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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

לפניך דברים שמיכאל קולהאס אומר למרטין לותר. קרא אותם, וענה על השאלה שאחריהם.  

ומי שמונע בעדי להגן על עצמי ]...[ כופה עלי ]...[ לאחוז בַאָּלה, המגינה עלי.  

הסבר כיצד תפיסת העולם המובעת בדברים אלה באה לידי ביטוי בעלילת הנובלה. בתשובתך כתוב גם על התוצאות   

של הדבקות בתפיסת עולם זו.

האף / גוגול  .2

תאר את התגובות של קובאליוב על היעלמות האף ואת תגובותיו על חזרת האף. הסבר את התרומה של תגובות אלה   

לבניית משמעות הנובלה.

מותו של איוון איליץ' / טולסטוי  .3

מותו של איוון איליץ' נזכר פעמיים: בתחילת הנובלה ובסופה.  

תאר כל אחד מן ההקשרים שבהם נזכר מותו, והסבר את התרומה של חזרה זו לבניית משמעות הנובלה.  

 

הגלגול / קפקא  .4

סגן המנהל ושלושת הדיירים הם דמויות משנה בנובלה "הגלגול".  

הסבר את תפקידם בעלילת הנובלה ואת תרומתם לבניית משמעותה. הדגם את דבריך.  

מחזה

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

קומדיות רבות הן קומדיות של טעויות, שבהן יש פער בין מה שהצופים יודעים ובין מה שדמויות במחזה יודעות.  

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך הסבר את התרומה של פער זה לבניית המשמעות של הקומדיה שלמדת.  

/המשך בעמוד 3/
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מחכים לגודו / בקט  .6

תאר שלוש מן הפעולות ו/או השיחות של דידי וגוגו.  

מה מאפיין פעולות ו/או שיחות אלה? הסבר את התרומה של הפעולות ו/או השיחות האלה לבניית משמעות המחזה.  

הכיסאות / יונסקו  .7

לפניך דברים שהקשיש אומר לקשישה במחזה. קרא אותם, וענה על השאלה שאחריהם.  

יש לי בשורה, את צודקת, אני נלחם, משימה, יש לי משהו בבטן, בשורה לאנושות, לאנושות...  

פרש דברים אלה, והסבר את תרומתם לבניית משמעות המחזה. הדגם את דבריך.  

בתשובתך כתוב גם על הקשר בין דברים אלה ובין סיום המחזה.   

אימא קוראז' / ברכט  .8

על פי ברכט, מטרת הדרמה והתיאטרון היא להראות לבני האדם כיצד מתנהל עולמם, על מנת שיבינו גם כיצד    

יוכלו לשנותו.
)מ' מגד, הדרמה המודרנית — מבואות ומקורות, עם הספר, 1966. עמ' 346(

הסבר והדגם כיצד המחזה "אימא קוראז'" מגשים מטרה זו.  

/המשך בעמוד 4/
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קבוצה שנייה  )24 נקודות(
ענה על שתיים מן השאלות 16-9  )לכל שאלה — 12 נקודות(.

אודיסיאה / הומרוס  .9

למרות הקשיים שעימם מתמודד אודיסאוס החוזר לביתו, השיבה המאוחרת שלו היא שיבה מוצלחת.  

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך כתוב מה גרם לשיבה המוצלחת.  

 

דון קיחוטה / סרוונטס  .10

קוד האבירות מחייב את דון קיחוטה להיאבק ברוע ולהגן על נשים ועל חלשים.  

כיצד מחויבויות אלה באות לידי ביטוי בפרק ח' ובפרק הנוסף שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  

מהי העמדה של המספר בנוגע לקוד אבירות זה? נמק והדגם את דבריך.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .11

סֹונטה 130  /  ויליאם שקספיר
תרגום: 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.

הסבר מה ִשקרי ב"אישה שנמשלה לשקר", ומה יקר לליבו של המשורר באישה ש"יקרה לי עד אין חקר".   

הדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 5/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .12

ַא ְלעֹוָלם א ָּבאָת ִעם ֶעֶרב —

ָיַׁשְבִּתי ְּבַאֶּדֶרת ּכֹוָכִבים.

 

..... ִאם ָּדְפקּו ַעל ֵּביִתי,

ֶזה ָהָיה ִלִּבי ֶׁשִּלי.

 

הּוא ָּתלּוי ַעְכָׁשיו ַעל ָּכל ְמזּוָזה,

.ַּגם ַעל ַּדְלְּת

 

ׁשֹוַׁשַּנת ֵאׁש ּדֹוֶעֶכת ֵּבין ְׂשָרִכים,

ַּבחּום ַהָזּר.

 

ָצַבְעִּתי ֶאת ַהָּׁשַמִים ֶּפֶטל

ְּבַדם ִלִּבי.

 

ַא ְלעֹוָלם א ָּבאָת ִעם ֶעֶרב —

.... ָעַמְדִּתי ְּבַנֲעַלִים ְזֻהּבֹות.

תרגום: יהודה עמיחי

בחר בשני ציורי לשון בשיר, והסבר כיצד הפֵרדה באה בהם לידי ביטוי.

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

ה  /  טד יוז ַטּנָ ָיֵרח ָמֵלא ּוְפִריָדה ַהּקְ
תרגום: 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 ַהָּבְיָתה ָׁ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.

בשיר זה הערב מתואר מנקודת המבט של המשורר ומנקודת המבט של פרידה הקטנה.

הסבר את התרומה של שתי נקודות המבט האלה לבניית משמעות השיר.

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

ָלָדה  /  יעקב גלאטשטיין  ָבּ
תרגום: בנימין הרשב

ִּתירּו ִּבי, ֲחֵבִרים,

ִּבְשֵּׁתי ַרְגַלי ֲאֶשׁר ָּבְרחּו,

ַא ַאל ִּתירּו ָּבֹראׁש

ַהְמַהְרֵהר ַעְכָשׁו ַ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

ָּ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.

בשיר זה יש תיאור של אכזריות מזעזעת בצד תיאור של אנושיות וחמלה.

הסבר והדגם כיצד תיאורים אלה משולבים בשיר.

/המשך בעמוד 8/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ח, מס' 8381 - 8 -

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ל נֹוֵדד  /  וולפגנג גיתה יר ַלְיָלה ׁשֶ ׁשִ
תרגום: 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.

גיתה חיבר שיר זה כשהיה בן 30. כשהיה אדם מבוגר, בן שמונים שנה, הוא שב לקרוא את השיר וגילה בו    

משמעות סמלית עמוקה.

מהי לדעתך המשמעות הסמלית העמוקה של השיר? הסבר והדגם את דבריך.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ִדידּות  /  אדוניס (עלי אחמד סעיד אסבר) ית ַהּיְ ֵראׁשִ
תרגום: 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.

   

פרש את השורה הרביעית בשיר, והסבר את תרומתה לבניית משמעות השיר כולו.  

5

/המשך בעמוד 9/
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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 18-17.

ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות" באות לידי ביטוי עמדות שונות בנוגע למציאות   .17

הישראלית.

הצג עמדה אחת כזאת )או עמדות כאלה(, והסבר כיצד היא מעוצבת.  

ענה על פי:    

*    רומאן או מחזה 

*    סיפור קצר או שני שירים

 

מה מניע את ההתנהגות של הדמות המרכזית ביצירות שלמדת בנושא "להיות יהודי, להיות ישראלי: קולות וזהויות",   .18

ומה משפיע על בחירותיה? הסבר את הקשר בין התנהגותה של הדמות ובחירותיה ובין זהותה היהודית או הישראלית.  

ענה על פי:      

*   רומאן או מחזה     

*   וסיפור קצר או סרט קולנוע

ספרות בעקבות השֹואה

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

כיצד חריגה מאורח החיים המקובל וִערעור סדרי עולם )חברתיים, מוסריים, דתיים, משפחתיים( בתקופת השֹואה או אחריה   .19

באים לידי ביטוי ביצירות שלמדת בנושא "ספרות בעקבות השֹואה"? האם יצירות אלה מציגות גם אפשרות לתיקון סדרי 

עולם? נמק והדגם את דבריך.  

ענה על פי:    

*    שני סיפורים קצרים או רומאן או הנובלה "מומיק"    

*    ושני שירים או "פוגת המוות" מאת פאול צלאן  

/המשך בעמוד 10/
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הצג טענה מרכזית )או טענות מרכזיות( מן המסה שלמדת "אל מעבר לטרגי" מאת אהרֹן אפלפלד או "המכשולים   .20

האסתטיים של ספרות השֹואה" מאת א"ב יהושע, והסבר כיצד טענה זו )או טענות אלה( סייעה לך להבין יצירות שלמדת 

בנושא "ספרות בעקבות השואה".

ענה על פי:

רומאן או הנובלה "מומיק"  *

וסיפור קצר או סרט קולנוע או שני שירים או "פוגת המוות" מאת פאול צלאן  *

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

על פי יצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות", האם בסיום תהליך ההתבגרות המתבגר נותר נאמן לעצמו או   .21

ויתר על נאמנות זו כדי להשתלב בחברה ולציית למוסכמותיה? הסבר והדגם את דבריך.

 ענה על פי:

רומאן או נובלה  *

ושיר וסיפור קצר או סרט קולנוע ושיר  *

ביצירות שלמדת בנושא "התבגרות בראי הספרות" המתבגרים לעיתים בודדים ולעיתים זוכים לתמיכה של האנשים   .22

הסובבים אותם.

תאר את מצבם החברתי של המתבגרים ביצירות שלמדת בנושא זה, והסבר כיצד מצב זה משפיע על תהליך ההתבגרות   

שלהם.

ענה על פי:

רומאן או נובלה    *

וסיפור קצר או שני שירים או סרט קולנוע ושיר  *

בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות

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

ביצירות בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות" לעיתים באות לידי ביטוי הסוגיות האלה:  .23

תכלית האומנות והגשמתה או אי־הגשמתה  —

יחסי הגומלין בין החיים לאומנות  —

היחסים בין האומן לקהלו  —

הסבר והדגם איזו מן הסוגיות )או אילו סוגיות( באה לידי ביטוי ביצירות שלמדת בנושא זה.

בתשובתך כתוב גם על דרכי העיצוב של סוגיה זו )או סוגיות אלה(. 

ענה על פי:

מחזה    *

ושני שירים או שיר וסיפור מן המיתולוגיה או סרט קולנוע ושיר  *

/המשך בעמוד 11/
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ניתוק מן הסביבה, התכנסות פנימה, כמיהה לקשר עם הזולת, סבל ותסכול הנגרמים בעקבות תהליכי היצירה, מאפיינים   .24 

את האומן ביצירות שלמדת בנושא "בכול צופייה, והכול צפוי בה: סוגיות ארספואטיות".

הסבר והדגם כיצד בא לידי ביטוי אחד מן המאפיינים האלה )או כמה מאפיינים( ביצירות שלמדת בנושא זה, וכיצד    

הוא מעוצב.

ענה על פי:  

*    שניים משירי רחל או שניים משירי לאה גולדברג  

*    ומחזה או סיפור קצר וסיפור מן המיתולוגיה או רומאן  

 

לא הכול ריאליסטי

אם למדת נושא זה, ענה על אחת מן השאלות 26-25.

היסודות הלא ריאליסטיים ביצירות רבות בנושא "לא הכול ריאליסטי" מעוררים בקוראים רגשות של אימה ורתיעה   .25 

בצד משיכה וסקרנות.

מה הם היסודות הלא ריאליסטיים ביצירות שלמדת המעוררים רגשות אלה? הסבר מה יסודות אלה מלמדים על נפש   

האדם. הדגם את דבריך.

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

 

גם ליצירות שלמדת בנושא "לא הכול ריאליסטי" יש אחיזה בעולם הריאלי.  .26

הסבר והדגם קביעה זו.  

ענה על פי:        

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

*    ונובלה או רומאן או מחזה        

/המשך בעמוד 12/
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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 28-27.

משחר ההיסטוריה גברים נדרשים להיות חזקים, לכבוש טריטוריות ונשים ולהגן עליהן. עליהם לתפקד ללא דופי   .27 

בעבודה ]...[, לשלוט במוקדי הכוח ולא להפגין חולשה. אך האם אכן אלה הם פניה היחידות של הגבריות?

)מעובד על פי ג' בוקובזה, הדרמה של הגבריות החדשה(

מה הם פניה של הגבריות ביצירות שלמדת בנושא "נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות"? הסבר והדגם את דבריך.  

ענה על פי:  

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

*    ושני סיפורים קצרים או מחזה        

 
ביצירות ספרות רבות בנושא "נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות" נמתחת ביקורת על מקומן של נשים במערכת יחסים   .28

זוגית, במשפחה ובחברה.

הסבר והדגם את הביקורת ביצירות שלמדת בנושא זה. האם ביצירות אלה נרמזת הדרך שבה נשים ייחלצו ממקום זה?   

נמק את דבריך.

ענה על פי:  

*    מחזה  

*    וסיפור קצר ושיר או שיר וסרט קולנוע         


