים ובלי כבוד".

הסבר כיצד דברים אלה מבטאים את התנפצות החלום של העולים החדשים מאתיופיה בנוגע לארץ־ישראל.    

בתשובתך הבא מן הסיפור שלוש דוגמאות להתנפצות חלומם.

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני — דרמה

33 נקודות(. 3
1 אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 9-4 )

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"   .4

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

הגיבורים בטרגדיה מתאפיינים ברגשות סוערים ובדחפים ויצרים עזים.  

הסבר והדגם קביעה זו על פי הטרגדיה שלמדת.   

אנטיגונה / סופוקלס  .5

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

תאר את שני המפגשים בין אנטיגונה לבין איסמנה בטרגדיה, והסבר באיזה שלב בעלילת הטרגדיה מתרחש   א. 

כל אחד מהם.         )16 נקודות(

הסבר את התרומה של כל אחד מן המפגשים שכתבת עליהם בסעיף א לאפיון של הדמויות אנטיגונה ואיסמנה  ב. 

17 נקודות( 3
1 ולבניית המשמעות של הטרגדיה.         )

 

אדיפוס המלך / סופוקלס  .6

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

אמת? הסבר את דבריך ובסס אותם על שלוש דוגמאות  כיצד באה לידי ביטוי בטרגדיה דבקותו של אדיפוס ּבָ  א. 

23 נקודות( 3
1 מן המחזה.         )

אמת? הסבר והדגם את דבריך.       )10 נקודות( על פי סיום המחזה, האם לדעתך תמיד כדאי לדבוק ּבָ ב. 

טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"  .7

מונולוג, אירוניה טרגית )פער בין ידיעת הצופים ובין הידיעה של דמות במחזה או דמויות בו( ואנלוגיה )ישירה או   

ניגודית( בין תמונות בטרגדיה הם אמצעים דרמטיים המאפיינים טרגדיות של שקספיר.

בחר בשניים מן האמצעים האלה. הסבר כיצד הם באים לידי ביטוי בטרגדיה שלמדת, וכתוב מהי תרומתם לאפיון   

הדמויות ולבניית משמעות המחזה. 

/המשך בעמוד 4/
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מחזה מודרני

הסבר והדגם כיצד גילויים של דיכוי או פגיעה בכבוד האדם באים לידי ביטוי במחזה המודרני שלמדת.  .8 

מהי תפיסת העולם של המחבר העולה מגילויים אלה? נמק והדגם את דבריך.

ענה על שני הסעיפים א-ב.   .9

ציין אחד מן הנושאים המרכזיים במחזה מודרני שלמדת, וכתוב כיצד נושא זה בא לידי ביטוי במחזה.  א. 

הסבר והדגם את דבריך.        )15 נקודות(

תאר שני דיאלוגים או שני אירועים או דיאלוג ואירוע במחזה, והסבר את תרומתם לעיצוב הנושא שכתבת עליו  ב. 

18 נקודות(  3
1 בסעיף א.       )

/המשך בעמוד 5/
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פרק שלישי — רומאן ונובלה

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

שים לב: על שאלות 11-10 אפשר לענות גם על פי הרומאן "1984".

הסבר והדגם כיצד מעוצב ברומאן או בנובלה שלמדת המתח בין השאיפות של הדמות המרכזית ובין נסיבות חייה.   .10

בתשובתך כתוב גם אם הדמות נאבקת בנסיבות אלה ומנסה להגשים את שאיפותיה או משלימה עם נסיבות חייה.    

הסבר והדגם את דבריך. 

ענה על שני הסעיפים א-ב.  .11

ביצירות רבות מתואר עולם שיש בו פגמים, עוולות, אי־צדק וחוסר שוויון. א. 

כיצד תיאור כזה של העולם בא לידי ביטוי ברומאן או בנובלה שלמדת?   

הסבר והדגם את דבריך.         )20 נקודות(  

האם ברומאן או בנובלה שלמדת נרמזת אפשרות לשפר או לתקן עולם זה? ב. 

13 נקודות( 3
1 הסבר והדגם את דבריך.         )  

1984 / ג'ורג אורוול  .12

בסיום הרומאן נאמר על וינסטון סמית כי "אוהב הוא את האח הגדול".  

תאר את התהליך שגרם לוינסטון סמית לאהוב את האח הגדול.  

/המשך בעמוד 6/



ספרות עברית וכללית, חורף תשפ"א, מס' 8281 - 6 -

פרק רביעי — שירה 
)שירת ימי הביניים, שירת אורי צבי גרינברג, "על השחיטה" מאת חיים נחמן ביאליק, שיר שלא נלמד(

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 21-13:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת אורי צבי גרינברג )שאלות 19-13(

ועל שאלה אחת משירת ביאליק או שיר שלא נלמד )שאלות 21-20(

16 נקודות(. 3
2 )לכל שאלה — 

ענה על אחת מן השאלות 19-13.

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.

פרט את השלבים השונים בתהליך המתואר בשיר, והסבר את תרומתם לבניית המשמעות של השיר.  

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.

בשיר זה הדבורה מוצגת כיצור מורכב ומעורר עניין.

הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה 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 ִלְזַמן ֻ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!

הבא מן השיר שניים מן השיבוצים או הארמזים, והסבר את תרומתם להבנת הרעיון המרכזי בו.

/המשך בעמוד 8/
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שירת אורי צבי גרינברג
קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ַ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 ואת הרגשות של בנה כלפיה?  

הסבר והדגם את דבריך.  

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

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.

כיצד מתוארים בשיר זה הטבע ודמויות האם והאב? הסבר מה תיאורים אלה מלמדים על היחס של המשורר לטבע,  

לאימו ולאביו. הדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

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.

העצים והאדמה הם סמלים מרכזיים בשיר זה.  

הסבר את תרומתם לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 11/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ִ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

בשיר זה חוזרים המשפטים "לא יבוא אליהו" ו"הוא נשאר".  

הסבר והדגם את התרומה של חזרות אלה לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 12/
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ענה על אחת מן השאלות 21-20.

שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .20

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

פרש את הבית האחרון בשיר, והסבר כיצד הוא מתקשר לרעיון הנקמה המובע בשיר.

/המשך בעמוד 13/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
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שיר שלא נלמד

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

ספר שמות / מרדכי גלדמן *
 

ַהִאם ְצִריִכים ָאנּו ֵׁשם ֶאָחד?

ּוַמּדּוַע א ִיְתַרּבּו ְׁשמֹוֵתנּו

ִּכְפָרָחיו ַהְּוֻרִּדים ֶׁשל ַהְרּדּוף קֹוֵדר?

ַנֲעֶׂשה ָלנּו ֵׁשם ְלַאֲהָבה

ְוֵׁשם ְלִׂשְנָאה   

ֵׁשם ַיְלדּוִתי ְוֵׁשם ְּגבּוָרה

ֵׁשם יֹוִמי ְוֵׁשם ֵליִלי

ֵׁשם סֹוִדי ְוֵׁשם ְמֹפָרׁש

ֵׁשם ִראׁשֹון ְוֵׁשם ַאֲחרֹון

ֵׁשם חֹוֵרץ-ּגֹוָרל ְּבִפי הֹוֵרינּו

ַהּדֹוְמִמים ְּכָבר ְּכָהִרים ְמֻעְרָּפִלים

ְוֵׁשם ָלעּוס ְּבִפי ָּבֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו

ַהחֹוְלִמים ֶאת ְׁשמֹוֵתיֶהם ַהְּצלּוִלים

ֵׁשם ָרׁשּום ַּבחֹול

ֵׁשם ָחקּוק ָּבֶאֶבן

ֵשם ָרׁשּום ַעל ַמִים ִמְתַּגְלְּגִלים

אֹו אּוַלי ְיִהי ְׁשֵמנּו ֶאָחד ְויִחיִדי —

     ֶאֱהֶיה

בשיר זה המשורר מציע לתת לאדם כמה שמות. שמות אלה מבטאים צדדים שונים באישיותו של האדם ושלבים בחייו.  

הסבר קביעה זו, ובסס את הסברך על ארבע דוגמאות מן השיר. 

                                    
מרדכי גלדמן הוא משורר, פסיכולוג, אומן פלסטי, מבקר ספרות ואומנות וחתן פרס ביאליק למפעל חיים בשירה לשנת תשע"א.     * 

מספריו: חלון, 1980; עין, 1993; שיר הלב, 2004. השיר "ספר שמות" התפרסם בספר "הו קירי יקירי", הוצאת קשב לשירה, 2000, עמ' 103. 


