מדינת ישראל

בגרות
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשע"ח2018 ,
מספר השאלון904441 :
לנבחנים אקסטרניים — 05
		
תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)
נספח:

משרד החינוך

ספרות עברית וכללית
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה חמישה פרקים.
פרק ראשון — שירה (שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק ,שירת המאה ה־)20
— סיפור קצר
פרק שני
פרק שלישי — רומאן ונובלה
פרק רביעי — דרמה
פרק חמישי — שיר שלא נלמד

משלושת הפרקים הראשונים יש לבחור בשני פרקים ,ולענות על השאלות לפי ההוראות
בכל פרק (לכל פרק —  28נקודות).
הפרק הרביעי (דרמה —  28נקודות) והפרק החמישי (שיר שלא נלמד —  16נקודות)
הם חובה.
עליך לענות על השאלות שבהם לפי ההוראות בכל פרק.

ג .חומר עזר מותר בשימוש:
		
()1

ד .הוראות מיוחדות:
			
()2
		
		
()3
		
()4
		

( )1לנבחנים אינטרניים :רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.
( )2לנבחנים אקסטרניים :תכנית הלימודים המצורפת.
רשוֹ ם בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה
שבחרת להשיב עליה.
לנבחנים אינטרניים :חובה לצרף למחברת הבחינה את
רשימת היצירות שנלמדו.
אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.
שים לב לכתב ,לכתיב ,לפיסוק ולכללי הדקדוק.

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "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 — שירה (שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק ,שירת המאה ה־)20
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מן השאלות :20-1
על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת ביאליק (שאלות )6-1
ועל שאלה אחת משירת המחצית הראשונה של המאה ה־ 20או משירת המחצית
השנייה של המאה ה־( 20שאלות ( )20-7לכל שאלה —  14נקודות).
ענה על אחת מן השאלות .6-1

שירת ימי הביניים
.1

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֲהיָ ם ֵ ּבינִ י ּו ֵבינֶ ָך  /שמואל הנגיד
לּוֹת
ֲהיָ ם ֵבּינִ י ֵוּבינֶ  / וְ א ֶא ֶטּה ְל ַח ְ
בוּר ְת?
וְ א ָארוּץ ְבּ ֵלב ָח ֵרד  /וְ ֵא ֵשׁב ַעל ְק ָ
ֱא ֶמתִ ,אם ֶא ֱע ֶשׂה כָ זֹאת ֱ /א ִהי בוֹגֵ ד ְבּ ַא ְחוָ ְת!
יוֹשׁב ֲ /ע ֵלי ִק ְב ָרְ ל ֻע ָמּ ְת,
ֲא ָההָּ ,א ִחיֲ ,אנִ י ֵ
אוֹבי ְב ִמ ָית ְת.
ְלַ מכְ אוֹב ְבּתוֹך ִל ִבּי  /כְּ ַמכְ ִ
שׁוּב ְת,
וְ ִאם ֶא ֵתּן ְלָ שׁלוֹם —  /וְ א ֶא ְשׁ ַמע ְתּ ָ
בּוֹאי ְל ַא ְד ָמ ְת,
וְ א ֵת ֵצא ְל ָפגְ ֵשׁנִ י ְ /בּיוֹם ִ
וְ א ִת ְשׂ ַחק ְבּ ִק ְר ָב ִתי  /וְ א ֶא ְשׂ ַחק ְבּ ִק ְר ָב ְת,
וְ א ִת ְר ֶאה ְתמוּנָ ִתי  /וְ א ֶא ְר ֶאה ְתמוּנָ ְת,
יתַ / וּב ֶקּ ֶבר ְמעוֹנָ ְת— 
ְל ַמ ַען כִּ י ְשׁאוֹל ֵבּ ְ
ית,
לוֹמים ָלְ בּ ַא ְח ִר ְ
ְבּכוֹר ָא ִבי ֶוּבן ִא ִמּיְ / ,שׁ ִ
רוּח וְ נִ ְשׁ ָמ ְת!
רוּח ֵאל ְתּ ִהי נָ ָחה ֲ /ע ֵלי ָ
וְ ַ
אוֹת.
הוֹלְ ל ַא ְר ִצי ,כִּ י ְ /בּ ֶא ֶרץ ָסגְ רוּ ְ
ֲאנִ י ֵ
נוּמ ְת,
וְ ָאנוּם ֵעת וְ ִא ַיקץ ֵעת —  /וְ ַא ְתּ ָל ַעד ְבּ ָ
וְ ַעד בּוֹא יוֹם ֲח ִל ָיפ ִתי ְ /בּ ִל ִבּי ֵאשׁ ְפּ ִר ָיד ְת!

כיצד המתח בין ִקרבה לריחוק מעוצב בשיר? הסבר והדגם את דבריך.
בתשובתך כתוב גם על התרומה של השאלה הרטורית בפתיחת השיר לעיצוב מתח זה.

/המשך בעמוד /3
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ְמלִ יצָ ִתי ְ ּב ַד ְאגָ ִתי ֲהדוּפָ ה  /ר' שלמה אבן־גבירול

5

10

חוּפה,
דוּפה  /וְ ִשׂ ְמ ָח ִתי ְבּ ַאנְ ָח ִתי ְד ָ
ְמ ִל ָיצ ִתי ְבּ ַד ְאגָ ִתי ֲה ָ
טוּפה.
וְ ִאם ֶא ְר ֶאה ְשׂחוֹק — יִ ְבכֶּ ה ְל ָב ִבי ְ /ל ַחיָּ ִתי ְשׁ ִהיא ִמנִּ י ְק ָ
"יְ ִד ִידיַ ,ה ְלּ ֶבן ֶע ֶשׂר וְ ִשׁ ָשּׁה ְ /ספֹד ְוּבכוֹת ֲע ֵלי יוֹם ָה ֲא ִס ָיפה —
זוּפה?"
ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ְל ִה ָמּ ֵשְׁ בּיַ ְלדוּת ְ /בּ ֶל ִחי כַּ ֲח ַב ֶצּ ֶלת ְשׁ ָ
פוּפה,
עוּרי  /וְ ַעל כֵּ ן ָהיְ ָתה נַ ְפ ִשׁי כְ ָ
ְשׁ ָפ ַטנִ י ְל ָב ִבי ִמנְּ ַ
צוּפה.
רוּצה ָשׁם ְק ָ
מּוּסר ְמנָ תוֹ  /וְ נַ ְפ ִשׁי ַה ֲח ָ
וְ ָשׂם ַה ִבּין וְ ַה ָ
רוּפה!
"וּמה ֶבּ ַצע ְבּ ִה ְת ַק ֵצּף? ֲא ָבל דֹּם  /וְ ַקוֵּ ה ,כִּ י ְלכָ ל ַמכָּ ה ְתּ ָ
ַ
רוּפה?"
יּוֹעיל ְל ִד ְמ ָעה ָה ֲע ָ
וּמה ִ
צוֹקים ָ /
יּוֹעיל ְבּכוֹת ַעל ַה ְמּ ִ
וּמה ִ
ַ
קוּפה?
אוֹחיל וְ ַעד כַּ ָמּה ֲאיַ ֵחל —  /וְ ַהיּוֹם עוֹד וְ א ָמ ְל ָאה ְת ָ
וּמה ִ
ָ
גוּפה.
וְ ֶט ֶרם בּוֹא ְצ ִרי גִ ְל ָעד — וְ יָ מוּת ֱ /אנוֹשׁ נִ כְ ָאב ֲא ֶשׁר נַ ְפשׁוֹ נְ ָ

פרש בתים  6-5בשיר ,והסבר כיצד בתים אלה משקפים את מצבו הנפשי של המשורר ,כפי שהוא בא לידי ביטוי
לאורך השיר.

/המשך בעמוד /4
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֵחי ַא ֲה ָבה  /טדרוס אבולעפיה
בית 1
בית 2
בית 3
בית 4
בית 5
בית 6

אוֹה ִבים
ֵחי ַא ֲה ָבהִ ,צ ֳפּ ִרים ,עוּפוּ ֱא ֵלי ֲ
יוֹשׁ ִבים,
כּוֹא ִבים תּוֹ בּוֹר כְּ לוּא ְ
וּשֹאוּ ְשׁלוֹם ֲ
ְ
ֹאמרוּ כִּ י ְר ֵע ִבים ֵהם ְצ ֵמ ִאיםֲ ,א ָבל
ִבּי תּ ְ
שׁוֹא ִבים,
ֶל ֶחם ְדּ ָמעוֹת וְ ַדם ֵלב אוֹכְ ִלים ֲ
יוֹשׁ ִבים ְבּבוֹר ַמ ֲא ֵפל ָשׁ ֵפל כְּ נֵ ֶפלֵ ,וּבין
ְ
לוֹה ִטים שׂוֹכְ ִבים.
ַפּ ְרעוֹשׁ וְ יִ תּוֹשׁ וְ כִ נִּ ים ֲ
ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת ַא ֶשׁר א נִ ְק ְראוּ עוֹד ְבּ ֵשׁם
חוֹשׁ ִקים ְבּ ֵעת עוֹגְ ִבים,
ִמ ְשׁ ַתּ ְק ְשׁ ִקין ָשׁם כְּ מוֹ ְ
בוֹרה ָשׁם ,וְ ֵשׁן יַ ֲחרֹק
יִ ְשׁרֹק זְ בוּב ַל ְדּ ָ
אוֹר ִבים.
ַעכְ ָבּר ,וְ יַ ְח ָדּו ֲע ֵלי נֶ ֶפשׁ וְ גוּף ְ
שּׁוֹט ִרים
צוֹר ִרים ָא ִצים ,וְ ַה ְ
ַהנּוֹגְ ִשׁים ֲ
עוֹר ִבים.
ֻצוּוּ ְל ַבל יִ ְתּנוּ ֶל ֶחם וְ ָה ְ

כיצד המשורר מעצים את תיאור הסבל של הכלואים בבית הסוהר מצד אחד ,וכיצד הוא מרכך את תיאור הסבל הזה
מצד אחר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /5
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שירת ביאליק
.4

קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
יסנִ י ַּת ַחת ְּכנָ פֵ ְך  /חיים נחמן ביאליק
ַהכְ נִ ִ

א.

בית 1

ַהכְ נִ ִיסינִ י ַתּ ַחת כְּ נָ ֵפ,
וַ ֲהיִ י ִלי ֵאם וְ ָאחוֹת,
ֹאשׁי,
וִ ִיהי ֵח ֵיקִ מ ְק ַלט ר ִ
לּוֹתי ַהנִּ ָדּחוֹת.
ן־תּ ִפ ַ
ַק ְ

בית 2

ין־ה ְשּׁ ָמשׁוֹת,
ְוּב ֵעת ַר ֲח ִמיםֵ ,בּ ַ
סּוּרי:
ְשׁ ִחי וַ ֲאגַ ל ָל סוֹד יִ ָ
עוּרים —
עוֹלם נְ ִ
אוֹמ ִרים ,יֵ שׁ ָבּ ָ
ְ
עוּרי?
ֵהיכָ ן נְ ָ

בית 3

וְ עוֹד ָרז ֶא ָחד ָלֶ א ְתוַ ֶדּה:
נַ ְפ ִשׁי נִ ְשׂ ְר ָפה ְב ַל ֲה ָבהּ;
עוֹלם —
אוֹמ ִריםַ ,א ֲה ָבה יֵ שׁ ָבּ ָ
ְ
ַמה־זֹּאת ַא ֲה ָבה?

בית 4

אוֹתי,
ַהכּוֹכָ ִבים ִרמּוּ ִ
ָהיָ ה ֲחלוֹם — ַא גַּ ם הוּא ָע ָבר;
עוֹלם —
ַע ָתּה ֵאין ִלי כְ לוּם ָבּ ָ
ֵאין ִלי ָד ָבר.

בית 5

ַהכְ נִ ִיסינִ י ַתּ ַחת כְּ נָ ֵפ,
וַ ֲהיִ י ִלי ֵאם וְ ָאחוֹת,
ֹאשׁי,
וִ ִיהי ֵח ֵיקִ מ ְק ַלט ר ִ
לּוֹתי ַהנִּ ָדּחוֹת.
ן־תּ ִפ ַ
ַק ְ

הסבר את שתי השורות המסיימות את הבית השני בשיר ואת שתי השורות המסיימות את הבית השלישי בשיר,
וכתוב מהי תרומתן לבניית משמעות השיר.

ב.

( 9נקודות)

אם גם אתה שואל את השאלה "מה זאת אהבה?" ,האם אתה שואל אותה מאותן הסיבות שבגללן המשורר שואל
שאלה זו? הסבר והדגם את דבריך.

( 5נקודות)
/המשך בעמוד /6
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
צִ ּפ ֶֹרת  /חיים נחמן ביאליק
טוֹב ַע ָבּאוֹר ַוּב ִשּׁיר,
עוֹלם ֵ
ל־ה ָ
כָּ ָ
א־שׁ ַע ְר ִתּים ִמ ָסּ ִביב ִמ ְת ַר ֲח ִשׁים,
ְ
אוֹצרוֹת ַחיִּ ים
ְ
ַוּב ִמּ ְשׁעֹל ַהנִּ ְמ ָתּח ֵבּין יַ ַער וָ נִ יר
וּמ ֲח ִשׁים.
הוֹלכִ ים ַ
ְשׁנֵ ינוּ ְ
הוֹלכִ יםִ ,ל ְשׁ ִב ֵילנוּ ֵאין ֵקץ,
הוֹלכִ ים וְ ְ
ָאנוּ ְ
ֲא ָפפוּנוּ ִשׁ ֳבּ ִלים ,כִּ ְתּרוּנוּ ִצ ֳפּרוֹת,
ל־עץ
ַוּב ֲחנִ יתוֹת ֶשׁל־זָ ָהב יִ ְפגָּ ֵענוּ כָ ֵ
ְוּב ֶצ ֱא ֵלי ַצ ָמּרוֹת.

וְ ִהנֵּ ה נִ ְק ְל ָעה ִצפּ ֶֹרת כְּ ֶפ ַרח ִבּ ְק ֵצה
ל־ה ַמּ ְחגּ ֶֹרת,
ְשׂ ַער ַמ ְח ַל ְפ ֵתַּ ה ְמּ ַפזְּ זָ ה ַע ַ
ה־לּהְּ ,וּד ֵמה
וּכְ מוֹ ָר ְמזָ ה ִלּיָ :בּחוּר ,קוּם ְשׁ ָק ָ
ֵא ַלי ַה ִצּפּ ֶֹרת!
אוּלם ַא ְתּ — ַה ִה ְרגַּ ְשׁ ְתּ ַבּ ִצּפּ ֶֹרת וָ ִבי?
ָ
ַה ִה ְרגַּ ְשׁ ְתּ ,כִּ י גַּ ם־נַ ְפ ִשׁי נְ תוּנָ ה ַב ְשּׁ ִבי,
ישׁוּעה
וּמ ַצ ָפּה ִל ָ
לוּאהְ ,
וּמ ַפ ְר ֶפּ ֶרת ְוּת ָ
ְ
לוּעה?
ְבּ ַמ ְח ַל ְפ ֵתַּ ה ְקּ ָ

עוֹלם ִר ְפ ֵר ָפה?
ַה ְדּמוּת כְּ רוּב ִאם ָעב ַק ָלּה ְבּרוּם ָ
ם־היא ִחישׁ ִה ְפ ִליגָ ה ִל ְמ ִדינַ ת ַהיָּ ם —
ַא גַּ ִ
מוֹה וָ ָרם
הוּרי ַה ָטּהוֹר כָּ ָ
ת־ה ְר ִ
וְ ֶא ִ
נָ ְשׂ ָאה ִע ָמּהּ ָלנֶ ַצח ַעל־כְּ ֵת ָפהּ.
ְושׁוּב ז ַֹהר ָר ִק ַיע ,וְ שׁוּב ְתּכֵ ֶלת ְבּ ִלי־סוֹף,
הוֹלכֶ ת ְבּרֹאשׁ וַ ֲאנִ י כָ רוַּ א ֲח ָריִ ,
ַא ְתּ ֶ
מוֹתיו ַה ְמ ֵלאוֹת ִה ְשׂ ָתּ ַרע ַהנּוֹף,
ְוּב ָק ָ
וְ ַהכֹּל ָבּ ִהיר בּוֹ כְּ מוֹ ְב ֵעינָ י.

שׁוּבה —
ְוּב ֵעינַ יִ  שׁוּב ָא ִציץ וַ ֲא ַב ֵקּשׁ ָשׁם ְתּ ָ
וּכְ ַב ְתּ ִח ָלּה ֵהן ְצנוּעוֹתְ ,שׁ ֵתּי יוֹנֵ י ַה ֵחן;
שׁוּבה,
וּמ ְח ַל ְפ ֵתְּ מ ָ
ה־לּי ְצנִ יעוּת ֵעינַ יִ ַ — 
ַמ ִ
אוֹמ ֶרת ִליֵ :הן!
ִהיא ֶ
בוֹאה ַהיַּ ֲע ָרה,
חוֹתי ,נָ ָ
ַמ ֲה ִריַ ,מ ֲה ִריֲ ,א ִ
ַתּ ַחת ֻח ַפּת ֲא ֵשׁ ָריו ָל כָּ ל־נַ ְפ ִשׁי ָא ִפ ָיקה,
ל־א ֲה ָב ִתי ַה ְתּלוּיָ ה ְב ַשׂ ֲע ָרה
וְ ֶאת־כָּ ַ
נָ ִמית ְשׁנֵ ינוּ ִבּנְ ִשׁ ָיקה.

ֶרגַ ע ֶא ָחד ִלי נִ ְד ָמהַ :בּיַּ ַער ַה ָלּז,
וּמ ִשּׁיב ִצנָּ תוֹ ָע ֵלינוּ,
ַה ַמּ ֲא ִפיל ַ
גָּ נוּז ַמ ְטמוֹן ִמ ְס ָתּ ִריםַ ,ה ְמ ֻש ָמּר ֵמ ָאז
עוֹלם ִל ְשׁנֵ ינוּ —
וּמ ָ
ֵ
י־פה
וּמ ֶפּה ֱא ֵל ֶ
ִפּ ְתאֹם ָר ֲח ָפה ַה ָקּ ָמה — ִ
אוֹקיָ נוֹס.
ל־פּנֵ י ָה ְ
ָע ַבר ֶר ֶטט ַק ְרנַ יִ ם ַע ְ
הוִֹ ,מי ִה ְשׁ ִליג ָע ֵלינוּ — ְוּב ֶשׁ ַפע כָּ זֶ ה,
ֵחיל ִצ ֳפּרוֹת ְל ָבנוֹת?
א.

תאר את מוטיב מחלפות השיער בשיר ,והסבר את תרומתו לבניית משמעות השיר.

ב.

בחר מן השיר תיאור של חיזור שנגע לליבך או תיאור של חיזור שמקומם אותך ,והסבר מדוע בחרת דווקא
בתיאור הזה .הדגם את דבריך.

( 9נקודות)

( 5נקודות)
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ִעם דִּ ְמ ּד ּו ֵמי ַה ַח ּ ָמה  /חיים נחמן ביאליק

א.

ל־ה ַחלּוֹן נָ א־ג ִֹשׁי
דּוּמי ַה ַח ָמּה ֶא ַ
ִעם ִדּ ְמ ֵ
וְ ָע ַלי ִה ְת ַר ָפּ ִקי,
ֹאשׁי —
ֹאשַׁ על־ר ִ
ימי ר ֵ
אריִ ,שׂ ִ
ִל ְפ ִתי ֵה ֵיטב ַצוָּ ִ
וְ כֹה ִע ִמּי ִת ְד ָבּ ִקי.

עוֹלמוֹת ַהגְּ ב ִֹהים
חוֹקיםָ ,ה ָ
ֵהם ָה ִאיִּ ים ָה ְר ִ
זוּ ַב ֲחלוֹמוֹת ְר ִאינוּם;
ל־ה ָשּׁ ָמיִ ם,
ֶשׁ ָעשׂוּנוּ ְלגֵ ִרים ַתּ ַחת כָּ ַ
וְ ַחיֵּ ינוּ — ְלגֵ ִיהנֹּם.

נּוֹרא
ל־הזּ ַֹהר ַה ָ
וּמ ֻח ָשּׁ ִקים ְוּד ֵב ִקיםֶ ,א ַ
ְ
דּוּמם נִ ָשּׂא ֵעינֵ ינוּ;
ָ
אוֹרה
ל־פּנֵ י יַ ֵמּי ָה ָ
וְ ִשׁ ַלּ ְחנוּ ַל ָח ְפ ִשׁי ַע ְ
הוּרי ִל ֵבּנוּ.
ל־ה ְר ֵ
כָּ ִ

י־הזָּ ָהב זוּ ָצ ֵמאנוּ ֲא ֵל ֶיהם
ֵה ָמּה ִאיֵּ ַ
מוֹל ֶדת;
כְּ ֶאל ֶא ֶרץ ֶ
ֶשׁכָּ ל־כּוֹכְ ֵבי ַה ַלּיִ ל ָר ְמזוּ ָלנוּ ֲע ֵל ֶיהם
רוֹע ֶדת.
ְבּאוֹר ֶק ֶרן ֶ

שׁוֹקק כַּ יּוֹנִ ים,
וְ ִה ְתנַ ְשּׂאוּ ַל ָמּרוֹם ִבּ ָיעף ֵ
ֹאבדוּ;
ַוּב ֶמּ ְר ָחק יַ ְפ ִליגוּ ,י ֵ
ל־פּנֵ י ֻרכְ ֵסי ַא ְרגָּ ָמןִ ,איֵּ י־ז ַֹהר ַא ְדמוֹנִ ים,
וְ ַע ְ
דּוּמם יֵ ֵרדוּ.
ִבּ ָיעף ָ

י־ר ַע וְ ָע ִמית
וַ ֲע ֵל ֶיהם נִ ְשׁ ַא ְרנוּ ְבּ ִל ֵ
כִּ ְשׁנֵ י ְפ ָר ִחים ַבּ ִצּיָּ ה;
עוֹל ִמית
כִּ ְשׁנֵ י א ְֹב ִדים ַה ְמ ַב ְק ִשׁים ֲא ֵב ָדה ָ
ל־פּנֵ י ֶא ֶרץ נָ כְ ִריָּ ה.
ַע ְ

תמונת האוהבים בבית הראשון בשיר מעוררת ציפייה ,אך בהמשך השיר הציפייה אינה מתממשת.
האם אתה מסכים עם קביעה זו? הסבר והדגם את דבריך.

ב.

( 9נקודות)

בחר מן השיר תמונה שנגעה לליבך ,והסבר מדוע בחרת בה .הדגם את דבריך.

( 5נקודות)
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

ענה על אחת מן השאלות .20-7

שירת המאה ה־20
שירת המחצית הראשונה של המאה ה־20
שירת לאה גולדברג
.7

קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יחה ּו ְב ֶח ֶסד  /לאה גולדברג
ַה ֻא ְמנָ ם עוֹ ד יָ בוֹ א ּו יָ ִמים ִ ּב ְסלִ ָ
יחה ְוּב ֶח ֶסד,
ַה ֻא ְמנָ ם עוֹד יָ בוֹאוּ יָ ִמים ִבּ ְס ִל ָ
וְ ֵת ְלכִ י ַבּ ָשּׂ ֶדה וְ ֵת ְלכִ י בּוֹ כַּ ֵה ֶלַ ה ָתּם,
ף־רגְ ֵל יִ ָלּ ֵטף ַבּ ֲע ֵלי ָה ַא ְס ֶפּ ֶסת,
וּמ ְחשׂוֹף כַּ ַ
ַ
י־שׁ ֳבּ ִלים יִ ְד ְקרוּ וְ ִת ְמ ַתּק ְדּ ִק ָיר ָתם.
אוֹ ִשׁ ְל ֵפ ִ
דּוֹפ ֶקת
פּוֹתיו ַה ֶ
אוֹ ָמ ָטר יַ ִשּׂיגֵ ַ בּ ֲע ַדת ִט ָ
ֹאשַׁ ר ֲענָ ן.
אר ,וְ ר ֵ
ַעל כְּ ֵת ַפיִ ָ ,חזֵ ַ ,צוָּ ֵ
וְ ֵת ְלכִ י ַבּ ָשּׂ ֶדה ָה ָרטֹב וְ יִ ְר ַחב ָבַּ ה ֶשּׁ ֶקט
שׁוּלי ֶה ָענָ ן.
כָּ אוֹר ְבּ ֵ
וְ נָ ַשׁ ְמ ְתּ ֶאת ֵריחוֹ ֶשׁל ַה ֶתּ ֶלם נָ שֹׁם וְ ָרג ַֹע,
לוּלית ַהזָּ הֹב,
י־ה ְשּׁ ִ
וְ ָר ִאית ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִבּ ְר ִא ַ
וּמ ָתּר ָבּם ִלנְ גּ ַֹע,
שׁוּטים ַה ְדּ ָב ִרים וְ ַחיִּ יםֻ ,
וּפ ִ
ְ
וּמ ָתּר ֶל ֱאהֹב.
וּמ ָתּרֻ ,
ֻ
ַא ְתּ ֵתּ ְלכִ י ַבּ ָשּׂ ֶדהְ .ל ַב ֵדּ .ֿא נִ ְצ ֶר ֶבת ְבּ ַל ַהט
וּמ ָדּם.
ימה ִ
ַה ְשּׂ ֵרפוֹתַ ,בּ ְדּ ָרכִ ים ֶשׁ ָסּ ְמרוּ ֵמ ֵא ָ
ר־ל ָבב שׁוּב ִתּ ְהיִ י ֲענָ וָ ה וְ נִ כְ נַ ַעת
ְוּבי ֶֹשׁ ֵ
כְּ ַא ַחד ַה ְדּ ָשׁ ִאים ,כְּ ַא ַחד ָה ָא ָדם.
בימי מלחמה אסור [ ]...לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים [ ]...לעולם יהא שדה שיבולים טוב ויפה
משממה ,שעברו עליה הטנקים.

(לאה גולדברג" ,על אותו נושא עצמו" ,השומר הצעיר)8.9.1939 ,

הסבר והדגם כיצד דברים אלה של המשוררת באים לידי ביטוי בשיר זה.
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
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קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
א ֶֹרן  /לאה גולדברג
קּוּקיָּ ה.
בית  1כָּ אן א ֶא ְשׁ ַמע ֶאת קוֹל ַה ִ
כָּ אן א יַ ְחבֹּש ָה ֵעץ ִמ ְצנֶ ֶפת ֶשׁ ֶלג,
ֲא ָבל ְבּ ֵצל ָה ֳא ָרנִ ים ָה ֵא ֶלּה
דוּתי ֶשׁ ָקּ ָמה ִל ְת ִחיָּ ה.
כָּ ל יַ ְל ִ
בית ִ 2צ ְלצוּל ַה ְמּ ָח ִטיםָ :היֹה ָהיָ ה ———
ב־ה ֶשּׁ ֶלג,
מוֹל ֶדת ְל ֶמ ְר ַח ַ
ֶא ְק ָרא ֶ
כּוֹבל ַה ֶפּ ֶלג,
ְל ֶק ַרח יְ ַר ְק ַרק ֵ
ִל ְלשׁוֹן ַה ִשּׁיר ְבּ ֶא ֶרץ נָ כְ ִריָּ ה.
בית 3
יוֹדעוֹת —
י־מ ָסּע ְ
אוּלי ַרק ִצ ֳפּ ֵר ַ
ַ
כְּ ֶשׁ ֵהן ְתּלוּיוֹת ֵבּין ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ַמיִ ם —
מּוֹלדוֹת.
ֶאת זֶ ה ַהכְּ ֵאב ֶשׁל ְשׁ ֵתּי ַה ָ

בית ִ 4א ְתּכֶ ם ֲאנִ י נִ ְשׁ ַתּ ְל ִתּי ַפּ ֲע ַמיִ ם,
ִא ְתּכֶ ם ֲאנִ י ָצ ַמ ְח ִתּיֳ ,א ָרנִ ים,
נוֹפים שׁוֹנִ ים.
וְ ָשׁ ָר ַשׁי ִבּ ְשׁנֵ י ִ
בבית השני בשיר נזכרת המילה "מולדת" ,ואילו בבית השלישי נזכרות "שתי המולדות".
על פי השיר כולו ,הסבר והדגם כיצד המשוררת מתמודדת עם המתח בין מולדת אחת לשתי מולדות.
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

"ש ֵירי ַא ֲה ָבה ִמ ּ ֵספֶ ר ַע ִּתיק" מאת לאה גולדברג (המתחיל במילים "וְ ל ֹא ָהיָ ה ֵ ּבינֵ ינ ּו
לפניך סונט ב מתוך מחזור הסונטיםִ ׁ :
ֶא ָּלא ז ַֹהר") ,קרא אותו וענה על השאלה שאחריו.
וְ א ָהיָ ה ֵבּינֵ ינוּ ֶא ָלּא ז ַֹהר
ָענָ ו ֶשׁל ַה ְשׁכָּ ָמה ִבּ ְרחוֹב כַּ ְפ ִרי
וְ ִל ְבלוּבוֹ ֶשׁל גַּ ן ְבּ ֶט ֶרם ְפּ ִרי
ת־התּ ַֹאר.
בן ִתּ ְפ ַר ְחתּוֹ יְ ַפ ַ
ְבּ ֶ
וּמה ְמּאֹד ָצ ַח ְק ָתּ ְבּ ָא ְמ ִרי
ַ
כִּ י ֶאל ַה ַשּׁ ַחר ֶה ָענֹג כַּ וֶּ ֶרד
ֶא ְק ַרב וְ ֶא ְק ְט ֶפנּוּ ְל ַמזְ כֶּ ֶרת
וְ ֶא ְשׁ ְמ ֶרנּוּ ֵבּין ַדּ ֵפּי ִס ְפ ִרי.
אתֲ ,ה ִתזְ כֹּר?
רוֹע נָ ָשׂ ָ
ֶאת זְ ֲ
פּוּח,
ידוֹת ַאט ֲענַ ף ַתּ ַ
וַ ֲהנִ ָ
ֹאשׁי יָ ַרד ָמ ָטר ָצחֹר.
וְ ַעל ר ִ
חוֹרי גַ ְבַּ הכְּ ָפר נֵ עוֹר,
ֵמ ֲא ֵ
רוּח —
ַה ַחלּוֹנוֹת נִ ְצ ַט ְל ְצלוּ ִעם ַ
וְ א ָהיָ ה ֵבּינֵ ינוּ ֶא ָלּא אוֹר.
בשיר זה מתואר האושר שבהתאהבות בצד החשש שאושר זה יבוא אל קצוֹ .
הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד /11
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .10קרא את מחזור השירים (שירים א-ג) שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ִה ְס ַּת ְּכל ּות ִ ּב ְדבוֹ ָרה  /לאה גולדברג
א

ב

מוּאר —
בּוּע ַחלּוֹן ָ
ְבּ ִר ַ
ַעל ִשׁ ְמ ָשׁהִ ,מ ַבּחוּץ,
בוֹרה
ְצ ָל ִלית ֶשׁל ְדּ ָ
כִּ ְמ ַעט ֵאין ִל ְראוֹת ֶאת כְּ נָ ֶפ ָיה.

נוֹפל,
ַבּ ֶשּׁ ֶמשׁ ִהיא ָהיְ ָתה ֲע ֵלה זָ ָהב ֵ
ַבּ ֶפּ ַרח ִהיא ָהיְ ָתה ִט ָפּה ֶשׁל ְדּ ַבשׁ ָא ֵפל,
וְ ֵאגֶ ל ַטל ִבּנְ ִחיל ֶשׁל כּוֹכָ ִבים —
וּפֹה ִהיא ֵצל.

ֲהפוּכָ ה.
גּוּף ָצר.
ֵשׁשׁ ַרגְ ַליִ ם ַדּקּוֹת —
ְבּגִ לּוּי ֵעירֹם,
ְבּ ִאּיוּם ְמכ ָֹער
בוֹרה.
זוֹח ֶלת ְדּ ָ
ֶ

ִמ ָלּה ַא ַחת ֶשׁל ִשׁיר ַבּנְּ ִחיל ַה ְמ ַצ ְל ֵצל,
שׂוֹרת ָרצוֹן נִ ְמ ָרץ ְבּתוָֹ שׁ ָרב ָע ֵצל,
ְבּ ַ
דּוּמים —
נוּעת ָהאוֹר ְבּ ֵא ֶפר ִדּ ְמ ִ
ְתּ ַ
וּפֹה ִהיא ֵצל.

אוֹתהּ ְבּ ִד ְב ֵרי ִשׁ ָירה?
ֵאי נַ כְ ִתּיר ָ
וּמה?
ֵאי נָ ִשׁיר ָ
ֹאמר:
יָ בוֹא יֶ ֶלד ָק ָטן וְ י ַ
ַה ַמּ ְלכָּ ה ֵע ֻיר ָמּה.

ג

ִמ ִדּ ְב ֵשִׁ ?מי יִ זְ כֹּר ֶאת ִדּ ְב ֵשׁ?
הוּא ָשׁםַ ,ה ְר ֵחקַ ,בּכַּ וֶּ ֶרת.
ֹאשׁ— 
גּוּפ ,ר ֵ
מוּא ָרהֵ ,
כָּ אןְ ,בּ ִשׁ ְמ ָשׁה ָ
לוּבה וְ ִעוֶּ ֶרת.
כֻּ ֵלּ ע ֶֹקץִ ,שׂנְ ָאה ֵאין־אוֹנִ ים ֲע ָ
הוֹרג.
ַה ַפּ ַחד ֵ
ִה ָשּׁ ְמ ִרי ְלנַ ְפ ֵשׁ.

כתוב כיצד בא לידי ביטוי במחזור השירים "הסתכלות בדבורה" הניגוד בין אור ובין צל ,והסבר את תרומתו
לבניית המשמעות של מחזור השירים הזה.

/המשך בעמוד /12
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

שירת המחצית השנייה של המאה ה־20
אם בחרת לענות על חלק זה ,ענה על שאלה אחת בנושא שלמדת.
זהויות
 .11קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יוֹ נָ ָתן  /יונה וולך

5

10

15

ֲאנִ י ָרץ ַעל ַהגֶּ ֶשׁר
וְ ַהיְ ָל ִדים ַא ֲח ַרי
יוֹנָ ָתן
קוֹר ִאים
יוֹנָ ָתן ֵהם ְ
ְק ָצת ָדּם
נּוּח ַה ְדּ ַבשׁ
ַרק ְק ָצת ָדּם ְל ִק ַ
ֲאנִ י ַמ ְסכִּ ים ְלחוֹר ֶשׁל נַ ַעץ
רוֹצים
ֲא ָבל ַהיְ ָל ִדים ִ
וְ ֵהם יְ ָל ִדים
וַ ֲאנִ י יוֹנָ ָתן
ֹאשׁי ַבּ ֲענַ ף
כּוֹר ִתים ֶאת ר ִ
ֵהם ְ
ֹאשׁי
אוֹס ִפים ֶאת ר ִ
יוֹלה וְ ְ
גְּ ַל ְד ָ
אוֹרזִ ים
יוֹלה וְ ְ
ִבּ ְשׁנֵ י ַענְ ֵפי גְּ ַל ְד ָ
ֹאשׁי ִבּנְ יָ ר ְמ ַר ְשׁ ֵרשׁ
ֶאת ר ִ
יוֹנָ ָתן
אוֹמ ִרים
יוֹנָ ָתן ֵהם ְ
ֶבּ ֱא ֶמת ִתּ ְס ַלח ָלנוּ
א ֵתּ ַא ְרנוּ ְל ַע ְצ ֵמנוּ ֶשׁ ַא ָתּה כָּ זֶ ה.

"קינוח"" ,דבש"" ,גלדיולה" ו"נייר מרשרש" הן מילים הרומזות על חוויות טובות ,אך בשיר זה הן נקשרות לחוויה קשה.
הסבר כיצד מילים אלה מסייעות בעיצוב החוויה הקשה המתוארת בשיר .הדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /13
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .12קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יסס  /חיים גורי
אוֹ ִד ֵ
בית 1

מוֹל ְדתּוֹ ָמ ָצא יָ ם
ְוּבשׁוּבוֹ ֶאל ִעיר ַ
וְ ָדגִ ים שׁוֹנִ ים וְ ֵע ֶשׂב ָצף ַעל ַהגַּ ִלּים ָה ִא ִטּיִּ ים
שׁוּלי ָשׁ ַמיִ ם.
וְ ֶשׁ ֶמשׁ נֶ ֱח ֶל ֶשׁת ְבּ ֵ

בית 2

אוֹד ֵיסס ְבּ ִלבּוֹ ֶה ָעיֵ ף
עוֹלם חוֹזֶ ֶרתָ ,א ַמר ִ
ָטעוּת ְל ָ
ת־ה ְדּ ָרכִ ים ַה ְסּמוּכָ ה ָל ִעיר ַה ְשּׁכֵ נָ ה,
וְ ָחזַ ר ַעד ָפּ ָר ַשׁ ַ
מוֹל ְדתּוֹ ֶשׁא ָהיְ ָתה ַמיִ ם.
ִל ְמצֹא ֶאת ַה ֶדּ ֶרֶ אל ִעיר ַ

בית 3

וּמ ְתגַּ ְעגֵּ ַע ְמאֹד
חוֹלם ִ
ֵה ֶלָ עיֵ ף כְּ ֵ
ֵבּין ֲאנָ ִשׁים ֶשׁ ִדּ ְבּרוּ יְ וָ נִ ית ַא ֶח ֶרת.
ַה ִמּ ִלּים ֶשׁנָּ ַטל ִעמּוֹ כְּ ֵצ ָידה ְל ֶד ֶרַ ה ַמּ ָסּעוֹת ,גָּ וְ עוּ ֵבּינְ ַתיִ ם.
ֶרגַ ע ָח ַשׁב כִּ י נִ ְר ַדּם ְליָ ִמים ַר ִבּים
אוֹתם אוֹתוֹ
וְ ָחזַ ר ֶאל ֲאנָ ִשׁים ֶשׁא ָתּ ְמהוּ ִבּ ְר ָ
וְ א ָק ְרעוּ ֵעינַ יִ ם.

בית 4

אוֹתם ִבּ ְתנוּעוֹת וְ ֵהם נִ סּוּ ְל ָה ִבין אוֹתוֹ
הוּא ָשׁ ַאל ָ
ִמתּוַֹ ה ֶמּ ְר ַח ִקּים.
אוֹתם ָשׁ ַמיִ ם.
שׁוּלי ָ
ָה ַא ְרגָּ ָמן ִה ְסגִּ יל וְ ָה ַלְ בּ ֵ

בית 5

ָקמוּ ַה ְמ ֻבגָּ ִרים וְ נָ ְטלוּ ֶאת ַהיְ ָל ִדים ֶשׁ ָע ְמדוּ ְס ִביבוֹ ְבּ ַמ ְעגָּ ל
אוֹתם.
וּמ ְשׁכוּ ָ
ָ
וְ אוֹר ַא ַחר אוֹר ִה ְצ ִהיב ְבּ ַביִ ת ַא ַחר ַבּיִ ת.

בית 6

ָבּא ַטל וְ יָ ַרד ַעל רֹאשׁוֹ.
רוּח וְ נָ ְשׁ ָקה ִל ְשׂ ָפ ָתיו.
ָבּ ָאה ַ
ָבּאוּ ַמיִ ם וְ ָשׁ ְטפוּ ַרגְ ָליו כְּ ֶא ְב ִר ְיק ֵליָ ה ַהזְּ ֵקנָ ה
וְ א ָראוּ ֶאת ַה ַצּ ֶלּ ֶקת.
מּוֹרד כְּ ֶד ֶרַ ה ַמּיִ ם.
וְ ִה ְמ ִשׁיכוּ ַבּ ָ

"ה ִּמ ִּלים ֶׁשּנָ ַטל ִעּמֹו ּכְ ֵצ ָידה ְל ֶד ֶרְך ַה ַּמ ָּסעֹותּ ,גָ וְ עּו ֵּבינְ ַתיִ ם".
בבית השלישי בשיר נאמר על אודיסס כי ַ
כיצד דברים אלה מבטאים את המצוקה של אודיסס?
הסבר והדגם כיצד מצוקה זו באה לידי ביטוי בשיר כולו.
/המשך בעמוד /14
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

מה זאת אהבה?
 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ית ּפֹה  /זלדה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיִ ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ָהיִ ָית פֹּה
וּמ ָבּ ְטַ החוּם ֵמגֵ ן ָע ַלי
ַ
בוֹתינוּ נוֹגְ עוֹת
וּמ ְח ְשׁ ֵ
ַ
ֶפּ ַתע
כָּ נָ ף ֶאל כָּ נָ ף.
כַּ ֲא ֶשׁר ָהיִ ָית ִע ָמּ ִדי
חוֹל ִפים
ְבּתוַֹ ה ְדּ ָב ִרים ַה ְ
ישׁים
י־בּיִ ת ְק ִשׁ ִ
ָהיוּ ַה ִקּירוֹת ְבּנֵ ַ
ֶשׁ ִסּ ְפּרוּ ַמ ֲע ִשׂיּוֹת ַע ִתּיקוֹת
ָבּ ֶע ֶרב
כַּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ִתינוּ ֵתּה.
ַעכְ ָשׁו ַה ִקּירוֹת ֵאינָ ם ַמ ֲח ֶסה
ֵהם ִה ְס ַתּגְּ רוּ ִבּ ְשׁ ִת ָיק ָתם
וְ א יַ ְשׁגִּ יחוּ ְבּנָ ְפ ִלי
ַעכְ ָשׁו ַה ִקּירוֹת ִסיד וָ ֶמ ֶלט
יְ סוֹד זָ ר
ח ֶֹמר א עוֹנֶ ה כַּ ָמּוֶ ת.
תאר והסבר את השינוי ביחס של הדוברת אל ביתה ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיר.
בתשובתך התייחס ללשון הציורית המעצבת שינוי זה.

/המשך בעמוד /15
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .14לפניך שיר מאת יהודה עמיחי הלקוח ממחזור השירים "דוד מלך ישראל חי וקיים אתה האיש" ומתחיל במילים
"וְ כָ ל ַה ָנ ּׁשִ ים ָא ְמר ּו" .קרא אותו ,וענה על השאלה שאחריו.
יוֹתר ִמכֻּ ָלּן,
אוֹתי ָא ַהב ֵ
וְ כָ ל ַהנָּ ִשׁים ָא ְמרוִּ ,
ישׁג ַהשּׁוּנַ ִמּיתַ ,הנַּ ֲע ָרה ֶשׁ ָבּ ָאה ֵא ָליו ְבּזִ ְקנָ תוֹ
וְ ַרק ֲא ִב ַ
ְל ַח ֵמּם אוֹתוָֹ ,א ְמ ָרהֲ :אנִ י ִח ַמּ ְמ ִתּי אוֹתוֹ ,וְ ִל ַטּ ְפ ִתּי
ֶאת כָּ ל ַצ ְלּקוֹת ַה ְקּ ָרב וְ ַצ ְלּקוֹת ָה ַא ֲה ָבה,
ָמ ַשׁ ְח ִתּי אוֹתוֹ ְבּ ֶשׁ ֶמן ,א ִל ְמלוּכָ הֶ ,א ָלּא ְל ַמ ְר ֵפּא,
וְ א ָשׁ ַמ ְע ִתּי אוֹתוֹ ְמנַ גֵּ ן וְ ָשׁרֲ ,א ָבל נִ גַּ ְב ִתּי ֶאת ִפּיו
תוּקה.
נְ טוּל ַה ִשּׁנַּ יִ םַ ,א ַחר ֶשׁ ֶה ֱאכַ ְל ִתּי אוֹתוֹ ַדּיְ ָסה ְמ ָ
א ָר ִא ִיתי ֶאת יָ ָדיו ַבּ ְקּ ָרב ֲא ָבל נִ ַשּׁ ְק ִתּי
ֶאת יָ ָדיו ַה ְלּ ָבנוֹת וְ ַהזְּ ֵקנוֹת.
וּמ ֵל ַאת ֶח ְמ ָלה,
ֲאנִ י כִּ ְב ַשׂת ָה ָרשַׁ ,ח ָמּה ְ
אתי ֵא ָליו ִמן ַה ִמּ ְר ֶעה
ֲאנִ י ָבּ ִ
כְּ מוֹ ֶשׁהוּא ָבּא ֶאל ַה ְמּלוּכָ ה ִמן ַה ִמּ ְר ֶעה
ֲאנִ י כִּ ְב ַשׂת ָה ָרשׁ ֶשׁ ָקּ ָמה ִמן ַה ָמּ ָשׁל
וַ ֲאנִ י ֶשׁ ְלַּ עד ָמוֶ ת יַ ְפ ִריד ֵבּינֵ ינוּ.
בשיר זה מתוארים הצדדים הקשים והמכוערים של הזִ קנה ,אך נקודת המבט של אבישג מרככת צדדים אלה.
הסבר והדגם קביעה זו.
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

לחיות בארץ־ישראל
 .15קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֲאנִ י ְ ּב ַס ְך ַהכּ ֹל  /אריה סיון

5

10

ֲאנִ י ְבּ ַסַ הכֹּל כְּ מוֹ ֶפּ ַרח ַבּ ַח ָמּה.
רוּח ְס ָע ָרה ַעל ַהחוֹלוֹת,
בוֹתי ָעלוּ כְּ ַ
ֲא ַ
ָשׁ ְתלוּ ,נִ כְּ שׁוּ ,נָ ְטעוָּ ,ע ְדרוּ
וַ ֲאנִ י ַבּ ֶשּׁ ֶמשַׁ ,מ ֶשּׁהוּ יָ ֶפה.
שׁוֹאה,
צּוֹלי ָ
ַא ִחים ֶשׁ ִלּי ְר ִצינִ יִּ ים כְּ נִ ֵ
ָעשׂוּ ְל ָב ֵתּ ֶיהם
וַ ֲאנִ י ַא ֲח ֵרי ַתּ ֲענוּגִ ים ְק ַטנִּ ים
ִבּ ְשׂדוֹת ְפּ ָרגִ ים וַ ֲאפוּנִ ים.
ְוּבכָ ל־זֹאת גַּ ם ִלי ֵח ֶלק
יֵ שׁ ָבּ ֲא ָד ָמה ַהזֹּאת ,וְ א ִבּזְ כוּת ָאבוֹת:
יוֹתר( ָשׁנִ ים
)אוּלי ֵ
ַ
לשׁת ֲא ָל ִפים
ֵעינַ יֶ ,שׁ ְשּׁ ֶ
צוּר ָתן,
ִע ְצּבוּ ֶאת ָ
מוֹשׁכוֹת ֶאת ֲא ָב ָקהּ ֶשׁל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ְ

בשורות  10-9המשורר כותב :ו ְּבכָ ל־זֹאת ַ ּגם לִ י ֵחלֶ ק
					

יֵ ׁש ָ ּב ֲא ָד ָמה ַה ּזֹאת []...

הסבר והדגם על פי השיר כולו ,מהו החלק שיש למשורר באדמה הזאת.
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .16קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ַ ּגם ַהנּוֹ טְ ׁ ִשים  /משה דור
בית 1

נּוֹט ִשׁיםִ ,אם ָה ִע ְב ִרית ָהיְ ָתה ַצ ֲע ַקת
גַּ ם ַה ְ
ימי
נוֹשׂ ִאים ְבּ ֵס ֶתר ְבּ ָשׂ ָרם ַה ְפּנִ ִ
ַחיֵּ ֶיהם ָה ִראשׁוֹנָ הְ ,
רוּשׁ ַליִ ם אוֹ
יַ ְרקוֹן ָק ָטןְ ,שׁ ַתּיִ ם ָשׁשׁ ַא ְבנֵ י יְ ָ
טּוּריָּ ה ִרגְ ֵבי ֵע ֶמק
ְמלוֹא ַה ִ
פּוֹר ִרים.
כְּ ֵב ִדיםִ ,מ ְת ְ

בית 2

פּוּרי ַה ַה ְצ ָל ָחה
וְ כָ ְ ,בּ ֵליל ָהאוֹרוֹתֵ ,בּין ִס ֵ
ִבּ ְשׂ ַפת א– ִא ָמּםֶ ,שׁ ִמּ ְב ָט ָאם ֲע ַדיִ ן ַמ ְסגִּ יר
עוֹמד ִל ָבּם
ַמיִ ם וְ ָה ִרים ֲא ֵח ִריםִ ,פּ ְתאֹם ֵ
ִמ ְדּפֹק ִבּ ְמ ַמד זְ ַמן שׁוֹנֶ הָ .אכֵ ן,
ִאלּוּ ִצ ֵלּם ִמי ,כֶּ ֱאמוּנַ ת יָ ִמים ָע ָברוֶּ ,את
ִאישׁוֹנֵ י ֵעינֵ ֶיהם ַה ְקּפוּאוֹת ָהיָ ה ַה ַתּ ְצלוּם ְמגַ ֶלּה
רוֹצ ַח ִבּ ְדמוּת יַ ְרקוֹן ָק ָטןְ ,שׁ ַתּיִ ם ָשׁשׁ ַא ְבנֵ י
ֶאת ָה ֵ
טּוּריָּ ה ִרגְ ֵבי ֵע ֶמק
רוּשׁ ַליִ ם אוֹ ְמלוֹא ַה ִ
יְ ָ
פּוֹר ִרים.
כְּ ֵב ִדיםִ ,מ ְת ְ

ּטּורּיָ ה ִרגְ ֵבי ֵע ֶמק ּכְ ֵב ִדים,
רּוׁש ַליִ ם אֹו ְמלֹוא ַה ִ
בבית הראשון ובבית השני נזכרים "יַ ְרקֹון ָק ָטןְׁ ,ש ַּתיִ ם ָׁשֹלׁש ַא ְבנֵ י יְ ָ
ּפֹור ִרים".
ִמ ְת ְ
הסבר את התרומה של חזרה זו לבניית משמעות השיר.
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

שירים בעקבות השואה
 .17קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יִ צְ ָחק  /אמיר גלבֹע
ִל ְפנוֹת בּ ֶֹקר ִטיְּ ָלה ֶשׁ ֶמשׁ ְבּתוַֹ היַּ ַער
יַ ַחד ִע ִמּי וְ ִעם ַא ָבּא
ימינִ י ִבּ ְשׂמֹאלוֹ.
וִ ִ
כְּ ָב ָרק ָל ֲה ָבה ַמ ֲאכֶ ֶלת ֵבּין ָה ֵע ִצים.
וַ ֲאנִ י יָ ֵרא כָּ ל־כָּ ך ֶאת ַפּ ַחד ֵעינַ י מוּל ָדּם ַעל ֶה ָע ִלים.
ַא ָבּא ַא ָבּא ַמ ֵהר וְ ַה ִצּ ָילה ֶאת יִ ְצ ָחק
וְ א יֶ ְח ַסר ִאישׁ ִבּ ְס ֻע ַדּת ַה ָצּ ֳה ַריִ ם.
זֶ ה ֲאנִ י ַהנִּ ְשׁ ָחטְ ,בּנִ י,
וּכְ ָבר ָדּ ִמי ַעל ֶה ָע ִלים.
וְ ַא ָבּא נִ ְס ַתּם קוֹלוֹ.
וּפנָ יו ִחוְ ִרים.
ָ
וְ ָר ִצ ִיתי ִל ְצעֹקְ ,מ ַפ ְר ֵפּר א ְל ַה ֲא ִמין
קוֹר ַע ָה ֵעינַ יִ ם.
וְ ֵ
עוֹר ְר ִתּי.
וְ נִ ְת ַ
ת־דּם ָהיְ ָתה יַ ד יָ ִמין
וְ ָאזְ ַל ָ
תאר ִמפְ נִים מפתיעים בעלילת השיר ,והסבר את תרומתם לבניית משמעותו.
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .18קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ׁ ָשםָ ,א ַמ ְר ִּתי  /טוביה ריבנר
בית 1

מוֹצ ִאי.
אתי ִמ ֵבּ ִיתי ְל ַה ְראוֹת ְל ָבנַ י ֶאת ְמקוֹם ָ
יָ ָצ ִ
ָשׁםָ ,א ַמ ְר ִתּיָ ,שׁכַ ְב ִתּי ַעל ָה ָא ֶרץ
שׁוֹתי נָ מוִּ מן ָה ֵע ֶשׂב
ֶא ֶבן ִל ְמ ַר ֲא ַ
כַּ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ
ַהכֹּל ָשׁם נִ ְשׁ ַמר.

בית 2

ָע ַב ְרנוּ ֶבּ ָה ִרים ַוּביְּ ָערוֹת ֶוּב ָע ִרים ֶשׁ ָהיוּ
ישׁים ָהיוּ ָר ִעים.
ְמ ָערוֹת וְ ַה ַמּיִ ם נִ ְקווּ ַבּ ֶדּ ֶר וְ ַהכְּ ִב ִ
ַה ְמּכוֹנִ ית ִדּ ְלּגָ ה ַעל ַהבּוֹרוֹת.

בית 3

מוֹצ ִאי.
נּוֹטה ִהגַּ ְענוּ ְל ִעיר ָ
ָבּאוֹר ַה ֶ
שׁוֹא ִלים ָבּנַ י.
ָמה ָה ֲאוִ יר ַה ָמּתוֹק ַהזֶ ּה? ֲ
נּוֹפל ֵמ ַה ִקּירוֹת?
יח ַה ֵ
ָמה ַה ִטּ ַ

בית 4

ישׁה ַבּ ַחלּוֹן.
ֵאין ָדּ ָברִ ,הגִּ ָידה ַהיְּ ִשׁ ָ
כָּ אן גַּ ם ֶה ָע ִתיד ָע ָבר .וְ ָסגְ ָרה ֶאת ֵעינֶ ָיה ַהיְ ֵבשׁוֹת
צוֹלל.
קוֹפל ֶאת כְּ נָ ָפיו וְ ֵ
עוֹלה וְ ֵ
כְּ עוֹף ָה ֶ

בית 5

נוֹל ְד ִתּיָ ,א ַמ ְר ִתּי ְל ָבנַ י.
כָּ אן ָ
נוֹלדוּ כָּ אן ָקרוֹב.
הוֹרי וּזְ ֵקנַ י ְ
ַ
נוֹל ִדים .כָּ אן ָהיָ ה ַבּיִ ת
ָ
רוּח ָע ְב ָרה
ָא ַמ ְר ִתּי ְל ָבנַ י וְ ָה ַ
ֵבּינִ י ְל ֵבין ַה ִמּ ִלּים.

בית 6

וּמ ַתי
מוֹצ ִאיָ ,
אתי ְל ַה ְראוֹת ְל ָבנַ י ֶאת ְמקוֹם ָ
יָ ָצ ִ
שׁוֹא ִלים ָבּנַ י ,וְ ֵאיפֹה
נֹאכַ לֲ ,
נָ לוּן?

האם לדעתך סיום השיר מעיד על חוסר תקשורת בין האב לבניו או על דאגה כנה של הבנים לאביהם?
נמק והדגם את דבריך על פי השיר כולו.
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

החברה הישראלית — בין שבר לאיחוי
 .19קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

ִּת ּק ּון ָה ֵריחוֹ ת /ארז ביטון
רוֹצים ִמ ֶמּנִּ י,
ָמה ַא ֶתּם ִ
צוֹרב,
יח זְ ַע ְפ ָרן ֵ
ַט ַעם ָע ָרק וְ ֵר ַ
ֲאנִ י כְּ ָבר א אוֹתוֹ ַהיֶּ ֶלד
נוֹקר
ָאבוּד ֵבּין ַרגְ ַליִ ם ֶשׁ ְמּ ַשׂ ֵחק ְס ֶ
ְבּ ָק ֶפה ַמ ְרקוֹ
ְבּד.
ַעכְ ָשׁו ֲח ֵב ִרים
לוֹמד ֶל ֱאכֹל גְּ ִל ָידה ִמ ְבּד ַֹלח
ֲאנִ י ֵ
ֵמאוֹטוֹ ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִמ ַיע קוֹלוֹת ֶשׁל ִצ ֳפּ ִרים
ָבּ ֶע ֶרב,
לוֹמד ִל ְפתּ ַֹח ְדּ ָלתוֹת
ֲאנִ י ֵ
ְבּ ֵתבוֹת נְ גִ ינָ ה ַע ִתּיקוֹת.
ַעכְ ָשׁו
תּוּת־שׂ ֶדה
ָ
נָ ִשׁים ְבּ ַט ַעם
יח כְּ ִריכוֹת ֶשׁל ֶשׁ ְק ְס ִפּיר
אוֹתי ְל ָה ִר ַ
ְמ ַל ְמּדוֹת ִ
ִמן ַה ֵמּ ָאה ַה ְשּׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה
אוֹתי ְל ַשׂ ֵחק ְבּ ַחתוּל ִסיָּ ִמי
ְמ ַל ְמּדוֹת ִ
ְבּתוָֹ סלוֹן יָ רֹק
ֲח ֵב ִרים.
תאר את הניגוד בין חייו של המשורר בעבר ובין חייו בהווה ,והסבר את תרומתו של ניגוד זה לבניית משמעות השיר.
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

 .20קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
נְ ִעילָ ה /פרץ דרור בנאי
קוֹמי
יוֹד ַע ֶאת ְמ ִ
אוֹתי ֲאנִ י ֵ
ִתּ ְר ֶאה ִ
א עוֹד זָ ר ְבּ ִע ִירי
יחת ַה ָבּ ִתּים ָה ֵא ֶלּה
כִּ י ִלוִּ ִיתי ֶאת ְצ ִמ ַ
ישׁים ֲח ָד ִשׁים
יחת כְּ ִב ִ
ֵעד ָהיִ ִיתי ִל ְמ ִת ַ
קוֹמי
יוֹדע ֶאת ְמ ִ
אוֹתי ֲאנִ י ֵ
ִתּ ְר ֶאה ִ
כִּ י נִ גְ ַמ ְל ִתּי ְבּ ֶמ ֶשַׁ הזְּ ַמן ֵמ ֲע ָב ִרי
יּוּמי פֹּה שוּב ֵאינֶ נּוּ ֻמ ְתנֶ ה
וְ ִק ִ
אוֹתי ְבּ ֶלכְ ִתּי ָבּ ְרחוֹב
ֲאנָ ִשׁים ְמ ָב ְרכִ ים ִ
יֵ שׁ ִלי יְ ִד ִידים ְמ ַעט
וְ ַאף א שׂוֹנֵ א ֶא ָחד
ישׁהוּ ַפּ ַעם יִ ְת ַרגֵּ ז אוֹ יֻ ְט ַרד
וְ ִאם ְבּכָ ל זֹאת ִמ ֶ
נוֹרא
ָאז א ָ
נוֹל ְד ִתּי ָבּהּ
ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ַבּ ָשּׂ ָפה ַהזֹּאת כְּ ִאלּוּ ַ
כָּ כָ ה זֶ ה ַבּ ַחיִּ ים ִאם ִמ ְתגַּ ְבּ ִרים
דוֹחים ֶאת ֶה ֶבל ַה ַסּכָּ נָ ה
וְ ִ
ַהיָּ ִמים ָבּ ִאים כְּ מוֹ ַמ ָתּנָ ה
וְ ָה ָא ָדם סוֹפוֹ ְל ִה ְת ַפּיֵּ ס ִעם ִקיּוּמוֹ
השיר מסתיים בשורה" :וְ ָה ָא ָדם סֹופֹו ְל ִה ְת ַּפּיֵ ס ִעם ִקּיּומֹו".
על פי שיר זה ,הסבר מהי המשמעות של הפיוס .הדגם את דבריך.
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ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ח ,מס' 05 ,904441
 +נספח :תוכנית הלימודים (לשאלון  05בלבד)

פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מן השאלות ( 24-21לכל שאלה —  14נקודות).
אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.
"ה ּ ַסיִף" מאת עגנון ו"רעידת האדמה בצ'ילה" מאת פון קלייסט.
שים לב :בשאלות  22-21אין להדגים באמצעות הסיפורים ַ
 .21האם דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת חווה תהליך שמוביל אותה לתובנה חדשה על עצמה ,על חייה ועל סביבתה?
נמק והדגם את דבריך.
 .22היעדר תקשורת ,הסתרה ,חוסר כנות וניצול הם דפוסי התנהגות המקשים על מערכות יחסים או מכשילים אותן.
תאר דפוס התנהגות כזה (או דפוסי התנהגות כאלה) בסיפור קצר שלמדת ,והסבר את השפעתו על מערכת יחסים
מרכזית בסיפור.
ַה ּ ַסיִ ף  /ש"י עגנון
לסיִ ף ,המספר אומר :איש שלום אני.
 .23במהלך הוויכוח בין המספר ּ ַ
שהסיִ ף מציב למספר ,המגדיר את עצמו "איש שלום" ,וכיצד המספר מתמודד עם קשיים אלה?
מה הם הקשיים ּ ַ
הסבר והדגם את דבריך.
רעידת האדמה בצ'ילה  /היינריך פון קלייסט
ענה על שני הסעיפים א-ב.
 .24א.
		
ב.

בסיפור "רעידת האדמה בצ'ילה" הרוע שורר במשפחה ,בחברה ובכנסייה.
הסבר והדגם קביעה זו.

( 8נקודות)

האם בסיפור זה מתוארת גם התנהגות אנושית חיובית?
נמק והדגם את דבריך.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /23
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פרק שלישי — רומאן ונובלה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על אחת מן השאלות  28( 28-25נקודות).
שים לב :על שאלות  26-25תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה .27
 .25תאר את השאיפות והתקוות של דמות מרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת ,והסבר אם היא מגשימה אותן.
מה הם הגורמים המסייעים בהגשמת השאיפות והתקוות או המונעים את הגשמתן? הסבר והדגם את דבריך.

 .26הגיבור הוא אינדיבידואל נערץ ,אדם אקטיבי בעל אומץ ותושייה ,לוחם גדול ,שחייו ראויים להיכתב בספר ,הוא אדם
המייצג את האידיאלים והערכים של תקופתו ומצטיין במוסריות [ ]...הוא דמות מפתח החוצה את הגבולות האנושיים
המקובלים .היפוכו של הגיבור הוא אנטי גיבור.

(מעובד על פי הערך" :גיבור  /אנטי גיבור" ,אתר האינטרנט של האנציקלופדיה של הרעיונות)

על פי דברים אלה ,הסבר אם הדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת היא גיבור או אנטי גיבור .הדגם את דבריך.
 .27שים לב :על שאלה  27תוכל לענות רק על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך.
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
לדמויות ִמ ׁ ְשנֶה ביצירה יש תפקידים שונים :אפיון הדמות המרכזית ,קידום העלילה ועוד.
בחר בדמות משנה מן הרומאן שלמדת ,תאר אותה ,והסבר את תפקידה ברומאן.
 .28אל תיגע בזמיר  /נל הרפר לי
ענה על שני הסעיפים א-ב.
סקאוט שואלת את אטיקוס מדוע הוא מגן על טום רובינסון ,אף כי הוא יודע שטום לא ינצח במשפט.
על כך אטיקוס עונה :גם אם לא נצליח לנצח בקרב אפילו בעוד מאה שנה ,זאת לא סיבה לא לנסות.
א.

הסבר והדגם כיצד דבריו של אטיקוס משקפים את דמותו ,כפי שהיא מצטיירת ברומאן כולו.
( 19נקודות)

ב.

האם לדעתך דבריו של אטיקוס רלוונטיים למאבקים חברתיים ופוליטיים בימינו? נמק והדגם את דבריך.
( 9נקודות)
/המשך בעמוד /24
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פרק רביעי — דרמה
שים לב :פרק זה הוא חובה .ענה על אחת מן השאלות  28( 32-29נקודות).

טרגדיות של סופוקלס" :אנטיגונה"" ,אדיפוס המלך" וטרגדיות של שקספיר" :המלט"" ,המלך ליר",
"מקבת"" ,אותלו"" ,רומיאו ויוליה"
 .29מעשים קיצוניים ,תעוזה ,התרסה ופריצת גבולות מאפיינים את ההתנהגות של הגיבור הטרגי.
כיצד מאפיינים כאלה באים לידי ביטוי בהתנהגות של הגיבור (או הגיבורה) בטרגדיה הקלסית שלמדת?
הסבר את תרומתם לבניית משמעות המחזה.
 .30מהו הרעיון המרכזי (או הרעיונות המרכזיים) בטרגדיה שלמדת?
הצג שניים מן האמצעים הדרמטיים (למשל דיאלוגים ,מונולוגים ,ניגודים ,סיבוך והתרה בעלילה) שבאמצעותם הרעיון
המרכזי (או הרעיונות) מעוצב בטרגדיה.
מחזה מודרני (מן המאה ה־ 19או מן המאה ה־)20
 .31הסבר והדגם מה מאפיין את מערכת היחסים בין בני המשפחה במחזה המודרני שלמדת.
בתשובתך כתוב כיצד מערכת יחסים זו משקפת את הערכים של החברה הסובבת את המשפחה.
 .32התפאורה ,אביזרי הבמה וחפצים בעלי משמעות סמלית הם אמצעים המסייעים להדגיש את הרעיונות המרכזיים
במחזה .הסבר והדגם קביעה זו על פי המחזה המודרני שלמדת.

/המשך בעמוד /25
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פרק חמישי — שיר שלא נלמד
שים לב :פרק זה הוא חובה .ענה על שאלה  16( 33נקודות).
 .33לפניך שיר בלי שם מאת פרץ דרור בנאי* .קרא אותו ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

5

10

15

הים
כִּ י ָה ְרחוֹב הוּא ַסף ֵבּיתוֹ ֶשׁל ָה ֱא ִ
הוֹמ ֶל ִסים ַהגָּ ִרים בּוֹ ֵהם נְ ִתינָ יו
וְ כָ ל ַה ְ
ַה ְמ ַחכִּ ים ְל ַא ְשׁרוֹת כְּ נִ ָיסה
ְוּל ַא ְשׁרוֹת יְ ִצ ָיאה
ימי ַהקֹּר ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְק ָצת חֹם
ֵוּבינְ ַתיִ ם ִב ֵ
ימי ַהחֹם ְק ָצת קֹר
ִוּב ֵ
ְוּק ָצת גּוֹנְ ִבים
ְק ָצת ְמ ַל ְקּ ִטים
אוֹס ִפים נְ ָדבוֹת ַבּ ֲא ִדישׁוּת ֶשׁל ְמ ֻא ָשּׁ ִרים
ְ
וְ כִ י ְל ָמה ֶא ְפ ָשׁר ְל ַצפּוֹת ֵמ ֲאנָ ִשׁים ֶשׁכָּ ָבה זִ יק ְבּ ֵעינֵ ֶיהם
גּוּפם
ֶש ְׁסּ ָחבוֹת ַעל ָ
ֹאשׁם
ֶש ֵׁאין כָּ ִרית ְלר ָ
ֶש ֵׁאין ִתּ ְק ָרה
ֶש ֵׁאין ִקיר
ֶש ֵׁאין ָמגֵ ן כָּ ְל ֶשׁהוּ
רוּתם
בוֹדם וְ ֵח ָ
ֵא ֶלּה ִא ְבּדוּ כְּ ָ
וְ ָהיוּ ִלכְ ת ֶֹבת ַעל ִקיר ַחיֵּ ינוּ
כָּ אן.

* פרץ דרור בנאי — משורר ומתרגם ישראלי ,יליד  .1947מספריו :חמצן :שירים ( ,)1980בדים :שירים ( ,)1987שישים מתחת לאפס (.)2008

א.

כיצד מוצגים בשיר חייהם של ההומלסים? הסבר והדגם את דבריך.

ב.

פרש את השורה הראשונה בשיר ואת שתי השורות האחרונות בו ,והסבר את תרומתן לבניית משמעות השיר.
( 8נקודות)

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

( 8נקודות)
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נושאי הלימוד לבחינה בספרות
 2יחידות לימוד  -שאלון מספר 005
.1

מבנה תכנית הלימודים

פרקים
א .שירה

ב.

סיפור קצר

ג.

רומאן
ונובלה

ד.

דרמה

קבוצות
.1
.2
.3
.4

השירה העברית בימי-הביניים
שירי ביאליק
שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה20-
שירים מהמחצית השנייה של המאה ה20-

 .1סיפורי עגנון
 .2סיפור עברי מהמחצית הראשונה של המאה ה20-
     .3סיפור עברי מהמחצית השנייה של המאה ה 20-ומהמאה ה21-
     .4סיפור מתורגם
.1

רומאן עברי

 .2רומאן מתורגם
 .3נובלה עברית
     .4נובלה מתורגמת
.1
.2

טרגדיה של סופוקלס או של שקספיר
מחזה מודרני (עברי או מתורגם)
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.2

ספרות  2 /יחידות

מבנה הבחינה
– בבחינה יהיו חמישה פרקים כמפורט להלן:
שירה.
סיפור קצר.
דרמה.
רומאן ונובלה.
יצירה שלא נלמדה.
– הפרק הרביעי והפרק החמישי הם פרקי חובה .הפרק החמישי הוא יצירה שלא נלמדה (שיר או סיפור) .תוכנו של
הפרק הרביעי עשוי להשתנות ממועד למועד .בהתאם לכך ישתנה תוכן הפרקים האחרים וישתנה סדרם .למשל ,במועד
מסוים יהיה הפרק הרביעי ״רומאן ונובלה״ ,ויתר הפרקים יהיו פרקי בחירה (שניים מבין שלושה ,כמקובל כיום); במועד
אחר יהיה הפרק הרביעי ״שירה״ ,והפרק ״רומאן ונובלה״ יהפוך לאחד מפרקי הבחירה ,וכן הלאה.
– להלן חלוקת הנקודות בין פרקי הבחינה 28 :נקודות לכל אחד מארבעת הפרקים הראשונים (על הנבחן לענות על
שלושה פרקים) ו 16-נקודות לפרק החמישי.
סך-הכול –  100נקודות.

.3

נושאי הלימוד

פרק א – שירה
קבוצה ראשונה – שירת ימי-הביניים
יש ללמוד ארבעה שירים – שיר אחד מכל קבוצת שירים (א׳-ד׳):
א
ב
ג
ד

ר׳ יהודה הלוי
ר׳ שלמה אבן גבירול
ר׳ יהודה הלוי
ר׳ שלמה אבן גבירול
ר׳ שמואל הנגיד
טדרוס אבולעאפיה
ר׳ משה אבן עזרא
ר׳ שלמה אבן גבירול

ישנה בחיק ילדות
שחי לאל; טרם היותי
יפה נוף; לבי במזרח; הבא מבול
מליצתי בדאגתי הדופה
הים ביני ובינך
חי אהבה
כתנות פסים
ראה שמש; לאטך דברי שירך

(כל השירים מתוך :שירמן חיים ,השירה העברית בספרד ובפרובנס ,מוסד ביאליק)1960 ,
הערה :ברשימה זו יחולו שינויים מדי כמה שנים.
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ספרות  2 /יחידות

קבוצה שנייה – שירי ביאליק
יש ללמוד ארבעה שירים – שיר אחד מכל קבוצת שירים (א׳-ד׳):
א
ב
ג
ד

לא זכיתי באור מן ההפקר; ואם ישאל המלאך; חוזה לך ברח
לבדי
הכניסיני תחת כנפך; ציפורת; עם דמדומי החמה
על השחיטה

(שירים ,מהדורה מדעית ,דביר ,תשמ״ג-תש״ן; וכן :ח״נ ביאליק ,השירים ,בעריכת אבנר הולצמן ,דביר ;2004 ,וכן :פרויקט בן
יהודה).
הערה :ברשימה זו יחולו שינויים מדי כמה שנים.

קבוצה שלישית – שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה20-
יש ללמוד חמישה שירים – שיר אחד מרשימת השירים של כל אחד מהמשוררים האלה:
א

אלתרמן נתן

ב

גולדברג לאה

ג

גרינברג אורי צבי

ד

טשרניחובסקי שאול

ה

רחל

ירח ,ליל קיץ ,עוד אבוא אל ספך (שירים משכבר :כוכבים
בחוץ ,הקיבוץ המאוחד ;)1999 ,שיר משמר (חגיגת קיץ,
מחברות לספרות.)1965 ,
אורן ,ולא היה בינינו אלא זהר ,האמנם עוד יבואו ימים,
הסתכלות בדבורה (שירים ,כרכים א-ג ,בעריכת :ט׳
ריבנר ,ספרית פועלים)1973 ,
שיר אמי והנחל ,שיר נס השיר ,תפילה אחרונה ,אליהו
הנביא (ששה מיליונים כוסות אליהו)( .כל כתבי אצ״ג,
מוסד ביאליק ,ירושלים.)2001-1990 ,
אומרים ישנה ארץ (ארץ שכורת שמש) ,ראי אדמה,
שיר ב מתוך שירים לאילאיל ,לא רגעי שנת( .כל כתבי
שאול טשרניחובסקי ,עם עובד ;1990 ,וכן :שירי
טשרניחובסקי ,דביר ,תשכ״ח)
פגישה ,חצי פגישה; מיכל; רק על עצמי; באחד גלגולי
(שירת רחל ,דבר ;1977 ,וכן :פרויקט בן יהודה).
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קבוצה רביעית – שירים מהמחצית השנייה של המאה ה20-
יש ללמוד ארבעה שירים – מנושא נבחר אחד בהתאם להוראות האלה:
יש לבחור נושא אחד מחמשת הנושאים :זהויות; מה זאת אהבה?; לחיות בארץ-ישראל; שירים בעקבות השואה; החברה
הישראלית – בין שבר לאיחוי.
זהויות
1
2
3
4

יהודה עמיחי :כל הדורות שלפני
(שירי יהודה עמיחי ,כרך  ,2שוקן)2004 ,
חיים גורי :אודיסס
או
(השירים ,כרך א׳ ,הקיבוץ המאוחד)1998 ,
שמעון אדף :שדרות
או
(המונולוג של איקרוס ,גוונים)1997 ,
נידאא ח׳ורי :הדיברות (מס׳ )2
או
(בגוף אחר ,מבחר שירים ,1987-2010 ,קשב לשירה,
)2011
או

ארז ביטון :דברי רקע ראשוניים
(ציפור בין יבשות ,הקיבוץ המאוחד)1990 ,
יונה וולך :יונתן
(תת הכרה נפתחת כמו מניפה ,הקיבוץ המאוחד)1992 ,
זלדה :שני יסודות
(שירי זלדה ,הקיבוץ המאוחד)1985 ,
רוני סומק :שיר פטריוטי
(מחחתרת החלב ,זמורה ביתן)2005 ,

מה זאת אהבה?
1

2
3

4

או נתן זך :כשצלצלת רעד קולך
דליה רביקוביץ :חול אפסי
(כל השירים ושירים חדשים ,כרך א׳ ,הקיבוץ המאוחד,
(כל השירים עד כה ,הקיבוץ המאוחד)1995 ,
)2008
או פרץ דרור בנאי :כי אהבה היא צורך
אברהם חלפי :עטור מצחך
(קשת וכידון ,ספרית פועלים)1985 ,
(שירים ,כרך א׳ ,הקיבוץ המאוחד)1987 ,
או ט .כרמי :חוה ידעה
נתן זך :שיר לאוהבים הנבונים
(ט .כרמי ,מבחר  ,1951-1994דביר)1994 ,
(כל השירים ושירים חדשים ,כרך א׳ ,הקיבוץ המאוחד,
)2008
או יהודה עמיחי :וכל הנשים אמרו (דוד מלך ישראל חי
זלדה :כאשר היית פה
וקיים ,שיר מספר  ,7שירי יהודה עמיחי ,כרך  ,5שוקן,
(שירי זלדה ,הקיבוץ המאוחד)1985 ,
)2004
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לחיות בארץ-ישראל
1
2

3
4

חיים גורי :ירושה
(השירים ,כרך א׳ ,הקיבוץ המאוחד)1998 ,
משה דור :גם הנוטשים
(עוברים את הנהר ,זמורה ביתן)1998 ,
יהודה עמיחי :תיירים
(שירי יהודה עמיחי ,כרך  ,3שוקן)2004 ,
ארז ביטון :תקציר שיחה
(ציפור בין יבשות ,הקיבוץ המאוחד)1990 ,

או
או

או
או

אמיר גלבע :שיר בבוקר בבוקר
(כל השירים ,כרך א׳ ,הקיבוץ המאוחד)1994 ,
אריה סיון :אני בסך הכול
(ערבון ,מבחר שירים  ,1957-1997הקיבוץ המאוחד,
)2002
יצחק לאור :אהבת הארץ
(שירים  ,1974-1992הקיבוץ המאוחד)2002 ,
נתן יונתן :לאן היינו הולכים
(שירים בכסות הערב ,מבחר מכל שיריו ,ידיעות
אחרונות)2004 ,

שירים בעקבות השואה
1

2
3
4

או דן פגיס :טיוטת הסכם לשילומים
מאיר ויזלטיר :אבא ואמא הלכו לקולנוע
(כל השירים ,הקיבוץ המאוחד)1991 ,
(קיצור שנות השישים ,שירים ,1959-1972 ,הקיבוץ
המאוחד)1984 ,
או אמיר גלבע :יצחק
טוביה ריבנר :שם אמרתי
(כל השירים ,כרך א׳ ,הקיבוץ המאוחד)1994 ,
(ואל מקומי שואף ,ספריית פועלים)1990 ,
או אבנר טריינין :כתונת איש המחנות
דן פגיס :כתוב בעיפרון בקרון החתום
(הר וזיתים ,אגודת שלם)1969 ,
(כל השירים ,הקיבוץ המאוחד)1991 ,
או בן ציון תומר :ילדי הצל
אסתר אטינגר :היער השחור
(על קו המשווה ,עקד)1969 ,
(לילה ויום ,הקיבוץ המאוחד)2011 ,

החברה הישראלית – בין שבר לאיחוי
1
2

3

4

בנאי פרץ דרור :נעילה (יפעת ולא משהו אחר ,ספריית או ביטון ארז :תיקון הריחות (ציפור בין יבשות ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד)1990 ,
פועלים)1982 ,
בן שמחון מירי :נערה מן הקטמונים (חתך-אורך) או הס אמירה :סלימה את דומעת (כמו בכי שאין לו עיניים
להיבכות ,הוצאת עם עובד )2014
(מעוניינת ,לא מעוניינת ,הוצאת הקיבוץ המאוחד,
)1983
אליהו אלי :מתחת לפני האדמה (אני ולא מלאך ,הליקון ,או אהרון אלמוג :על שתיקתם של התימנים( ,אם תראו
סוכה עפה ,הקיבוץ המאוחד)2004 ,
)2008
עמיחי יהודה :והגירת הורי (שירים  ,1962 -1948שוקן ,או סיון אריה :סיפור על הסבתא (ערבון ,הקיבוץ המאוחד
ומוסד ביאליק)2001 ,
)1963
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פרק ב – סיפור קצר
במסגרת הסיפור הקצר יילמדו שישה סיפורים בסך הכול ,כמפורט להלן :שני סיפורים מן הקבוצה הראשונה  -סיפורי עגנון (או
אחת מיצירותיו כמפורט להלן) ,שני סיפורים מן הספרות העברית  -אחד מן הקבוצה השנייה ואחד מן הקבוצה השלישית ,ושני
סיפורים מן הקבוצה הרביעית  -סיפורים מתורגמים.
הערה:
״ה ּ ַסיִ ף״ מאת
– במועד קיץ תשע״ח ,אחת מן השאלות בפרק ״סיפור קצר״ תהיה על הסיפור ַ
שמואל יוסף עגנון.
– במועד קיץ תשע״ח ,אחת מן השאלות בפרק ״סיפור קצר״ תהיה על הסיפור ״רעידת האדמה בצ׳ילה״ מאת היינריך פון
קלייסט.

קבוצה ראשונה – סיפורי שמואל יוסף עגנון
יש ללמוד שתיים מבין היצירות האלה:
המטפחת; עגונות (אלו ואלו ,שוקן ;)1998 ,האדונית והרוכל; מדירה לדירה; התזמורת (סמוך ונראה ,שוקן ;)1998 ,פנים אחרות;
״ה ּ ַסיִ ף״
הרופא וגרושתו (על כפות המנעול ,שוקן ;)1998 ,המלבוש; תהילה; עם כניסת היום; פרנהיים (עד הנה ,שוקןַ ;)1998 ,
(תכריך של סיפורים ,שוקן ;)2011 ,שבועת אמונים* (עד הנה ,שוקן ;)1998 ,בדמי ימיה*; גבעת החול* (על כפות המנעול ,שוקן,
)1998
* בשל אורכן ,כל אחת משלוש היצירות שלעיל המסומנות בכוכבית תיחשב כחלופה לשני סיפורים.

קבוצה שנייה – סיפור עברי מהמחצית הראשונה של המאה ה20-
יש ללמוד סיפור אחד מבין הסיפורים האלה:
אברמוביץ׳ ש״י (מנדלי מו״ס) :שם ויפת בעגלה (סיפורים קטנים ,דביר לעם)1950 ,
בארון דבורה :שפרה; פראדל (פרשיות ,מוסד ביאליק)1968 ,
בורלא יהודה :אתנן (כתבי יהודה בורלא :מרננת ,דבר-מסדה ,תשכ״ב)
ברדיצ׳בסקי מיכה יוסף :קלונימוס ונעמי (כתבי מיכה יוסף ברדיצ׳בסקי ,דביר ;1965 ,וכן:
מיכה יוסף :פרויקט בן יהודה – )http://benyehuda.org/berdi
ברנר יוסף חיים :המוצא; עוולה (בין מים למים ,הקיבוץ המאוחד ;1980 ,וכן :ילקוט לבתי-הספר ,הקיבוץ המאוחד ;1969 ,וכן:
פרויקט בן יהודה – http://benyehuda.org/brenner
ברקוביץ׳ יצחק דב :כרת; תלוש (כתבי י״ד ברקוביץ׳ ,כרך א׳ ,דביר ;1964 ,וכן :סיפורים נבחרים ,דביר לעם)1953 ,
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גנסין אורי :סעודה מפסקת (כל כתביו ,ספריית פועלים /הקיבוץ המאוחד ;1982 ,וכן פרויקט בן יהודה – http://benyehuda.

)org/gnessin
הזז חיים :אדם מישראל; שלולית גנוזה (סיפורים נבחרים ,דביר)1974 ,
פרץ יהודה לייב :שמע ישראל (כל כתבי י״ל פרץ ,כרך א׳ ,דביר ;)1962 ,בין שני הרים (שם ,כרך ב׳; וכן :פרויקט בו יהודה – http://

)benyehuda.org/perets
שופמן גרשום :הערדל; נקמה של תיבת זמרה ; הניה (כל כתבי גרשום שופמן ,כרך א׳ ,דביר ועם עובד)1960 ,
שטיינברג יעקב :בת הרב; העיוורת; בת ישראל; בין לבני הכסף (ילקוט סיפורים ,יחדיו)1981 ,
שמי יצחק :הבריחה; בין חולות הישימון (שישה סיפורים ,ספריית תרמיל ,משרד הביטחון ;1984 ,וכן :סיפורי יצחק שמי ,ניומן,
)1971

קבוצה שלישית – סיפור עברי מהמחצית השנייה של המאה ה 20-עד המאה ה21-
יש ללמוד סיפור אחד מבין הסיפורים האלה:
איני לאה :עד שיעבור כל המשמר כולו (גיבורי קיץ ,הקיבוץ המאוחד)1991 ,
אלוני ניסים :שמיל; להיות אופה (הינשוף ,ספריית תרמיל ;1975 ,וכן :הינשוף ,סדרת קלאסי כיס ,עם עובד)1997 ,
אפלפלד אהרון :שלושה; עשן; סיפור אהבה; ברטה (עשן ,עכשיו ;)1962 ,המצוד; קיטי (בגיא הפורה ,שוקן)1963 ,
בלס שמעון :בעיר התחתית (בעיר התחתית ,ספריית תרמיל ,משרד הביטחון)1979 ,
בן נר יצחק :קולנוע; משחקים בחורף (שקיעה כפרית ,עם עובד)1976 ,
ברדוגו סמי :שוק; חיזו בטטה (ילדה שחורה ,בבל)1999 ,
גוטפרוינד אמיר :גלויה מוואלדזה (אחוזות החוף ,זמורה ביתן)2002 ,
הנדל יהודית :סיפור בלי כתובת (כסף קטן ,הקיבוץ המאוחד)1988 ,
יהושע אברהם ב׳ :מסע הערב של יתיר; שתיקה הולכת ונמשכת של משורר ,גאות הים (כל הסיפורים ,הקיבוץ המאוחד)1993 ,
כהנא-כרמון עמליה :נעימה ששון כותבת שירים (בכפיפה אחת ,הקיבוץ המאוחד ;)1971 ,הינומה (שדות מגנטיים ,הקיבוץ
המאוחד)1977 ,
ליברכט סביון :חדר על הגג (תפוחים מן המדבר ,ספריית פועלים)1986 ,
מגד אהרון :יד ושם (ישראל חברים ,הקיבוץ המאוחד)1963 ,
מטלון רונית :אח קטן; ילדה בקפה (זרים בבית ,הקיבוץ המאוחד)1992 ,
ס׳ יזהר (סמילנסקי) :השבוי (חרבת חזעה ועוד שלושה סיפורי מלחמה ,זמורה ביתן)1989 ,
עוז עמוס :דרך הרוח; נוודים וצפע (ארצות התן ,עם עובד)1989 ,
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קנז יהושע :התרנגולת בעלת שלוש הרגליים (מומנט מוסיקלי ,הקיבוץ המאוחד)1980 ,
קסטל-בלום אורלי :שפרה (לא רחוק ממרכז העיר ,עם עובד)1987 ,
קרת אתגר :צפירה (צינורות ,עם עובד)1992 ,
שחר דוד :מעשה ברוקח ובגאולת העולם; דברים שבטבע האדם; על הצללים והצלם (מותו של האלוהים הקטן ,שוקן)1970 ,
תמוז בנימין :מעשה בעץ זית; תחרות שחייה (סיפורים ,כתר)1987 ,

קבוצה רביעית – סיפור מתורגם
יש ללמוד שניים מבין הסיפורים האלה:
אידריס יוסוף :מספר ארבע (מקום על-פני האדמה ,ון-ליר)1986 ,
אל חכים תאופיק :על חוד התער (סיפורים ערביים ,משרד הביטחון ,סיפורים פלשתיניים)
באבל יצחק :מעשה בשובכי (סיפורים ,ספריית פועלים ;)1969 ,בן הרבי (חיל הפרשים ועוד סיפורים ,כתר)1987 ,
בשביס-זינגר יצחק :המפתח (המפתח ,ספריית פועלים ;)1978 ,גימפל תם (חורבן קרשב ועוד סיפורים ,כרמל)2000 ,
בוקצ׳יו ג׳ובאני :הבז (דקאמרון – ספר עשרת הימים ,כרמל)2000 ,
גוגול ניקולאי וסילייביץ׳ :האדרת (סיפורים פטרבורגיים ,הקיבוץ המאוחד)1992 ,
גבריאל גרסיה מרקס :איש זקן מאוד עם כנפיים עצומות (הסיפור העצוב שלא ייאמן על ארנדירה התמה וסבתה האכזרית,
שוקן)1986 ,
דוקטורוב אדגר לורנס :הסופר במשפחה (חיי המשוררים ,זמורה ביתן)1988 ,
המינגווי ארנסט :הרוצחים (גברים ללא נשים ,זמורה ביתן)1988 ,
לוי פרימו :התלמיד (זמן שאול ,הקיבוץ המאוחד)1988 ,
מופסן גי דה :העלמה פרל (הירושה ,עם עובד)1977 ,
מחפוז נג׳יב :אחרי עשרים שנה (מקום על פני האדמה ,ון-ליר ;)1986 ,בית בעל שם רע; הפנסיונר (הגנב והכלבים וסיפורים
אחרים ,ספריית פועלים)1970 ,
מנספילד קתרין :הזבוב (הספרות כרך א׳ )1968 ,2
נבוקוב ולדימיר :רגע של חסד (תריסר רוסי ,הקיבוץ המאוחד)1994 ,
סלינג׳ר ג׳רום דוד :יום נפלא לדגי בננה; מר קרסולי שלנו בקונטיקט (לאסמה – באהבה ובסאוב ,מפעלים אוניברסיטאיים
להוצאה לאור)1979 ,
עזאם סמירה :השעון והאדם (סיפורים פלשתיניים ,עקד)1970 ,
פו אדגר אלן :הבור והמטוטלת (הבור והמטוטלת ,סדרת קלאסי כיס ,עם עובד ;)1997 ,אלאונורה (מעשי הרצח ברחוב מורג,
מחברות לספרות)1965 ,
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פוקנר ויליאם :ורד לאמילי (סימן קריאה  ;1972 ,1ורד לאמילי – מסתורין ואהבה ,עקד ;)1993 ,אמבר מובער (סימן קריאה
)1972 ,1
פיילי גרייס :שיחה עם אבי (סימן קריאה  ;1973 ,17–16סיפורים אמריקאיים משנות ה 60-וה ,70-עם עובד)1993 ,
פינק אידה :הגן המפליג למרחקים; ציפורים; המחבוא (הגן המפליג למרחקים ,ספריית פועלים  ;1988וכן :כל הסיפורים ,עם
עובד)2004 ,
צ׳כוב אנטון פבלוביץ׳ :כינורו של רוטשילד; יגון (מבחר סיפורי צ׳כוב לבתי ספר ,טברסקי)1966 ,
קלייסט הינריך פון :רעידת האדמה בצ׳ילה (קולהאס ואחרים) ,הקיבוץ המאוחד)2002 ,
קפקא פרנץ :גזר הדין (גזר הדין וסיפורים אחרים ,עם עובד)1997 ,
קרבר ריימונד :דבר קטן וטוב; נוצות; קתדרלה (דבר קטן וטוב ,כתר)1986 ,
שלום עליכם :אהבתי הראשונה (הסיפור הקצר ,ספריית פועלים)1977 ,

פרק ג – רומאן ונובלה
יש לבחור אחת מבין האפשרויות האלה:
.1

רומאן אחד או נובלה אחת מן הרשימה שבארבע קבוצות היצירות שלהלן.

.2

רומאן אחד מן הקבוצה הראשונה או מן הקבוצה השנייה ,המסומן בכוכבית.

שימו לב :מומלץ שבמהלך לימודיהם יקראו הנבחנים ,על-פי בחירתם ותוך התייעצות עם המורה ,לפחות שישה ספרים בנוסף
לרומאנים ו/או לנובלות שיילמדו במסגרת פרק זה .במסגרת הקריאה החופשית הזו נבחנים רשאים לקרוא גם רומאנים וקובצי
סיפורים המופיעים בתכנית הלימודים.

קבוצה ראשונה – רומאן עברי
אורפז יצחק :מסע דניאל (עם עובד)1986 ,
איתן רחל :ברקיע החמישי (עם עובד)1976 ,
אפלפלד אהרון :תור הפלאות (הקיבוץ המאוחד ,תשל״ח); קטרינה (כתר)1989 ,
באר חיים :נוצות (עם עובד ;)1992 ,חבלים (עם עובד)1998 ,
בן נר יצחק :בוקר של שוטים (כתר)1992 ,
ברבש בני :מי פירסט סוני (הקיבוץ המאוחד)1994 ,
ברטוב חנוך :פצעי בגרות (עם עובד)1969 ,
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בר-יוסף יהושע :עיר קסומה* (הקיבוץ המאוחד)1979 ,
גרוסמן דוד :ספר הדקדוק הפנימי* (הקיבוץ המאוחד ;)1991 ,מומיק (הקיבוץ המאוחד)2006 ,
הנדל יהודית :החמסין האחרון (הקיבוץ המאוחד)1993 ,
יהושע אברהם ב׳ :המאהב (שוקן ;)1981 ,מר מאני* (הקיבוץ המאוחד ;)1993 ,השיבה מהודו (הקיבוץ המאוחד;)1994 ,
שליחותו של הממונה על משאבי אנוש (הקיבוץ המאוחד)2004 ,
לפיד שולמית :גיא אוני (כתר)1982 ,
מגד אהרון :החי על המת (עם עובד ;)1974 ,פויגלמן (עם עובד ;)1987 ,מסע באב (עם עובד)1980 ,
מיכאל סמי :חצוצרה בוואדי (עם עובד ;)2003 ,חסות (עם עובד)1979 ,
נבו אשכול :ארבעה בתים וגעגוע (זמורה ביתן)2004 ,
ס׳ יזהר (סמילנסקי) :מקדמות* (זמורה ביתן)1992 ,
עגנון שמואל יוסף :סיפור פשוט* (כל סיפורי ש״י עגנון ,כרך ג׳ :על כפות המנעול ,שוקן ;1998 ,וכן :סיפור פשוט (כולל הערות
וביאורים ,שוקן ;)1998 ,שירה* (שוקן)1999 ,
עוז עמוס :מיכאל שלי (עם עובד ;)1990 ,מנוחה נכונה (עם עובד ;)1983 ,קופסה שחורה (עם עובד)1996 ,
עמיר אלי :מפריח היונים (עם עובד)1993 ,
פוגל דוד :חיי נישואים* (הקיבוץ המאוחד)2000 ,
קורן ישעיהו :לוויה בצהריים (מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור)1974 ,
ק׳ צטניק :השעון (מוסד ביאליק)1972 ,
קנז יהושע :התגנבות יחידים* (עם עובד ;)2006 ,מחזיר אהבות קודמות (עם עובד)1997 ,
קניוק יורם :חימו מלך ירושלים (עם עובד ;)2003 ,אדם בן כלב (ספריית פועלים)1987 ,
ראובני אהרון :שמות (עם עובד)1969 ,
רביניאן דורית :החתונות שלנו (עם עובד)1999 ,
שבתאי יעקב :זיכרון דברים* (מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור)1977 ,
שדה פנחס :החיים כמשל (שוקן)2002 ,
שחם נתן :רביעיית רוזנדורף (עם עובד)1987 ,
שלו מאיר :רומן רוסי (עם עובד ;)1988 ,כימים אחדים (עם עובד ;)1994 ,יונה ונער (עם עובד)2006 ,
שמיר משה :הוא הלך בשדות (עם עובד ;)1972 ,במו ידיו :פרקי אליק (עם עובד)1972 ,
תמוז בנימין :מינוטאור (הקיבוץ המאוחד ;)1980 ,רקוויאם לנעמן (זמורה-ביתן-מודן)1978 ,
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קבוצה שנייה – רומאן מתורגם
אוסטר פול :ארמון הירח (עם עובד ;)1977 ,מוסיקת המקרה (עם עובד)1992 ,
אורוול ג׳ורג׳( 1984 :עם עובד)1972 ,
אז׳אר אמיל (גארי רומן) :כל החיים לפניו (עם עובד)1984 ,
אייטמטוב צ׳ינגיס :והיום איננו כלה (עם עובד)1994 ,
אליוט ג׳ורג׳ :הטחנה על שפת הפלוס (כרמל)1998 ,
גולדינג ויליאם ג׳רלד :בעל זבוב (עם עובד)1972 ,
בולגקוב מיכאיל :האמן ומרגריטה* (ידיעות אחרונות – ספרי חמד)1999 ,
בל היינריך :המוקיון (מסדה)1971 ,
בלזק אונורה דה :אבא גוריו (הקיבוץ המאוחד ;)1992 ,הדודן פונס (עם עובד)1981 ,
ברונטה אמילי :אנקת גבהים (כתר)1990 ,
ברונטה שרלוט :ג׳יין אייר (זמורה ביתן)1987 ,
בשביס-זינגר יצחק :העבד (עם עובד)2004 ,
גארי רומן :עפיפונים (עם עובד)1983 ,
גרין גרהם :מסעותי עם דודתי (עם עובד)1989 ,
דה לוקה ארי :הר אדוני (הקיבוץ המאוחד)2003 ,
דוסטויבסקי פ״מ :החטא ועונשו* (ידיעות אחרונות)1995 ,
דיקנס צ׳רלס :תקוות גדולות (ספריית פועלים ;)1983 ,דוד קופרפילד (דביר וזמורה ביתן)1987 ,
הסה הרמן :נרקיס וגולדמונד (שוקן)1975 ,
הרפר לי נל :אל תיגע בזמיר (עם עובד)2003 ,
וולף וירג׳יניה :אל המגדלור* (מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור ,סימן קריאה)1975 ,
ויילד אוסקר :תמונתו של דוריאן גריי (אור-עם ;1984 ,וכן :חנות ספרים)1998 ,
טולסטוי לב :אנה קרנינה* (עם עובד)1999 ,
מאן תומס :בית בודנברוק* (עם עובד)1986 ,
לורנס דיוויד הרברט :בנים ואוהבים (שוקן)1981 ,
מארקס ג׳ גרסיה :מאה שנים של בדידות* (עם עובד ;)1972 ,אהבה בימי כולרה (עם עובד)1989 ,
מוריסון טוני :העין הכי כחולה (הקיבוץ המאוחד)1996 ,
מלמוד ברנרד :העוזר (עם עובד)1979 ,
ממי אלבר :נציב המלח (עם עובד)1964 ,
סלינג׳ר ג׳רום דיוויד :התפסן בשדה השיפון (עם עובד)1975 ,

ספרות  2 /יחידות
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סראמגו ז׳וזה :על העיוורון (הקיבוץ המאוחד)2000 ,
פוקנר ויליאם :הקול והזעם* (ספריית פועלים ;)1973 ,אור באוגוסט* (ספריית פועלים)1968 ,
פיצג׳ראלד פ׳ סקוט :גטסבי הגדול (הקיבוץ המאוחד ;)1999 ,ענוג הוא הלילה (עם עובד)1973 ,
פלובר גוסטב :מאדאם בובארי* (הקיבוץ המאוחד)1991 ,
פרלה יהושע :יהודים סתם (הקיבוץ המאוחד)1992 ,
פריש מקס :הומו פאבר (ספריית פועלים)1982 ,
קאמי אלבר :הדבר (עם עובד ;)2001 ,הזר (עם עובד ומסדה ;)1985 ,אדם הראשון (עם עובד)1995 ,
קונדרה מילן :ספר הצחוק והשכחה (זמורה ביתן)1981 ,
קזנצאקיס ניקוס :חייו ומעלליו של אלכסיס זורבס (זורבה היווני) (עם עובד)1995 ,
קפקא פרנץ :המשפט* (שוקן)1992 ,

קבוצה שלישית – נובלה עברית
אורפז יצחק :נמלים (שלוש נובלות ,עם עובד ;1972 ,וכן :גוונים )1997
ביאליק חיים נחמן :מאחורי הגדר( ,ביאליק – סיפורים ,דביר ;1956 ,וכן :פרויקט בן יהודה – )http://benyehuda.org/bialik
בן נר יצחק :עתליה (אחרי הגשם :שלושה סיפורים ,כתר)1979 ,
הראבן שולמית :נביא; אחרי הילדות; שונא הנסים (צימאון ,דביר)1996 ,
טביב מרדכי :כינורו של יוסי (עם עובד)1964 ,
יהושע אברהם ב׳ :שלושה ימים וילד (כל הסיפורים ,הקיבוץ ,המאוחד)1993 ,
כהנא-כרמון עמליה :לב הקיץ לב האור (בכפיפה אחת ,הקיבוץ המאוחד ;1971 ,וכן :כאן נגור :חמש נובלות ,הקיבוץ המאוחד,
)1996
ס׳ יזהר (סמילנסקי) :חרבת חזעה (ארבעה סיפורים ,הקיבוץ המאוחד ;1984 ,וכן :סיפור חרבת חזעה ועוד שלושה סיפורי
מלחמה ,זמורה ביתן)1989 ,
סרי דן בניה :עוגיות המלח של סבתא סולטנא (כתר)1988 ,
קסטל-בלום אורלי :המינה ליזה (כתר ;)1995 ,רדיקלים חופשיים (רדיקלים חופשיים ,כתר)2000 ,

קבוצה רביעית – נובלה מתורגמת
אייטמטוב צ׳ינגיס :ג׳מילה (כרמל)2005 ,
הראבל בוהומיל :העיירה שבה נעצר הזמן (עקד)1994 ,
בולגאקוב מיכאיל :לב של כלב (כפתור ,תשמ״ט)
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המינגווי ארנסט :הזקן והים (עם עובד)1980 ,
זיסקינד פטריק :היונה (עם עובד)1986 ,
מאן תומס :טוניו קריגר; מוות בוונציה (מוות בוונציה וסיפורים אחרים ,הקיבוץ המאוחד)1988 ,
מוריאק פרנסואה :הנשיקה למצורע; הורתו (הנשיקה למצורע ,עם עובד)1981 ,
מלוויל הרמן :ברטלבי (משרד הביטחון ,ספריית תרמיל ;1988 ,וכן :המעורר מס׳  ;)1997 ,2וכן :מחווה לשישה סיפורים של
המאה התשע-עשרה ,בעריכת נילי מירסקי ,עם עובד.2006 ,

פרק ד – דרמה
יש ללמוד שני מחזות :טרגדיה אחת (מאת סופוקלס או מאת שקספיר) מן הקבוצה הראשונה ,ומחזה אחד נוסף( ,עברי או
מתורגם) ,מבין המחזות שבקבוצות השנייה והשלישית.

קבוצה ראשונה – טרגדיה מאת סופוקלס או מאת שקספיר
סופוקלס :אנטיגונה (דביר ;1970 ,וכן :מוסד ביאליק ;1971 ,וכן :שוקן;)1990 ,
אדיפוס המלך (מוסד ביאליק ;1971 ,וכן :שוקן)1994 ,
שקספיר ויליאם :המלט (אור-עם ;1973 ,וכן :דביר ;)1981 ,מקבת (הקיבוץ המאוחד ;1971 ,וכן :עם עובד ;)1986 ,המלך ליר
(מוסד ביאליק ;1971 ,וכן :אור-עם ;)1994 ,אותלו (דביר ;)1991 ,רומיאו ויוליה (הקיבוץ המאוחד)1985 ,

קבוצה שנייה – מחזה מתורגם
איבסן הנריק :בית בובות (אור-עם)1983 ,
ברכט ברטולד :מעגל הגיר הקווקזי (אור-עם ;)1984 ,אימא קוראז׳ (עם עובד)1986 ,
דירנמט פרידריך :ביקור הגברת הזקנה (אור-עם )1983
ויליאמס טנסי :ביבר הזכוכית (אור-עם ;)1982 ,חשמלית ושמה תשוקה (אור-עם)1985 ,
לורקה גרסיה פדריקו :ירמה (מחזות ,הקיבוץ המאוחד ;1965 ,וכן :עם עובד)1988 ,
מילר ארתור :מותו של סוכן (אור-עם)1986 ,
סטרינדברג אוגוסט :העלמה יוליה (אור-עם)1985 ,
פינטר הרולד :החדר (אור-עם)1988 ,
פירנדלו לואיג׳י :שש נפשות מחפשות מחבר (מרכז ישראלי לדרמה)1990 ,
צ׳כוב אנטון :גן הדובדבנים; שלוש אחיות (ארבעה מחזות ,עם עובד)1973 ,
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קבוצה שלישית – מחזה עברי
אלוני נסים :הכלה וצייד הפרפרים (הקיבוץ המאוחד ;)1980 ,הנסיכה האמריקאית (עמיקם ;)1963 ,אכזר מכל המלך (ידיעות
אחרונות ,ספרי חמד)1997 ,
בן שמחון גבריאל :מלך מרוקאי (עדי)1980 ,
בר יוסף יוסף :אנשים קשים (מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור)1983 ,
לוין חנוך :חפץ (חפץ ואחרים ,הקיבוץ המאוחד ;)1988 ,הילד חולם (מלאכת החיים ואחרים ,הקיבוץ המאוחד)1991 ,
לפיד שולמית :רכוש נטוש (אור-עם)1991 ,
סובול יהושע :ליל העשרים (אור-עם ;)1990 ,גטו (אור-עם)1989 ,
שבתאי יעקב :נמר חברבורות (הקיבוץ המאוחד)1985 ,
תומר בן ציון :ילדי הצל (עמיקם)1963 ,

