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סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תש"ף2020 ,
8281

ספרות עברית וכללית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.
פרק ראשון :רומאן ונובלה
דרמה
פרק שני:
פרק שלישי :סיפור קצר
פרק רביעי :שירה (שירת ימי הביניים ,שיר שלא נלמד ,שירת ביאליק ,שירת נתן אלתרמן)
הפרק הראשון (רומאן ונובלה — 32נקודות) הוא חובה.
משלושת הפרקים השני ,השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים ,ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק
(לכל פרק —  34נקודות).

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

()1
ד .הוראות מיוחדות:
()2
		
			
()3
		
()4
		

רשימת יצירות
רשוֹ ם בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת לענות עליה.
לנבחנים אינטרניים :חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.
לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה :תימסר רשימת יצירות.
אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.
שים לב לכתב ,לכתיב ,לפיסוק ולכללי הדקדוק.

כתוב במחברת הבחינה בלבד .רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — רומאן ונובלה
שים לב :פרק זה הוא חובה.
ענה על אחת מן השאלות  32( 3-1נקודות).
שים לב :על שאלות  2-1אפשר לענות גם על פי הרומאן " "1984מאת ג'ורג' אורוול.
.1

.2

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

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

 / 1984ג'ורג' אורוול
.3

ברומאן זה מתואר ניסיון להיאבק במשטר טוטליטרי באמצעות אהבה.
הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד /3
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פרק שני — דרמה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על אחת מן השאלות  34( 9-4נקודות).
.4

טרגדיות של סופוקלס" :אנטיגונה"" ,אדיפוס המלך"; טרגדיות של שקספיר" :המלט"" ,המלך ליר"" ,מקבת",
"אותלו"",רומיאו ויוליה"
הטרגדיה מגוללת את סיפור נפילתו של הגיבור הטרגי.

.5

( 22נקודות)

א.

תאר את תהליך הנפילה של הגיבור בטרגדיה שלמדת ,והסבר מה גרם לה.

ב.

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

אנטיגונה  /סופוקלס
א.

הצג את הקונפליקט המרכזי בטרגדיה "אנטיגונה" .לדעתך ,האם יש מנצח ומנוצח בקונפליקט זה? נמק את דבריך.
( 22נקודות)

ב.

לדעתך ,האם הקונפליקט שכתבת עליו בסעיף א רלוונטי גם לימינו? נמק והדגם את דבריך.

( 12נקודות)

אדיפוס המלך  /סופוקלס
.6

בטרגדיה אדיפוס המלך יש יסודות המאפיינים ספרי בלשים (חקירה ,ליקוט רמזים ,רצון לחשוף את הפושע ולפענח
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"
.7

תאר שתי נקודות מפנה בטרגדיה של שקספיר שלמדת .כתוב מדוע לדעתך הן נקודות מפנה ,והסבר את תרומתן
להנעת העלילה ולאפיון הדמויות.

מחזה מודרני
.8

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

.9

א.

כיצד מוסכמות חברתיות וערכים באים לידי ביטוי במחזה המודרני שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.
( 22נקודות)

ב.

מהי לדעתך העמדה של מחבר המחזה בנוגע למוסכמות החברתיות ולערכים שכתבת עליהם בסעיף א?
האם אתה מסכים עם עמדה זו? נמק והדגם את דבריך.

( 12נקודות)
/המשך בעמוד /4
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פרק שלישי — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ,ענה על שתיים מן השאלות ( 12-10לכל שאלה —  17נקודות).
אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.
שים לב :על שאלות  11-10אין לענות על פי הסיפור "חלום בדמי כבוד" מאת גרמאו מנגיסטו.
 .10לרבים מן הפרטים המוזכרים בסיפור קצר יש משמעות סמלית מלבד המשמעות הגלויה שלהם.
הצג מסיפור קצר שלמדת שני פרטים שיש להם משמעות סמלית ,והסבר את תרומתם לאפיון הדמויות
ולבניית משמעות הסיפור.
 .11דמויות בסיפורים קצרים רבים נתונות במצוקה.
א.

ממה נובעת המצוקה של הדמות המרכזית בסיפור קצר שלמדת? האם המצוקה נובעת מן האופי שלה ,מן החברה
הסובבת אותה ,מנסיבות החיים שלה ,או שמא היא נובעת משילוב של גורמים אלה? הסבר והדגם את דבריך.
( 11נקודות)

ב.

האם הדמות שכתבת עליה בסעיף א נחלצת מן המצוקה שלה? הסבר והדגם את דבריך.

( 6נקודות)

 .12חלום בדמי כבוד  /גרמאו מנגיסטו
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

ספרות עברית וכללית ,קיץ תש"ף ,מס' 8281

-5-

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 —  17נקודות).

ענה על אחת מן השאלות .16-13
שירת ימי הביניים
 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
לִ ִ ּבי ְב ִמזְ ָרח  /יהודה הלוי
ִל ִבּי ְב ִמזְ ָרח וְ ָאנֹכִ י ְבּסוֹף ַמ ֲע ָרב — ֵ /איֶ א ְט ֲע ָמה ֵאת ֲא ֶשׁר אֹכַ ל וְ ֵאי יֶ ֱע ַרב?
ֵאיכָ ה ֲא ַש ֵׁלּם נְ ָד ַרי וֶ ֱא ָס ַריְ ,בּעוֹד ִ /ציּוֹן ְבּ ֶח ֶבל ֱאדוֹם וַ ְאנִ י ְבּכֶ ֶבל ֲע ָרב?
יֵ ַקל ְבּ ֵעינַ י ֲעזֹב כָּ ל טוּב ְס ָפ ַרד ,כְּ מוֹ  /יֵ ַקר ְבּ ֵעינַ י ְראוֹת ַע ְפרוֹת ְדּ ִביר נֶ ֱח ָרב!
א.

על פי שיר זה ,מהי המשאלה של המשורר ,מה הם המכשולים המקשים עליו להגשים את המשאלה ,ומהי התגובה
שלו לנוכח מכשולים אלה? הסבר והדגם את דבריך.

ב.

( 11נקודות)

בחר בשתיים מדרכי העיצוב בשיר ,והסבר את תרומתן לבניית הרעיון המרכזי בשיר.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /6
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-6 .14קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
יְ פֵ ה נוֹ ף  /יהודה הלוי

יְ ֵפה נוֹףְ ,משׂוֹשׂ ֵתּ ֵבלִ ,ק ְריָ ה ְל ֶמ ֶלָ רבְ / ,ל נִ כְ ְס ָפה נַ ְפ ִשׁי ִמ ַפּ ֲא ֵתי ַמ ְע ָרב!
בוֹדֲ א ֶשׁר גָּ ָלה וְ נָ וֵ ֲ א ֶשׁר ָח ַרב.
ֲהמוֹן ַר ֲח ַמי נִ כְ ָמר כִּ י ֶאזְ כְּ ָרה ֶק ֶדם / ,כְּ ֵ
וּמי יִ ְתּנֵ נִ י ַעל כַּ נְ ֵפי נְ ָש ִׁריםַ ,עד ֲ /א ַרוֶּ ה ְב ִד ְמ ָע ִתי ֲע ָפ ֵר וְ יִ ְת ָע ָרב!
ִ
ְדּ ַר ְש ִׁתּי ,וְ ִאם ַמ ְלכֵּ ֵ אין ָבּ וְ ִאם ִבּ ְמקוֹם ְ /צ ִרי גִ ְל ֲע ֵד — נָ ָחשׁ ָש ָׂרף וְ גַ ם ַע ְק ָרב.
ֲהא ֶאת ֲא ָבנַ יִ ֲ אחוֹנֵ ן וְ ֶא ָשּׁ ֵקם  /וְ ַט ַעם ְרגָ ַביִ ְ ל ִפי ִמ ְדּ ַבשׁ יֶ ְע ַרב!
א.

על פי שיר זה ,מהי המשאלה של המשורר ,מה הם המכשולים המקשים עליו להגשים את המשאלה ,ומהי התגובה
שלו לנוכח מכשולים אלה? הסבר והדגם את דבריך.

ב.

( 11נקודות)

בחר בשתיים מדרכי העיצוב בשיר ,והסבר את תרומתן לבניית הרעיון המרכזי בשיר.

( 6נקודות)

 .15קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ֲה ָבא ַמבּ ּול  /יהודה הלוי
ֲה ָבא ַמבּוּל וְ ָשׂם ֵתּ ֵבל ֲח ֵר ָבה?  /וְ ֵאין ִל ְראוֹת ְפּנֵ י ֶא ֶרץ ֲח ֵר ָבה,
וְ ֵאין ָא ָדם וְ ֵאין ַחיָּ ה וְ ֵאין עוֹף — ֲ /ה ָסף ַהכֹּל וְ ָשׁכְ בוּ ַמ ֲע ֵצ ָבה?
נוּחה / ,וְ ֶא ֶרץ ָה ֲע ָר ָבה ִלי ֲע ֵר ָבה.
שׁוּחה ִלי ְמ ָ
ִוּב ְראוֹת ַהר וְ ָ
יח ְלכָ ל ֵע ֶבר — וְ ֵאין כֹּלֲ / ,א ָבל ַמיִ ם וְ ָשׁ ַמיִ ם וְ ֵת ָבה,
וְ ַא ְשׁגִּ ַ
צוּלה / ,וְ ֶא ְחשֹׁב כִּ י ְתהוֹם יַ ְחשֹׁב ְל ֵשׂ ָיבה.
וְ ִלוְ יָ ָתן ְבּ ַה ְר ִתּיחוֹ ְמ ָ
וְ ֵלב ַהיָּ ם יְ כַ ֵחשׁ ָבּ ֳאנִ יָּ ה / ,כְּ ִאלּוּ ִהיא ְבּיַ ד ַהיָּ ם גְּ נֵ ָבה!
ה ָיה ְק ֵר ָבה.
וְ יָ ם יִ זְ ַעף — וְ נַ ְפ ִשׁי ַתּ ֲעז ,כִּ י ֱ /א ֵלי ִמ ְק ַדּשׁ ֱא ֶ
א.

על פי שיר זה ,מהי המשאלה של המשורר ,מה הם המכשולים המקשים עליו להגשים את המשאלה ,ומהי התגובה
שלו לנוכח מכשולים אלה? הסבר והדגם את דבריך.

ב.

( 11נקודות)

בחר בשתיים מדרכי העיצוב בשיר ,והסבר את תרומתן לבניית הרעיון המרכזי בשיר.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /7
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שיר שלא נלמד
 .16קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א -ב שאחריו.
מחוץ לעונות  /שיח’ה חליוָ וה*
תרגום מערבית :שיח’ה חליווה

אוֹמ ֶרתֵ :מי ַהגֶּ ֶשׁם
רוֹח ֶצת ֶאת ָפּנַ י וְ ֶ
יח ְדּ ִלי ְבּ ֶפ ַתח ַה ְצּ ִריף ֶשׁ ָלּנוַּ .בּבּ ֶֹקר ָהיְ ָתה ֶ
ַבּח ֶֹרף נָ ֲהגָ ה ִא ִמּי ְל ַהנִּ ַ
טוֹבים ְלעוֹר ָפּנַ יִ .
ִ
אוֹמ ֶרת:
אוֹס ֶפת ֶאת ְל ָבנַ י ֲא ֶשׁר ָתּ ִל ִיתי ַעל ֶח ֶבל ַהכְּ ִב ָיסה וְ ֶ
ַבּ ַקּיִ ץ ָהיְ ָתה ִמ ְס ַתּנֶּ נֶ ת וְ ֶ
רוֹאים ֶאת ְל ָבנַ יִ !
עוֹב ִרים וְ ָשׁ ִבים ִ
בּוּשׁה! ְ
ֵאיזוֹ ָ
רוֹעה ִעוֵּ ר.
עוֹב ִרים וְ ֵאין ָשׁ ִבים ַרק ֵע ֶדר צֹאן וְ ֶ
ֵאין ְ
קוֹלי ְבּ ִשׁ ָירה וְ ִהיא ָהיְ ָתה נוֹזֶ ֶפת ִבּיַ :דּי ִעם ַה ִשׁגָּ עוֹן ֶשׁ ָלּ.
נוֹשׂאת ֶאת ִ
ָבּ ָא ִביב ָהיִ ִיתי ֵ
רוֹד ֶפת ִשׁגָּ עוֹן וְ ֶצ ֶדקֵ .מ ָאז ִה ְת ַא ַה ְב ִתּי ַבּ ִשּׁ ָירה.
וַ ֲאנִ י ֶ
ַבּ ְסּ ָתו א ָהיָ ה ָדּ ָבר ְמ ַענְ יֵ ן.
צּוֹמחוֹת ַליַּ ְל ָדּה,
לוֹמרָ :צ ִריִ לכְ רוֹת ֶאת ַהכְּ נָ ַפיִ ם ֶשׁ ְ
ֵבּין ָהעוֹנוֹת נָ ֲהגָ ה ַ
לוֹמרַ :אל ְתּ ַביְּ ִשׁי אוֹתוֹ(.
וְ – ַאל ִתּ ְשׁ ְבּ ִרי ֶאת ֵעין ָא ִחיְ ליַ ד ֲח ֵב ַריִ ) כְּ ַ
ִמחוּץ ָלעוֹנוֹת ָל ַמ ְד ִתּי ָלעוּף.

*

א.

תאר את היחס של האם כלפי ִ ּבתה ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיר כולו.

ב.

הסבר את התרומה של השורה האחרונה בשיר לבניית משמעותו.

( 11נקודות)

( 6נקודות)

שיח'ה חליווה — משוררת ,סופרת ואשת חינוך .זוכת פרס "אלמולתקא" לסיפור הקצר.2019 ,
מספריה :ההזמנה  , C345מחוץ לעונות למדתי לעוף.
השיר התפרסם בכתב העת המקוון "המוסך" ,בתאריך .28/12/2017
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ענה על אחת מן השאלות .23-17
שירת ביאליק
 .17קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יסינִ י ַּת ַחת ְּכנָ פֵ ְך  /חיים נחמן ביאליק
ַהכְ נִ ִ
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 ְ

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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-9 .18קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

צִ ּפ ֶֹרת  /חיים נחמן ביאליק
בית 1

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.

בית 4

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 ְמ ַ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 ָ

בית 2

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 יִ .

בית 5

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.

בית 3

ֶ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 ֻשׁ ָ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?

תאר את הופעותיה של הציפורת בשיר ,והסבר את תפקידה בעיצוב החוויה של המשורר.
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 .19קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ִעם דִּ ְמ ּד ּו ֵמי ַה ַח ּ ָמה  /חיים נחמן ביאליק
עוֹלמוֹת ַהגְּ ב ִֹהים
חוֹקיםָ ,ה ָ
בית ֵ 4הם ָה ִאיִּ ים ָה ְר ִ
ל־ה ַחלּוֹן נָ א־ג ִֹשׁי
דּוּמי ַה ַח ָמּה ֶא ַ
בית ִ 1עם ִדּ ְמ ֵ
זוּ ַב ֲחלוֹמוֹת ְר ִאינוּם;
וְ ָע ַלי ִה ְת ַר ָפּ ִקי,
ֹאשׁי —
ֹאשַׁ על־ר ִ
ימי ר ֵ
אריִ ,שׂ ִ
ִל ְפ ִתי ֵה ֵיטב ַצוָּ ִ
ל־ה ָשּׁ ָמיִ ם,
ֶשׁ ָעשׂוּנוּ ְלגֵ ִרים ַתּ ַחת כָּ ַ
וְ כֹה ִע ִמּי ִת ְד ָבּ ִקי.
וְ ַחיֵּ ינוּ — ְלגֵ ִיהנֹּם.
נּוֹרא
ל־הזּ ַֹהר ַה ָ
וּמ ֻח ָשּׁ ִקים ְוּד ֵב ִקיםֶ ,א ַ
בית ְ 2
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
בית ֵ 5ה ָ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,
בית  3וְ ִ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
בית  6וַ ֲ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 ְ

אילו רגשות באים לידי ביטוי בשתי השורות המסיימות את השיר ,ומה גורם לאוהבים להרגיש רגשות אלה?
הסבר והדגם את דבריך.
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שירת נתן אלתרמן
 .20קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יָ ֵר ַח  /נתן אלתרמן
נוֹשׁן יֵ שׁ ֶרגַ ע ֶשׁל ֻה ֶלּ ֶדת.
גַּ ם ְל ַמ ְר ֶאה ָ
ָשׁ ַמיִ ם ְבּ ִלי ִצפּוֹר
וּמ ֻב ָצּ ִרים.
זָ ִרים ְ
עוֹמ ֶדת
ַבּ ַלּיְ ָלה ַה ָסּהוּר מוּל ַחלּוֹנְ ֶ 
בוּלה ִבּ ְבכִ י ַה ִצּ ְר ָצ ִרים.
ִעיר ְט ָ
צוֹפה ֶאל ֵה ֶל
אוֹת כִּ י ֶדּ ֶר עוֹד ָ
ִוּב ְר ְ
וְ ַהיָּ ֵר ַח
ַעל כִּ ידוֹן ַה ְבּרוֹשׁ
אוֹמר — ֵא ִליַ ,העוֹד יֶ ְשׁנָ ם כָּ ל ֵא ֶלּה?
ַא ָתּה ֵ
לוֹמם ִל ְדרֹשׁ?
ַהעוֹד ֻמ ָתּר ְבּ ַל ַחשׁ ִבּ ְשׁ ָ
ֵמ ַאגְ ֵמ ֶיהם ַה ַמּיִ ם נִ ָבּ ִטים ֵא ֵלינוּ.
שׁוֹקט ָה ֵעץ
ֵ
ְבּא ֶֹדם ֲעגִ ִילים.
הינוּ,
ָל ַעד א ֵתּ ָע ֵקר ִמ ֶמּנִּ יֱ ,א ֵ
דוֹלים.
צוּעיַ הגְּ ִ
תּוּגַ ת ַצ ֲע ֶ
שמיים ,עיר ,דרך ,ירח ,ברוש ,מים ,עץ — מה מיוחד בדרך שבה המשורר מתבונן בשלושה מן הפרטים האלה?
הסבר והדגם את דבריך.
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 .21לפניך שיר ללא שם מאת נתן אלתרמן הפותח במילים "עוֹ ד ָאבוֹ א ֶאל ִס ּ ֵפ ְך".
קרא את השיר וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
בית  1עוֹד ָאבוֹא ֶאל ִס ֵפִּ בּ ְשׂ ָפ ַתיִ ם כָּ בוֹת.
יח ֵא ַליִ  יָ ַדיִ ם.
עוֹד ַא ְצנִ ַ
עוֹד א ַֹמר ָלֶ את כָּ ל ַה ִמּ ִלּים ַהטּוֹבוֹת,
ֶשׁיֶּ ְשׁנָ ן,
ֶשׁיֶּ ְשׁנָ ן ֲע ַדיִ ן.
בית  2כִּ י ֵבּ ֵיתֶ ה ָענִ י כֹּה ָח ֵשְׁ ל ֵעת ַליִ ל
וְ ָעצוּב בּוֹ וַ ַדּאי ְל ֵאין סוֹף.
וְ ַחיַּ י ֶשׁכָּ ְרעוּ ְבּ ִלי ַהגִּ ַיע ֵא ַליִ ,
ֻה ְסגְּ רוּ ַלחוּצוֹת וְ ַלתֹּף.
בית ַ 3אִ פּ ְתאֹם ַא ְתּ נוֹגַ ַעת כְּ יָ ד ַמ ְב ִה ָיקה.
פּוֹל ַחת כְּ זֵ כֶ ר נִ ְשׁכָּ ח.
ַא ְתּ ַ
ַה ְדּ ָמ ָמה ֶשׁ ַבּ ֵלּבֵ ,בּין ְדּ ִפ ָיקה ִל ְד ִפ ָיקה,
ַה ְדּ ָמ ָמה ַהזֹּאת
ִהיא ֶשׁ ָלּ.
א.

בבית השני בשיר המשורר כותב "[ּ ְ ]...בלִ י ַה ִ ּג ַיע ֵאלַ יִ ְך".
על פי הבית הראשון ועל פי הבית השני בשיר ,הסבר והדגם כיצד הקושי להגיע לאהובה מעוצב בשיר.
( 10נקודות)

ב.

האם לדעתך בבית השלישי האוהבים מתאחדים? הסבר והדגם את דבריך.

( 7נקודות)
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 .22קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
לֵ יל ַקיִ ץ  /נתן אלתרמן
שׁוֹר ֶקת.
דּוּמיָּ ה ַבּ ֶמּ ְר ָח ִבים ֶ
ִ
תוּלים.
בּ ַֹהק ַה ַסּכִּ ין ְבּ ֵעין ַה ֲח ִ
ַליְ ָלה .כַּ ָמּה ַליְ ָלה! ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֶשׁ ֶקט.
תּוּלים.
כּוֹכָ ִבים ְבּ ִח ִ
זְ ָמן ָר ָחבָ ,ר ָחבַ .ה ֵלּב ִצ ְל ֵצל ַא ְל ַפּיִ ם.
ישׁהֶ ,את ָה ִר ִיסים ִה ְצ ִעיף.
ַטל ,כְּ מוֹ ְפּגִ ָ
ְבּ ַמגְ ֵלב זָ ָהב ָפּנָּ ס ַמ ִפּיל ַא ַפּיִ ם
ֲע ָב ִדים ְשׁח ִֹרים ְלר ַֹחב ָה ָר ִציף.
מוּמה .רוֹגֶ ֶשׁת.
רוּח ַקיִ ץ ָשׁ ָטהֲ .ע ָ
ַ
ַעל כִּ ְת ֵפי גַּ נִּ ים ְשׂ ָפ ֶת ָיה נִ ְשׁ ָפּכוֹת.
ר ַֹע יְ ַר ְק ַרקְ .תּ ִס ַיסת אוֹרוֹת וָ ֶח ֶשׁד.
יחת ַמ ְטמוֹן ַבּ ֶקּ ֶצף ַה ָשּׁחֹר.
ְר ִת ַ
ימה ֻמ ְר ֶע ֶבת,
וְ ַה ְר ֵחק ַלגּ ַֹבהִּ ,בּנְ ִה ָ
ִעיר ֲא ֶשׁר ֵעינֶ ָיה ז ַֹהב ְמ ֻצפּוֹת,
ימרוֹת ָה ֶא ֶבן,
ִמ ְת ַא ָדּה ְבּזַ ַעםְ ,בּ ִת ְ
ֶשׁל ַה ִמּגְ ָדּ ִלים וְ ַהכִּ פּוֹת.

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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ׁ ִשיר ִמ ׁ ְש ָמר  /נתן אלתרמן
בית 1

ִש ְׁמ ִרי נַ ְפ ֵשׁ ,כּ ֵֹחִ ש ְׁמ ִריִ ,ש ְׁמ ִרי נַ ְפ ֵשׁ,
ִש ְׁמ ִרי ַחיַּ יִ ִ ,בּינָ ֵתִ ,ש ְׁמ ִרי ַחיַּ יִ ,
נוֹפלִ ,מגַּ ג נִ ְד ָלקִ ,מ ֵצּל ָח ֵשׁ,
ִמ ִקּיר ֵ
ֵמ ֶא ֶבן ֶק ַלעִ ,מ ַסּכִּ יןִ ,מ ִצּ ָפּ ְרנַ יִ ם.
חוֹת,
שּׂוֹרףִ ,מן ַה ֵ
ִש ְׁמ ִרי נַ ְפ ֵשִׁ מן ַה ֵ
ִמן ַה ָסּמוּ כְּ מוֹ ָע ָפר וּכְ מוֹ ָש ַׁמיִ ם,
מּוֹשׁ
דּוֹמםִ ,מן ַה ְמ ַחכֶּ ה וְ ַה ֵ
ִמן ַה ֵ
י־ב ֵאר וְ ֵאשׁ־כִּ ַיריִ ם.
וְ ַה ֵמּ ִמית כְּ ֵמ ְ
ֹאשׁ,
נַ ְפ ֵשִׁ שׁ ְמ ִרי ִוּבינָ ֵתְ ,שׂ ַער־ר ֵ
עוֹרִ שׁ ְמ ִריִ ,שׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשִׁ ,שׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ .
ֵ

בית 2

יוֹדע ַמה זֶּ ה ָעם.
ָה ִעיר ָח ְשׁכָ הֵ .אין ִאישׁ ֵ
וּמה ִא ָשּׁה.
יוֹדע ַמה זֶּ ה ִאישׁ ָ
ֵאין ַעם ֵ
ַאַ בּחוּצוֹתַ ,אַ בּחוּצוֹת ְבּ ֶע ֶרב ַחם,
ישׁה,
ְבּ ֶע ֶרב ַחם ַה ָשּׁט כִּ ְצחֹק וְ כִ ְל ִח ָ
ָר ִצים ַעל ְשׁ ַתּיִ ם ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַהיָּ ם
עוֹלם
וְ ַה ְשּׁ ִק ָיעה ֶשנִּ ְפ ְר ָדה ִמן ָה ָ
וְ ַה ְדּגָ ִלים וְ ַה ָשּׂ ָפה ַה ֲח ָד ָשׁה
ָה ֲאנָ ִשׁים וְ ַהנָּ ִשׁים ,יֵ ינָ םַ ,ל ְח ָמם.

בית 3

אוֹרה
אוֹרה ,זֶ ה ִלכְ ָ
זֶ ה ֶע ֶרב ַקיִ ץ ִלכְ ָ
דוּע וְ יָ ָשׁן,
ַרק ֶע ֶרב ַקיִ ץ טוֹב ,יָ ַ
מוֹרא
ֶשׁ ָבּא ְל ֶח ֶסד ְוּל ַר ֲח ִמים ,א ְל ָ
וְ א ְל ַר ַחשׁ ֲח ָשׁדוֹת ְוּד ַבר ָא ָשׁם,
נוֹרה
יח ַתּ ְב ִשׁ ִילים וְ ִעם ְמ ָ
ֶש ָבּא ִעם ֵר ַ
ישׁן.
נוּח וְ נִ ָ
ֲא ֶשׁר ָתּ ִאיר ַעד ִאם נָ ַ
אוֹרה,
ַרק ֶע ֶרב ַקיִ ץ ַחם וָ טוֹב הוּא ִלכְ ָ
מוֹרא.
ַרק ֶע ֶרב ַקיִ ץ ַחם ֶשׁ ָבּא א ְל ָ

בית 4

ַעל ְפּנֵ י ָה ְרחוֹבֲ ,א ֶשׁר ִה ְד ִליק ֶאת ַה ְצּ ָל ִלים,
ַעכְ ָשׁו ַח ְשׁרוֹת ַה ִצּ ֳפּ ִרים ֵאינָ ן ָעפוֹת,
קּוֹלן ֵבּין ֶה ָע ִלים
ֲא ָבל ַבּח ֶֹרף ִמ ָ
כָּ ל ַה ְשּׂ ֵדרוֹת ָבּ ִעיר צוֹוְ חוֹת כִּ ְמט ָֹרפוֹת.
שׁוֹתקוֹת ֵהן ,כִּ י ִצפּוֹר ֵאין ֵבּין ָע ִלים.
ַעכְ ָשׁו ְ
מוּאר ַח ְשׁ ַמל וְ גֶ ָח ִלים.
ַהח ֶֹשָׁ בּאָ ,

בית 5

אוֹתיּוֹת.
מוּאר ַח ְשׁ ַמל ֶשׁל ִ
ַהח ֶֹשָׁ בּאָ ,
אוֹתיּוֹת וְ ֶשׁל ִמ ִלּים.
מוּאר ְשׁ ָל ִטים ֶשׁל ִ
ָ
חוֹרי מוֹטוֹת ַבּ ְרזֶ ל וְ ָח ִביּוֹת
ֵמ ֲא ֵ
ית־חוֹלים.
ִ
נוֹשׁם ַהיָּ ם ,גָּ דוֹל וָ זָ ר כְּ ֵב
ֵ
אוֹתיּוֹת.
מוּאר ַח ְשׁ ַמל וְ ִ
ַהח ֶֹשָׁ בּאָ ,
מוּאר ִמ ִלּים וְ גֶ ָח ִלים.
ַהח ֶֹשָׁ בּאָ ,

בית 6

ִשׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשָׁ ה ֲעיֵ ָפהִ ,שׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשׁ,
ִשׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ ִ ,בּינָ ֵתִ ,שׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ ,
עוֹרִ שׁ ְמ ִריִ ,שׁ ְמ ִרי יָ ְפיֵ ,
ֹאשֵׁ ,
ְשׂ ַער ר ֵ
ִשׁ ְמ ִרי ִל ֵבַּ הטּוֹבַ ,א ְמּ ִציהוּ ְביָ ַדיִ .

בית 7

שׁוֹל ַחת ְוּב ִלי ַר ַחשׁ
רוּח יָ ד ַ
ִהנֵּ ה ָה ַ
ִפּ ְתאֹם ַחלּוֹן ְל ַאט נִ ְפ ָתּח ַבּ ֲח ֵשׁכָ ה.
צוֹח ֶקת כְּ מוֹ ַפּ ַחד,
דּוּע ַא ְתּ ֶ
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
קוֹפאת כְּ מוֹ ִשׂ ְמ ָחה?
דּוּע ַא ְתּ ֵ
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
עוֹלם כֹּה זָ ר ֲע ַדיִ ן
דּוּע ָה ָ
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
וְ ֵאשׁ וָ ַמיִ ם ַמ ִבּ ִיטים בּוֹ ִמכָּ ל ַצד?
דּוּע בּוֹ ְמ ַפ ְר ְפּ ִרים ַחיַּ יִ 
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
כְּ מוֹ ִצפּוֹר ְמב ָֹה ָלה ְבתוֹ כַּ ף־יָ ד?
דּוּע ַא ְתּ ָמעוּף וְ ַר ַעד ָרב
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
כְּ מוֹ ִצפּוֹר ַבּ ֶח ֶדר ְבּ ַח ְפּ ָשׂהּ ֶא ְשׁנָ ב?

(שים לב :המשך השיר והשאלה בעמוד הבא).
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בית 8

ַהגִּ ִידי ָל ָמּה וְ ֶאל ִמי ְבּ ִלי קוֹל בּוֹכָ ה ַא ְתּ?
ִא ְמ ִרי ִמנַּ יִ ן ָלְ ,פּ ַתיָּ ה ַמ ֲא ִמינָ ה,
נוֹצרוּ א ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ַד ַעת,
ֶשׁ ַה ַחיִּ ים ְ
נוֹצרוּ כְּ ֵדי ִלטֹּל ֶאת ַה ִבּינָ ה?
כִּ י ִאם ְ
דּוּע? ִמי ָא ַמר ָל זֹאת?
ִא ְמ ִרי ,כֵּ ַיצד? ַמ ַ
ִא ְמ ִריִ ,מנַּ יִ ן? ִמי גִ ָלּה ָלֶ את ַהסּוֹד?

בית 9

וּמ ְס ָפּ ָרן ֵמ ָאה
ַה ַסּכָּ נוֹת ַרבּוֹת ִ
אוֹרב
אוּלי ְבּ ַמ ְעגָּ ל ֵ
רוֹבצוֹת ַ
וְ ֵהן ְ
אוֹתן ַא ְתּ יְ ֵר ָאה,
אוֹתןַ ,א א ָ
ַא א ָ
ַרק ֶאת נַ ְפ ֵשַׁ ה ְמא ָֹה ָבה וְ ַה ְמּ ֵל ָאה,
ַה ִמּ ְת ַח ְל ֶח ֶלת ְלקוֹל ַצ ַעד ִמ ְת ָק ֵרב,
אוֹתהּ יָ ֵראתֶ ,את ָה ַרכָּ הֶ ,את ַה ֵשֹּיָ ה,
ָ
רוֹח ֶצת ִבּ ְד ֵמי ֵלב.
ֶאת ָה ָר ָעהֶ ,את ָה ֶ
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בית 10

בית 11

ִשׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשִׁ ,ל ֵבִּ שׁ ְמ ִריִ ,שׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשׁ,
ִשׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ ִ ,בּינָ ֵתִ ,שׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ ,
אוּלי ָהא ֶֹשׁר ָבּ שׁוֹכֵ ן וְ הוּא ִד ְב ֵשׁ,
ַ
עוֹתיִ ,
ִדּ ְב ֵשֶׁ ה ָחם כִּ ְד ֵמי ִל ֵבּ וְ ִד ְמ ַ
ִדּ ְב ֵשֶׁ ה ָחם וְ ַהכָּ ֵבד וְ ֶה ָח ֵשׁ--
ָה ֶע ֶרב ָבּא .יָ ֶפה ִמ ֶמּנּוּ ֵאין ֵבּינְ ַתיִ ם.
ָה ֶע ֶרב ָבּא .הוּא כְ ָבר ֶה ֱח ִליף ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם.
צוֹפן ָה ֶע ֶרב
ִשׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשֲׁ ,הא טוֹבוֹת ֵ
וְ ַרק עוֹד ֵאין ָל ַד ַעת ְבּיַ ד ִמי וְ ֵאי.
רוּחֶ ,שׁ ֵאינֶ נָּ ה ְמ ַד ֶבּ ֶרת,
ֲהא ָה ַ
א ְל ִחנָּ ם ַרכּוֹת נוֹגַ ַעת ִבּכְ ֵת ֵפ.
מוּא ֶרת.
ְבּאוֹר יָ ֵר ַח וְ ַח ְשׁ ַמל ָה ִעיר ֶ
ִשׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ ִ ,בּינָ ֵתִ ,שׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשׁ.

כיצד המאיים והמנחם באים לידי ביטוי בשיר?
לבתו" :שמרי נפשך".
הסבר את הקשר ביניהם ובין דברי המשורר ִ

בהצלחה!

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

