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שירה )שירת ימי הביניים, שיר שלא נלמד, שירת ביאליק, שירת לאה גולדברג( פרק ראשון: 

סיפור קצר       פרק שני: 

דרמה פרק שלישי: 

רומאן ונובלה  פרק רביעי: 

הפרק הראשון )שירה —32 נקודות( הוא חובה.

משלושת הפרקים השני, השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק 

)לכל פרק — 34 נקודות(.

רשימת יצירות חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה 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(   



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ט, מס' 8281 - 2 -

השאלות
פרק ראשון — שירה

)שירת ימי הביניים, שיר שלא נלמד, שירת ביאליק, שירת לאה גולדברג(

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על שתיים מן השאלות 11-1:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או שיר שלא נלמד )שאלות 4-1( 

ועל שאלה אחת משירת ביאליק או על שאלה אחת משירת לאה גולדברג 

)שאלות 11-5( )לכל שאלה  — 16 נקודות(.

ענה על אחת מן השאלות 4-1.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.   .1

ָנה ְבֵחיק ַיְלדּות / יהודה הלוי ְיֵשׁ

ְיֵשָׁנה ְבֵחיק ַיְלדּות, ְלָמַתי ִּתְשְּׁכִבי!/ ְּדִעי ִּכי ְנעּוִרים ַּכְּנֹעֶרת ִנְנֲערּו!

ֲהָלַעד ְיֵמי ַהַּשֲׁחרּות? קּוִמי ְצִאי,/ ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשׂיָבה ְּבמּוָסר ִשֲׁחרּו,

ְוִהְתַנֲעִרי ִמן ַהְּזָמן, ַּכִּצֳּפִרים/ ֲאֶשׁר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲערּו.

ְּדִאי ַכְּדרֹור ִלְמֹצא ְדרֹור ִמַּמֲעֵל/ ּוִמּתֹוְלדֹות ָיִמים ְּכַיִּמים ִיְסֲערּו.

ֲהִיי ַאֲחֵרי ַמְלֵּכ ְמַרֶּדֶפת, ְּבסֹוד/ ְנָשׁמֹות ֲאֶשׁר ֶאל טּוב ה' ָנֲהרּו!

בשיר "ישנה בחיק ילדות" באות לידי ביטוי החוויה הדתית והשקפת העולם של המשורר. א. 

הסבר והדגם קביעה זו.        )12 נקודות(  

הבא מן השיר שניים מן המאפיינים של שירת ימי הביניים, והסבר אותם.       )4 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 3/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .2

ִחי ָלֵאל / שלמה אבן גבירול ׁשְ
 

ְׁשִחי ָלֵאל, ְיִחיָדה ַהֲחָכָמה, / ְורּוִצי ַלֲעֹבד אֹותֹו ְּבֵאיָמה.

ְלעֹוָלֵמ ְּפֵני ֵליֵל ְויֹוֵמ, / ְוָלָּמה ִתְרְּדִפי ֶהֶבל ְוָלָּמה?

ְמׁשּוָלה ַאְּת ְּבַחּיּוֵת ְלֵאל ַחי, / ֲאֶׁשר ֶנְעָלם ְּכמֹו ַאְּת ַנֲעָלָמה.

ֲהא ִאם יֹוְצֵר ָטהֹור ְוָנִקי — / ְּדִעי ִּכי ֵכן ְטהֹוָרה ַאְּת ְוַתָּמה.

ֲחִסין ִיָּׂשא ְׁשָחִקים ַעל ְזרֹועֹו — / ְּכמֹו ִתְׂשִאי ְּגִוָּיה ֶנֱאָלָמה.

ְזִמירֹות ַקְּדִמי, ַנְפִׁשי, ְלצּוֵר / ֲאֶׁשר א ָׂשם ְּדמּוֵת ָּבֲאָדָמה.

ְקָרַבי, ָּבֲרכּו ָתִמיד ְלצּוְרֶכם / ֲאֶׁשר ִלְׁשמֹו ְּתַהֵּלל ֹּכל ְנָׁשָמה!

בשיר "שחי לאל" באות לידי ביטוי החוויה הדתית והשקפת העולם של המשורר. א.   

הסבר והדגם קביעה זו.        )12 נקודות(  

הבא מן השיר שניים מן המאפיינים של שירת ימי הביניים, והסבר אותם.       )4 נקודות( ב. 

 

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.   .3

ֶטֶרם ֱהיֹוִתי / שלמה אבן גבירול
 

ֶטֶרם ֱהיֹוִתי ַחְסְּד ָבַאִני, / ַהָּׂשם ְלֵיׁש ַאִין ְוִהְמִציַאִני.  

ִמי הּוא ֲאֶׁשר ִרֵּקם ְּתמּוָנִתי? ּוִמי / ָעְצִמי ְּבכּור ָיַצק ְוִהְקִּפיַאִני?  

ִמי הּוא ֲאֶׁשר ָנַפח ְנָׁשָמה ִבי? ּוִמי / ֶּבֶטן ְׁשאֹול ָּפַתח ְוהֹוִציַאִני?  

ִמי ִנֲהַגִני ִמְּנעּוַרי ַעד ֲהם? / ִמי ִלְּמַדִני ִבין ְוִהְפִליַאִני?  

ָאְמָנם ֲאִני ֹחֶמר ְּבֶקֶרב ָיְד / ַאָּתה ֲעִׂשיַתִני, ֱאֶמת, א ָאִני.  5

אֹוֶדה ֲעֵלי ִפְׁשִעי ְוא ֹאַמר ְל, / ִּכי ֶהֱעִרים ָנָחׁש ְוִהִּׂשיַאִני.  

ֵאיָכה ֲאַכֵחד ִמְּמ ֶחְטִאי? ֲהא/ ֶטֶרם ֱהיֹוִתי ַחְסְּד ָבַאִני!  

בדלת של הבית החמישי המשורר אומר: ָאְמָנם ֲאִני ֹחֶמר ְּבֶקֶרב ָיְדָך. א. 

הסבר כיצד דברים אלה של המשורר מתקשרים לשאלות הרטוריות שהוא שואל בבתים 4-2 ובבית האחרון בשיר.          

)12 נקודות(

הבא מן השיר שניים מן המאפיינים של שירת ימי הביניים, והסבר אותם.       )4 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 4/
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שיר שלא נלמד

לפניך השיר "שתי מסכות" מאת שלומי חתוכה. קרא אותו וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .4

כֹות / שלומי חתוכה י ַמּסֵ ּתֵ     ׁשְ

ַּכָּמה ָׁשִנים לֹוֵקַח ִלְקֹרַע ֶאת ַהּבּוָׁשה  

ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ַמֵּסָכה,  

ֶׁשִּסְכְסָכה ֶאת ַהּגּוף ְּכמֹו ִמְלָחָמה,  

ֶׁשִּבְגָלָלּה ָׂשְנאּו ָהֵעיַנִים ֶאת ָהעֹור,  

ָהָאְזַנִים ֶאת ַהּמּוִזיָקה  5

ֶׁשִּנְּגָנה ַהָּלׁשֹון,  

ַהְּׂשָפַתִים ֶהֶאִׁשימּו ֶאת ַהָּגרֹון  

ַּבִּמְבָטא,  

ַהּגּוף ָּדָחה ֶאת ַהִחּבּוק,  

ַהָּלׁשֹון ֶאת ַהַּטַעם,  10

ַהְּנִחיַרִים ֶאת ֵריַח  

ַהֲחָדִרים, ָהֲארֹונֹות, ַהְּבָגִדים,  

ַהִּדְמיֹון ָמַנע ְּתִחַּית ִזְכרֹונֹות  

ִויֻרַּׁשת ִסּפּוִרים,  

ַהֵּלב א ָיַדע ֶאת ַעְצמֹו.  15

ֲאָבל ִהֵּנה ּגֹוָרְל ְּכָאָדם:  

ַּגם ַאֲחֵרי ֶׁשָּתׁשּוב ֶאל ַעְצְמ  

ְוִתְקַרע ֵמַעל ָּפֶני ֶאת ַהַּמֵּסָכה,  

ְּתַגֶּלה ֶׁשֲעַדִין ִּתְצָטֵר ִלְקֹרַע אֹוָתּה  

ִּפָּסה ִּפָּסה   20

ִמן ָהעֹוָלם.  

שלומי חתוכה — משורר ישראלי ופעיל חברתי.              

ספר הביכורים שלו מזרח ירח ראה אור בשנת 2015.

"הבושה שנעשתה מסכה" )שורות 2-1( גרמה למשורר סכסוך בנפשו.  א. 

תאר והדגם סכסוך זה.         )10 נקודות(

על פי שלוש השורות המסיימות את השיר, הסבר מדוע לא די בקריעת המסכה מעל פניו של המשורר.      ב. 

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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ענה על אחת מן השאלות 11-5.

שירת ביאליק

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

ָנֵפְך / חיים נחמן ביאליק ַחת ְכּ ַהְכִניִסיִני ַתּ

,ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפ בית 1  

ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,   

ִויִהי ֵחיֵק ִמְקַלט ֹראִׁשי,   

ַקן־ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.   

 

ּוְבֵעת ַרֲחִמים, ֵּבין־ַהְּׁשָמׁשֹות, בית 2  

ְׁשִחי ַוֲאַגל ָל סֹוד ִיּסּוָרי:   

אֹוְמִרים, ֵיׁש ָּבעֹוָלם ְנעּוִרים —   

ֵהיָכן ְנעּוָרי?   

 

ְועֹוד ָרז ֶאָחד ָל ֶאְתַוֶּדה: בית 3  

ַנְפִׁשי ִנְׂשְרָפה ְבַלֲהָבּה;   

אֹוְמִרים, ַאֲהָבה ֵיׁש ָּבעֹוָלם —   

ַמה־ֹּזאת ַאֲהָבה?   

 

ַהּכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי, בית 4  

ָהָיה ֲחלֹום — ַא ַּגם הּוא ָעָבר;   

ַעָּתה ֵאין ִלי ְכלּום ָּבעֹוָלם —   

ֵאין ִלי ָדָבר.   

 

,ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפ בית 5  

ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,   

ִויִהי ֵחיֵק ִמְקַלט ֹראִׁשי,   

ַקן־ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.   

ברבים משירי האהבה של ביאליק המשורר פונה אל נמענת ומביע ִקרבה ואינטימיות, אך בפנייה זו הוא מביע גם אכזבה    

ותסכול מן הקושי להגשים את האהבה.

הסבר והדגם קביעה זו על פי השיר "הכניסיני תחת כנפך".   

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

ִ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 ְבֵעיָנִי

ֶרַגע ֶאָחד ִלי ִנְדָמה: ַּבַּיַער ַהָּלז,

ַהַּמֲאִפיל ּוַמִּׁשיב ִצָּנתֹו ָעֵלינּו,

ָּגנּוז ַמְטמֹון ִמְסָּתִרים, ַהְמֻׁשָּמר ֵ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

ברבים משירי האהבה של ביאליק המשורר פונה אל נמענת ומביע ִקרבה ואינטימיות, אך בפנייה זו הוא מביע גם אכזבה   

ותסכול מן הקושי להגשים את האהבה.

הסבר והדגם קביעה זו על פי השיר "ִצּפֶֹרת".   

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .7

ִעם ִּדְמּדּוֵמי ַהַחָּמה ֶאל־ַהַחּלֹון ָנא־ֹגִׁשי בית 1 

ְוָעַלי ִהְתַרָּפִקי,  

ִלְפִתי ֵהיֵטב ַצָּואִרי, ִׂשיִמי ֹראֵׁש ַעל־ֹראִׁשי —  

ְוֹכה ִעִּמי ִתְדָּבִקי.  

 

ּוְמֻחָּׁשִקים ּוְדֵבִקים, ֶאל־ַהֹּזַהר ַהּנֹוָרא בית 2 

ּדּוָמם ִנָּׂשא ֵעיֵנינּו;  

ְוִׁשַּלְחנּו ַלָחְפִׁשי ַעל־ְּפֵני ַיֵּמי ָהאֹוָרה  

ָּכל־ִהְרהּוֵרי ִלֵּבנּו.  

 

ְוִהְתַנְּׂשאּו ַלָּמרֹום ִּביָעף ׁשֹוֵקק ַּכּיֹוִנים, בית 3 

ּוַבֶּמְרָחק ַיְפִליגּו, יֹאֵבדּו;  

ְוַעל־ְּפֵני ֻרְכֵסי ַאְרָּגָמן, ִאֵּיי־ֹזַהר ַאְדמֹוִנים,  

ִּביָעף ּדּוָמם ֵיֵרדּו.  

ֵהם ָהִאִּיים ָהְרחֹוִקים, ָהעֹוָלמֹות ַהְּגֹבִהים בית 4 

זּו ַבֲחלֹומֹות ְרִאינּום;  

ֶׁשָעׂשּונּו ְלֵגִרים ַּתַחת ָּכל־ַהָּׁשָמִים,  

ְוַחֵּיינּו — ְלֵגיִהֹּנם.  

 

ֵהָּמה ִאֵּיי־ַהָּזָהב זּו ָצֵמאנּו ֲאֵליֶהם בית 5 

ְּכֶאל ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת;  

ֶׁשָּכל־ּכֹוְכֵבי ַהַּלִיל ָרְמזּו ָלנּו ֲעֵליֶהם  

ְּבאֹור ֶקֶרן רֹוֶעֶדת.  

 

ַוֲעֵליֶהם ִנְׁשַאְרנּו ְּבִלי־ֵרַע ְוָעִמית בית 6 

ִּכְׁשֵני ְפָרִחים ַּבִּצָּיה;  

ִּכְׁשֵני ֹאְבִדים ַהְמַבְקִׁשים ֲאֵבָדה עֹוָלִמית  

ַעל־ְּפֵני ֶאֶרץ ָנְכִרָּיה.  

ה / חיים נחמן ביאליק ְמּדּוֵמי ַהַחּמָ ִעם ּדִ

ברבים משירי האהבה של ביאליק המשורר פונה אל נמענת ומביע ִקרבה ואינטימיות, אך בפנייה זו הוא מביע גם אכזבה   

ותסכול מן הקושי להגשים את האהבה.

הסבר והדגם קביעה זו על פי השיר "עם דמדומי החמה".   

/המשך בעמוד 8/
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שירת לאה גולדברג

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .8

ְסִליָחה ּוְבֶחֶסד / לאה גולדברג ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ּבִ

ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִּבְסִליָחה ּוְבֶחֶסד, בית 1 

ְוֵתְלִכי ַּבָּׂשֶדה, ְוֵתְלִכי ּבֹו ַּכֵהֶל ַהָּתם,  

ּוַמְחׂשֹוף ַּכף־ַרְגֵל ִיָּלֵטף ַּבֲעֵלי ָהַאְסֶּפֶסת,  

אֹו ִׁשְלֵפי־ִׁשֳּבִלים ִיְדְקרּו ְוִתְמַּתק ְּדִקיָרָתם.  

אֹו ָמָטר ַיִּׂשיֵג ַּבֲעַדת ִטּפֹוָתיו ַהּדֹוֶפֶקת בית 2  

ַעל ְּכֵתַפִי, ָחֵז, ַצָּואֵר, ְוֹראֵׁש ַרֲעָנן.  

ְוֵתְלִכי ַּבָּׂשֶדה ָהָרֹטב ְוִיְרַחב ָּב ַהֶּׁשֶקט  

ָּכאֹור ְּבׁשּוֵלי ֶהָעָנן.  

ְוָנַׁשְמְּת ֶאת ֵריחֹו ֶׁשל ַהֶּתֶלם ָנֹׁשם ְוָרֹגַע, בית 3 

ְוָרִאית ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְרִאי־ַהְּׁשלּוִלית ַהָּזֹהב,  

ּוְפׁשּוִטים ַהְּדָבִרים ְוַחִּיים, ּוֻמָּתר ָּבם ִלְנֹּגַע,  

ּוֻמָּתר, ּוֻמָּתר ֶלֱאֹהב.  

ַאְּת ֵּתְלִכי ַּבָּׂשֶדה. ְלַבֵּד .ֿא ִנְצֶרֶבת ְּבַלַהט בית 4 

ַהְּׂשֵרפֹות, ַּבְּדָרִכים ֶׁשָּסְמרּו ֵמֵאיָמה ּוִמָּדם.  

ּוְבֹיֶׁשר־ֵלָבב ׁשּוב ִּתְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת  

ְּכַאַחד ַהְּדָׁשִאים, ְּכַאַחד ָהָאָדם.  

הסבר והדגם כיצד המתח בין המצוקה והייאוש ובין התקווה בא לידי ביטוי בתמונות השונות בשיר.  

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

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.  

מה ציפורי המסע מסמלות בשיר? הסבר והדגם את תרומתן לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 10/
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יֵנינּו  יק" מאת לאה גולדברג, המתחיל במילים "ְולֹא ָהָיה ּבֵ ֶפר ַעּתִ יֵרי ַאֲהָבה ִמּסֵ לפניך סונט ב, מתוך מחזור הסונטים: "ׁשִ  .10

ֶאָלא זַֹהר". קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.

ְוא ָהָיה ֵּביֵנינּו ֶאָּלא ֹזַהר בית 1 

ָעָנו ֶׁשל ַהְׁשָּכָמה ִּבְרחֹוב ַּכְפִרי  

ְוִלְבלּובֹו ֶׁשל ַּגן ְּבֶטֶרם ְּפִרי  

ְּבֶבן ִּתְפַרְחּתֹו ְיַפת־ַהֹּתַאר.  

ּוַמה ְּמאֹד ָצַחְקָּת ְּבָאְמִרי בית 2 

ִּכי ֶאל ַהַּׁשַחר ֶהָעֹנג ַּכֶּוֶרד  

ֶאְקַרב ְוֶאְקְטֶפּנּו ְלַמְזֶּכֶרת  

ְוֶאְׁשְמֶרּנּו ֵּבין ַּדֵּפי ִסְפִרי.  

ֶאת ְזרֹוֲע ָנָׂשאָת, ֲהִתְזֹּכר? בית 3 

ַוֲהִנידֹוָת ַאט ֲעַנף ַּתּפּוַח,  

ְוַעל ֹראִׁשי ָיַרד ָמָטר ָצֹחר.  

ֵמֲאחֹוֵרי ַגְּב ַהְּכָפר ֵנעֹור, בית 4 

ַהַחּלֹונֹות ִנְצַטְלְצלּו ִעם רּוַח —  

ְוא ָהָיה ֵּביֵנינּו ֶאָּלא אֹור.  

בחר בשניים מן הבתים בשיר, והסבר כיצד באה לידי ביטוי בבתים אלה נקודת המבט של המשוררת על הקשר בינה    

לבין הנמען שאליו היא פונה בשיר.

/המשך בעמוד 11/
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קרא את מחזור השירים )שירים א-ג( שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .11

א

ְּבִרּבּוַע ַחּלֹון מּוָאר —

ַעל ִׁשְמָׁשה, ִמַּבחּוץ,

ְצָלִלית ֶׁשל ְּדבֹוָרה

ִּכְמַעט ֵאין ִלְראֹות ֶאת ְּכָנֶפיָה.

ֲהפּוָכה.

ּגּוף ָצר.

ֵׁשׁש ַרְגַלִים ַּדּקֹות —

ְּבִגּלּוי ֵעיֹרם,

ְּבִאּיּום ְמֹכָער

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

ֻּכָּל ֹעֶקץ, ִׂשְנָאה ֵאין־אֹוִנים ֲעלּוָבה ְוִעֶּוֶרת.

ַהַּפַחד הֹוֵרג.

.ִהָּׁשְמִרי ְלַנְפֵׁש  

ָיבֹוא ֶיֶלד ָקָטן ְוֹיאַמר: הבית האחרון בשיר א מסתיים בשורות:   

ַהַּמְלָּכה ֵעיֻרָּמה.        

הסבר את התרומה של שורות אלה לבניית משמעות השיר. הדגם את דבריך על פי שניים מן השירים )א-ג( במחזור  

שירים זה.  

/המשך בעמוד 12/
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פרק שני — סיפור קצר

אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 14-12 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.

סיפורים קצרים )בלי סיפורים מאת עגנון ובלי הסיפור "חלום בדמי כבוד" מאת גרמאו מנגיסטו(

הקבלה )אנלוגיה( בין דמויות והקבלה בין מצבים ואירועים בעלילה הן אמצעים לאפיון דמויות ולעיצוב המשמעות   .12

ביצירות רבות.

הסבר והדגם קביעה זו על פי סיפור קצר שלמדת )בלי סיפורים מאת עגנון ובלי הסיפור "חלום בדמי כבוד" מאת גרמאו   

מנגיסטו(.

סיפורים מאת עגנון

לפתיחה בסיפורי עגנון יש כמה תפקידים: לשמש אקספוזיציה ולמסור פרטי רקע, לעורר ציפיות בקורא, להציג את   .13

הנושא המרכזי בסיפור, לרמוז על המשך עלילת הסיפור.

תאר את הפתיחה בסיפור קצר מאת עגנון שלמדת, והסבר שניים מן התפקידים שלה.  

 

חלום בדמי כבוד / גרמאו מנגיסטו

לפניך דיאלוג בין אמאוייש מנשה ובין כוהן איוב בטיבבו, הלקוח מסיום הסיפור "חלום בדמי כבוד".  .14

קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.  

"בטיבבו, הגשמנו חלום", אמרתי, בחיי בטיבבו קראתי לו; והוא נאנח אנחה כבדה ואמר, "הגשמנו חלום בדמי כבוד".  

הסבר כיצד משמעות הסיפור באה לידי ביטוי בדבריה של אמאוייש מנשה ובדבריו של כוהן איוב בטיבבו.  

/המשך בעמוד 13/
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פרק שלישי — דרמה

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 20-15  )34 נקודות(. 

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

"רומיאו ויוליה"

תאר את סיום הטרגדיה שלמדת, והסבר מדוע סיום זה הוא בלתי נמנע.  .15

בסס את תשובתך על דמותו של הגיבור הטרגי ועל מהלך העלילה.  

אנטיגונה

ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.  .16

אחד הנושאים המרכזיים בטרגדיה "אנטיגונה" הוא היחסים בין השליט ובין האזרחים. א. 

הסבר והדגם כיצד נושא זה בא לידי ביטוי בתמונות מרכזיות בטרגדיה.       )26 נקודות(  

האם היחסים בין השליט לאזרחים, כפי שהם באים לידי ביטוי בטרגדיה, רלוונטיים גם לימינו? ב. 

נמק והדגם את דבריך.       )8 נקודות(  

אדיפוס המלך

סוגיה מרכזית בטרגדיה אדיפוס המלך היא: מה עדיף, האם החיים בלי ידיעת האמת או גילוי האמת ]...[ המוביל לידי   .17

אסון? )ש' דיקמן(.

הסבר והדגם כיצד סוגיה זו באה לידי ביטוי בטרגדיה.  

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

בטרגדיות מאת שקספיר, פרשנות מוטעית של המציאות, התעלמות ממנה וכן חוסר מודעות עצמית מובילים את   .18

הגיבורים הטרגיים אל אובדנם.

הסבר והדגם קביעה זו על פי הטרגדיה מאת שקספיר שלמדת.  

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

לעיתים קרובות ההתנהגות של הדמויות המרכזיות במחזה חושפת חולשות ופגמים בחברה הסובבת אותן.   .19

הסבר והדגם קביעה זו על פי המחזה המודרני שלמדת.  

במחזות רבים הדמויות מנסות להשפיע זו על זו באמצעות שכנוע לנקוט עמדה, לפעול, לשנות את נקודת המבט ועוד.   .20

תאר ניסיונות כאלה במחזה המודרני שלמדת, והסבר את תרומתם לביטוי נושא מרכזי במחזה.  

/המשך בעמוד 14/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פרק רביעי — רומאן ונובלה

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 23-21  )34 נקודות(. 

שים לב: על שאלות 22-21 תוכל לענות גם על פי אחד הרומאנים מן הרשימה שבשאלה 23.

ברומאן או בנובלה שלמדת, האם חל שינוי בדמות המרכזית )שינוי באופייה, בהשקפת עולמה, בדרך שהיא תופסת את   .21

עצמה ואת הזולת(? נמק והדגם את דבריך.

בחר בשני אירועים ברומאן או בנובלה שלמדת, שבהם לדעתך בא לידי ביטוי היבט מרכזי ביצירה )רעיון מרכזי, מאפייני   .22

הדמות המרכזית, יחסים בין דמויות, ביקורת חברתית ועוד(, והסבר מדוע לדעתך באירועים אלה בא לידי ביטוי היבט זה.

שים לב: על שאלה 23 תוכל לענות רק על פי אחד הרומאנים מן הרשימה 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  

ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.  .23

הרומאן הוא סוגה ספרותית המתאפיינת בהיקף רחב, ועל כן הוא יכול לעסוק בסוגיות של מוסר וחברה מכמה    

נקודות מבט.

הצג סוגיה של מוסר או חברה ברומאן שלמדת, ותאר אותה מנקודות המבט השונות הבאות לידי ביטוי ברומאן.         א. 

)24 נקודות(

עם איזו מנקודות המבט שכתבת עליהן בסעיף א אתה מסכים? נמק והדגם את דבריך.      )10 נקודות( ב. 


