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שירה )שירת ימי הביניים, שיר שלא נלמד, שירת ביאליק, שירת נתן אלתרמן( פרק רביעי: 

 

הפרק הראשון )רומאן ונובלה —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 תש"ף, מס' 8281 - 2 -

השאלות

פרק ראשון — רומאן ונובלה

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על אחת מן השאלות 3-1  )32 נקודות(. 

שים לב: על שאלות 2-1 אפשר לענות גם על פי הרומאן "1984" מאת ג'ורג' אורוול.

תאר מערכת יחסים בין שתי דמויות ברומאן או בנובלה שלמדת. בתשובתך תוכל לכתוב על ההיבטים האלה:  .1

המקרב והמפריד בין הדמויות  —

המכשולים העומדים בדרכן של הדמויות  —

תלות או אי־תלות של הדמויות זו בזו  —

מניעים נפשיים ושיקולים חברתיים, כלכליים ופוליטיים משפיעים על ההתנהגות של דמויות ביצירות ספרות רבות.  .2 

הסבר והדגם מה הם המניעים ומה הם השיקולים המשפיעים על ההתנהגות של דמות מרכזית ברומאן או בנובלה 

שלמדת.

1984 / ג'ורג' אורוול

ברומאן זה מתואר ניסיון להיאבק במשטר טוטליטרי באמצעות אהבה.  .3 

הסבר והדגם קביעה זו. 

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני — דרמה

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 9-4  )34 נקודות(. 

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"; טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת",   .4

 "אותלו","רומיאו ויוליה"

הטרגדיה מגוללת את סיפור נפילתו של הגיבור הטרגי.

תאר את תהליך הנפילה של הגיבור בטרגדיה שלמדת, והסבר מה גרם לה.      )22 נקודות( א. 

לדעתך, מה אפשר ללמוד מסיפורו של הגיבור הטרגי על חיי האדם? הסבר והדגם את דבריך. )12 נקודות(  ב. 

אנטיגונה / סופוקלס   .5

הצג את הקונפליקט המרכזי בטרגדיה "אנטיגונה". לדעתך, האם יש מנצח ומנוצח בקונפליקט זה? נמק את דבריך.          א. 

)22 נקודות(

לדעתך, האם הקונפליקט שכתבת עליו בסעיף א רלוונטי גם לימינו? נמק והדגם את דבריך.         )12 נקודות( ב. 

אדיפוס המלך / סופוקלס

בטרגדיה אדיפוס המלך יש יסודות המאפיינים ספרי בלשים )חקירה, ליקוט רמזים, רצון לחשוף את הפושע ולפענח   .6

תעלומה, סיום מפתיע(.

כיצד יסודות אלה באים לידי ביטוי בטרגדיה זו? הסבר את תרומתם לבניית משמעות הטרגדיה.   

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

תאר שתי נקודות מפנה בטרגדיה של שקספיר שלמדת. כתוב מדוע לדעתך הן נקודות מפנה, והסבר את תרומתן   .7 

להנעת העלילה ולאפיון הדמויות. 

מחזה מודרני 

תאר דמות של אישה במחזה המודרני שלמדת, והסבר מה אפשר ללמוד על דמות זו ועל החברה הסובבת אותה מן    .8

הקשרים שלה עם גברים במחזה. 

כיצד מוסכמות חברתיות וערכים באים לידי ביטוי במחזה המודרני שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  א.   .9

)22 נקודות(  

מהי לדעתך העמדה של מחבר המחזה בנוגע למוסכמות החברתיות ולערכים שכתבת עליהם בסעיף א?   ב. 

האם אתה מסכים עם עמדה זו? נמק והדגם את דבריך.         )12 נקודות(

/המשך בעמוד 4/
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פרק שלישי — סיפור קצר

אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 12-10 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.

שים לב: על שאלות 11-10 אין לענות על פי הסיפור "חלום בדמי כבוד" מאת גרמאו מנגיסטו.

לרבים מן הפרטים המוזכרים בסיפור קצר יש משמעות סמלית מלבד המשמעות הגלויה שלהם.  .10

הצג מסיפור קצר שלמדת שני פרטים שיש להם משמעות סמלית, והסבר את תרומתם לאפיון הדמויות    

ולבניית משמעות הסיפור. 

דמויות בסיפורים קצרים רבים נתונות במצוקה.  .11

ממה נובעת המצוקה של הדמות המרכזית בסיפור קצר שלמדת? האם המצוקה נובעת מן האופי שלה, מן החברה  א.  

הסובבת אותה, מנסיבות החיים שלה, או שמא היא נובעת משילוב של גורמים אלה? הסבר והדגם את דבריך.      

)11 נקודות(

האם הדמות שכתבת עליה בסעיף א נחלצת מן המצוקה שלה? הסבר והדגם את דבריך.      )6 נקודות( ב.  

חלום בדמי כבוד / גרמאו מנגיסטו   .12 

לפניך משפט הסיום בסיפור "חלום בדמי כבוד". קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.

טובה שבעתיים התפכחות מאשליה מאשר חלום אוטופי.

הסבר כיצד משפט זה מתקשר לסיפור כולו. הדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 5/
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פרק רביעי — שירה
)שירת ימי הביניים, שיר שלא נלמד, שירת ביאליק, שירת נתן אלתרמן(

אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 23-13:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או שיר שלא נלמד )שאלות 16-13( 

ועל שאלה אחת משירת ביאליק או משירת נתן אלתרמן )שאלות 23-17( 

)לכל שאלה  — 17 נקודות(.

ענה על אחת מן השאלות 16-13.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.   .13

י ְבִמְזָרח / 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!

על פי שיר זה, מהי המשאלה של המשורר, מה הם המכשולים המקשים עליו להגשים את המשאלה, ומהי התגובה  א. 

שלו לנוכח מכשולים אלה? הסבר והדגם את דבריך.      )11 נקודות(

בחר בשתיים מדרכי העיצוב בשיר, והסבר את תרומתן לבניית הרעיון המרכזי בשיר.      )6 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .14

ְיֵפה נֹוף / 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 ֲעָפֵר ְוִיְתָעָרב! 

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

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

על פי שיר זה, מהי המשאלה של המשורר, מה הם המכשולים המקשים עליו להגשים את המשאלה, ומהי התגובה  א. 

שלו לנוכח מכשולים אלה? הסבר והדגם את דבריך.      )11 נקודות(

בחר בשתיים מדרכי העיצוב בשיר, והסבר את תרומתן לבניית הרעיון המרכזי בשיר.      )6 נקודות( ב. 

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.   .15

ֲהָבא ַמּבּול / 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.

על פי שיר זה, מהי המשאלה של המשורר, מה הם המכשולים המקשים עליו להגשים את המשאלה, ומהי התגובה  א. 

שלו לנוכח מכשולים אלה? הסבר והדגם את דבריך.      )11 נקודות(

בחר בשתיים מדרכי העיצוב בשיר, והסבר את תרומתן לבניית הרעיון המרכזי בשיר.      )6 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 7/
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שיר שלא נלמד

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א- ב שאחריו.  .16

מחוץ לעונות / שיח’ה חליָווה*                          
תרגום מערבית: שיח’ה חליווה

 

ַּבֹחֶרף ָנֲהָגה ִאִּמי ְלַהִּניַח ְּדִלי ְּבֶפַתח ַהְּצִריף ֶׁשָּלנּו. ַּבֹּבֶקר ָהְיָתה רֹוֶחֶצת ֶאת ָּפַני ְואֹוֶמֶרת: ֵמי ַהֶּגֶׁשם

.טֹוִבים ְלעֹור ָּפַנִי

ַּבַּקִיץ ָהְיָתה ִמְסַּתֶּנֶנת ְואֹוֶסֶפת ֶאת ְלָבַני ֲאֶׁשר ָּתִליִתי ַעל ֶחֶבל ַהְּכִביָסה ְואֹוֶמֶרת:

!ֵאיזֹו ּבּוָׁשה! עֹוְבִרים ְוָׁשִבים רֹוִאים ֶאת ְלָבַנִי

ֵאין עֹוְבִרים ְוֵאין ָׁשִבים ַרק ֵעֶדר ֹצאן ְורֹוֶעה ִעֵּור.

.ָּבָאִביב ָהִייִתי נֹוֵׂשאת ֶאת קֹוִלי ְּבִׁשיָרה ְוִהיא ָהְיָתה נֹוֶזֶפת ִּבי: ַּדי ִעם ַהִׁשָּגעֹון ֶׁשָּל

ַוֲאִני רֹוֶדֶפת ִׁשָּגעֹון ְוֶצֶדק. ֵמָאז ִהְתַאַהְבִּתי ַּבִּׁשיָרה.

ַּבְּסָתו א ָהָיה ָּדָבר ְמַעְנֵין.

ֵּבין ָהעֹונֹות ָנֲהָגה לֹוַמר: ָצִרי ִלְכרֹות ֶאת ַהְּכָנַפִים ֶׁשּצֹוְמחֹות ַלַּיְלָּדה,

ְו–ַאל ִּתְׁשְּבִרי ֶאת ֵעין ָאִחי ְלַיד ֲחֵבַרִי (ְּכלֹוַמר: ַאל ְּתַבְּיִׁשי אֹותֹו).

ִמחּוץ ָלעֹונֹות ָלַמְדִּתי ָלעּוף.

תה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיר כולו.      )11 נקודות( תאר את היחס של האם כלפי ּבִ א. 

הסבר את התרומה של השורה האחרונה בשיר לבניית משמעותו.      )6 נקודות( ב. 

שיח'ה חליווה — משוררת, סופרת ואשת חינוך. זוכת פרס "אלמולתקא" לסיפור הקצר, 2019.   * 

מספריה: ההזמנה C345 ,  מחוץ לעונות למדתי לעוף.

השיר התפרסם בכתב העת המקוון "המוסך", בתאריך 28/12/2017.  

/המשך בעמוד 8/
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ענה על אחת מן השאלות 23-17.

שירת ביאליק

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

ָ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.   

הנאמר בבית הראשון ובשתי השורות הראשונות בבית השני בשיר מעורר בקורא ציפייה שבהמשך השיר ישמיע המשורר   

וידוי אהבה באוזני הנמענת. 

האם ציפיה זו מתממשת בהמשך השיר? הסבר והדגם את דבריך.  

 
/המשך בעמוד 9/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

ִ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 ַהְמַפְּזָזה ַ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 הופעותיה של הציפורת בשיר, והסבר את תפקידה בעיצוב החוויה של המשורר.   

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ִ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

אילו רגשות באים לידי ביטוי בשתי השורות המסיימות את השיר, ומה גורם לאוהבים להרגיש רגשות אלה?   

הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 11/
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שירת נתן אלתרמן

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

             
ָיֵרַח / נתן אלתרמן

 

ַּגם ְלַמְרֶאה נֹוָׁשן ֵיׁש ֶרַגע ֶׁשל ֻהֶּלֶדת.

ָׁשַמִים ְּבִלי ִצּפֹור

ָזִרים ּוְמֻבָּצִרים.

ַּבַּלְיָלה ַהָּסהּור מּול ַחּלֹוְנ עֹוֶמֶדת

ִעיר ְטבּוָלה ִּבְבִכי ַהִּצְרָצִרים.

 

עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶל ִּכי ֶּדֶר ּוִבְראֹוְת

ְוַהָּיֵרַח

ַעל ִּכידֹון ַהְּברֹוׁש

ַאָּתה אֹוֵמר — ֵאִלי, ַהעֹוד ֶיְׁשָנם ָּכל ֵאֶּלה?

ַהעֹוד ֻמָּתר ְּבַלַחׁש ִּבְׁשלֹוָמם ִלְדֹרׁש?

 

ֵמַאְגֵמיֶהם ַהַּמִים ִנָּבִטים ֵאֵלינּו.

ׁשֹוֵקט ָהֵעץ

ְּבֹאֶדם ֲעִגיִלים.

ָלַעד א ֵּתָעֵקר ִמֶּמִּני, ֱאֵהינּו,

ּתּוַגת ַצֲעצּוֶעי ַהְּגדֹוִלים.

שמיים, עיר, דרך, ירח, ברוש, מים, עץ — מה מיוחד בדרך שבה המשורר מתבונן בשלושה מן הפרטים האלה?    

הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 12/
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ְך". לפניך שיר ללא שם מאת נתן אלתרמן הפותח במילים "עֹוד ָאבֹוא ֶאל ִסּפֵ   .21 

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

בית 1   עֹוד ָאבֹוא ֶאל ִסֵּפ ִּבְׂשָפַתִים ָּכבֹות.

   עֹוד ַאְצִניַח ֵאַלִי ָיַדִים.

   עֹוד ֹאַמר ָל ֶאת ָּכל ַהִּמִּלים ַהּטֹובֹות,

   ֶׁשֶּיְׁשָנן,

   ֶׁשֶּיְׁשָנן ֲעַדִין.

בית 2   ִּכי ֵּביֵת ֶהָעִני ֹּכה ָחֵׁש ְלֵעת ַלִיל

   ְוָעצּוב ּבֹו ַוַּדאי ְלֵאין סֹוף.

,ְוַחַּיי ֶׁשָּכְרעּו ְּבִלי ַהִּגיַע ֵאַלִי   

   ֻהְסְּגרּו ַלחּוצֹות ְוַלֹּתף.

בית 3   ַא ִּפְתֹאם ַאְּת נֹוַגַעת ְּכָיד ַמְבִהיָקה.

   ַאְּת ּפֹוַלַחת ְּכֵזֶכר ִנְׁשָּכח.

   ַהְּדָמָמה ֶׁשַּבֵּלב, ֵּבין ְּדִפיָקה ִלְדִפיָקה,

   ַהְּדָמָמה ַהֹּזאת

.ִהיא ֶׁשָּל   

יַע ֵאַלִיְך".  ִלי ַהּגִ בבית השני בשיר המשורר  כותב "]...[ ּבְ  א. 

 על פי הבית הראשון ועל פי הבית השני בשיר, הסבר והדגם כיצד הקושי להגיע לאהובה מעוצב בשיר.

)10 נקודות(

האם לדעתך בבית השלישי האוהבים מתאחדים? הסבר והדגם את דבריך.      )7 נקודות( ב. 
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .22

ֵליל ַקִיץ / נתן אלתרמן

ּדּוִמָּיה ַּבֶּמְרָחִבים ׁשֹוֶרֶקת.

ֹּבַהק ַהַּסִּכין ְּבֵעין ַהֲחתּוִלים.

ַלְיָלה. ַּכָּמה ַלְיָלה! ַּבָּׁשַמִים ֶׁשֶקט.

ּכֹוָכִבים ְּבִחּתּוִלים.

ְזָמן ָרָחב, ָרָחב. ַהֵּלב ִצְלֵצל ַאְלַּפִים.

ַטל, ְּכמֹו ְּפִגיָׁשה, ֶאת ָהִריִסים ִהְצִעיף.

ְּבַמְגֵלב ָזָהב ָּפָּנס ַמִּפיל ַאַּפִים

ֲעָבִדים ְׁשֹחִרים ְלֹרַחב ָהָרִציף.

רּוַח ַקִיץ ָׁשָטה. ֲעמּוָמה. רֹוֶגֶׁשת.

ַעל ִּכְתֵפי ַּגִּנים ְׂשָפֶתיָה ִנְׁשָּפכֹות.

ֹרַע ְיַרְקַרק. ְּתִסיַסת אֹורֹות ָוֶחֶׁשד.

ְרִתיַחת ַמְטמֹון ַּבֶּקֶצף ַהָּׁשֹחר.

ְוַהְרֵחק ַלֹּגַבּה, ִּבְנִהיָמה ֻמְרֶעֶבת,

ִעיר ֲאֶׁשר ֵעיֶניָה ֹזַהב ְמֻצּפֹות,

ִמְתַאָּדה ְּבַזַעם, ְּבִתיְמרֹות ָהֶאֶבן,

ֶׁשל ַהִּמְגָּדִלים ְוַהִּכּפֹות.

בשיר זה יש תיאורים של יופי, עליצות וצבעוניות וגם תיאורים של זדון, ניצול וכיעור.   

הסבר והדגם כיצד השילוב בין תיאורים אלה בשיר תורם לבניית משמעותו.
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .23

ַהִּגיִדי ָלָּמה ְוֶאל ִמי ְּבִלי קֹול ּבֹוָכה ַאְּת? בית 8 

ִאְמִרי ִמַּנִין ָל, ְּפַתָּיה ַמֲאִמיָנה,  

ֶׁשַהַחִּיים נֹוְצרּו א ְלַלְּמֵדנּו ַדַעת,  

ִּכי ִאם נֹוְצרּו ְּכֵדי ִלֹּטל ֶאת ַהִּביָנה?  

ִאְמִרי, ֵּכיַצד? ַמּדּוַע? ִמי ָאַמר ָל ֹזאת?  

ִאְמִרי, ִמַּנִין? ִמי ִגָּלה ָל ֶאת ַהּסֹוד?  

  

ַהַּסָּכנֹות ַרּבֹות ּוִמְסָּפָרן ֵמָאה בית 9 

ְוֵהן רֹוְבצֹות אּוַלי ְּבַמְעָּגל אֹוֵרב  

ַא א אֹוָתן, ַא א אֹוָתן ַאְּת ְיֵרָאה,  

ַרק ֶאת ַנְפֵׁש ַהְמֹאָהָבה ְוַהְּמֵלָאה,  

ַהִּמְתַחְלֶחֶלת ְלקֹול ַצַעד ִמְתָקֵרב,  

אֹוָתּה ָיֵראת, ֶאת ָהַרָּכה, ֶאת ַהֵּשָֹיה,  

ֶאת ָהָרָעה, ֶאת ָהרֹוֶחֶצת ִּבְדֵמי ֵלב.  

 ,ִׁשְׁמִרי, ִשְׁמִרי ַנְפֵש ֹּכֵח ,ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש בית 1 

,ִשְׁמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִשְׁמִרי ַחַּיִי  

,ִמִּקיר נֹוֵפל, ִמַּגג ִנְדָלק, ִמֵּצל ָחֵׁש  

ֵמֶאֶבן ֶקַלע, ִמַּסִּכין, ִמִּצָּפְרַנִים.  

,ִמן ַהּׂשֹוֵרף, ִמן ַהחֹוֵת ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש  

ִמן ַהָּסמּו ְּכמֹו ָעָפר ּוְכמֹו ָשַׁמִים,  

ִׁמן ַהּדֹוֵמם, ִמן ַהְמַחֶּכה ְוַהּמֹוֵש  

ְוַהֵּמִמית ְּכֵמי־ְבֵאר ְוֵאׁש־ִּכיַרִים.  

,ְׂשַער־ֹראֵׁש ,ִׁשְמִרי ּוִביָנֵת ַנְפֵׁש  

.ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש עֹוֵר  

 

ָהִעיר ָחְׁשָכה. ֵאין ִאיׁש יֹוֵדע ַמה ֶּזה ָעם. בית 2 

ֵאין ַעם יֹוֵדע ַמה ֶּזה ִאיׁש ּוָמה ִאָּׁשה.  

ַא ַּבחּוצֹות, ַא ַּבחּוצֹות ְּבֶעֶרב ַחם,  

ְּבֶעֶרב ַחם ַהָּׁשט ִּכְצֹחק ְוִכְלִחיָׁשה,  

ָרִצים ַעל ְׁשַּתִים ַהָּׁשַמִים ְוַהָּים  

ְוַהְּׁשִקיָעה ֶשִּנְפְרָדה ִמן ָהעֹוָלם  

ְוַהְּדָגִלים ְוַהָּׂשָפה ַהֲחָדָׁשה  

ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים, ֵייָנם, ַלְחָמם.  

ֶזה ֶעֶרב ַקִיץ ִלְכאֹוָרה, ֶזה ִלְכאֹוָרה בית 3 

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ טֹוב, ָידּוַע ְוָיָׁשן,  

ֶׁשָּבא ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, א ְלמֹוָרא  

ְוא ְלַרַחׁש ֲחָׁשדֹות ּוְדַבר ָאָׁשם,  

ֶשָּבא ִעם ֵריַח ַּתְבִׁשיִלים ְוִעם ְמנֹוָרה  

ֲאֶׁשר ָּתִאיר ַעד ִאם ָננּוַח ְוִניָׁשן.  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ָוטֹוב הּוא ִלְכאֹוָרה,  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ֶׁשָּבא א ְלמֹוָרא.  

ַעל ְּפֵני ָהְרחֹוב, ֲאֶׁשר ִהְדִליק ֶאת ַהְּצָלִלים, בית 4 

ַעְכָׁשו ַחְׁשרֹות ַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ָעפֹות,  

ֲאָבל ַּבֹחֶרף ִמּקֹוָלן ֵּבין ֶהָעִלים  

ָּכל ַהְּׂשֵדרֹות ָּבִעיר צֹוְוחֹות ִּכְמֹטָרפֹות.  

ַעְכָׁשו ׁשֹוְתקֹות ֵהן, ִּכי ִצּפֹור ֵאין ֵּבין ָעִלים.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְוֶגָחִלים.  

 

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ֶׁשל אֹוִתּיֹות. בית 5 

מּוָאר ְׁשָלִטים ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְוֶׁשל ִמִּלים.  

ֵמֲאחֹוֵרי מֹוטֹות ַּבְרֶזל ְוָחִבּיֹות  

נֹוֵׁשם ַהָּים, ָּגדֹול ָוָזר ְּכֵבית־חֹוִלים.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְואֹוִתּיֹות.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ִמִּלים ְוֶגָחִלים.  

 

,ָהֲעֵיָפה, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש בית 6 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ָיְפֵי עֹוֵר ,ְׂשַער ֹראֵׁש  

.ַהּטֹוב, ַאְּמִציהּו ְבָיַדִי ִׁשְמִרי ִלֵּב  

 

ִהֵּנה ָהרּוַח ָיד ׁשֹוַלַחת ּוְבִלי ַרַחׁש בית 7 

ִּפְתֹאם ַחּלֹון ְלַאט ִנְפָּתח ַּבֲחֵׁשָכה.  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת צֹוֶחֶקת ְּכמֹו ַּפַחד,  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת קֹוֵפאת ְּכמֹו ִׂשְמָחה?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ָהעֹוָלם ֹּכה ָזר ֲעַדִין  

ְוֵאׁש ָוַמִים ַמִּביִטים ּבֹו ִמָּכל ַצד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ּבֹו ְמַפְרְּפִרים ַחַּיִי  

ְּכמֹו ִצּפֹור ְמֹבָהָלה ְבתֹו ַּכף־ָיד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת ָמעּוף ְוַרַעד ָרב  

ְּכמֹו ִצּפֹור ַּבֶחֶדר ְּבַחְּפָׂשּה ֶאְׁשָנב?  

ָמר / נתן אלתרמן יר ִמׁשְ ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ִלֵּב ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש,ׁשִ בית 10 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ׁשֹוֵכן ְוהּוא ִדְבֵׁש אּוַלי ָהֹאֶׁשר ָּב  

,ְוִדְמעֹוַתִי ֶהָחם ִּכְדֵמי ִלֵּב ִּדְבֵׁש  

--ֶהָחם ְוַהָּכֵבד ְוֶהָחֵׁש ִּדְבֵׁש  

ָהֶעֶרב ָּבא. ָיֶפה ִמֶּמּנּו ֵאין ֵּביְנַתִים.  

ָהֶעֶרב ָּבא. הּוא ְכָבר ֶהֱחִליף ֶאת ַהָּׁשַמִים.  

 

ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ֲהא טֹובֹות צֹוֵפן ָהֶעֶרב בית 11 

.ְוַרק עֹוד ֵאין ָלַדַעת ְּבַיד ִמי ְוֵאי  

ֲהא ָהרּוַח, ֶׁשֵאיֶנָּנה ְמַדֶּבֶרת,  

.א ְלִחָּנם ַרּכֹות נֹוַגַעת ִּבְכֵתֵפ  

ְּבאֹור ָיֵרַח ְוַחְׁשַמל ָהִעיר מּוֶאֶרת.  

.ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

)שים לב: המשך השיר והשאלה בעמוד הבא.(
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ַהִּגיִדי ָלָּמה ְוֶאל ִמי ְּבִלי קֹול ּבֹוָכה ַאְּת? בית 8 

ִאְמִרי ִמַּנִין ָל, ְּפַתָּיה ַמֲאִמיָנה,  

ֶׁשַהַחִּיים נֹוְצרּו א ְלַלְּמֵדנּו ַדַעת,  

ִּכי ִאם נֹוְצרּו ְּכֵדי ִלֹּטל ֶאת ַהִּביָנה?  

ִאְמִרי, ֵּכיַצד? ַמּדּוַע? ִמי ָאַמר ָל ֹזאת?  

ִאְמִרי, ִמַּנִין? ִמי ִגָּלה ָל ֶאת ַהּסֹוד?  

  

ַהַּסָּכנֹות ַרּבֹות ּוִמְסָּפָרן ֵמָאה בית 9 

ְוֵהן רֹוְבצֹות אּוַלי ְּבַמְעָּגל אֹוֵרב  

ַא א אֹוָתן, ַא א אֹוָתן ַאְּת ְיֵרָאה,  

ַרק ֶאת ַנְפֵׁש ַהְמֹאָהָבה ְוַהְּמֵלָאה,  

ַהִּמְתַחְלֶחֶלת ְלקֹול ַצַעד ִמְתָקֵרב,  

אֹוָתּה ָיֵראת, ֶאת ָהַרָּכה, ֶאת ַהֵּשָֹיה,  

ֶאת ָהָרָעה, ֶאת ָהרֹוֶחֶצת ִּבְדֵמי ֵלב.  

 ,ִׁשְׁמִרי, ִשְׁמִרי ַנְפֵש ֹּכֵח ,ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש בית 1 

,ִשְׁמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִשְׁמִרי ַחַּיִי  

,ִמִּקיר נֹוֵפל, ִמַּגג ִנְדָלק, ִמֵּצל ָחֵׁש  

ֵמֶאֶבן ֶקַלע, ִמַּסִּכין, ִמִּצָּפְרַנִים.  

,ִמן ַהּׂשֹוֵרף, ִמן ַהחֹוֵת ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש  

ִמן ַהָּסמּו ְּכמֹו ָעָפר ּוְכמֹו ָשַׁמִים,  

ִׁמן ַהּדֹוֵמם, ִמן ַהְמַחֶּכה ְוַהּמֹוֵש  

ְוַהֵּמִמית ְּכֵמי־ְבֵאר ְוֵאׁש־ִּכיַרִים.  

,ְׂשַער־ֹראֵׁש ,ִׁשְמִרי ּוִביָנֵת ַנְפֵׁש  

.ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש עֹוֵר  

 

ָהִעיר ָחְׁשָכה. ֵאין ִאיׁש יֹוֵדע ַמה ֶּזה ָעם. בית 2 

ֵאין ַעם יֹוֵדע ַמה ֶּזה ִאיׁש ּוָמה ִאָּׁשה.  

ַא ַּבחּוצֹות, ַא ַּבחּוצֹות ְּבֶעֶרב ַחם,  

ְּבֶעֶרב ַחם ַהָּׁשט ִּכְצֹחק ְוִכְלִחיָׁשה,  

ָרִצים ַעל ְׁשַּתִים ַהָּׁשַמִים ְוַהָּים  

ְוַהְּׁשִקיָעה ֶשִּנְפְרָדה ִמן ָהעֹוָלם  

ְוַהְּדָגִלים ְוַהָּׂשָפה ַהֲחָדָׁשה  

ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים, ֵייָנם, ַלְחָמם.  

ֶזה ֶעֶרב ַקִיץ ִלְכאֹוָרה, ֶזה ִלְכאֹוָרה בית 3 

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ טֹוב, ָידּוַע ְוָיָׁשן,  

ֶׁשָּבא ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, א ְלמֹוָרא  

ְוא ְלַרַחׁש ֲחָׁשדֹות ּוְדַבר ָאָׁשם,  

ֶשָּבא ִעם ֵריַח ַּתְבִׁשיִלים ְוִעם ְמנֹוָרה  

ֲאֶׁשר ָּתִאיר ַעד ִאם ָננּוַח ְוִניָׁשן.  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ָוטֹוב הּוא ִלְכאֹוָרה,  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ֶׁשָּבא א ְלמֹוָרא.  

ַעל ְּפֵני ָהְרחֹוב, ֲאֶׁשר ִהְדִליק ֶאת ַהְּצָלִלים, בית 4 

ַעְכָׁשו ַחְׁשרֹות ַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ָעפֹות,  

ֲאָבל ַּבֹחֶרף ִמּקֹוָלן ֵּבין ֶהָעִלים  

ָּכל ַהְּׂשֵדרֹות ָּבִעיר צֹוְוחֹות ִּכְמֹטָרפֹות.  

ַעְכָׁשו ׁשֹוְתקֹות ֵהן, ִּכי ִצּפֹור ֵאין ֵּבין ָעִלים.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְוֶגָחִלים.  

 

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ֶׁשל אֹוִתּיֹות. בית 5 

מּוָאר ְׁשָלִטים ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְוֶׁשל ִמִּלים.  

ֵמֲאחֹוֵרי מֹוטֹות ַּבְרֶזל ְוָחִבּיֹות  

נֹוֵׁשם ַהָּים, ָּגדֹול ָוָזר ְּכֵבית־חֹוִלים.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְואֹוִתּיֹות.  

ַהֹחֶׁש ָּבא, מּוָאר ִמִּלים ְוֶגָחִלים.  

 

,ָהֲעֵיָפה, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש בית 6 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ָיְפֵי עֹוֵר ,ְׂשַער ֹראֵׁש  

.ַהּטֹוב, ַאְּמִציהּו ְבָיַדִי ִׁשְמִרי ִלֵּב  

 

ִהֵּנה ָהרּוַח ָיד ׁשֹוַלַחת ּוְבִלי ַרַחׁש בית 7 

ִּפְתֹאם ַחּלֹון ְלַאט ִנְפָּתח ַּבֲחֵׁשָכה.  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת צֹוֶחֶקת ְּכמֹו ַּפַחד,  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת קֹוֵפאת ְּכמֹו ִׂשְמָחה?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ָהעֹוָלם ֹּכה ָזר ֲעַדִין  

ְוֵאׁש ָוַמִים ַמִּביִטים ּבֹו ִמָּכל ַצד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ּבֹו ְמַפְרְּפִרים ַחַּיִי  

ְּכמֹו ִצּפֹור ְמֹבָהָלה ְבתֹו ַּכף־ָיד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת ָמעּוף ְוַרַעד ָרב  

ְּכמֹו ִצּפֹור ַּבֶחֶדר ְּבַחְּפָׂשּה ֶאְׁשָנב?  

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִלֵּב ,ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש בית 10 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ׁשֹוֵכן ְוהּוא ִדְבֵׁש אּוַלי ָהֹאֶׁשר ָּב  

,ְוִדְמעֹוַתִי ֶהָחם ִּכְדֵמי ִלֵּב ִּדְבֵׁש  

--ֶהָחם ְוַהָּכֵבד ְוֶהָחֵׁש ִּדְבֵׁש  

ָהֶעֶרב ָּבא. ָיֶפה ִמֶּמּנּו ֵאין ֵּביְנַתִים.  

ָהֶעֶרב ָּבא. הּוא ְכָבר ֶהֱחִליף ֶאת ַהָּׁשַמִים.  

 

ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ֲהא טֹובֹות צֹוֵפן ָהֶעֶרב בית 11 

.ְוַרק עֹוד ֵאין ָלַדַעת ְּבַיד ִמי ְוֵאי  

ֲהא ָהרּוַח, ֶׁשֵאיֶנָּנה ְמַדֶּבֶרת,  

.א ְלִחָּנם ַרּכֹות נֹוַגַעת ִּבְכֵתֵפ  

ְּבאֹור ָיֵרַח ְוַחְׁשַמל ָהִעיר מּוֶאֶרת.  

.ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

כיצד המאיים והמנחם באים לידי ביטוי בשיר?  

הסבר את הקשר ביניהם ובין דברי המשורר לִבתו: "שמרי נפשך".   


