
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ז, 2017 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

 8381 מספר השאלון:   
 

ספרות עברית וכללית
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שלוש שעות. א. 

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

נקודות  50  — מבחר יצירות מספרות העולם  פרק ראשון: 

נקודות  50  — נושאים בין־ז'אנריים  פרק שני : 

נקודות  100  —                                           סה"כ 

בפרק הראשון שתי קבוצות של שאלות.
ענה על שאלה אחת מן הקבוצה הראשונה )26 נקודות(,

ועל שתי שאלות מן הקבוצה השנייה )לכל שאלה — 12 נקודות(.
)סה"כ — 50 נקודות(

בפרק השני ענה על שאלה אחת )50 נקודות(.

רשימת יצירות חומר עזר מותר בשימוש:      ג. 
רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה   )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

שבחרת להשיב עליה.    
אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.  )2(   

בתשובות בשאלון זה אין להדגים באמצעות יצירה שנלמדה  )3(   
בשתי היחידות הראשונות וביחידה השלישית.    

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

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון: מבחר יצירות מספרות העולם

)50 נקודות(

בפרק זה שתי קבוצות של יצירות. ענה על השאלות בכל קבוצה לפי ההוראות.

קבוצה ראשונה
ענה על אחת מן השאלות 8-1  )26 נקודות(.

נובלה

מיכאל קולהאס / פון־קלייסט  .1

ההתנהגות של מיכאל קולהאס עשויה לעורר בקוראים אהדה רבה, אך היא עשויה לעורר גם   

ביקורת ורתיעה.

תאר מעשה של קולהאס שעשוי לעורר אהדה ומעשה שעשוי לעורר ביקורת ורתיעה.  

הסבר כיצד יחס כפול זה שמעוררת ההתנהגות של קולהאס תורם לבניית משמעות הנובלה.  

האף / גוגול  .2

הנובלה "האף" נמצאת בקובץ "סיפורים פטרבורגיים".  

הסבר את התרומה של דמויות המשנה המרובות לאפיון החברה הפטרבורגית. בסס את תשובתך   

על שלוש מדמויות המשנה בנובלה.

מותו של איוון איליץ' / טולסטוי  .3

לפניך קטע משלבי הסיום של הנובלה "מותו של איוון איליץ' ". קרא אותו, וענה על השאלה   

שאחריו.

כן הכול היה 'לא זה', חשב, אבל אין בכך כלום. אפשר לעשות שכן יהיה 'זה'. ומהו אותו 'זה'? שאל את

עצמו, ופתאום שקט.

על פי עלילת הנובלה, מדוע חשב איוון איליץ' לקראת סיום חייו, שהכול היה 'לא זה'?     

האם ברגעיו האחרונים הוא מבין ומרגיש מהו אותו "זה"? הסבר והדגם את דבריך.  

 

/המשך בעמוד 3/
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הגלגול / קפקא  .4

סצנת פינוי הרהיטים מן החדר של גריגור סמסא היא אחת מנקודת המפנה בעלילת הנובלה.  

תאר סצנה זו, והסבר מדוע היא נקודת מפנה בעלילה.  

מחזה

קומדיות של שקספיר: "חלום ליל קיץ", "מהומה רבה על לא דבר", "כטוב בעיניכם"   . 5

תאר שתי סצנות קומיות מן הקומדיה שלמדת, והסבר את התרומה של כל אחת מן הסצנות   

שתיארת לעיצוב הנושא המרכזי בקומדיה.

מחכים לגודו / בקט  .6

כיצד הדמויות במחזה "מעבירות את הזמן" בעת ההמתנה לגודו?  

הסבר את התפקיד של ההמתנה בבניית משמעות המחזה.  

הכיסאות / יונסקו  .7

לדימויים החזותיים )עיצוב הבמה ואביזרי הבמה( במחזה "הכיסאות" יש תפקיד מרכזי בבניית   

משמעותו.

הסבר והדגם קביעה זו.   

אימא קוראז' / ברכט  .8

אפיין את הדמות של הכומר, והסבר כיצד דמותו מאירה את דמותה של אימא קוראז'.  

/המשך בעמוד 4/
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קבוצה שנייה  )24 נקודות(
ענה על שתיים מן השאלות 17-9  )לכל שאלה — 12 נקודות(.

אודיסיאה / הומרוס  .9

אודיסאוס מכונה "איש התחבולה", אך פנלופי אינה נופלת ממנו ביכולתה לתחבל תחבולות   

ולזמום מזימות.

תאר את מזימותיה ותחבולותיה של פנלופי בספר 23 באודיסאה, והסבר מה גורם לה   א.   

להתנהגות זו.         )6 נקודות(  

כיצד טלמכוס ואודיסיאוס מגיבים על התנהגותה של פנלופי? הדגם את דבריך. ב.   

)6 נקודות(   

 

דון קיחוטה / סרוונטס  .10

באמצעות הדמות של דון קיחוטה, שבר סרוונטס את המוסכמות המאפיינות "גיבורי על"   

בסיפורי האבירים של ימי הביניים.

הסבר והדגם קביעה זו על פי פרק ח' ועל פי הפרק הנוסף שלמדת מן הרומאן "דון קיחוטה".  

האם לדעתך אפשר בכל זאת לראות בדון קיחוטה סוג של גיבור? נמק והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 5/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .11

ָהאֶֹרן ַהּבֹוֵדד / היינריך היינה
תרגום: שמואל פרידמן

אחד מנושאי השירה הרומנטית הוא כמיהה שאינה מתממשת.  

כיצד כמיהה זו מעוצבת בשיר? הסבר והדגם את דבריך.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

ֵאׁש וֶקַרח / רוברט פרוסט
תרגום: רנה ליטוין

השיר עוסק בנושא מעורר אימה בנימה קלילה.  

הסבר והדגם קביעה זו.  

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

ַהְיָלִדים / ג'ובראן חליל ג'ובראן
תרגום: נועה זאלוד

מהי התפיסה בנוגע לחינוך ילדים הבאה לידי ביטוי בשיר?

הסבר והדגם כיצד היא מעוצבת בו.
 

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ָך / ברטולד ברכט ּלְ ְנק ׁשֶ ֶנַרל, ַהּטַ ּגֶ
תרגום: בנימין הרשב

בשיר זה באה לידי ביטוי האמונה באדם על אף ההרס והמלחמות.

הסבר והדגם קביעה זו.

בתשובתך התייחס גם לשניים מן האמצעים הרטוריים בשיר המעצבים אמונה זו.

/המשך בעמוד 8/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ַאֲהָבה / איציק מאנגר
תרגום: שמעון מלצר

                

כיצד מעוצבת אהבת האם בשיר זה? הסבר והדגם את דבריך.  

בתשובתך כתוב גם על התרומה של הבית השביעי לנושא זה.  

/המשך בעמוד 9/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ל־ִלי / אדגר אלן פו ַאַנּבֶ
תרגום: זאב ז'בוטינסקי

   

מה מאפיין את תיאורי המרחב )המקומות( והזמן בשיר?  

הסבר והדגם כיצד תיאורים אלה מעצבים את האווירה בשיר.  

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

ִתיָבה / ויסלבה שימבורסקה ְמַחת ַהּכְ ׂשִ
תרגום: רפי וייכרט

על פי שיר זה, הסבר והדגם מה משמח בכתיבה.

האם יש מה שפוגם בשמחה זו? נמק והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 11/
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שים לב: אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.

 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 19-18.

הספרות העברית עוסקת לעתים בסוגיות הנוגעות לדמותה של החברה הישראלית על מגוון   .18

הזהויות המרכיבות אותה.

תאר את דמותה של החברה הישראלית על מגוון הזהויות שבה, כפי שהיא באה לידי ביטוי   

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

ענה על פי:    

*    רומאן או מחזה 

*    ושני סיפורים קצרים או סיפור קצר ושיר

 

וזהויות" הדמויות נתונות לעתים  ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות   .19

במשברים אישיים. 

כיצד קשורים המשברים האישיים האלה למעגלי השייכות הרחבים שלהן )מעגלי שייכות לאומיים,   

דתיים, עדתיים(? הסבר והדגם את דבריך.

ענה על פי:      

*   רומאן או מחזה     

*   וסיפור קצר ושיר או שיר וסרט קולנוע

/המשך בעמוד 12/
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ספרות בעקבות השֹואה

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 21-20.

הסבר והדגם כיצד מעוצבים ייאוש ותקווה ביצירות שלמדת בנושא "ספרות בעקבות השֹואה".    .20

ענה על פי:    

*    שני סיפורים קצרים מאת אהרן אפלפלד או שני סיפורים מאת אידה פינק )או סיפור אחד    

      מאת אפלפלד וסיפור אחד מאת פינק(,  

*    ורומאן או הנובלה "מומיק" או מחזה

ביצירות שלמדת בנושא "ספרות בעקבות השֹואה", מאורעות השֹואה והשפעותיה מעוצבים   .21

באמצעות תיאורים ישירים ו/או באמצעות דרכים עקיפות, כמו שימוש בסמלים ובלשון צפנים.

הסבר והדגם קביעה זו על פי:  

*    שני סיפורים קצרים או רומאן או הנובלה "מומיק"        

*    ושני שירים או "פוגת המוות" מאת פאול צלאן או שיר וסרט קולנוע.        

/המשך בעמוד 13/
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התבגרות בראי הספרות
אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 23-22.

תאר את הסיום של יצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות". האם סיומים אלה מעידים   .22

על תהליכי התבגרות מוצלחים של המתבגרים? הסבר והדגם את דבריך.

ענה על פי:   

*   רומאן או נובלה  

*   ושני סיפורים או סיפור קצר ושיר    

ביצירות ספרות רבות המתבגרים מאופיינים במרדנות ובתנודות במצבי הרוח, הם נלחמים   .23

בדחפים שלהם ומקבלים אותם, שואפים להתרחק מן ההורים ולהתקרב אליהם.

כיצד בא לידי ביטוי ביצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות" אחד מן המאפיינים   

האלה )או כמה מאפיינים(? נמק והדגם את דבריך.

ענה על פי:  

*    רומאן או נובלה         

*    וסיפור קצר ושיר או שיר וסרט קולנוע        

/המשך בעמוד 14/
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בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 25-24.

ביצירות רבות בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות" האמן הוא דמות   .24

אינדיבידואלית, בלתי מתפשרת ובעלת זווית ראייה ייחודית.

האם תיאור זה מאפיין את האמנים ביצירות שלמדת בנושא זה? נמק והדגם את דבריך.   

  ענה על פי:

*    מחזה            

*    ושני שירים או שיר וסיפור מן המיתולוגיה או שיר וסרט קולנוע          

על פי שני שירים מאת אלתרמן )"הנה העצים", "עוד חוזר הניגון", או "השיר הזר"( או על פי   א.   .25

"הברכה" מאת ביאליק, הצג והסבר סוגיה ארספואטית אחת.         )20 נקודות(  

הסבר והדגם כיצד הסוגיה הארספואטית שכתבת עליה בסעיף א באה לידי ביטוי  ב. 

בסיפור קצר או ברומאן או במחזה שלמדת בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות 

ארספואטיות".         )30 נקודות(

 

/המשך בעמוד 15/
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לא הכול ראליסטי

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 27-26.

יצירות רבות בנושא "לא הכול ראליסטי" חושפות את היצרים ואת הכוחות האפלים המניעים את   .26

הפרט או החברה. הסבר והדגם קביעה זו.

ענה על פי:  

*    שני סיפורים קצרים  מאת הסופרים האלה: פרנץ קפקא, א"א פו, ש"י עגנון, א"ב יהושע

*    ומחזה או נובלה או סרט קולנוע

 

ביצירות רבות בנושא "לא הכול ראליסטי" מתוארות דמויות המאבדות את תחושת הזמן שלהן או   .27

את ההתמצאות שלהן במרחב.

כיצד תופעה זו באה לידי ביטוי ביצירות שלמדת בנושא, וכיצד היא בונה את האווירה והמשמעות?  

ענה על פי:        

*    סיפור מאת עגנון או סיפור מאת קפקא        

*    ונובלה או רומאן או מחזה        

/המשך בעמוד 16/
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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 29-28.

ביטויים גלויים או סמויים של שליטה ושעבוד מאפיינים את היחסים בין נשים ובין גברים ביצירות   .28

רבות שלמדת בנושא "נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות".

הסבר והדגם קביעה זו.  

ענה על פי:  

*    מחזה  

*    וסיפור קצר ושיר או שיר וסרט קולנוע        

 
נשים וגברים משלמים את מחיר הציות לנורמות ִמגדריות וחברתיות.  .29

מה הן הנורמות המגדריות והחברתיות הבאות לידי ביטוי ביצירות שלמדת בנושא "נשיות וגבריות:   

ייצוגי מגדר בספרות"? הסבר מהו המחיר שהדמויות )נשים ו/או גברים( נאלצות לשלם בשל ציות 

לנורמות אלה.

ענה על פי:  

*    נובלה מאת עגנון )"שבועת אמונים" או "גבעת החול" או "בדמי ימיה"( או מחזה  

*    וסיפור קצר ושיר או מדרש וסיפור מן המיתולוגיה.         


