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חורף תשפ"ב, 2022 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

8281 מספר השאלון:   

ספרות עברית וכללית

הוראות לנבחן

משך הבחינה:  שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  בשאלון זה ארבעה פרקים. ב. 

סיפור קצר פרק ראשון: 

דרמה פרק שני: 

רומאן ונובלה פרק שלישי: 

שירה )שירת ימי הביניים, שירת נתן אלתרמן, שירת חיים נחמן ביאליק( פרק רביעי: 

33 נקודות(. 3
1 מארבעת הפרקים עליך לבחור בשלושה פרקים ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק )לכל פרק — 

רשימת יצירות. חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת לענות עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )2(   

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.  )3(   

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )4(   

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    
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השאלות
פרק ראשון – סיפור קצר

16 נקודות(. 3
2 אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 1–4 )לכל שאלה – 

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

שים לב: בשאלות 1–2 אפשר לענות גם על פי הסיפור "צלליות" מאת אמיר גוטפרוינד.

ענה על שני הסעיפים א–ב.  .1

תאר והסבר כיצד באה לידי ביטוי בעיה רגשית או בעיה חברתית או בעיה מוסרית בסיפור קצר שלמדת. א. 

)10 נקודות(

האם הבעיה שכתבת עליה בסעיף א נפתרה בסיפור או נרמז על פתרונה, או שמא היא לא נפתרה? הסבר והדגם   ב. 

6 נקודות( 3
2 את דבריך.         )

בסיפורים קצרים רבים הדמות המרכזית היא דמות מורכבת )היא מאופיינת בתכונות רבות, היא מתפתחת ומשתנה, יש    .2

בסיפור ביטוי לרגשות ולמחשבות שלה ועוד(.

לדעתך, האם הדמות המרכזית בסיפור הקצר שלמדת היא דמות מורכבת? נמק והדגם את דבריך.

צלליות / אמיר גוטפרוינד   .3

לקראת סיום הסיפור המספר אומר לדוד נתן: "תלמד אותי לעשות צלליות?" 

על פי הסיפור כולו, הסבר והדגם כיצד דברים אלה מבטאים את התהליך שחווה המספר.

/המשך בעמוד 3/
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סיפור שלא נלמד   .4

לפניך הסיפור "העיוור" מאת אליאס קנטי*. קרא את הסיפור, וענה על שני הסעיפים א–ב שאחריו.

העיוור

היא  ותשוקתו  עימו לכל מקום,  נושא  לו מצלמה שהוא  יש  לו במאמץ קל.  עיוור מלידה: הדבר עלה  אינו  העיוור   

לשמור את עיניו עצומות. הוא מהלך כמתוך שינה, שהרי עוד לא ראה דבר וכבר הוא מצלם, כי מאוחר יותר, לכשיהיו 

כל הדברים מונחים זה לצד זה, קטנים כגדולים, מרּובעים כולם, סדורים, חתוכים, קרּויים בשם, ממוספרים, מּוכחים 

ומוצגים – אז מכל־מקום ייָראו טוב יותר.

העיוור חוסך לו את הטורח לראות דבר מלכתחילה. הוא אוסף את כל מה שיכול היה לראות, צובר זאת בערמות ושמח   

בכך כאילו היו אלה בולים. למען המצלמה הוא תר בעולם, אין דבר שהוא רחוק, זוהר או נדיר ַדיו – את הכול הוא משיג 

למען המצלמה. אומר הוא: כאן הייתי, ומצביע על המקום, ואילולא יכול היה להצביע עליו, לא היה יודע איפה היה. 

העולם מבלבל, אקזֹוטי ועשיר, מי יכול לזכור את כל זה.

העיוור אינו מאמין לדבר שלא צולם. אנשים מפטפטים, מתרברבים, מספרים מעשיות – המוטו שלו הוא: את התמונות!   

כך אפשר לדעת מה באמת ראו, אוחזים את הדברים ביד, אפשר להניח עליהם את האצבע, אז גם אפשר לפקוח בשקט 

את העיניים, במקום לבזבזן לריק בטרם עת. כל דבר בעיתו, הפרזה היא הפרזה, צילום חוסך ראייה.

נמשכת  זו  מעין  חגיגה  ידידיו.  את  בהם  ולשעשע  מוגדלים  במַמדים  הקיר  אל  צילומיו  את  להקרין  אוהב  העיוור    

שעתיים־שלוש. שתיקות, הבהרות, הסברים, רמיזות, עצות, הומור. הצהלה כאשר תמונה הוקרנה במהופך! המתת 

כאשר מרגישים כי דבר־מה הוצג פעמיים! אין מילים להביע כמה טוב חלקו של אדם כאשר צילומיו גדולים והצגתם 

נמשכת זמן מספיק. זהו סוף־סוף השכר על העיוורון הנחרץ לאורך כל המסע. היָּפַקחנה, היָּפַקחנה העיניים, עכשיו 

מותר לכן לראות, עכשיו הזמן, עכשיו כבר הייתן שם, עכשיו עליכן להוכיח זאת!

צר לו לעיוור שגם אחרים יכולים להוכיח זאת, אבל ההוכחה שלו טובה יותר.  

האדם המתואר בסיפור מכונה בפי הסופר "עיוור" אף על פי שהוא אינו לוקה בעיוורון פיזי.  א.  

הסבר מדוע הסופר מכנה אותו כך.         )10 נקודות(

האם אתה או הסובבים אותך מזדהים עם היחס של גיבור הסיפור כלפי הצילום? הסבר את דבריך, ובסס אותם על  ב.  

6 נקודות( 3
2 המתואר בסיפור כולו.         )

אליאס קנטי )1905–1994( היה סופר יהודי ממוצא בולגרי, שכתב בשפה הגרמנית. חתן פרס נובל לספרות לשנת 1981.  *
הסיפור "העיוור" לקוח מתוך ספרו עד שמיעה – חמישים דיוקנאות, עם עובד, 1987. תרגום מגרמנית: גבריאל צורן.

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני – דרמה

33 נקודות(. 3
1 אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 5–9 )

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך";

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

5.  ענה על שני הסעיפים א–ב.

הסבר והדגם מה מאפיין את המציאות המתוארת בטרגדיה שלמדת )מאת סופוקלס או מאת שקספיר(   א.  

מבחינה דתית, פוליטית, חברתית וכדומה.         )20 נקודות(

13 נקודות( 3
1 הסבר והדגם כיצד הגיבור הטרגי מתמודד עם המציאות שכתבת עליה בסעיף א.         ) ב.  

רצח או מוות )בעבר או בהווה( מניעים את העלילה של הטרגדיה ומשפיעים על נפשו של הגיבור הטרגי.   .6

הסבר והדגם קביעה זו על פי הטרגדיה שלמדת )מאת סופוקלס או מאת שקספיר(.

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

במחזות רבים החברה משפיעה על החלטותיו של היחיד ועל גורלו.   .7

הסבר והדגם קביעה זו על פי המחזה המודרני שלמדת.

במחזות רבים יש סוגיות המאפיינות גם את החיים בעולמנו כיום, למשל ביקורת על החברה הקפיטליסטית ועל    .8

הבורגנות, מאבק לקידום מעמד האישה, מתח בין העולם הישן ובין העולם החדש.

אילו סוגיות המאפיינות את החיים בעולמנו כיום באות לידי ביטוי במחזה המודרני שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 5/
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טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך";

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

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

ענה על ארבעת הסעיפים א–ד.   .9

תאר אירוע שבו בא לידי ביטוי עימות בין הדמות המרכזית במחזה שלמדת ובין דמות משנה במחזה.      א.  

9 נקודות( 3
1 (

תאר את השוני בין שתי הדמויות שכתבת עליהן בסעיף א. האם לדעתך יש גם דמיון בין הדמויות האלה?   ב. 

הסבר את דבריך.         )8 נקודות(

לדעתך, האם במחזה שלמדת יש דמות כלשהי שהמחזאי מעדיף על פני דמויות אחרות? נמק את דבריך.  ג.  

)8 נקודות(

איזו השקפת עולם משתמעת מן המחזה? הסבר והדגם את דבריך.         )8 נקודות( ד.  

/המשך בעמוד 6/
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פרק שלישי – רומאן ונובלה

33 נקודות(.  3
1 אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 10–12 )

שים לב: על שאלות 10–11 אפשר לענות גם על פי הרומאן "1984" מאת ג'ורג' אורוול.

בחר מן הרומאן או מן הנובלה שלמדת בדמות מרכזית שהזדֵהית עימה, תאר אותה, והסבר מה גרם לך להזדהות עם    .10

דמות זו )למשל מספר בגוף ראשון, הדמות פונה ישירות לקוראים, סמלים, עולמה הפנימי של הדמות(.

לפניך רשימה של צמדי ניגודים: תושייה – חוסר אונים, אומץ – פחדנות, נאמנות – בוגדנות, נחישות – הססנות,    .11 

רצון להשתייך לחברה הסובבת – רצון להתבדל מן החברה.

בחר באחד מצמדי הניגודים האלה, ותאר כיצד הוא בא לידי ביטוי בעלילת הרומאן או הנובלה שלמדת.   א.  

)20 נקודות(

13 נקודות( 3
1 מהי התרומה של צמד הניגודים שתיארת בסעיף א לבניית משמעות היצירה? נמק את דבריך.         ) ב.  

1984 / ג'ורג' אורוול  .12

"האח הגדול", "ֹשיחדש", "משטרת המחשבות", "מיניסטריון האמת", מסייעים לבניית משמעות הרומאן 1984.

בחר בשלושה מהם, תאר אותם, והסבר את התרומה של כל אחד מהם לבניית משמעות הרומאן.  

/המשך בעמוד 7/
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פרק רביעי – שירה 
)שירת ימי הביניים, שירת נתן אלתרמן, שירת חיים נחמן ביאליק(

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 13–23:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת אלתרמן )שאלות 13–19(

ועל שאלה אחת משירת ביאליק )שאלות 20–23(

16 נקודות(. 3
2 )לכל שאלה – 

ענה על אחת מן השאלות 13–19.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

ֶמׁש / שלמה אבן-גבירול ְרֵאה ֶשׁ
 

ְרֵאה ֶׁשֶמׁש ְלֵעת ֶעֶרב ֲאֻדָּמה / ְּכִאּלּו ָלְבָׁשה תֹוָלע ְלִמְכֶסה,

ְּתַפֵּׁשט ַּפֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין / ְורּוַח ָים ְּבַאְרָּגָמן ְּתַכֶּסה,

ְוֶאֶרץ — ָעְזָבה אֹוָתּה ֲעֻרָּמה / ְּבֵצל ַהַּלְיָלה ָּתִלין ְוֶתְחֶסה,

ְוַהַּׁשַחק ֲאַזי ָקַדר, ְּכִאּלּו / ְּבַׂשק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמֻכֶּסה.

"ראה שמש" הוא שיר קינה.  

הסבר והדגם כיצד המאפיינים של שיר קינה באים לידי ביטוי בשיר זה.

/המשך בעמוד 8/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

יֵרְך / שלמה אבן־גבירול ִרי ִשׁ ְבּ ְך ַדּ  ְלִאֵטּ
 

ְלִאֵּט ַּדְּבִרי ִׁשיֵר, ְּדבֹוָרה, / ֲאֶׁשר ִקְרַית "ְׁשַמע" ִמִּפי ְיֹקָרא,

ְמַיֶחֶדת ּוַמְאֶרֶכת ְּב"ֶאָחד" / ּוַמֶּתֶזת ְּבֵזֶכר ָרם ְונֹוָרא,

ֲאֶׁשר ָנַתן ְּדַבׁש ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ / ְוָׂשם ָל ַלֲהֹדף אֹוְיֵב ְמרָרה.

ֲהא ִאם ַאְּת ְּבֵעיַנִי ְקַטָּנה — / ְּכבּוָּדה ַאְּת ְוָל ִמְׁשַּפט ְּבכֹוָרה.

ֲחמּודֹות ִטֲהרּו אֹוָת, ְוֵאיֵנ / ְּכֶׁשֶרץ עֹוף ֲאָבל ִצּפֹור ְטהֹוָרה.

מהי נקודת המבט של המשורר על הדבורה? הסבר והדגם את דבריך.

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

ים / משה אבן-עזרא ּסִ ְתנֹות ּפַ ּכָ

ָּכְתנֹות ַּפִּסים ָלַבׁש ַהַּגן / ּוְכסּות ִרְקָמה ִמֵּדי ִדְׁשאֹו,

ּוְמִעיל ַּתְׁשֵּבץ ָעָטה ָכל ֵעץ / ּוְלָכל ַעִין ֶהְרָאה ִפְלאֹו.

ָּכל ִציץ ָחָדׁש ִלְזָמן ֻחַּדׁש / ָיָצא ׂשֹוֵחק ִלְקַראת ּבֹואֹו —

ַא ִלְפֵניֶהם ׁשֹוָׁשן ָעַבר, / ֶמֶל, ִּכי ָעל הּוַרם ִּכְסאֹו.

ָיָצא ִמֵּבין ִמְׁשַמר ָעָליו / ַוְיַׁשֶּנה ֶאת ִּבְגֵדי ִכְלאֹו.

ִמי א ִיְׁשֶּתה ֵיינֹו ָעָליו — / ָהִאיׁש ַההּוא ִיָּׂשא ֶחְטאֹו!

בבית השלישי בשיר נאמר: "ָּכל ִציץ ָחָדׁש ִלְזָמן ֻחַּדׁש / ָיָצא ׂשֹוֵחק ִלְקַראת ּבֹואֹו" – פרש בית זה.         )6 נקודות( א.  

10 נקודות( 3
2 כיצד חוויית הזמן שחּודש באה לידי ביטוי בשיר כולו? הסבר והדגם את דבריך.         ) ב.  

/המשך בעמוד 9/
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שירת נתן אלתרמן

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

ָיֵרַח / נתן אלתרמן
 

ַּגם ְלַמְרֶאה נֹוָׁשן ֵיׁש ֶרַגע ֶׁשל ֻהֶּלֶדת. בית 1 

ָׁשַמִים ְּבִלי ִצּפֹור  

ָזִרים ּוְמֻבָּצִרים.  

ַּבַּלְיָלה ַהָּסהּור מּול ַחּלֹוְנ עֹוֶמֶדת  

ִעיר ְטבּוָלה ִּבְבִכי ַהִּצְרָצִרים.  

 

עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶל ִּכי ֶּדֶר ּוִבְראֹוְת בית 2 

ְוַהָּיֵרַח  

ַעל ִּכידֹון ַהְּברֹוׁש  

ַאָּתה אֹוֵמר — ֵאִלי, ַהעֹוד ֶיְׁשָנם ָּכל ֵאֶּלה?  

ַהעֹוד ֻמָּתר ְּבַלַחׁש ִּבְׁשלֹוָמם ִלְדֹרׁש?  

 

ֵמַאְגֵמיֶהם ַהַּמִים ִנָּבִטים ֵאֵלינּו. בית 3 

ׁשֹוֵקט ָהֵעץ  

ְּבֹאֶדם ֲעִגיִלים.  

ָלַעד א ֵּתָעֵקר ִמֶּמִּני, ֱאֵהינּו,  

ּתּוַגת ַצֲעצּוֶעי ַהְּגדֹוִלים.  

הבית השני בשיר פותח בתמונה: "ּוִבְראֹוְתָך ִּכי ֶּדֶרְך עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶלְך". א.  

6 נקודות( 3
2 הסבר מה מיוחד בתיאור זה.         )

הסבר את התרומה של ה"דרך" וה"הלך" לבניית משמעות השיר.         )10 נקודות( ב.  

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

ֵליל ַקִיץ / נתן אלתרמן

בית 1     ּדּוִמָּיה ַּבֶּמְרָחִבים ׁשֹוֶרֶקת.

    ֹּבַהק ַהַּסִּכין ְּבֵעין ַהֲחתּוִלים.

    ַלְיָלה. ַּכָּמה ַלְיָלה! ַּבָּׁשַמִים ֶׁשֶקט.

    ּכֹוָכִבים ְּבִחּתּוִלים.

בית 2     ְזָמן ָרָחב, ָרָחב. ַהֵּלב ִצְלֵצל ַאְלַּפִים.

    ַטל, ְּכמֹו ְּפִגיָׁשה, ֶאת ָהִריִסים ִהְצִעיף.

    ְּבַמְגֵלב ָזָהב ָּפָּנס ַמִּפיל ַאַּפִים

    ֲעָבִדים ְׁשֹחִרים ְלֹרַחב ָהָרִציף.

בית 3     רּוַח ַקִיץ ָׁשָטה. ֲעמּוָמה. רֹוֶגֶׁשת.

    ַעל ִּכְתֵפי ַּגִּנים ְׂשָפֶתיָה ִנְׁשָּפכֹות.

    ֹרַע ְיַרְקַרק. ְּתִסיַסת אֹורֹות ָוֶחֶׁשד.

    ְרִתיַחת ַמְטמֹון ַּבֶּקֶצף ַהָּׁשֹחר.

בית 4     ְוַהְרֵחק ַלֹּגַבּה, ִּבְנִהיָמה ֻמְרֶעֶבת,

    ִעיר ֲאֶׁשר ֵעיֶניָה ֹזַהב ְמֻצּפֹות,

    ִמְתַאָּדה ְּבַזַעם, ְּבִתיְמרֹות ָהֶאֶבן,

    ֶׁשל ַהִּמְגָּדִלים ְוַהִּכּפֹות.

מה מיוחד בתיאור ליל הקיץ בשיר? הסבר והדגם את דבריך על פי שלוש תמונות מן השיר.

/המשך בעמוד 11/
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ְך", מאת נתן אלתרמן. קרא את השיר, וענה על השאלה שאחריו. לפניך שיר בלי שם, המתחיל במילים "עֹוד ָאבֹוא ֶאל ִסֵפּ  .18

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    

הסבר והדגם את התרומה של השימוש בזמנים עתיד, הווה ועבר לעיצוב יחסו של המשורר כלפי הנמענת בשיר.

/המשך בעמוד 12/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ַ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.(

/המשך בעמוד 13/
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ַ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  

בשיר זה המשורר מתאר את המצב הרגשי של הנמענת ואת דאגתו לשלומה.  

בחר בארבעה ציורי לשון מן השיר, והסבר את תרומתם לעיצוב המצב הרגשי של הנמענת ולעיצוב דאגתו של המשורר 

לשלומה.

/המשך בעמוד 14/
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ענה על אחת מן השאלות 20–23.

שירת חיים נחמן ביאליק

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

לֹא ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן ַהֶהְפֵקר / חיים נחמן ביאליק
 

א ָזִכיִתי ָבאֹור ִמן־ַהֶהְפֵקר, בית 1 

ַאף א־ָבא ִלי ִביֻרָּׁשה ֵמָאִבי,   

ִּכי ִמַּסְלִעי ְוצּוִרי ִנַּקְרִּתיו   

ַוֲחַצְבִּתיו ִמְּלָבִבי.   

 

ִניצֹוץ ֶאָחד ְּבצּור ִלִּבי ִמְסַּתֵּתר, בית 2 

ִניצֹוץ ָקָטן — ַא ֻּכּלֹו ֶׁשִּלי הּוא,   

א ְׁשִאְלִּתיו ֵמִאיׁש, א ְגַנְבִּתיו —   

ִּכי ִמֶּמִּני ּוִבי הּוא.   

 

ְוַתַחת ַּפִּטיׁש ָצרֹוַתי ַהְּגדֹולֹות בית 3 

ִּכי ִיְתּפֹוֵצץ ְלָבִבי, צּור־ֻעִּזי,   

ֶזה ַהִּניצֹוץ ָעף, ִנָּתז ֶאל־ֵעיִני,   

ּוֵמֵעיִני — ַלֲחרּוִזי.   

 

ּוֵמֲחרּוִזי ִיְתַמֵּלט ִלְלַבְבֶכם, בית 4 

ּוְבאּור ֶאְׁשֶכם ִהַּצִּתיו, ִיְתַעֵּלם,   

ְוָאֹנִכי ְּבֶחְלִּבי ּוְבָדִמי   

ֶאת־ַהְּבֵעָרה ֲאַׁשֵּלם.   

על פי שיר זה, כיצד בא לידי ביטוי הדימוי העצמי של המשורר כאומן? בתשובתך הסבר והדגם שתיים מדרכי העיצוב   

התורמות לביטוי דימוי עצמי זה.

/המשך בעמוד 15/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .21

ַרח” [עמוס ז׳, י”ב] / חיים נחמן ביאליק ”חֹוֶזה, ֵלְך ְבּ
                                                    

"ֵל ְּבַרח?" — א־ִיְבַרח ִאיׁש ָּכמֹוִני! בית 1  

ֲהלֹו ַּבָּלאט ִלְּמַדִני ְבָקִרי,   

ַּגם ַּדֵּבר ֵּכן א־ָלְמָדה ְלׁשֹוִני   

ּוְכַקְרֹּדם ָּכֵבד ִיּפֹל ְּדָבִרי.   

 

ְוִאם־ֹּכִחי ַתם ָלִריק — א־ִפְׁשִעי, בית 2  

ַחַּטאְתֶכם ִהיא ּוְׂשאּו ֶהָעֹון!   

א־ָמָצא ַתְחָּתיו ְסָדן ַּפִּטיִׁשי,   

ַקְרֻּדִּמי ָבא ְּבֵעץ ִרָּקבֹון.   

 

ֵאין ָּדָבר! ַאְׁשִלים ִעם־ּגֹוָרִלי: בית 3  

ֶאת־ֵּכַלי ֶאְקֹׁשר ַלֲחגֹוָרִתי,   

ּוְׂשִכיר ַהּיֹום ְּבִלי ְׂשַכר ָּפֳעִלי   

ָאׁשּוָבה ִּלי ַּבָּלאט ְּכֶׁשָּבאִתי.   

 

ֶאל־ָנִוי ָאׁשּוב ְוֶאל־ֲעָמָקיו בית 4  

ְוֶאְכֹרת ְּבִרית ִעם ִׁשְקֵמי ָיַער;   

ְוַאֶּתם — ַאֶּתם ְמסֹוס ְוָרָקב   

ּוָמָחר ִיָּׂשא ֻכְּלֶכם ָסַער.   

על פי שיר זה, מה הם הנימוקים של המשורר להתחמקותו מן השליחות הציבורית? הסבר והדגם שתיים מדרכי העיצוב   

של נימוקים אלה.

/המשך בעמוד 16/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.   .22

בית 1    ְּבִני, ִנְׁשָמְת ַאֶּיָה? —

     "ׁשּוט ָּבעֹוָלם, ַּבְּקֶׁשָּנה, ַמְלָאִכי!

     ֵיׁש ָּבעֹוָלם ְּכָפר ַׁשֲאָנן, ֻמָּקף חֹוַמת ְיָעִרים,

     ְוַלְּכָפר ְרִקיַע ְּתֵכֶלת, ְּבִלי ְמָצִרים ָרִקיַע,

     ְוִלְרִקיַע ַהְּתֵכֶלת ַּבת־ְיִחיָדה ְבֶאְמַצע:

     ָעב ְיִחיָדה, ְלָבָנה ּוְקַטָּנה.

     ּוְבָצֳהֵרי יֹום ַקִיץ ָּבָדד ִׂשֶחק־ָׁשם ָיֶלד,

     ֶיֶלד ָעזּוב ְלַנְפׁשֹו, ַר ְוָיִחיד ְוחֹוֵלם —

     ַוֲאִני הּוא ַהֶּיֶלד, ַמְלָאִכי.

     ַּפַעם ַאַחת ִהְתַעֵּלף ָּכל־ָהעֹוָלם ַוִּיְׁשֹּתק,

     ּוְׁשֵּתי ֵעיֵני ַהֶּיֶלד ַהָׁשַמְיָמה ִנְמָׁשכּו,

     ַוִּיְרֶאָּנה, ַהְיִחיָדה, ַהַּזָּכה, ַהְּברּוָרה,

     ְוַנְפׁשֹו ָיְצָאה ִבְראֹותֹו, ְּכֵצאת יֹוָנה ִמּׁשֹוְבָכּה,

     ֶאל ָהָעב ַהֶּנְחָמָדה."

 

בית 2    – ַוִּתּמֹוג? –

  

     "ַּגם־ֶׁשֶמׁש ֵיׁש ָּבעֹוָלם, ַמְלָאִכי!

     ֶאת־ִנְׁשָמִתי ִהִּציָלה ֶקֶרן ָּפז ַרֲחָמִנָּיה,

     ְוַעל־ַּכְנֵפי ַהֹּזַהר ָיִמים ַרִּבים ִּפֵּזָזה

     ְּכִצֹּפֶרת ְלָבָנה;

     ַּפַעם ָרְכָבה ַּבֹּבֶקר ַעל־ַּגב ֶקֶרן ַהָּזָהב,

     ָהלֹו ָהְלָכה ְלַבֵּקׁש ְּפִניַנת ַטל ֵּבין ַהְּדָׁשִאים,

     ְוִדְמָעה ַזָּכה ְוַתָּמה ָאז ַעל־ֶלְחִיי ָרָעָדה,

     ַוִּתְזַּדְעַזע ַהֶּקֶרן ְוִנְׁשָמִתי ָצָנָחה —

     ַוִּתְׁשַּתַּקע ַּבִּדְמָעה."

 

 

בית 3    – ַוִּתיָבׁש? –

 

    "א, ִּכי ָנְׁשָרה ַעל־ַּדף ְּגָמָרא ְקדֹוָׁשה.

    ְּגָמָרא ָהְיָתה ִלְזֵקִני ְׂשִעיַרת ְּגִויִלים ּוְמעּוָכה,

    ּוִבְכֵרָסּה — ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות ֶׁשל־ְזָקנֹו ַהָּלָבן,

    חּוֵטי ִציִצּיֹות ְּפסּולֹות ֶׁשל־ַטִּליתֹו ַהְּקַטָּנה

    ְוִסָּמִנים ֶׁשל־ַהְרֵּבה ִטּפֹות ֵחֶלב ְוַׁשֲעָוה,

    ּוַבְּגָמָרא ַהֹּזאת, ִּבְמֵעי אֹוִתּיֹות ֵמתֹות

    ָּבָדד ִּפְרְּפָרה ִנְׁשָמִתי."

 

בית 4   – ַוֵּתָחַנק? –

    "א, ִּפְרְּפָרה ַוְּתׁשֹוֵרר, ַמְלָאִכי!

    ָּבאֹוִתּיֹות ַהֵּמתֹות ִׁשיַרי ַחִּיים ֵהֵקרּו,

    ּוַבֲארֹון ִסְפֵרי ְזֵקִני ֵמֵתי עֹוָלם ִנְזַּדְעְזעּו.

    ׁשֹוִנים ָהיּו ַהִּׁשיִרים: ַעל־ָעב ְקַטָּנה ּוְבִהיָרה,

    ֲעֵלי ֶקֶרן ַהָּזָהב ַוֲעֵלי ִדְמָעה ַמְזִהיָרה,

    ֲעֵלי ִציִצּיֹות ְּפסּולֹות ַוֲעֵלי ִטּפֹות ֶׁשל־ַׁשֲעָוה —

    ַא ִׁשיר ֶאָחד א ָיְדָעה — ִׁשיר ֲעלּוִמים ְוַאֲהָבה.

    ַוְּתַכל ָלֵצאת, ַוֶּתֱהֶמה, ְוא־ָמְצָאה ַתְנחּוִמין,

    ַוִּתְתַעֵּלף ַעד־ְּכלֹוָתּה, ַוְיִהי ַצר־ָלּה ַעד־ָמֶות.

    ַּפַעם ַאַחת ָּפַקְדִּתי ֶאת־ְּגָמָרִתי ַהָּבָלה —

    ְוִהֵּנה ָּפְרָחה ִמּתֹוָכּה ִנְׁשָמִתי.

בית 5    ַוֲעַדִין ִהיא ָטָסה ּוְמׁשֹוֶטֶטת ָּבעֹוָלם,

    ְמׁשֹוֶטֶטת ְותֹוָעה ְוֵאיָנּה מֹוֵצאת ַּתְנחּוִמין;

    ּוַבֵּלילֹות ַהְּצנּוִעים ֶׁשִּבְתִחַּלת ָּכל־ֹחֶדׁש,

    ְּבִהְתַּפֵּלל ָהעֹוָלם ֲעֵלי ְפִגיַמת ַהְּלָבָנה,

    ִהיא ִמְתַרְּפָקה ִבְכָנָפּה ֲעֵלי ַׁשַער ָהַאֲהָבה,

    ִמְתַרֶּפֶקת, ּדֹוֶפֶקת ּובֹוִכָּיה ַבֲחָׁשאי,

    ּוִמְתַּפְּלָלה ַעל־ָהַאֲהָבה."

ְלָאְך / חיים נחמן ביאליק ַאל ַהַמּ ְוִאם ִיְשׁ

הסבר והדגם את התפקיד של הדיאלוג בשיר זה. 

/המשך בעמוד 17/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א–ב שאחריו.   .23

בית 1   ָׁשַמִים, ַּבְּקׁשּו ַרֲחִמים ָעָלי!

   ִאם־ֵיׁש ָּבֶכם ֵאל ְוָלֵאל ָּבֶכם ָנִתיב —

   ַוֲאִני א ְמָצאִתיו —

   ִהְתַּפְּללּו ַאֶּתם ָעָלי!

   ֲאִני — ִלִּבי ֵמת ְוֵאין עֹוד ְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתי,

   ּוְכָבר ָאְזַלת ָיד ַאף־ֵאין ִּתְקָוה עֹוד —

   ַעד־ָמַתי, ַעד־ָאָנה, ַעד־ָמָתי?

בית 2   ַהַּתְלָין! ֵהא ַצָּואר — קּום ְׁשָחט!

   ָעְרֵפִני ַּכֶּכֶלב, ְל ְזֹרַע ִעם־ַקְרֹּדם,

   ְוָכל־ָהָאֶרץ ִלי ַגְרֹּדם —

   ַוֲאַנְחנּו — ֲאַנְחנּו ַהְמָעט!

    ָּדִמי ֻמָּתר — ַה ָקְדֹקד, ִויַזֵּנק ַּדם ֶרַצח,

— ַּדם יֹוֵנק ָוָׂשב ַעל־ֻּכָּתְנְּת   

   ְוא ִיַּמח ָלֶנַצח, ָלֶנַצח.

בית 3  ְוִאם ֶיׁש־ֶצֶדק — יֹוַפע ִמָּיד!

  ַא ִאם־ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמִדי ִמַּתַחת ָרִקיַע

  ַהֶּצֶדק יֹוִפיַע —

  ְיֻמַּגר־ָנא ִכְסאֹו ָלַעד!

  ּוְבֶרַׁשע עֹוָלִמים ָׁשַמִים ִיָּמּקּו;

  ַאף־ַאֶּתם ְלכּו, ֵזִדים, ַּבֲחַמְסֶכם ֶזה

  ּוְבִדְמֶכם ֲחיּו ְוִהָּנקּו.

בית 4  ְוָארּור ָהאֹוֵמר: ְנֹקם!

  ְנָקָמה ָכֹזאת, ִנְקַמת ַּדם ֶיֶלד ָקָטן

  עֹוד א־ָבָרא ַהָּׂשָטן —

  ְוִיֹּקב ַהָּדם ֶאת־ַהְּתהֹום!

  ִיֹּקב ַהָּדם ַעד ְּתֹהמֹות ַמֲחַׁשִּכים,

  ְוָאַכל ַּבֹחֶׁש ְוָחַתר ָׁשם

  ָּכל־מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ ַהְּנַמִּקים.

ִחיָטה / חיים נחמן ביאליק ְ ַעל ַהּשׁ

8 נקודות( 3
2 תאר את המתח בין כפירה ובין אמונה בבית הראשון בשיר.         ) א.  

הסבר והדגם כיצד באה לידי ביטוי הכפירה או האמונה בשאר הבתים בשיר.         )8 נקודות( ב.  


