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

היצירות שנלמדו בכיתה.    

אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.  )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 וסיפור קצר(  )25 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 3-1.

מעשה חכמים

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

ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ָהְיָתה ַּבת.

ָאְמרּו לֹו ַהַּכְלִדִּיים:1 אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשִּנְכֶנֶסת ְלֵבית ַהֻחָּפה,

ַמִּכיׁש אֹוָתּה ָנָחׁש, ְוִהיא ֵמָתה.

ָהָיה ּדֹוֵאג ַעל ַהָּדָבר ַהְרֵּבה.

אֹותֹו ַהּיֹום, ָנְטָלה ֶאת ַהַּמְכֵּבָנה,2 ָנֲעָצה אֹוָתּה ַּבֶּסֶדק,

ָקָרה ֶׁשָּיְֹשָבה [ֶׁשִּנְנֲעָצה] ְּבֵעינֹו ֶׁשל ָנָחׁש.

ַּבֹּבֶקר, ְּכֶׁשָּנְטָלה אֹוָתּה, ִנְסַר ּוָבא ַהָּנָחׁש ַאֲחֶריָה.

ית? ָאַמר ָלּה ָאִביָה: ֶמה ָעֹשִ

ָ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

תאר שניים מן הניגודים במעשה חכמים זה, והסבר את תרומתם לבניית המשמעות של מעשה החכמים.  

/המשך בעמוד 3/
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סיפור קצר

כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב   .2

בקטע שלפניך מתוארים הקבורה של מארפה והרגעים שאחרי הקבורה. קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.  

ארבעה גברים נשאו את הארון לבית העלמין. אך לא בשכר, אלא מפני הכבוד. הלכו אחרי הארון שתי זקנות,    

 פושטי יד, שני משוגעים ]...[ ויעקב שמח מאוד, שהכול הולך כך, למישרין, כמנהג וכדרך הארץ, ובזול. 

]...[ משנפרד פרידה אחרונה ממארפה, מישש בידו את הארון והרהר: "מלאכה נקייה!"

אך כשחזר מבית העלמין, תקפו שממון עז. היה, כביכול, לא בקו הבריאות: נשימתו חמה הייתה וכבדה, רגליו    

רפו, והצמא הציק לו. ולפתע פתאום החלו לעלות על ליבו הרהורים והגיגים שונים.

תיאורים אלה מעידים על שלב בתהליך השינוי של יעקב.  

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך הצג דוגמאות משלבים שונים בתהליך השינוי של יעקב.

סיפור עברי קצר  .3

הסביבה החברתית והעולם הפנימי של דמויות ביצירות ספרות רבות הם גורמים המשפיעים על התנהגותן )על מה שהן   

עושות ועל מה שאינן עושות(. 

איזה מן הגורמים האלה משפיע על ההתנהגות של הדמות המרכזית בסיפור עברי קצר שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני — יצירות מאת עגנון ודרמה  )35 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 11-4.

יצירות מאת עגנון

ה ִהּלָ ּתְ  .4

לפניך קטע מפתיחת הנובלה "תהילה". קרא אותו וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  

מעשה והלכתי לבקר חכם אחד מחכמי ירושלים שהיה דר סמוך לכותל המערבי ולא מצאתי את הבית. מצאתי לאישה   

אחת באה בפח מים ושאלתי אותה. אמרה לי, בוא ואראך. אמרתי לה, אי ַאת צריכה לטרוח, ִאמרי לי היכן אפנה ואלך 

לי. חייכה ואמרה לי, מה ִאכפת לך אם זקנה זו תזכה במצווה. אמרתי לה, אם מצווה היא זכי בה, אבל תני לי פח זה 

שבידך. חייכה ואמרה, למעט את המצווה אתה מבקש. אמרתי לה, לא למעט את המצווה אני מבקש, אלא למעט את 

טרחתך. אמרה, לא טורח הוא, אלא זכות הוא, שנתן הקדוש ברוך הוא כוח לבריותיו להביא צורכיהם בידיהם.

מה אפשר ללמוד על אופייה של תהילה מן הקטע שלפניך? הסבר והדגם את דבריך.         )15 נקודות( א. 

מוטיב המים בא לידי ביטוי בקטע זה. ב. 

הבא מן הנובלה עוד דוגמה למוטיב המים, והסבר את משמעותו בנובלה.         )20 נקודות(  

והיה העקוב למישור  .5

מוטיב הבית הוא מוטיב מרכזי בנובלה "והיה העקוב למישור".   

תאר את ההתפתחות של מוטיב זה בנובלה הן בקורותיו של מנשה חיים, הן בקורותיה של קריינדל טשארני.  

סיפור פשוט  .6

ענה על שני הסעיפים א-ב. 

תאר את הטיפול של ד"ר לנגזם בהירשל, והסבר מדוע הוא בוחר לטפל בו באופן זה.         )20 נקודות( א. 

על פי סיום הרומאן, האם לדעתך הטיפול בהירשל אכן הצליח והוא נרפא משיגעונו? הסבר והדגם את דבריך. ב. 

)15 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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דרמה

ילדי הצל / בן־ציון תומר  .7

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

על פי המחזה, מה מאפיין את היחס של החברה בישראל כלפי ניצולי השואה? הסבר את דבריך ובסס אותם על  א. 

שלוש דוגמאות מן המחזה.        )25 נקודות(

האם לדעתך היחס כלפי ניצולי השואה בימינו דומה ליחס כלפיהם במחזה?  ב. 

נמק והדגם את דבריך.         )10 נקודות(

אנטיגונה / סופוקלס  .8

ענה על שני הסעיפים א-ב.

בטרגדיה זו מתוארים שני מפגשים בין קריאון לבין הימון: לפני מותה של אנטיגונה ואחרי מותה.

תאר את המפגש הראשון בין קריאון להימון, והסבר מה מלמד מפגש זה על קריאון.       )22 נקודות( א. 

לקראת סיום המחזה השליח מתאר את המפגש השני בין קריאון להימון. לדעתך, האם מפגש זה חושף צדדים  ב. 

חדשים של קריאון? הסבר והדגם את דבריך.          )13 נקודות(

בית בובות / הנריק איבסן  .9

היחסים בין הדמויות במחזה "בית בובות" באים לידי ביטוי באמצעות ניגודים — אקטיביות לעומת פסיביות, חירות   

 לעומת שעבוד, קול לעומת שתיקה ומרחב ציבורי לעומת מרחב פרטי. 

הסבר והדגם כיצד שניים מן הניגודים האלה באים לידי ביטוי ביחסים בין נורה לבין טורוולד הלמר.

אויב העם / הנריק איבסן  .10

העיתונאי בילינג, קפטן הורסטר, פטרה ומר קיל הם דמויות משנה במחזה "אויב העם".  

בחר בשלוש מן הדמויות האלה, תאר את מערכת היחסים בין כל אחת מהן לבין ד"ר שטוקמן, והסבר את תפקידיהן

במחזה.

ביקור הגברת הזקנה / פרידריך דירנמט  .11

ענה על שני הסעיפים א-ב. 	

תאר את השינוי שחל ביחס של בני המשפחה של איל כלפיו לאורך המחזה.         )15 נקודות( א.   

השינוי שחל ביחס של המשפחה של איל כלפיו מקביל לשינוי שחל בחברה בגילן. הסבר והדגם קביעה זו. ב.   

)20 נקודות(   

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

שים לב: בפרק זה )שאלות 19-12(, עליך לענות על שתי שאלות: 

על שאלה אחת מן הפיוט או משירת ימי הביניים או משירת ביאליק )שאלות 15-12(, ועל שאלה אחת מן השירה העברית 

במאה ה־20 )שאלות 19-16(.

)לכל שאלה — 20 נקודות; סך הכול — 40 נקודות(

פיוט, שירת ימי הביניים, שירת ביאליק

ענה על אחת מן השאלות 15-12.

פיוט

קרא את הפיוט שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .12

ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה / משה אבן עזרא

ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה.

ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ְמֵתי ִמְסָּפר ְקרּוִאים. ְל ַעִין נֹוְׂשִאים.

ּוְמַסְּלִדים ְּבִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ׁשֹוְפִכים ְל ַנְפָׁשם. ְמֵחה ִפְׁשָעם ְוַכְחָׁשם.

ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֱהֶיה ָלֶהם ְלִסְתָרה. ְוַחְּלֵצם ִמְּמֵאָרה.

ְוָחְתֵמם ְלהֹוד ּוְלִגיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

חֹון אֹוָתם ְוַרֵחם. ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם.

ֲעֵׂשה ָּבֶהם ְּפִליָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

מחרוזת 1

מחרוזת 2

מחרוזת 3

מחרוזת 4

ְ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:

מחרוזת 5

מחרוזת 6

מחרוזת 7

מחרוזת 8

מה הן הבקשות במחרוזת השישית בפיוט? הסבר את הכינויים שבמחרוזת זו.       )12 נקודות(        א. 

הסבר והדגם את הקשר בין הבקשות שבמחרוזת השישית ובין הפיוט כולו.       )8 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 7/
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שירת ימי הביניים

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

ָנה ְבֵחיק ַיְלדּות / יהודה הלוי ְיֵשׁ

ְיֵשָׁנה ְבֵחיק ַיְלדּות, ְלָמַתי ִּתְשְּׁכִבי!/ ְּדִעי ִּכי ְנעּוִרים ַּכְּנֹעֶרת ִנְנֲערּו!

ֲהָלַעד ְיֵמי ַהַּשֲׁחרּות? קּוִמי ְצִאי,/ ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשׂיָבה ְּבמּוָסר ִשֲׁחרּו,

ְוִהְתַנֲעִרי ִמן ַהְּזָמן, ַּכִּצֳּפִרים/ ֲאֶשׁר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲערּו.

ְּדִאי ַכְּדרֹור ִלְמֹצא ְדרֹור ִמַּמֲעֵל/ ּוִמּתֹוְלדֹות ָיִמים ְּכַיִּמים ִיְסֲערּו.

ֲהִיי ַאֲחֵרי ַמְלֵּכ ְמַרֶּדֶפת, ְּבסֹוד/ ְנָשׁמֹות ֲאֶשׁר ֶאל טּוב ה' ָנֲהרּו!

תאר את ההקבלה בין הציפור ובין הנשמה, והסבר את התפקיד של הקבלה זו בשיר.

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ֶ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.

הסבר כיצד מוטיב הלבוש והצבעים קושר בין השקיעה ובין מות יקותיאל.

הדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 8/
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שירת ביאליק

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

ָ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.   

בשיר זה הבית הראשון והבית האחרון זהים, אולם לאחר קריאת שלושת הבתים האמצעיים אפשר להבין את הבית   

האחרון בדרך שונה. 

האם אתה מסכים עם קביעה זו? נמק והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 9/
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השירה העברית במאה ה־20

ענה על אחת מן השאלות 19-16.

אדם מול בוראו  .16

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

יְתָך / איתמר יעוז־קסט ֵבי ּבֵ יֹוׁשְ
 

ֵּביְת ְּבתֹו

ָרִציִתי ָלֶׁשֶבת,

ַא ֵּביְת יֹוֵׁשב ְּבתֹוִכי,

ְואּוָלם 

ֲאִני ַרק ָּכֵעת ִהַּגְעִּתי

ְלֵעת ִּכי סֹוְגִרים ְּכָבר ֶאת ַהַּׁשַער

ְּכַמֲעֵׂשה ְלִוִּיים ִּביֵמי־ֶקֶדם

ְּכֹתם ָקְרַּבן ַהִּמְנָחה,

ְוָכֵעת 

ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע 

ֶמה ָעַלי ְלַבֵּקׁש?

ִאם ֵּכן,

ַמה ִלי ֲאַבֵּקׁש

ִּבְׁשַעת ֵּבין־ַעְרַּבִים זֹו

,ְלַבד ִמַּמֲחָׁשבֹות ַעל־אֹודֹוֶתי

ְּבעֹוד ִצְּל

ָּכרּו ַעל ַיד־ְיִמיִני

ּוְמַטְלֵטל ְּבתֹוִכי ַּבִית: ְּבִלי ִקירֹות, ְּבִלי ַחּלֹונֹות ְוֶדֶלת.

הסבר והדגם כיצד בא לידי ביטוי בשיר המתח בין ִקרבה לבורא ובין ריחוק ממנו. א. 

בתשובתך הצג שתי דרכי עיצוב המדגישות מתח זה.         )12 נקודות(

תאר את הקשר בין האדם ובין בורא עולם בשיר נוסף שלמדת בנושא "אדם מול בוראו".         )8 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 10/
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שירים בצל השֹואה  .17

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

             ְטַרְקטֹוִרים / רוני סומק
 

ַהָּבִנים ֶׁשל ּדֹוְקטֹור ֶמְנֵּגֶלה מֹוְכִרים ְטַרְקטֹוִרים בית 1 

ַּ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 2 

ֲאִפּלּו ִּבְׂשָעָרּה ֶׁשל  

ִמְפֶלֶצת.  

הסבר את הקשר בין שם השיר ובין הרעיון המרכזי בו.         )12 נקודות( א. 

בחר בשיר נוסף שלמדת בנושא "שירים בצל השואה", והסבר את הקשר בין השם של השיר שבחרת ובין הרעיון  ב. 

המרכזי שלו.         )8 נקודות(

/המשך בעמוד 11/
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זוגיות

לפניך שיר ב, המתחיל במילים: "נפרדנו כך", מתוך מחזור השירים "שירי אהב"ה" מאת לאה גולדברג.  .18 

קרא אותו, וענה על שני הסעיפים א-ב 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.

מהי הביקורת הבאה לידי ביטוי בשיר? הסבר והדגם את דבריך. א. 

האם לדעתך ביקורת זו רלוונטית גם למציאות ימינו? נמק והדגם את דבריך.         )12 נקודות(

כיצד נושא הזוגיות בא לידי ביטוי בשיר נוסף שלמדת בנושא זה? הסבר והדגם את דבריך. ב. 

בתשובתך כתוב גם על אמצעי אומנותי אחד המסייע לעצב נושא זה.         )8 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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אדם וזהותו

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .19

ּגּוִמים / ארז ביטון        ּפִ

ַעל ַסף ֲחִצי ַּבִית ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ָעַמד ָאִבי

ַמְצִּביַע ַלְּצָדִדים ְואֹוֵמר:

ַּבֲהִריסֹות ָהֵאֶּלה

ִנְבֶנה ַּפַעם ִמְטָּבח

ְלַבֵּׁשל ּבֹו ְזַנב ִלְוָיָתן

ְוׁשֹור ַהָּבר,

ּוַבֲהִריסֹות ָהֵאֶּלה

ָנִקים ִּפַּנת ְּתִפָּלה

ִלְמֹצא ָמקֹום

ְלִמְקָּדׁש ְמַעט.

ָאִבי ִנְׁשָאר ַּבַּסף

ַמי ַוֲאִני ָּכל ָיַ

ַמִּציב ִּפּגּוִמים

ֶאל ֵלב ַהָּׁשַמִים.

על פי השיר, שאף האב "למצוא מקום למקדש מעט", ואילו בנו "מציב פיגומים אל לב השמיים". א. 

הסבר והדגם מה אפשר ללמוד מפרטים אלה על האפיון של כל אחד מהם.         )12 נקודות(  

ֵאילו שאלות של זהות באות לידי ביטוי בשיר נוסף שלמדת בנושא זה? הסבר והדגם את דבריך .       )8 נקודות( ב. 


