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הפרק הראשון )דרמה — 32 נקודות( הוא חובה.

משלושת הפרקים השני, השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות לפי ההוראות

בכל פרק )לכל פרק — 34 נקודות(.

רשימת יצירות   חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

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

שבחרת לענות עליה.    

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת   )2(   

היצירות שנלמדו.    

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.  )3(   

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )4(   

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 — דרמה

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על אחת מן השאלות 4-1   )32 נקודות(.

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"; טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", 

"מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"

מעשים קיצוניים, תעוזה, התרסה ופריצת גבולות מאפיינים את ההתנהגות של הגיבור הטרגי.   .1

כיצד מאפיינים כאלה באים לידי ביטוי בהתנהגות של הגיבור )או הגיבורה( בטרגדיה הקלסית שלמדת?  

הסבר את תרומתם לבניית משמעות המחזה.  

מהו הרעיון המרכזי )או הרעיונות המרכזיים( בטרגדיה שלמדת?  .2

הצג שניים מן האמצעים הדרמטיים )למשל דיאלוגים, מונולוגים, ניגודים, סיבוך והתרה בעלילה( שבאמצעותם הרעיון   

המרכזי )או הרעיונות( מעוצב בטרגדיה.

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

הסבר והדגם מה מאפיין את מערכת היחסים בין בני המשפחה במחזה המודרני שלמדת.   .3

בתשובתך כתוב כיצד מערכת יחסים זו משקפת את הערכים של החברה הסובבת את המשפחה.  

התפאורה, אביזרי הבמה וחפצים בעלי משמעות סמלית הם אמצעים המסייעים להדגיש את הרעיונות המרכזיים   .4

במחזה. הסבר והדגם קביעה זו על פי המחזה המודרני שלמדת.

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני — סיפור קצר

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 8-5 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.

ִיף" מאת עגנון ו"רעידת האדמה בצ'ילה" מאת פון קלייסט. שים לב: בשאלות 6-5 אין להדגים באמצעות הסיפורים "ַהּסַ

האם דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת חווה תהליך שמוביל אותה לתובנה חדשה על עצמה, על חייה ועל סביבתה?  .5 

נמק והדגם את דבריך.

היעדר תקשורת, הסתרה, חוסר כנות וניצול הם דפוסי התנהגות המקשים על מערכות יחסים או מכשילים אותן.  .6

תאר דפוס התנהגות כזה )או דפוסי התנהגות כאלה( בסיפור קצר שלמדת, והסבר את השפעתו על מערכת יחסים   

מרכזית בסיפור.

 

ִיף / ש"י עגנון ַהּסַ

ִיף, המספר אומר: איש שלום אני. במהלך הוויכוח בין המספר לּסַ  .7

ִיף מציב למספר, המגדיר את עצמו "איש שלום", וכיצד המספר מתמודד עם קשיים אלה? מה הם הקשיים שהּסַ   

הסבר והדגם את דבריך.

רעידת האדמה בצ'ילה / היינריך פון קלייסט

ענה על שני הסעיפים א-ב.

בסיפור "רעידת האדמה בצ'ילה" הרוע שורר במשפחה, בחברה ובכנסייה. א.   .8

הסבר והדגם קביעה זו.         )10 נקודות(   

האם בסיפור זה מתוארת גם התנהגות אנושית חיובית? ב.    

נמק והדגם את דבריך.         )7 נקודות(  

/המשך בעמוד 4/
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פרק שלישי — רומאן ונובלה

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 12-9  )34 נקודות(. 

שים לב: על שאלות 10-9 תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה 11.

תאר את השאיפות והתקוות של דמות מרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת, והסבר אם היא מגשימה אותן.  .9

מה הם הגורמים המסייעים בהגשמת השאיפות והתקוות או המונעים את הגשמתן? הסבר והדגם את דבריך.  

הגיבור הוא אינדיבידואל נערץ, אדם אקטיבי בעל אומץ ותושייה, לוחם גדול, שחייו ראויים להיכתב בספר; הוא אדם   .10

המייצג את האידיאלים והערכים של תקופתו ומצטיין במוסריות ]...[ הוא דמות מפתח החוצה את הגבולות האנושיים 

המקובלים. היפוכו של הגיבור הוא אנטי גיבור.
)מעובד על פי הערך: "גיבור / אנטי גיבור", אתר האינטרנט של האנציקלופדיה של הרעיונות(

על פי דברים אלה, הסבר אם הדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת היא גיבור או אנטי גיבור. הדגם את דבריך.  

שים לב: על שאלה 11 תוכל לענות רק על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך.  .11

סיפור פשוט, עיר קסומה, ספר הדקדוק הפנימי, מר מאני, מקדמות, שירה, חיי נישואים, התגנבות יחידים,  

זיכרון דברים, והיום איננו כלה, החטא ועונשו, מאדאם בובארי, אנה קארנינה, המשפט, האמן ומרגריטה,  

אל המגדלור, בית בודנברוק, מאה שנים של בדידות, הקול והזעם, אור באוגוסט, הדבר  

ֶנה ביצירה יש תפקידים שונים: אפיון הדמות המרכזית, קידום העלילה ועוד. לדמויות ִמׁשְ   

בחר בדמות משנה מן הרומאן שלמדת, תאר אותה, והסבר את תפקידה ברומאן.

אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי  .12

ענה על שני הסעיפים א-ב.

סקאוט שואלת את אטיקוס מדוע הוא מגן על טום רובינסון, אף כי הוא יודע שטום לא ינצח במשפט.    

על כך אטיקוס עונה: גם אם לא נצליח לנצח בקרב אפילו בעוד מאה שנה, זאת לא סיבה לא לנסות.

הסבר והדגם כיצד דבריו של אטיקוס משקפים את דמותו, כפי שהיא מצטיירת ברומאן כולו.         א. 

)25 נקודות(

האם לדעתך דבריו של אטיקוס רלוונטיים למאבקים חברתיים ופוליטיים בימינו? נמק והדגם את דבריך.  ב. 

)9 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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פרק רביעי — שירה 
)שירת ימי הביניים, שיר שלא נלמד, שירת ביאליק, שירת לאה גולדברג(

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

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או על השיר שלא נלמד )שאלות 16-13(,

ועל שאלה אחת משירת ביאליק או על שאלה אחת משירת לאה גולדברג  )שאלות 23-17( 

)לכל שאלה — 17 נקודות(.

ענה על אחת מן השאלות 16-13.

שירת ימי הביניים

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

יִני ּוֵביֶנָך / שמואל הנגיד          ֲהָים ּבֵ
 

א ֶאֶּטה ְלַחּלֹוְתְו / ֲהָים ֵּביִני ּוֵביֶנ

?א ָארּוץ ְּבֵלב ָחֵרד / ְוֵאֵׁשב ַעל ְקבּוָרְתְו

!ֱאֶמת, ִאם ֶאֱעֶׂשה ָכֹזאת / ֱאִהי בֹוֵגד ְּבַאְחָוְת

,ְלֻעָּמְת ֲאָהּה, ָאִחי, ֲאִני יֹוֵׁשב / ֲעֵלי ִקְבָר

.ַמְכאֹוב ְּבתֹוך ִלִּבי / ְּכַמְכאֹוִבי ְבִמיָתְת ְל

,א ֶאְׁשַמע ְּתׁשּוָבְתָׁשלֹום — / ְו ְוִאם ֶאֵּתן ְל

,א ֵתֵצא ְלָפְגֵׁשִני / ְּביֹום ּבֹוִאי ְלַאְדָמְתְו

,א ֶאְׂשַחק ְּבִקְרָבְת א ִתְׂשַחק ְּבִקְרָבִתי / ְוְו

,א ֶאְרֶאה ְתמּוָנְתא ִתְרֶאה ְתמּוָנִתי / ְוְו

— ּוַבֶּקֶבר ְמעֹוָנְת / ְלַמַען ִּכי ְׁשאֹול ֵּביְת

,ְּבַאְחִריְת ְּבכֹור ָאִבי ּוֶבן ִאִּמי, / ְׁשלֹוִמים ָל

!ְוִנְׁשָמְת ְורּוַח ֵאל ְּתִהי ָנָחה / ֲעֵלי רּוָח

.ְלַאְרִצי, ִּכי / ְּבֶאֶרץ ָסְגרּו אֹוְת ֲאִני הֹוֵל

,ְוָאנּום ֵעת ְוִאיַקץ ֵעת — / ְוַאְּת ָלַעד ְּבנּוָמְת

!ְוַעד ּבֹוא יֹום ֲחִליָפִתי / ְּבִלִּבי ֵאׁש ְּפִריָדְת

כיצד המתח בין ִקרבה לריחוק מעוצב בשיר? הסבר והדגם את דבריך.

בתשובתך כתוב גם על התרומה של השאלה הרטורית בפתיחת השיר לעיצוב מתח זה.

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ַדְאָגִתי ֲהדּוָפה / ר' שלמה אבן־גבירול  ְמִליָצִתי ְבּ
 

ְמִליָצִתי ְּבַדְאָגִתי ֲהדּוָפה / ְוִׂשְמָחִתי ְּבַאְנָחִתי ְדחּוָפה,  

ְוִאם ֶאְרֶאה ְׂשחֹוק — ִיְבֶּכה ְלָבִבי / ְלַחָּיִתי ְׁשִהיא ִמִּני ְקטּוָפה.  

"ְיִדיִדי, ַהְּלֶבן ֶעֶׂשר ְוִׁשָּׁשה / ְסֹפד ּוְבכֹות ֲעֵלי יֹום ָהֲאִסיָפה —  

ֲאֶׁשר ָהָיה ְלִהָּמֵׁש ְּבַיְלדּות / ְּבֶלִחי ַּכֲחַבֶּצֶלת ְׁשזּוָפה?"  

ְׁשָפַטִני ְלָבִבי ִמְּנעּוַרי / ְוַעל ֵּכן ָהְיָתה ַנְפִׁשי ְכפּוָפה,  5

ְוָׂשם ַהִּבין ְוַהּמּוָסר ְמָנתֹו / ְוַנְפִׁשי ַהֲחרּוָצה ָׁשם ְקצּוָפה.  

"ּוַמה ֶּבַצע ְּבִהְתַקֵּצף? ֲאָבל ֹּדם / ְוַקֵּוה, ִּכי ְלָכל ַמָּכה ְּתרּוָפה!  

ּוַמה ּיֹוִעיל ְּבכֹות ַעל ַהְּמצֹוִקים / ּוָמה ּיֹוִעיל ְלִדְמָעה ָהֲערּוָפה?"  

ּוָמה אֹוִחיל ְוַעד ַּכָּמה ֲאַיֵחל — / ְוַהּיֹום עֹוד ְוא ָמְלָאה ְתקּוָפה?  

ְוֶטֶרם ּבֹוא ְצִרי ִגְלָעד — ְוָימּות / ֱאנֹוׁש ִנְכָאב ֲאֶׁשר ַנְפׁשֹו ְנגּוָפה.  10

פרש בתים 6-5 בשיר, והסבר כיצד בתים אלה משקפים את מצבו הנפשי של המשורר, כפי שהוא בא לידי ביטוי 

לאורך השיר.

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ֵחי ַאֲהָבה / טדרוס אבולעפיה
 

ֵחי ַאֲהָבה, ִצֳּפִרים, עּופּו ֱאֵלי אֹוֲהִבים בית 1 

ּוְשֹאּו ְׁשלֹום ּכֹוֲאִבים ּתֹו ּבֹור ְּכלּוא יֹוְׁשִבים,   

ִּבי ֹּתאְמרּו ִּכי ְרֵעִבים ֵהם ְצֵמִאים, ֲאָבל בית 2 

ֶלֶחם ְּדָמעֹות ְוַדם ֵלב אֹוְכִלים ׁשֹוֲאִבים,   

יֹוְׁשִבים ְּבבֹור ַמֲאֵפל ָׁשֵפל ְּכֵנֶפל, ּוֵבין בית 3 

ַּפְרעֹוׁש ְוִיּתֹוׁש ְוִכִּנים לֹוֲהִטים ׂשֹוְכִבים.   

ַחּיֹות ְקַטּנֹות ַאֶׁשר א ִנְקְראּו עֹוד ְּבֵׁשם בית 4 

ִמְׁשַּתְקְׁשִקין ָׁשם ְּכמֹו חֹוְׁשִקים ְּבֵעת עֹוְגִבים,   

ִיְׁשֹרק ְזבּוב ַלְּדבֹוָרה ָׁשם, ְוֵׁשן ַיֲחֹרק בית 5 

ַעְכָּבר, ְוַיְחָּדו ֲעֵלי ֶנֶפׁש ְוגּוף אֹוְרִבים.   

ַהּנֹוְגִׁשים צֹוֲרִרים ָאִצים, ְוַהּׁשֹוְטִרים בית 6 

ֻצּוּו ְלַבל ִיְּתנּו ֶלֶחם ְוָהעֹוְרִבים.   

כיצד המשורר מעצים את תיאור הסבל של הכלואים בבית הסוהר מצד אחד, וכיצד הוא מרכך את תיאור הסבל הזה   

מצד אחר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 8/
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שיר שלא נלמד

לפניך שיר בלי שם מאת פרץ דרור בנאי*. קרא אותו, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.    .16

         

ִּכי ָהְרחֹוב הּוא ַסף ֵּביתֹו ֶשׁל ָהֱאִהים  

ְוָכל ַההֹוְמֶלִסים ַהָּגִרים ּבֹו ֵהם ְנִתיָניו  

ַהְמַחִּכים ְלַאְשׁרֹות ְּכִניָסה  

ּוְלַאְשׁרֹות ְיִציָאה  

ּוֵביְנַתִים ִביֵמי ַהֹּקר ְמַבְּקִשׁים ְקָצת ֹחם  5

ּוִביֵמי ַהֹחם ְקָצת ֹקר  

ּוְקָצת ּגֹוְנִבים  

ְקָצת ְמַלְּקִטים  

אֹוְסִפים ְנָדבֹות ַּבֲאִדיׁשּות ֶשׁל ְמֻאָּׁשִרים  

ְוִכי ְלָמה ֶאְפָשׁר ְלַצּפֹות ֵמֲאָנִשׁים ֶשָּׁכָבה ִזיק ְּבֵעיֵניֶהם  10

ֶשְּׁסָחבֹות ַעל ּגּוָפם  

ם ֶשֵׁאין ָּכִרית ְלֹראׁשָָ  

ֶשֵׁאין ִּתְקָרה  

ֶשֵׁאין ִקיר  

ֶשֵׁאין ָמֵגן ָּכְלֶשׁהּו  15

ֵאֶּלה ִאְּבדּו ְּכבֹוָדם ְוֵחרּוָתם  

ְוָהיּו ִלְכֹתֶבת ַעל ִקיר ַחֵּיינּו  

ָּכאן.  

*   פרץ דרור בנאי — משורר ומתרגם ישראלי, יליד 1947. מספריו: חמצן: שירים )1980(, בדים: שירים )1987(, שישים מתחת לאפס )2008(. 

כיצד מוצגים בשיר חייהם של ההומלסים? הסבר והדגם את דבריך.         )8 נקודות( א. 

פרש את השורה הראשונה בשיר ואת שתי השורות האחרונות בו, והסבר את תרומתן לבניית משמעות השיר. ב. 

)9 נקודות(  
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ענה על אחת מן השאלות 23-17.

שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .17

ָנֵפְך / חיים נחמן ביאליק ַחת ְכּ ַהְכִניִסיִני ַתּ

,ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפ בית 1  

ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,   

ִויִהי ֵחיֵק ִמְקַלט ֹראִׁשי,   

ַקן־ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.   

 

ּוְבֵעת ַרֲחִמים, ֵּבין־ַהְּׁשָמׁשֹות, בית 2  

ְׁשִחי ַוֲאַגל ָל סֹוד ִיּסּוָרי:   

אֹוְמִרים, ֵיׁש ָּבעֹוָלם ְנעּוִרים —   

ֵהיָכן ְנעּוָרי?   

 

ְועֹוד ָרז ֶאָחד ָל ֶאְתַוֶּדה: בית 3  

ַנְפִׁשי ִנְׂשְרָפה ְבַלֲהָבּה;   

אֹוְמִרים, ַאֲהָבה ֵיׁש ָּבעֹוָלם —   

ַמה־ֹּזאת ַאֲהָבה?   

 

ַהּכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי, בית 4  

ָהָיה ֲחלֹום — ַא ַּגם הּוא ָעָבר;   

ַעָּתה ֵאין ִלי ְכלּום ָּבעֹוָלם —   

ֵאין ִלי ָדָבר.   

 

,ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפ בית 5  

ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,   

ִויִהי ֵחיֵק ִמְקַלט ֹראִׁשי,   

ַקן־ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.   

הסבר את שתי השורות המסיימות את הבית השני בשיר ואת שתי השורות המסיימות את הבית השלישי בשיר,  א. 

וכתוב מהי תרומתן לבניית משמעות השיר.         )12 נקודות(

אם גם אתה שואל את השאלה "מה זאת אהבה", האם אתה שואל מאותן הסיבות שהמשורר שואל שאלה זו? ב. 

הסבר והדגם את דבריך.         )5 נקודות(  
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .18

ִצּפֶֹרת / חיים נחמן ביאליק

ָּכל־ָהעֹוָלם טֹוֵבַע ָּבאֹור ּוַבִּׁשיר,

אֹוְצרֹות ַחִּיים א־ְׁשַעְרִּתים ִמָּסִביב ִמְתַרֲחִׁשים,

ּוַבִּמְׁשֹעל ַהִּנְמָּתח ֵּבין ַיַער ָוִניר

ְׁשֵנינּו הֹוְלִכים ּוַמֲחִׁשים.

ָאנּו הֹוְלִכים ְוהֹוְלִכים, ִלְׁשִביֵלנּו ֵאין ֵקץ,

ֲאָפפּונּו ִׁשֳּבִלים, ִּכְּתרּונּו ִצֳּפרֹות,

ּוַבֲחִניתֹות ֶׁשל־ָזָהב ִיְפָּגֵענּו ָכל־ֵעץ

ּוְבֶצֱאֵלי ַצָּמרֹות.

ַהְּדמּות ְּכרּוב ִאם ָעב ַקָּלה ְּברּום עֹוָלם ִרְפֵרָפה?

ַא ַּגם־ִהיא ִחיׁש ִהְפִליָגה ִלְמִדיַנת ַהָּים —

ְוֶאת־ִהְרהּוִרי ַהָּטהֹור ָּכמֹוָה ָוָרם

ָנְׂשָאה ִעָּמּה ָלֶנַצח ַעל־ְּכֵתָפּה.

ׁשּוב ֹזַהר ָרִקיַע, ְוׁשּוב ְּתֵכֶלת ְּבִלי־סֹוף, וְְ

,ַאֲחָרִי ַאְּת הֹוֶלֶכת ְּבֹראׁש ַוֲאִני ָכרּו

ּוְבָקמֹוָתיו ַהְמֵלאֹות ִהְׂשָּתַרע ַהּנֹוף,

.ְוַהֹּכל ָּבִהיר ּבֹו ְּכמֹו ְבֵעיָני

ֶרַגע ֶאָחד ִלי ִנְדָמה: ַּבַּיַער ַהָּלז,

ַהַּמֲאִפיל ּוַמִּׁשיב ִצָּנתֹו ָעֵלינּו,

ָּגנּוז ַמְטמֹון ִמְסָּתִרים, ַהְמֻשָּמר ֵמָאז

ּוֵמעֹוָלם ִלְׁשֵנינּו —

ִּפְתֹאם ָרֲחָפה ַהָּקָמה — ּוִמֶּפה ֱאֵלי־ֶפה

ָעַבר ֶרֶטט ַקְרַנִים ַעל־ְּפֵני ָהאֹוְקָינֹוס.

הֹו, ִמי ִהְׁשִליג ָעֵלינּו — ּוְבֶׁשַפע ָּכֶזה,

ֵחיל ִצֳּפרֹות ְלָבנֹות?

ְוִהֵּנה ִנְקְלָעה ִצֹּפֶרת ְּכֶפַרח ִּבְקֵצה

ְׂשַער ַמְחַלְפֵּת ַהְּמַפְּזָזה ַעל־ַהַּמְחֹּגֶרת,

ּוְכמֹו ָרְמָזה ִּלי: ָּבחּור, קּום ְׁשָקה־ָּלּה, ּוְדֵמה

ֵאַלי ַהִּצֹּפֶרת!

אּוָלם ַאְּת — ַהִהְרַּגְׁשְּת ַּבִּצֹּפֶרת ָוִבי?

ַהִהְרַּגְׁשְּת, ִּכי ַּגם־ַנְפִׁשי ְנתּוָנה ַבְּׁשִבי,

ּוְמַפְרֶּפֶרת ּוְתלּוָאה, ּוְמַצָּפה ִליׁשּוָעה

ְּבַמְחַלְפֵּת ַהְּקלּוָעה?

ּוְבֵעיַנִי ׁשּוב ָאִציץ ַוֲאַבֵּקׁש ָׁשם ְּתׁשּוָבה —

ּוְכַבְּתִחָּלה ֵהן ְצנּועֹות, ְׁשֵּתי יֹוֵני ַהֵחן;

ַמה־ִּלי ְצִניעּות ֵעיַנִי — ּוַמְחַלְפֵּת ְמׁשּוָבה,

ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי: ֵהן!

ַמֲהִרי, ַמֲהִרי, ֲאחֹוִתי, ָנבֹוָאה ַהַּיֲעָרה,

ַּתַחת ֻחַּפת ֲאֵׁשָריו ָל ָּכל־ַנְפִׁשי ָאִפיָקה,

ְוֶאת־ָּכל־ַאֲהָבִתי ַהְּתלּוָיה ְבַׂשֲעָרה

ָנִמית ְׁשֵנינּו ִּבְנִׁשיָקה.

תאר את מוטיב מחלפות השיער בשיר, והסבר את תרומתו לבניית משמעות השיר.         )12 נקודות( א. 

בחר מן השיר תיאור של חיזור שנגע לליבך או תיאור של חיזור שמקומם אותך, והסבר מדוע בחרת דווקא בתיאור  ב. 

הזה. הדגם את דבריך.         )5 נקודות(

/המשך בעמוד 11/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .19

ִעם ִּדְמּדּוֵמי ַהַחָּמה ֶאל־ַהַחּלֹון ָנא־ֹגִׁשי בית 1 

ְוָעַלי ִהְתַרָּפִקי,  

ִלְפִתי ֵהיֵטב ַצָּואִרי, ִׂשיִמי ֹראֵׁש ַעל־ֹראִׁשי —  

ְוֹכה ִעִּמי ִתְדָּבִקי.  

 

ּוְמֻחָּׁשִקים ּוְדֵבִקים, ֶאל־ַהֹּזַהר ַהּנֹוָרא בית 2 

ּדּוָמם ִנָּׂשא ֵעיֵנינּו;  

ְוִׁשַּלְחנּו ַלָחְפִׁשי ַעל־ְּפֵני ַיֵּמי ָהאֹוָרה  

ָּכל־ִהְרהּוֵרי ִלֵּבנּו.  

 

ְוִהְתַנְּׂשאּו ַלָּמרֹום ִּביָעף ׁשֹוֵקק ַּכּיֹוִנים, בית 3 

ּוַבֶּמְרָחק ַיְפִליגּו, יֹאֵבדּו;  

ְוַעל־ְּפֵני ֻרְכֵסי ַאְרָּגָמן, ִאֵּיי־ֹזַהר ַאְדמֹוִנים,  

ִּביָעף ּדּוָמם ֵיֵרדּו.  

ֵהם ָהִאִּיים ָהְרחֹוִקים, ָהעֹוָלמֹות ַהְּגֹבִהים בית 4 

זּו ַבֲחלֹומֹות ְרִאינּום;  

ֶׁשָעׂשּונּו ְלֵגִרים ַּתַחת ָּכל־ַהָּׁשָמִים,  

ְוַחֵּיינּו — ְלֵגיִהֹּנם.  

 

ֵהָּמה ִאֵּיי־ַהָּזָהב זּו ָצֵמאנּו ֲאֵליֶהם בית 5 

ְּכֶאל ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת;  

ֶׁשָּכל־ּכֹוְכֵבי ַהַּלִיל ָרְמזּו ָלנּו ֲעֵליֶהם  

ְּבאֹור ֶקֶרן רֹוֶעֶדת.  

 

ַוֲעֵליֶהם ִנְׁשַאְרנּו ְּבִלי־ֵרַע ְוָעִמית בית 6 

ִּכְׁשֵני ְפָרִחים ַּבִּצָּיה;  

ִּכְׁשֵני ֹאְבִדים ַהְמַבְקִׁשים ֲאֵבָדה עֹוָלִמית  

ַעל־ְּפֵני ֶאֶרץ ָנְכִרָּיה.  

ה / חיים נחמן ביאליק ְמּדּוֵמי ַהַחּמָ ִעם ּדִ

תמונת האוהבים בבית הראשון בשיר מעוררת ציפייה, אך בהמשך השיר הציפייה אינה מתממשת. א. 

האם אתה מסכים עם קביעה זו? הסבר והדגם את דבריך.         )12 נקודות(  

בחר מן השיר תמונה שנגעה לליבך, והסבר מדוע בחרת בה. הדגם את דבריך.         )5 נקודות( ב. 
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שירת לאה גולדברג

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

ְסִליָחה ּוְבֶחֶסד / לאה גולדברג ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ּבִ

ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִּבְסִליָחה ּוְבֶחֶסד,

ְוֵתְלִכי ַּבָּׂשֶדה ְוֵתְלִכי ּבֹו ַּכֵהֶל ַהָּתם,

ּוַמְחׂשֹוף ַּכף־ַרְגֵל ִיָּלֵטף ַּבֲעֵלי ָהַאְסֶּפֶסת,

אֹו ִׁשְלֵפי־ִׁשֳּבִלים ִיְדְקרּו ְוִתְמַּתק ְּדִקיָרָתם.

אֹו ָמָטר ַיִּׂשיֵג ַּבֲעַדת ִטּפֹוָתיו ַהּדֹוֶפֶקת

ַעל ְּכֵתַפִי, ָחֵז, ַצָּואֵר, ְוֹראֵׁש ַרֲעָנן.

ְוֵתְלִכי ַּבָּׂשֶדה ָהָרֹטב ְוִיְרַחב ָּב ַהֶּׁשֶקט

ָּכאֹור ְּבׁשּוֵלי ֶהָעָנן.

ְוָנַׁשְמְּת ֶאת ֵריחֹו ֶׁשל ַהֶּתֶלם ָנֹׁשם ְוָרֹגַע,

ְוָרִאית ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְרִאי־ַהְּׁשלּוִלית ַהָּזֹהב,

ּוְפׁשּוִטים ַהְּדָבִרים ְוַחִּיים, ּוֻמָּתר ָּבם ִלְנֹּגַע,

ּוֻמָּתר, ּוֻמָּתר ֶלֱאֹהב.

ַאְּת ֵּתְלִכי ַּבָּׂשֶדה. ְלַבֵּד .ֿא ִנְצֶרֶבת ְּבַלַהט

ַהְּׂשֵרפֹות, ַּבְּדָרִכים ֶׁשָּסְמרּו ֵמֵאיָמה ּוִמָּדם.

ּוְבֹיֶׁשר־ֵלָבב ׁשּוב ִּתְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת

ְּכַאַחד ַהְּדָׁשִאים, ְּכַאַחד ָהָאָדם.

בימי מלחמה אסור ]...[ לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים ]...[ לעולם יהא שדה שיבולים טוב ויפה

משממה, שעברו עליה הטנקים.
)לאה גולדברג, "על אותו נושא עצמו", השומר הצעיר, 8.9.1939(

הסבר והדגם כיצד דברים אלה של המשוררת באים לידי ביטוי בשיר זה.

/המשך בעמוד 13/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .21

אֶֹרן / לאה גולדברג  
 

ָּכאן א ֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַהּקּוִקָּיה. בית 1 

ָּכאן א ַיְחֹּבש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ֶׁשֶלג,  

ֲאָבל ְּבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶּלה  

ָּכל ַיְלדּוִתי ֶׁשָּקָמה ִלְתִחָּיה.  

ִצְלצּול ַהְּמָחִטים: ָהֹיה ָהָיה ——— בית 2 

ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב־ַהֶּׁשֶלג,  

ְלֶקַרח ְיַרְקַרק ּכֹוֵבל ַהֶּפֶלג,  

ִלְלׁשֹון ַהִּׁשיר ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה.  

אּוַלי ַרק ִצֳּפֵרי־ַמָּסע יֹוְדעֹות — בית 3 

ְּכֶׁשֵהן ְּתלּויֹות ֵּבין ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים —  

ֶאת ֶזה ַהְּכֵאב ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהּמֹוָלדֹות.  

ִאְּתֶכם ֲאִני ִנְׁשַּתְלִּתי ַּפֲעַמִים, בית 4 

ִאְּתֶכם ֲאִני ָצַמְחִּתי, ֳאָרִנים,  

ְוָׁשָרַׁשי ִּבְׁשֵני נֹוִפים ׁשֹוִנים.  

בבית השני בשיר נזכרת המילה "מולדת", ואילו בבית השלישי נזכרות "שתי המולדות".

על פי השיר כולו, הסבר והדגם כיצד המשוררת מתמודדת עם המתח בין מולדת אחת לשתי מולדות.

/המשך בעמוד 14/
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יֵנינּו  יק" מאת לאה גולדברג )המתחיל במילים "ְולֹא ָהָיה ּבֵ ֶפר ַעּתִ יֵרי ַאֲהָבה ִמּסֵ לפניך סונט ב, מתוך מחזור הסונטים: "ׁשִ  .22

א זַֹהר"(. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו. ֶאּלָ

ְוא ָהָיה ֵּביֵנינּו ֶאָּלא ֹזַהר

ָעָנו ֶׁשל ַהְׁשָּכָמה ִּבְרחֹוב ַּכְפִרי

ְוִלְבלּובֹו ֶׁשל ַּגן ְּבֶטֶרם ְּפִרי

ְּבֶבן ִּתְפַרְחּתֹו ְיַפת־ַהֹּתַאר.

ּוַמה ְּמֹאד ָצַחְקָּת ְּבָאְמִרי

ִּכי ֶאל ַהַּׁשַחר ֶהָעֹנג ַּכֶּוֶרד

ֶאְקַרב ְוֶאְקְטֶפּנּו ְלַמְזֶּכֶרת

ְוֶאְׁשְמֶרּנּו ֵּבין ַּדֵּפי ִסְפִרי.

ֶאת ְזרֹוֲע ָנָׂשאָת, ֲהִתְזֹּכר?

ַוֲהִנידֹוָת ַאט ֲעַנף ַּתּפּוַח,

ְוַעל ֹראִׁשי ָיַרד ָמָטר ָצֹחר.

ֵמֲאחֹוֵרי ַגְּב ַהְּכָפר ֵנעֹור,

ַהַחּלֹונֹות ִנְצַטְלְצלּו ִעם רּוַח —

ְוא ָהָיה ֵּביֵנינּו ֶאָּלא אֹור.

בשיר זה מתואר האושר שבהתאהבות בצד החשש שאושר זה יבוא אל קצֹו.

הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד 15/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

קרא את מחזור השירים )שירים א-ג( שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .23

א

ְּבִרּבּוַע ַחּלֹון מּוָאר —

ַעל ִׁשְמָׁשה, ִמַּבחּוץ,

ְצָלִלית ֶׁשל ְּדבֹוָרה

ִּכְמַעט ֵאין ִלְראֹות ֶאת ְּכָנֶפיָה.

ֲהפּוָכה.

ּגּוף ָצר.

ֵׁשׁש ַרְגַלִים ַּדּקֹות —

ְּבִגּלּוי ֵעיֹרם,

יּום ְמֹכָער ְּבּאִ

זֹוֶחֶלת ְּדבֹוָרה.

ֵאי ַנְכִּתיר אֹוָתּה ְּבִדְבֵרי ִׁשיָרה?

ֵאי ָנִׁשיר ּוָמה?

ָיבֹוא ֶיֶלד ָקָטן ְוֹיאַמר:

ַהַּמְלָּכה ֵעיֻרָּמה.

ְדבֹוָרה / לאה גולדברג לּות ּבִ ּכְ ִהְסּתַ

ב

ַּבֶּׁשֶמׁש ִהיא ָהְיָתה ֲעֵלה ָזָהב נֹוֵפל,

ַּבֶּפַרח ִהיא ָהְיָתה ִטָּפה ֶׁשל ְּדַבׁש ָאֵפל,

ְוֵאֶגל ַטל ִּבְנִחיל ֶׁשל ּכֹוָכִבים —

ּוֹפה ִהיא ֵצל.

ִמָּלה ַאַחת ֶׁשל ִׁשיר ַּבְּנִחיל ַהְמַצְלֵצל,

ְּבׂשֹוַרת ָרצֹון ִנְמָרץ ְּבתֹו ָׁשָרב ָעֵצל,

ְּתנּוַעת ָהאֹור ְּבֵאֶפר ִּדְמּדּוִמים —

ּוֹפה ִהיא ֵצל.

ג

?ִמי ִיְזֹּכר ֶאת ִּדְבֵׁש ?ִמִּדְבֵׁש

הּוא ָׁשם, ַהְרֵחק, ַּבַּכֶּוֶרת.

— ֹראֵׁש ,ָּכאן, ְּבִׁשְמָׁשה מּוָאָרה, ּגּוֵפ

ֻּכֵּל ֹעֶקץ, ִׂשְנָאה ֵאין־אֹוִנים ֲעלּוָבה ְוִעֶּוֶרת.

ַהַּפַחד הֹוֵרג.

.ִהָּׁשְמִרי ְלַנְפֵׁש  

כתוב כיצד בא לידי ביטוי במחזור השירים "הסתכלות בדבורה" הניגוד בין אור ובין צל, והסבר את תרומתו   

לבניית המשמעות של מחזור השירים הזה.


