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השאלות
פרק ראשון: מבחר יצירות מספרות העולם

)50 נקודות(

בפרק זה יש שתי קבוצות של יצירות. ענה על שאלה אחת בכל קבוצה לפי ההוראות.

קבוצה ראשונה

ענה על אחת מן השאלות 5-1  )26 נקודות(.

נובלה

מיכאל קולהאס / פון־קלייסט  .1

יק ַהְרֵּבה". )קהלת, ז, ט"ז( "ַאל ְּתִהי ]תהיה[ ַצִדּ  

כיצד בא לידי ביטוי רעיון זה בעלילת הנובלה? הסבר והדגם את דבריך.  

האם לדעתך רדיפת צדק מוחלט היא פסולה? הסבר את דבריך.  

האף / גוגול  .2

הפרק השלישי בנובלה מתחיל במילים: "הבלים גמורים מתחוללים בעולם. לפעמים אין שום סבירות כלל ]...[".   

תאר את  ה"הבלים" הגמורים הבאים לידי ביטוי בנובלה, והסבר את תרומתם לבניית משמעותה.  

מותו של איוון איליץ' / טולסטוי  .3

האם לדעתך היצירה "מותו של איוון איליץ' " היא נובלה חברתית או נובלה פסיכולוגית העוסקת במצבו הנפשי והקיומי   

של האדם, או שמא היא גם נובלה חברתית וגם נובלה פסיכולוגית? הסבר והדגם את דבריך. 

הגלגול / קפקא  .4

לפניך קטע מן הנובלה "הגלגול" ובו נקודת המבט של גרגור על אביו.   

קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.  

"]...[ ובפנים זעופות, כנפי מעיל הֹשרד הארוך שלו מופשלות לאחור וידיו בכיסי מכנסיו, ניגש אל גֶרגֹור. הוא עצמו   

לא ידע מן הסתם מה הוא מתכוון לעשות; ואף על פי כן הרים את רגליו גבוה גבוה, וגֶרגֹור השתאה לגודלן העצום 

של סוליות נעליו. אבל רק לרגע, שהרי למן היום הראשון של חייו החדשים נודעה לו דעתו של האב, שיש לנהוג בו 

יד קשה".

מהו השלב בעלילת הנובלה שממנו לקוח קטע זה?   

תאר את היחסים בין גרגור לאביו בנובלה כולה, והסבר את התרומה של יחסים אלה לבניית משמעות הנובלה.  

/המשך בעמוד 3/
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מיכאל קולהאס / פון קלייסט; האף / גוגול; מותו של איוון איליץ' / טולסטוי; הגלגול / קפקא  .5

תאר את ההתמודדות של היחיד באחת מן הנובלות האלה לנוכח הדורסנות של בעלי השררה או לנוכח התרחשויות   

המשבשות את שגרת חייו, והסבר את התרומה של התמודדות זו לבניית משמעות הנובלה. 

/המשך בעמוד 4/
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קבוצה שנייה

ענה על אחת מן השאלות 12-6  )24 נקודות(.

אודיסיאה / הומרוס  .6

התלהבות והתרגשות, לעומת איפוק והיסוס – כיצד רגשות אלה באים לידי ביטוי בפרק 23 ביצירה?

הסבר את תפקידם בבניית המשמעות של הפרק.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .7

ַא ְלעֹוָלם א ָּבאָת ִעם ֶעֶרב — בית 1 

ָיַׁשְבִּתי ְּבַאֶּדֶרת ּכֹוָכִבים.  

 

..... ִאם ָּדְפקּו ַעל ֵּביִתי, בית 2 

ֶזה ָהָיה ִלִּבי ֶׁשִּלי.  

 

הּוא ָּתלּוי ַעְכָׁשיו ַעל ָּכל ְמזּוָזה, בית 3 

.ַּגם ַעל ַּדְלְּת  

 

ׁשֹוַׁשַּנת ֵאׁש ּדֹוֶעֶכת ֵּבין ְׂשָרִכים, בית 4 

ַּבחּום ַהָזּר.  

 

ָצַבְעִּתי ֶאת ַהָּׁשַמִים ֶּפֶטל בית 5 

ְּבַדם ִלִּבי.  

 

ַא ְלעֹוָלם א ָּבאָת ִעם ֶעֶרב — בית 6 

.... ָעַמְדִּתי ְּבַנֲעַלִים ְזֻהּבֹות.  

תרגום: יהודה עמיחי

ציין את הדמיון ואת השוני בין הבית הראשון בשיר ובין הבית האחרון, והסבר את התרומה של דמיון ושוני אלה לבניית   

משמעות השיר.

/המשך בעמוד 5/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשפ"א, מס' 8381 - 5 -

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

 
ל נֹוֵדד  /  וולפגנג גיתה יר ַלְיָלה ׁשֶ ׁשִ

תרגמו אמיר אור ואריאל הירשפלד

ֵמַעל ַהְּפָסגֹות

ְמנּוָחה.

ְּבָכל ַצָּמרֹות

ָחׁש ִהְּנ

ַאף א ַרַחׁש רּוַח.

ַּבַּיַער ַהִּצֳּפִרים ׁשֹוְתקֹות.

ַרק ֶרַגע ַחֵּכה עֹוד,

ַּגם ַאָּתה ָּתנּוַח.

מה מאפיין את הטבע בשיר, ומהי תרומתו להבנת עולמו של הנודד? הסבר והדגם את דבריך.

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

          
ית ַהְיִדידּות  /  אדוניס (עלי אחמד סעיד אסבר) ֵראׁשִ

תרגם שמואל רגולנט

ִּבְׁשַנת ַאְלַּפִים

ֲאִני ִמְתַּכֵּון ַעְכָׁשו, ְּכלֹוַמר ָמָחר, אֹו ָמֳחָרַתִים,

ַאְזִמיְנ ְלָהֵסב ִעִּמי

ִּתְהֶיה ַהֶּשֶׁמׁש, ִיְהיּו ַהַּמִים, ִיְהֶיה ָהֶעֶׂשב ְּכאֹוֵרַח

ִנְהֶיה ֲחלּוִקים ְּבֵדעֹוֵתינּו: ֵאּלּו ֵהם ֶחְזיֹונֹוֵתינּו ַהּסֹוֲעִרים יֹוֵתר

ֵאלּו ֵהם ְצָעֵדינּו ָהְרחֹוִקים יֹוֵתר —

ִנְתַּפֵּיס ַּתַחת ְׁשֵמי ַהִּׁשיָרה,

ַנְכִריז ַעל ַמְמֶלֶכת ְׁשֵני ַהִּנִּצים —

ְוַעל ִאחּוָדם ֶׁשל ְׁשֵני ַהִּנִּצים ָהֵאֶּלה.

כיצד בא לידי ביטוי בשיר המתח בין החזון האוטופי ובין היכולת להגשימו? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .10

ה  /  טד יוז ַטּנָ ָיֵרַח ָמֵלא ּוְפִריָדה ַהּקְ
תרגם שמעון זנדבנק

ֶעֶרב ָקָטן ָקִריר ֶׁשִּנְצַטֵּמק ִלְנִביַחת ֶּכֶלב 

ְוִקְׁשקּוׁש ְּדִלי —

ְוַאְּת ַמְקִׁשיָבה.

קּור ַעָּכִביׁש, ָּדרּו ִלְנִגיַעת ַהַּטל.

ְּדִלי מּוָרם, ּדֹוֵמם ּוָמֵלא ַעד ְׂשָפתֹו — ְרִאי

ֶׁשְּיַפֶּתה ּכֹוָכב ִראׁשֹון ִלְרֹעד.

ָּפרֹות הֹוְלכֹות ַהַּבְיָתה ָׁשם ַּבְּׁשִביל, קֹוְׁשרֹות 

ַלְּגֵדרֹות ֵזִרים ַחִּמים

ֶׁשל ֶהֶבל־ֶּפה,

ָנָהר ָאֵפל ֶׁשל ָּדם, ַהְרֵּבה ּגּוִׁשים ֶׁשל ֶסַלע

.א ִנְׁשָּפנֹוְׂשִאים ָזִהיר־ָזִהיר ָחָלב ֶׁש

"ָיֵרַח!", ַאְּת קֹוֵראת ִּפְתֹאם, "ָיֵרַח! ָיֵרַח!"

ַהָּיֵרַח ָנסֹוג ְמַעט ְּכָאָּמן צֹוֶפה ִנְדָהם ִּביִציָרה 

ַהַּמְצִּביָעה ָעָליו ִנְדֶהֶמת.

"ירח מלא ופרידה הקטנה" הוא גם שיר טבע וגם שיר ארספואטי.

הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .11

           
סֹונטה 130  /  ויליאם שקספיר

תרגם שמעון זנדבנק

ֵעיֵני ְּגִבְרִּתי א ֶשֶׁמׁש א ָוא;

ָׁשִני — ָאֹדם הּוא ִּפי־ִׁשְבָעה ִמִּפיָה;

ִאם ֶשֶׁלג ַצח — ָשָׁדּה ָׁשחּום ֻּכּלֹו;

ֵשָׂער ִאם ָּפז הּוא — ָאז ֹראָׁשה ַּכִּפיַח.

ָרִאיִתי ׁשֹוַשֵּׁני־ָׁשִני ֵּבין חֹוַח,

ַא ַעל ֶלְחָיּה ֵאיֹפה ׁשֹוָׁשן ָּכֶזה?

ְוֵיׁש ְּבָשִׂמים ׁשֹוְפִעים יֹוֵתר ִניחֹוַח

ֵמֵריַח ֶהֶבל־ִּפיָה, ִּכְמֻדֶּמה.

קֹוָלּה ֲאִני אֹוֵהב, ַא ֹזאת ָלַדַעת:

ֵיׁש ַמְנִּגינֹות יֹוֵתר ְמרֹוְממֹות —

ֵּכן א ָרִאיִתי עֹוד ֵאָלה ּפֹוַסַעת:

ְּגִבְרִּתי, אֹוֶדה ַרְגָלה ַעל ֲאָדמֹות.

ְוִעם ָּכל ֶזה ָיְקָרה ִלי ַעד ֵאין ֵחֶקר

ִמָּכל ִאָּׁשה ֶׁשִּנְמְׁשָלה ַלֶּׁשֶקר.

השיר מסתיים במעין פואנטה המחייבת לקרוא אותו קריאה נוספת וחדשה.

הסבר והדגם קביעה זו.

מדוע לדעתך בחר המשורר במבנה זה של השיר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 8/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .12

                     
ָלָדה  /  יעקב גלאטשטיין  ָבּ

תרגם בנימין הרשב

ִּתירּו ִּבי, ֲחֵבִרים,  

ִּבְשֵּׁתי ַרְגַלי ֲאֶשׁר ָּבְרחּו,  

ַא ַאל ִּתירּו ָּבֹראׁש  

ַהְמַהְרֵהר ַעל ְסנּוִנּיֹות ְּבֵקן.  

ָּכ ִהְתַחֵּנן,  

ְּכֶשׁהֹוִציאּוהּו ִעם ַשַׁחר  

ַלִּכָּכר ַהְגּדֹוָלה.  

הּוא א ָּבָכה, הּוא ַרק ָצַבט ְּבַשֲׂערֹות ְזָקנֹו.  

חּוסּו — ִהְתַחֵּנן — ַרֲחמּו  

ַעל ֹראׁש ֶשׁל ֶּבן־ָאָדם.  

ֲאָבל ֶעְשִׂרים רֹוִבים ִּכְבַמָּטח ֶאָחד  

ִּפְּצחּו לֹו ֶאת ָהֹראׁש ֶשִׁהְתַעָּנה  

ִלְתֹּפס מּוָבן ֶשׁל ַהִּמָּלה —  

ָעִריק.  

ַוֲאִני ֶשָׁהִייִתי ֶאָחד ֵמֶעְשִׂרים ָהרֹוִבים  15

ָּתִעיִתי ֲאֻרּכֹות, ַעד ֶשָּׁמָצאִתי ֶאת ַהֵּקן.  

ִלַּטְפִּתי ְׁשלָׁשה ָראִשׁים ְקַטִּנים  

ּוִבְגרֹוִני ֶהֱחַזְקִּתי ִּכְשׁבּוִיים  

ֶאת ִּדְמעֹוַתי.  

ִאָּשׁה ַשְׁתָקִנית ּוְגבֹוָהה, ִעם ָחֶזה מּוָרם,  

ִחְּכָתה ַלִּמִּלים ֶשִּׁלי.  

אֹוי, ַהִאם ָיֹכְלִּתי ְלַסֵּפר ָלּה,  

ְוֵאי ַעְצִמי ָיֹכְלִּתי ְלַהְצִּדיק,  

ֲאִפּלּו ִאם ָהִאיׁש ָהָיה  

ָעִריק.  

"ַוֲאִני ֶׁשָהִייִתי ֶאָחד ֵמֶעְשִֹרים ָהרֹוִבים" )שורה 15(

כיצד דברים אלה מסייעים לעיצוב דמותו המורכבת של הדובר בשיר? הסבר והדגם את דבריך.
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 פרק שני: נושאים בין־ז'אנריים  )50 נקודות(

ענה על שאלה אחת בנושא שלמדת.

להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 14-13.

ביצירות רבות בנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות" יש דמויות בשולי החברה או דמויות שבחרו להינתק   .13

מסביבתן החברתית. תאר דמויות כאלה ביצירות שלמדת בנושא זה, והסבר אם באמצעות דמויות אלה באה לידי ביטוי 

ביצירות ביקורת על המציאות הישראלית.

ענה על פי:  

רומאן או מחזה )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע )20 נקודות( ב. 

הסבר והדגם את ההשפעה של המשפחה או של הקהילה על הזהות היהודית או על הזהות הישראלית של דמות מרכזית    .14

ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות".

ענה על פי:  

רומאן או מחזה )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שני שירים )20 נקודות( ב.  
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ספרות בעקבות השֹואה

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 16-15.

בחר באחד מן הנושאים האלה: אובדן הבית והמשפחה, התבגרות בתקופת השואה או בצל זיכרון השואה, גילויים של   .15

מאבק ושל גבורה בתקופת השואה או לאחר השואה, והסבר כיצד הוא בא לידי ביטוי ביצירות שלמדת בנושא "ספרות 

בעקבות השֹואה".

ענה על פי:  

רומאן או הנובלה "מומיק" או שני סיפורים קצרים )30 נקודות( א. 

שני שירים או "פוגת המוות" מאת פאול צלאן או שיר וסרט קולנוע )20 נקודות( ב.  

נושא השואה מיוצג באמצעים ספרותיים כמו איפוק, זעקה, הזרה, אירוניה, מילות צופן, סמלים, שימוש בתשתיות    .16

מקראיות.

באילו מן האמצעים הספרותיים האלה מיוצג נושא השואה ביצירות שלמדת? הסבר את התרומה של אמצעים אלה   

לבניית המשמעות של כל יצירה.

ענה על פי:  

רומאן או הנובלה "מומיק" או מחזה )30 נקודות( א.  

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע )20 נקודות( ב.  

/המשך בעמוד 11/
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התבגרות בראי הספרות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 18-17.

ביצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות", תאר אירועים שהשפיעו על תהליך ההתבגרות של דמות מרכזית,    .17 

והסבר מדוע דווקא אירועים אלה הם בעיניך אירועים מכוננים בתהליך ההתבגרות של דמות זו. 

ענה על פי:  

רומאן או נובלה )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע  )20 נקודות( ב. 

לחברה הסובבת יש תפקיד מכריע בתהליך ההתבגרות של היחיד.   .18

ביצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות", תאר את הזיקה בין המתבגר ובין דמויות בסביבתו, והסבר את השפעתן   

על תהליך ההתבגרות שלו.

ענה על פי:  

רומאן או נובלה )30 נקודות( א. 

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע  )20 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 12/
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בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 20-19.

ביצירות בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות" באות לידי ביטוי שאלות כמו האם היצירה היא   .19

כורח או בחירה? מדוע לעיתים תהליך היצירה מלווה בכאב או בקשיים? עד כמה היוצר תלוי בקהלו? האם כדי ליצור על 

האומן להיות מרוחק מן החיים או להתערות בהם?

אילו מן השאלות האלה עולות ביצירות שלמדת בנושא זה? האם ביצירות יש תשובות חד משמעיות על שאלות אלה?  

הסבר והדגם את דבריך.    

ענה על פי:

רומאן או מחזה )30 נקודות( א.  

סיפור קצר או שיר וסיפור מן המיתולוגיה או שיר וסרט קולנוע  )20 נקודות( ב.  

ביצירות רבות בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות" יחסו של האומן אל הטבע, אל הקהל,    .20 

אל החברה, אל הממסד ואל בן הזוג או בת הזוג מעצבים את דמותו כאומן.

אילו מן היחסים האלה מעצבים את דמות האומן ביצירות שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:  

מחזה או רומאן  )30 נקודות( א.  

"הבֵרכה" מאת חיים נחמן ביאליק או שניים משירי נתן אלתרמן )"השיר הזר", "ִהנה העצים", "עוד חוזר הניגון"(   ב.  

או שני שירים מן המחזור "משירי הנחל" מאת לאה גולדברג או שניים משירי רחל )"ספר שירי", "ניב", "נפתולים"(  

)20 נקודות(
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לא הכול ריאליסטי

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 22-21.

הסבר והדגם כיצד ִמשאלות, דחפים, יצרים וחרדות מתממשים בעולמן של הדמויות באמצעות היסודות הפנטסטיים   .21

ביצירות שלמדת בנושא "לא הכול ריאליסטי".

ענה על פי:  

מחזה או נובלה או רומאן )30 נקודות( א.  

סיפור קצר מאת אחד מן הסופרים האלה: פ' קפקא, א"א פו, ש"י עגנון, א"ב יהושע  )20 נקודות( ב.  

ביצירות שלמדת בנושא "לא הכול ריאליסטי", מה הם היסודות הפנטסטיים שמעוררים עניין מיוחד ומעצימים את    .22

חוויות הקריאה והצפייה? הסבר והדגם את דבריך.

בתשובתך כתוב גם אילו יצירות אתה מעדיף לקרוא, יצירות שיש בהן יסודות פנטסטיים או יצירות ריאליסטיות? הסבר   

את דבריך.

ענה על פי:  

נובלה או רומאן או סיפור קצר וסרט קולנוע )30 נקודות( א.  

סיפור קצר מאת אחד מן הסופרים האלה: פ' קפקא, א"א פו, ש"י עגנון, א"ב יהושע )20 נקודות( ב.  
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

נשיּות וגבריּות: ייצוגי מגדר בספרות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 24-23.

נורמות חברתיות, מוסכמות חברתיות, דמויות כובלות ותכונות אופי הן גורמים המשפיעים על מצבם של נשים וגברים   .23

ועל מעמדם בחברה.

הסבר והדגם קביעה זו על פי יצירות שלמדת בנושא "נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות".  

האם ביצירות אלה נרמזת אפשרות לשינוי מצבם ומעמדם של הנשים והגברים? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:  

מחזה או רומאן )30 נקודות( א.  

שני שירים או שיר וסרט קולנוע  )20 נקודות( ב.  

תאר מערכות יחסים בין בני זוג או בין בני משפחה ביצירות שלמדת בנושא "נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות",    .24

והסבר כיצד סוגיות הנוגעות למגדר באות לידי ביטוי במערכות יחסים אלה.

ענה על פי:  

נובלה מאת עגנון )"שבועת אמונים" או "גבעת החול" או "בדמי ימיה"( או מחזה או רומאן )30 נקודות( א.  

סיפור קצר או שיר וסרט קולנוע  או מדרש וסרט קולנוע )20 נקודות(  ב.  


