
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
חורף תשע"ח, 2018 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

009172 מספר השאלון:   

  

ספרות עברית וכללית
על פי תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

לעולים חדשים

לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

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

סיפורת )מעשה חכמים, סיפור קצר(,   — פרק ראשון 

נקודות  60  —   )30x2(  — דרמה, מונודרמה וקריאה מונחית    

שירה )פיוט, שירת ימי הביניים,   — פרק שני  

נקודות  40  —   )20x2(  — השירה העברית במאה ה־20(      

נקודות  100  —                                                              סה"כ 

רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.  )1( חומר עזר מותר בשימוש:     ג. 

מילון עברי-לועזי / לועזי-עברי, לפי בחירת התלמיד.  )2(     

    

חובה לצרף למחברת הבחינה את הרשימה המודפסת של  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

היצירות שנלמדו בכיתה.    

אין לחזור ולהדגים בתשובות שונות על פי אותה יצירה.  )2(   

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 — סיפורת )מעשה חכמים, סיפור קצר(,
דרמה, מונודרמה וקריאה מונחית )60 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 14-1 )לכל שאלה — 30 נקודות; סך הכול — 60 נקודות(.

מעשה חכמים

קרא את מעשה החכמים "בתו של רבי עקיבא והנחש" שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .1

בתו של רבי עקיבא והנחש

ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ָהְיָתה ַּבת.

ָאְמרּו לֹו ַהַּכְלִדִּיים:1 אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשִנְכֶנֶסת ְלֵבית ַהֻחָּפה,

ַמִּכיׁש אֹוָתּה ָנָחש, ְוִהיא ֵמָתה.

ָהָיה ּדֹוֵאג ַעל ַהָּדָבר ַהְרֵּבה.

אֹותֹו ַהּיֹום, ָנְטָלה ַהַּמְכֵּבָנה,2 ָנֲעָצה אֹוָתּה ַּבֶּסֶדק,

ָקָרה ֶׁשָּיְשָבה [ֶׁשִּנְנֲעָצה] ְּבֵעינֹו ֶׁשל ָנָחׁש.

ַּבֹּבֶקר, ְּכֶׁשָּנְטָלה אֹוָתּה, ִנְסָרך ּוָבא ַהָּנָחש ַאֲחֶריָה.

ָאַמר ָלּה ָאִביָה: ֶמה ָעִשית?

ָאְמָרה לֹו: ָּבֶעֶרב ָּבא ָעִני, ָקָרא ָּבֶּפַתח, ְוָהיּו ְטרּוִדים ָּכל ָהעֹוָלם ִּבְסֻעָּדה,

ְוֵאין ׁשֹוֵמַע לֹו.

ַקְמִּתי, ָנַטְלִּתי ֶאת ְמָנִתי ֶׁשְּנַתֶּתם ִלי, ּוְנַתִּתיָה לֹו.

ָאַמר ָלּה: ִמְצָוה ָעִׂשית.

ָיָצא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָדַרׁש: ”ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות“ (משלי י, ב).

ְוא ִמִּמיָתה ְמֻׁשָּנה, ֶאָּלא ִמִּמיָתה ַעְצָמּה.

      

הכלדיים — הרואים בכוכבים (אסטרולוגים).  1
מכבנה — סיכה להידוק הבגד או השיער.  2

במעשה חכמים זה נאמר על רבי עקיבא כי לאחר ששמע את נבואת הכלדיים "היה דואג על הדבר הרבה".  

מה אפשר ללמוד על דמותו של רבי עקיבא מתגובה זו? הסבר והדגם את הקשר בין התגובה של רבי עקיבא ובין המסר   

של מעשה החכמים.

/המשך בעמוד 3/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ח, מס' 009172 - 3 -

    

שים לב: אין להדגים בתשובות שונות על פי אותה היצירה.

סיפור קצר

כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב  .2

הסבר את שם הסיפור. בתשובתך כתוב על החשיבות של הכינור בחייו של ברונזה, ועל מערכת היחסים של ברונזה   

עם רוטשילד.

יגון / אנטון צ'כוב  .3

בסיפור "יגון" מתוארת הידרדרות ביחס של אנשי העיר כלפי יונה העגלון.  

הסבר והדגם קביעה זו.  

כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב או יגון / אנטון צ'כוב או סיפור קצר אחר  .4

תאר את הקשיים שהדמות המרכזית בסיפור קצר שלמדת מתמודדת איתם, והסבר אם דמות זו התגברה על   

הקשיים או לא.

דרמה

בעלת הארמון / לאה גולדברג  .5

הקונפליקט של הדמות המרכזית במחזה מודגש באמצעות דמויות המשנה דורה וזאברודסקי.  

הסבר והדגם קביעה זו.

 

ילדי הצל / בן־ציון תומר  .6

הצל הוא מוטיב מרכזי במחזה.  

הסבר את המשמעות של מוטיב זה במחזה. בתשובתך כתוב על שם המחזה ועל שתי הדמויות המרכזיות בו.  

אנטיגונה / סופוקלס  .7

הסבר כיצד ההיבריס של הגיבור הטרגי או הגיבורה הטרגית במחזה מניע את עלילת "אנטיגונה".   

הדגם את דבריך. 

/המשך בעמוד 4/
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בית בובות / הנריק איבסן  .8

קרא את הקטע שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  

קרוגסטאד: אני אדרוש את המכתב שלי בחזרה.  

לינדה: לא, לא.  

קרוגסטאד: כן, בוודאי; ]...[ אדרוש ממנו להחזיר לי את המכתב ]...[ אגיד לו, שזה רק משהו   

ביחס לפיטורים שלי... ושאסור לו לקרוא אותו.

לינדה: לא, נילס, אל תבקש את המכתב בחזרה.  

לכל אחד מן הדוברים בקטע שלפניך יש עמדה שונה בנוגע לאמירת האמת.  

 ציין מהי עמדתו של כל אחד מהם, וכתוב בעמדתו של מי מן הדוברים אתה תומך. נמק את דבריך.        

אויב העם / הנריק איבסן  .9

שם המחזה משקף את נושא המחזה ומאפיין דמויות מרכזיות בו .   

הסבר והדגם קביעה זו. בסס את דבריך על עלילת המחזה ועל שתיים מן הדמויות בו.

ביקור הגברת הזקנה / פרידריך דירנמט  .10

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

הביקור של הגברת הזקנה מגלה את הפנים האמיתיות של הֶחברה בגילן. א. 

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך כתוב על שתי דמויות מן המחזה.         )20 נקודות(  

האם לדעתך מה שקרה בחברה בגילן יכול לקרות גם בחברה בישראל היום?  ב. 

הסבר והדגם את דבריך על פי עלילת המחזה.         )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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מונודרמה

לרקוד עם אבא / איציק ויינגרטן  .11

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

הקשר בין האב לבנו מאופיין מצד אחד, ברצון של האב להגן על בנו, ומצד אחר, לחנך אותו לעצמאות. א. 

הסבר קביעה זו, ובסס אותה על שתי דוגמאות מן המחזה )דוגמה אחת לרצון של האב להגן על בנו ודוגמה אחת   

לרצון שלו לחנך אותו לעצמאות(.         )18 נקודות(

לדעתך, האם בסוף המחזה הבן הוא אדם עצמאי או אדם התלוי בסביבתו? הסבר והדגם את דבריך. ב. 

)12 נקודות(

 

אחת זקנה / נאוה סמל  .12

לפניך קטע ובו דברים שחנה אומרת לתלמידי הכיתה. קרא את הקטע, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  

התחלפו התפקידים. סוף סוף ילד יכול להגיד להוריו מה לעשות ]...[ מתי מישהו שאל אותי   

אם באמת טוב לי?

כיצד חילוף התפקידים בין ההורים ובין הילדים בא לידי ביטוי במונודרמה? הסבר והדגם את דבריך. א. 

)20 נקודות(

לדעתך, האם מצב זה של חילוף תפקידים משתנה בסיום המונודרמה? הסבר והדגם את דבריך.         )10 נקודות( ב. 

קריאה מונחית

מען לא ידוע / קתרין קרסמן טיילור  .13

תאר את השינוי שעברו מקס ומרטין, והסבר מה גרם לשינוי זה.

הגל/ מורטון רו  .14

תאר את מערכת היחסים בין לורי לבין דיוויד, והסבר את התפקיד של מערכת היחסים הזאת ביצירה "הגל".

/המשך בעמוד 6/
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פרק שני — שירה )פיוט, שירת ימי הביניים, השירה העברית במאה ה־20(
)40 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 24-15  )לכל שאלה — 20 נקודות; סך הכול — 40 נקודות(.

פיוט

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

ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה / ר’ משה אבן עזרא

ְמֵתי ִמְסָּפר ְקרּוִאים. ְל ַעִין נֹוְׂשִאים.

ּוְמַסְּלִדים ְּבִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ׁשֹוְפִכים ְל ַנְפָׁשם. ְמֵחה ִפְׁשָעם ְוַכְחַׁשם.

ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֱהֵיה ָלֶהם ְלִסְתָרה. ְוַחְּלֵצם ִמְּמֵאָרה.

ְוָחְתֵמם ְלהֹוד ּוְלִגיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

חֹון אֹוָתם ְוַרֵחם. ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם.

ֲעֵׂשה ָּבֶהם ְּפִליָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ְזֹכר ִצְדַקת ֲאִביֶהם. ְוַחֵּדׁש ֶאת ְיֵמיֶהם.

ְּכֶקֶדם ּוְתִחָּלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ְקָרא ָנא ְׁשַנת ָרצֹון. ְוָהֵׁשב ְׁשֵאִרית ַהֹּצאן.

ְלָאֳהִליָבה ְוָאֳהָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ִּתְזּכּו ְלָׁשִנים ַרּבֹות. ַהָּבִנים ְוָהָאבֹות.

ְּבִדיָצה ּוְבָצֳהָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ִמיָכֵאל ַׂשר ִיְׂשָרֵאל. ֵאִלָּיהּו ְוַגְבִריֵאל.

ַּבְּׂשרּו ָנא ַהְּגֻאָּלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה. ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה.

ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

מהו הייעוד של פיוט זה? הסבר את דבריך, ובסס אותם על שתי דוגמאות מן הפיוט.

/המשך בעמוד 7/
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שירת ימי הביניים

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

ֵרִני / ר' יהודה הלוי ְצּ ֶטֶרם ִתּ ִני ְבּ ְיַדְעַתּ

ְיַדְעַּתִני ְּבֶטֶרם ִּתְּצֵרִני, / ְוָכל עֹוד רּוֲח ִבי — ִּתְּצֵרִני.

ֲהֶיׁש ִלי ַמֲעָמד, ִאם ֶּתְהְּדֵפִני, / ְוִאם ִלי ַמֲהָל, ִאם ַּתְעְצֵרִני?

ּוָמה ֹאַמר? — ּוַמְחָׁשִבי ְבָיְד! / ּוָמה אּוַכל ֲעֹׂשה ַעד ַּתְעְזֵרִני?

ְּדַרְׁשִּתי ְּבֵעת ָרצֹון — ֲעֵנִני / ְוַכִּצָּנה ְרצֹוְנ ַתְעְטֵרִני,

ֲהִקיֵמִני ְלַׁשֵחר ֶאת ְדִביְר / ְוֶאת ִׁשְמ ְלָבֵר עֹוֲרֵרִני!

פרש את הדימוי בשיר, והסבר כיצד הוא מסייע לבטא את האמונה של הדובר באל.         )10 נקודות( א. 

בחר מן השיר באמצעי אומנותי אחד נוסף המסייע לבטא את האמונה של הדובר באל.           )10 נקודות( ב. 

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

ֶמׁש / ר' 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.

תיאור השקיעה בשיר משקף את הקשר בין הטבע ובין חיי האדם ומותו.  

הסבר והדגם קביעה זו.  

 

/המשך בעמוד 8/
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השירה העברית במאה ה־20

ארץ־ישראל וירושלים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

לּות / בלפור חקק ּגָ

ָסִבי ָהיּו לֹו ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה ְׁשקּוִפים

ְוָרְקָמה לֹו ִאּמֹו ְּבַדׁש ַהֻּכֹּתֶנת                                 

ַהְּתֻכָּלה ַפֵּסי ָזָהב ָיִפים

ְוָחְקָקה לֹו ֶאת ְׁשמֹו ְּבֹעֶנג

ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ֶּכֶסף, אֹור ְמֻזָּקק.

ַסָּבא ֶׁשִּלי. מֹוָרד ֶּבן ְרָפֵאל ַחָּקק.

 

ְוָעָלה ָסִבי ְּכַאְבָרָהם ֵמאּור

ֵמאֹוָתּה ֶאֶרץ ַעל ִּפי אֹותֹו ִּדּבּור.

ָעה ָעָלה ֶאל אֹוָתּה ַאְדַמת מֹוֶלֶדת

ְוא ָהְיָתה

לֹו עֹוד ַהֻּכֹּתֶנת ַהֶּנְחֶמֶדת.

ְוָאְבָדה לֹו ְׂשָרָרתֹו

ְוָאַבל ֹנַּגּה ָּפָניו

ְוִנְׁשַחת ַהֶּכֶסף

ְוִנְׁשַחט ַהָזָּהב.

ּוַבְּׁשָוִקים ָרַכל ָסִבי ָמַכר ֶאת אֹוְצרֹוָתיו

ְּבָגִדים ָּבִלים, ַמְרֹּכֶלת ַאְכָזב

ְלׁשֹונֹו ְּכֵבָדה, ָנִביא ֶנֱעָזב.

ַסָּבא ֶׁשִּלי ֶמֶל ָעצּוב.

נֹוַלד ְּבִבְגֵּדי ֶמִׁשי ְוִרְקָמה, ִּבְגֵּדי ֲחמּודֹות.

ְוַכֲאֶׁשר ָּגָלה ֶאל ֶאֶרץ

ִנְׁשֲחתּו ְּבָגָדיו, ִנְׁשַחת הֹודֹו.

ַרק ְּבמֹותֹו ִהְלִּביׁשּוהּו ַּתְכִרי ַּכֲעֶטֶרת

ַטִּלית ֶׁשִּקֵּבל ֵמָאִביו ַטִּלית ְיֻרָּׁשה

ֲחקּוָקה ְּתֵכֶלת אֹוִתּיֹות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה.

 

ּוְלֹאֶר ַהַּטִּלית ִּדִּמיִתי ִלְראֹות

ַּפֵּסי ָזָהב ָיִפים. אֹור ְמֻזָּקק.

ַסָּבא ֶׁשִּלי. מֹוָרד ֶּבן ְרָפֵאל ַחָּקק.

על פי השיר, תאר את המצב של הסב בארץ־ישראל, והסבר מהי דעתו של הדובר בשיר על מצב זה.  

/המשך בעמוד 9/
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שירים בצל השֹואה

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ְטַרְקטֹוִרים / רוני סומק
 

ַהָּבִנים ֶׁשל ּדֹוְקטֹור ֶמְנֵּגֶלה מֹוְכִרים ְטַרְקטֹוִרים בית ראשון 

ַּבֶּדֶר ֶׁשֵּבין ִמיְנֶכן ִלְׁשטּוְטַּגְרט.  

ִמי ֶׁשִּיְקֶנה אֹוָתם ַיֲחֹרׁש ֶאת ָהֲאָדָמה,  

ַיְׁשֶקה ֵעץ,  

ִיְצַּבע ְּבָאֹדם ֶאת ַרֲעֵפי ַהַּבִית  

ּוְבֶפְסִטיַבל ַהִּביָרה ִיְרֶאה ֵאי ִּתְזֹמֶרת ַהִּמְסָּבָאה  

ֻמֶּצֶבת ַעל ָהְרָחָבה ְּכַחָּיֵלי ְּבִדיל ְּבַחּלֹון ַרֲאָוה.  

ִּבְמכֹון ַהֹּיִפי ֶׁשל ַהִהיְסטֹוְרָיה יֹוְדִעים ְלָסֵרק ְּבלֹוִרית בית שני 

ֲאִפּלּו ִּבְׂשָעָרּה ֶׁשל  

ִמְפֶלֶצת.  

פרש את הבית השני בשיר, והסבר את העמדה של המשורר כלפי גרמניה.  

/המשך בעמוד 10/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ח, מס' 009172 - 10 -

זוגיות ואהבה

יֵרי ַאֲהָבה" מאת לאה גולדברג. קרא אותו, לפניך שיר ב )המתחיל במילים "נפרדנו כך"( מתוך מחזור השירים "ׁשִ  .20 

וענה על השאלה שאחריו.

ב

ִנְפַרְדנּו ָּכ. ֵהיֵטב, ֵהיֵטב ָחָרה ִלי.

ָהֲעָרֶפל ֵּביֵנינּו ְּכחֹוָמה.

ֹזאת ַהִּטָּפה ֶׁשַעל ָיִדי נֹוְתָרה ִלי

ִטַּפת ַסְגִריר ַוַּדאי ִהיא, א ִּדְמָעה.

ַלּדֹור ַהֶּזה ַהֶּבִכי הּוא ְּכִלָּמה,

הּוא א ִיְבֶּכה ַעל ַאֲהָבה ּגֹוֶסֶסת.

ְּביֹום ַהִּדין ּוְבֵלילֹות ַהֶחֶסד

ָאִדיׁש ְוֵגא הּוא א יֹוִריד ִּדְמָעה.

ִנְפַרְדנּו ָּכ. ָהְרחֹוב ָהָמה, ָהָמה.

ְּדָחַפִני ֵאיֶזה ֵהֶל, ּוִמֶּנֶגד

ָהֲעָרֶפל ָּתלּוי ְּכִהינּוָמה.

ֵמַאִין ְּבִלִּבי ֶחְדָוה חֹוֶגֶגת?

אּוַלי, ְּבָכל ֹזאת, זֹו ָהְיָתה ִּדְמָעה.

הסבר כיצד תיאורי הסביבה והטבע בשיר משקפים את הרגשות של הדוברת. הבא מן השיר שתי דוגמאות לדבריך.

/המשך בעמוד 11/
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אדם וזהותו

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .21

ים / ארז ביטון ְבֵרי ֶרַקע ִראׁשֹוִנּיִ ּדִ  

ִאִּמי ִאִּמי  בית ראשון 

ִמְּכַפר ַהִּׂשיִחים ַהְיֻרִּקים ְּבָיֹרק ַאֵחר.  

ִמַּקן ַהִּצֳּפִרים ַהַּמֲחִליבֹות ָחָלב ָמתֹוק ִמָּכל ָמתֹוק,   

ֵמֶעֶרׂש ְזִמיִרי ֶאֶלף ַלְיָלה ְועֹוד ַלְיָלה.  

 

ִאִּמי ִאִּמי  בית שני 

ֶׁשִהְרִחיָקה ָרעֹות   

ְּבֶאְצָּבעֹות ְצֵרדֹות   

ְּבַהְלָקאֹות ָחֶזה  

ּוְבֵׁשם ָּכל ָהִאָּמהֹות.  

 

ָאִבי ָאִבי  בית שלישי 

ֲאֶׁשר ָעַסק  ְּבעֹוָלמֹות  

ֲאֶׁשר ִקֵּדׁש ַׁשָּבתֹות ְּבָעָראק ָנִקי  

ֲאֶׁשר ָהָיה ָּבִקי ֵמֵאין ָּכמֹוהּו  

ְּבִהְלכֹות ֵּבית ְּכֶנֶסת.  

 

ֲאִני ֲאִני  בית רביעי 

ֶׁשִהְרַחְקִּתי ַעְצִמי   

ַהְרֵחק ֶאל ּתֹו ִלִּבי  

ֶׁשְּכֶׁשַהֹּכל ָהיּו ְיֵׁשִנים  

ָהִייִתי ְמַׁשֵּנן   

ַהְרֵחק ֶאל ּתֹו ִלִּבי  

ִמּסֹות ְקָטּנֹות ֶׁשל ַּב  

ִּביהּוִדית  

ָמרֹוָקִאית.  

השורש ר-ח-ק חוזר בשיר ארבע פעמים. 

הסבר שניים מן ההקשרים שבהם שורש זה מופיע, וכתוב מה אפשר ללמוד מהם על זהותו של הדובר.

/המשך בעמוד 12/
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במשפחה

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .22

ִעם ָסִבי / זלדה
 

ְּכַאְבָרָהם ָאִבינּו

ׁשַּבַּלְיָלה ָסַפר ַמָּזלֹות,

ֶׁשָּקָרא ֶאל ּבֹוְראֹו

ִמּתֹוך ַהִּכְבָׁשן,

ֶׁשֶאת ְּבנֹו ָעַקד —

ָהָיה ָסִבי.

אֹוָתּה ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה

ְּבתֹו ַהַּׁשְלֶהֶבת,

ְואֹותֹו ַמָּבט ָטלּול

ְוָזָקן ַר־ַּגִּלים.

ַּבחּוץ ָׁשֲאגּו:

ֵאין ִּדין ְוֵאין ַּדָּין.

ּוְבֶחְדרֹו ַהָּסדּוק, ַהְמֻנָּפץ

ָׁשרּו ְּכרּוִבים

ַעל ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה.

הסב המתואר בשיר מקרין עוצמה ורוך.

הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד 13/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .23

נַֹסח / בן ציון תומר

ָאִבי ָּבֶאֶבן ֶאת ַחָּייו ָחַקק. בית 1 

ֲאִני ָּברּוַח.  

ָאִבי ִרֵהט ֵּביתֹו ְּבֶצַבע ַחם ְוחּום ּוְבמּוָצק,  

ֲאִני ְּבֶצַבע ְּכפֹור ּוְבָרִהיֵטי נֹוָצה ַקִּלים ֵמרּוַח.  

ָאִבי ָנַׁשם ִעם ֱאָהיו, בית 2 

ֲאִני ִעם ַעִיט.  

ָאִבי ָצַמח ֵמְרחֹוָביו  

ֲאִני ֲאִפּלּו א ִמַּבִית.  

ָאִבי ָׁשַתק. ִלּבֹו ָהַלם. בית 3 

ֲאִני הֹוֵלם. ִלִּבי ׁשֹוֵתק.  

ָאִבי ְּכָבר ֵמת. ִמְקָּדׁש ְמַעט לֹו: ֶאֶבן. בית 4 

ֲאִני עֹוד ַחי ּוִמְקָּדִׁשי ָּברּוַח.  

ַמה ִיְׂשַרד ֵעת ֲאֹסַער ַּכֶּתֶבן?  

ְּבִני ֶאת ְׁשִמי א ַיֲחֹקק ַעל לּוַח.  

על פי שיר זה, הסבר כיצד הבן רואה את עצמו וכיצד הוא רואה את אביו. 

/המשך בעמוד 14/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ח, מס' 009172 - 14 -

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .24

	
ִאִּמי  בית 1 

ָהְיָתה ָבָאה ֵאַלי  

ְּבָכל  

ַקִיץ  

ֵעיֶניָה ְיֵגעֹות ִמְּקִריָאה בית 2 

ֲעָבָרּה ָעמּוס ַלֲעֵיָפה  

ְמַסֶּפֶרת ָהְיָתה  

ּוְמַסֶּפֶרת  

ַעל ַמה ִּסְּפָרה ְוַעל ַמה א  בית 3 

ִסְּפָרה  

קֹוָלּה ִמְתַנֵּגן  

ְּכעּוד  

ְוַכּפֹות ָיֶדיָה ְמָבֲארֹות  

ְצִמיֶדיָה ִמְצַטְלְצִלים  

ָזָהב ֶאל ָזָהב  

ְּכאֹוָתן ִאְמרֹות ָּכָנף  

ֶשְּׁבִפיָה  

ֶשֵׁאין ַלְזָּמן ְשִׁליָטה ָבן —  

ַוֲאִני  

ֻּכִּלי  

ֹאֶזן ְסתּוָמה  

ָשׁקּוַע ִּבְלהֹוִציא בית 4 

ֶאת ַהִּקּבּוץ ִמן  

ַהבֹּץ  

ְלָהִזיז ְּדָבִרים ָקִדיָמה  

ּוְלִמי  

(נּו — ֶּבֱאֶמת)  

ֵיׁש ְּפַנאי  

ְלִאָּמא  

 ָמָס  בית 5 

ֵּבין קֹולֹות ְּתמֹוֶליָה  

ְלֵבין ֹאֶזן ַהְּכרּוָיה  

ִלְׁשאֹון ְקבּוָצה ּוִמְפָעֶליָה  

ִהיא ְמַסֶּפֶרת  

ַעל ֶּבן ְצרּוָיה  

ְוַעל ְסֻגּלֹות ַהָּקֵמַע  

ַוֲאִני  

ֵמִניד ֹראִׁשי  

ְּכׁשֹוֵמַע  

ַקִיץ ֶאָחד  בית 6 

א  

ָּבָאה  

ּוַבֹחֶרף  

ִנְפְטָרה  

ִמן ָהעֹוָלם  

ּוִמן ַהָּצרֹות  

ַהְּצרּורֹות ִּבְצרֹור ַהַחִּיים  

ָחַלף ָאִביב בית 7 

ָּכָלה ַקִיץ  

ּוַבְּסָתיו  

ִהְתִחיָלה ָיִדי  

ַמֲעָלה ַעל ַהְּכָתב —  

ִסּפּוִרים  

דֹול / אמנון שמוש ִוּדּוי ַהָגּ

)שים לב: המשך השיר והשאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 15/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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ָקָראִתי  בית 8 

ּוָמָצאִתי   

ֶאת עֹוָלָמּה  

ֶׁשל ִאָּמא  

ַּתְרּבּות ַחִּיים  

ֶׁשָהְלָכה  

ְלעֹוָלָמּה  

ֶאְפָׁשר בית 9 

ָאְזִני ָהְיָתה ְסתּוָמה  

ְוִלִּבי ֵער  

ְואּוַלי  

ִחְלֲחלּו ַהְּדָבִרים  

ְּבֶדֶר ַאֵחר  

ָרִציִתי בית 10 

ְלַהְׁשִמיַע ִסּפּוַרי  

ְּבָאְזָנּה  

ֶׁשל ִאָּמא  

ִּבַּקְׁשִּתי  

ִלְׁשֹמַע עֹוד ָועֹוד  

ִמֶּמָּנה  

ַא ִאִּמי  

ֶׁשָהְיָתה  

ָּכל ַקִיץ  

ִעִּמי  

(ֵמֵעֶבר ְלאֹותֹו ַהַחִיץ)  

ָהְיָתה —  

ְוֵאיֶנָּנּה  

השורש ס-פ-ר חוזר בכמה מילים בשיר.

הסבר את התרומה של חזרה זו להבנת היחסים בין האם לבין בנה.


