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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 על הלל הזקן שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .1

ָאְמרּו ָעָליו ַעל ִהֵּלל ַהָּזֵקן, ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה עֹוֶׂשה ּוִמְׂשַּתֵּכר ִּבְטַרָּפִעיק.

ֶחְציֹו ָהָיה נֹוֵתן ְלׁשֹוֵמר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוֶחְציֹו ְלַפְרָנָסתֹו ּוְלַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו.

ַּפַעם ַאַחת א ָמָצא ְלִהְׂשַּתֵּכר ְוא ִהִּניחֹו ׁשֹוֵמר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְלִהָּכֵנס;

ָעָלה ְוִנְתָלה ְוָיַׁשב ַעל ִּפי ֲאֻרָּבה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַמע ִּדְבֵרי ֱאִהים ַחִּיים ִמִּפי ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון.

ָאְמרּו: אֹותֹו ַהּיֹום ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה, ּוְתקּוַפת ֵטֵבת ָהְיָתה, ְוָיַרד ָעָליו ֶׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמִים.

ְּכֶׁשָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ָאַמר לֹו ְׁשַמְעָיה ְלַאְבַטְליֹון:

ַאְבַטְליֹון ָאִחי, ְּבָכל יֹום ַהַּבִית ֵמִאיר ְוַהּיֹום ָאֵפל, ֶׁשָּמא יֹום ְמֻעָּנן הּוא?

ֵהִציצּו ֵעיֵניֶהן ְוָראּו ְּדמּות ָאָדם ָּבֲאֻרָּבה.

ָעלּו ּוָמְצאּו ָעָליו רּום ְׁשׁש ַאּמֹות ֶׁשֶלג.

ְּפָרקּוהּו ְוִהְרִחיצּוהּו ְוָסכּוהּו ְוהֹוִׁשיבּוהּו ְּכֶנֶגד ַהְּמדּוָרה.

ָאְמרּו: ָראּוי ֶזה ְלַחֵּלל ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת.

הצג שלושה ניגודים במעשה חכמים זה,  והסבר את תרומתם לבניית משמעותו.  

/המשך בעמוד 3/
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סיפור קצר

כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב   .2

לפניך קטע מן הסיפור "כינורו של רוטשילד" ובו מתוארות הזיותיו של יעקב, לקראת סיום הסיפור.  

קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.  

בשעות הערב והלילה ִדמדם יעקב הזיות, ולנגד עיניו חלפו התינוקת, הערבה, הדגים, האווזים השחוטים, מארפה   

 ]...[ ופניו החיוורות העלובות של רוטשילד ]...[. הוא התהפך מצד אל צד. כחמש פעמים נטרד ממשכבו ופנה לנגן 

קמעה בכינורו.

מה אפשר ללמוד על דמותו של יעקב מהזכרת התינוקת בקטע זה? הסבר והדגם את דבריך.  

תאר שני קטעים נוספים שבהם התינוקת מוזכרת בסיפור, והסבר מה אפשר ללמוד על דמותו של יעקב מכל אחד מן   

הקטעים שתיארת.

סיפור קצר עברי  .3

ביצירות רבות קונפליקט חיצוני או קונפליקט פנימי הם אמצעים לעיצוב דמויות.  

הצג את הקונפליקט שדמות מרכזית בסיפור קצר עברי שלמדת מתמודדת עימו, והסבר מה אפשר ללמוד על דמות זו   

מקונפליקט זה.

/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

ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.  

המספר שואל את תהילה מדוע היא נעשתה עצובה פתאום, ומדוע לאחר מכן היא נעשתה שוב שמחה.   א.  

לפניך קטע ובו תשובתה של תהילה. קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.

]...[ כל מעשיו של אדם קצובין לו משעת לידתו ועד למיתתו, ואפילו כמה פעמים יאמר אדם תהלים. אבל   

הבחירה היא בידו, כמה מזמורים יאמר בכל יום. ]...[ אני מנהג עשיתי לי לומר בכל יום יום אחד. היום נמשכתי 

אחר המזמורים ואמרתי שני ימים. כיוון שהרגשתי בדבר נעשיתי עצובה, שמא מיותרת אני בעולם ומבקשים 

להיפטר ממני וזירזוני להשלים חוקי ]...[, והרי טוב להודות לה', ואם אני מתה איני יכולה לומר אפילו מזמור 

אחד ]...[. ראה הקדוש ברוך הוא בצערי והפליא חסדו עימי לדעת שכך רצונו יתברך. ואם חפץ השם להמיתני 

מה אני שאתעצב. מיד הסיר אלוקים את יגוני מאיתי. ברוך הוא וברוך שמו.

על פי קטע זה, הסבר את תפיסת העולם של תהילה בנוגע לקשר בין האדם לבין בוראו, והבא מן הנובלה דוגמה   

נוספת שבה תפיסת עולם זו באה לידי ביטוי )בתשובתך אל תכתוב על סיום הנובלה(.         )25 נקודות(

עליה  הצצתי  אומר:  המספר  א,  שבסעיף  בקטע  שקראת  התשובה  את  המספר  שאלת  על  עונה  שתהילה  לאחר  ב.  

והרהרתי, מהיכן באים לידי הכנעה שכזו.

לדעתך, האם ההכנעה של תהילה באה לידי ביטוי גם לקראת מותה? נמק והדגם את דבריך.       )10 נקודות(  

והיה העקוב למישור  .5

בפרק השני בנובלה "והיה העקוב למישור" המספר אומר: ומנשה חיים מצא חן בעיני אלוהים ואדם.  

את דברי המספר אפשר להבין כפשוטם ואפשר להבינם כדברים שנאמרו באירוניה.  

הסבר כל אחת מן האפשרויות האלה. בסס את דבריך על הקשרים של מנשה חיים עם הסובבים אותו ועל סיום   

עלילת הנובלה.  

/המשך בעמוד 5/
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סיפור פשוט  .6

ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך. 

ברומאן זה יש אנלוגיה בין הירשל לבין דודו. לפניך קטע ובו דברים שהירשל אומר למינה בנוגע לדודו. קרא את  א. 

הקטע, וענה על השאלה שאחריו.

אומר אני דודי שפוי בדעתו היה ועשה עצמו שוטה, שאילו נהג כבריא היה אביו ]...[ משיאו אישה שאינו אוהבה 

ומעשיר  ומרוויח  ונותן  ונושא  ]ילדים רכרוכיים, עצובים[  ומעמיד תולדות אנינות  ימיו עימה  כל  והיה מקפח 

והבריות חולקין לו כבוד. אם למראית עין הרי טוב, ואם לעצם הדבר אומר אני אוי ליבו היה חלל בִקרבו.

על פי קטע זה, מהו ההסבר של הירשל לשיגעון של דודו? מה אפשר ללמוד מן הדברים שהירשל אומר בנוגע לדודו   

על מצבו הנפשי של הירשל? הסבר והדגם את דבריך.       )15 נקודות(

האם מצבו של הירשל לאחר שנרפא מן השיגעון מעיד על הוויתור שלו על המרד בחברה? הסבר והדגם   ב. 

את דבריך.        )20 נקודות(

דרמה

ילדי הצל / בן־ציון תומר  .7

לפניך קטע מדיאלוג בין נורית לבין יורם. קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.  

נורית )בנוגע למוכר הבלונים(: אלה נעלבים כל כך מהר.

יורם: לכל אחד מהם 20 קילו T.N.T ]חומר נפץ[ בלב.

הסבר את דבריו של יורם. בסס את תשובתך על קורותיהן ועל התנהגותן של שלוש מן הדמויות במחזה.  

אנטיגונה / סופוקלס  .8

לפניך קטע ובו דברים שקראון אומר לאנטיגונה אחרי שנתפסה קוברת את פוליניקס. קרא את הקטע, וענה    

על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

דעי לך / אופי עקשני מדי / הוא הראשון להתפרק / והברזל החזק ביותר, / המחושל באש ומתקשה / נוטה לרוב,   

את עוד תראי, / להיסדק ולהישבר. 
                    )תרגם: ש' בוזגלו(

האם דברים אלה תואמים )במלואם או בחלקם( את האופי של אנטיגונה ואת התנהגותה לאורך עלילת המחזה?  א. 

הסבר והדגם את דבריך.         )18 נקודות(

יש הטוענים שדברים אלה של קראון מתארים למעשה את דמותו שלו ואת קורותיו בטרגדיה.  ב. 

האם אתה מסכים עם טענה זו? נמק והדגם את דבריך.       )17 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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בית בובות / הנריק איבסן  .9

לפניך קטע ובו דו־שיח בין הלמר לנורה. קרא את הקטע, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

)מחדרו( האם העפרונית מצייצת לה שם? הלמר: 

)תוך כדי פתיחת חבילות אחדות( כן, זאת היא! נורה: 

האם הסנאית מקפצת לה שם? הלמר: 

כן! נורה: 

ומתי חזרה הסנאית שלי הביתה? הלמר: 

ממש לפני רגע )נורה תוחבת את שקית המקרוני לכיסה, ומוחה את פיה( בוא הנה, טורוולד, תראה מה  נורה: 

קניתי.

לא להפריע! )לאחר רגע פותח את הדלת, ומציץ פנימה, עטו בידו( קנית, את אומרת? את כל זה? האם  הלמר: 

הבזבזנית הקטנה שוב יצאה לפזר כסף?

מה אפשר ללמוד מן הדו־שיח שלפניך בנוגע למערכת היחסים של הלמר ונורה? הסבר את דבריך, והבא מן המחזה  א. 

דוגמה נוספת למערכת יחסים זו.        )20 נקודות(

תאר את השינוי שחל במערכת היחסים של הלמר ונורה, והסבר מה גרם לשינוי זה.      )15 נקודות( ב. 

אויב העם / הנריק איבסן  .10

ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך.

תאר את סיום המחזה "אויב העם", וכתוב אם הוא אופטימי או פסימי, או שמא יש בו גם אופטימיות וגם פסימיות.  א. 

הסבר והדגם את דבריך. )20 נקודות(

האם לדעתך סיום המחזה הוא מפתיע או צפוי? נמק את דבריך.       )15 נקודות( ב. 

ביקור הגברת הזקנה / פרידריך דירנמט  .11

ענה על שני הסעיפים א-ב שלפניך. 		

בעלילת המחזה "ביקור הגברת הזקנה" הסדר החברתי והסדר המשפחתי מוָפרים.

תאר והסבר כיצד הפרת הסדר החברתי והפרת הסדר המשפחתי באות לידי ביטוי בעלילת המחזה. בסס את דבריך  א. 

על ארבע דוגמאות מן המחזה.      )20 נקודות( 

האם בסיום המחזה חל תיקון, והסדר שב על כנו? נמק את דבריך.      )15 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 7/
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פרק שלישי — שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, השירה העברית במאה ה־20( 
)40 נקודות(

שים לב: בפרק זה )שאלות 18-12( עליך לענות על שתי שאלות: 

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת ביאליק )שאלות 14-12( ועל שאלה אחת מן השירה העברית 

במאה ה־20 )שאלות 18-15(.

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

שירת ימי הביניים, שירת ביאליק

ענה על אחת מן השאלות 14-12.

שירת ימי הביניים

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

ה / רבי שלום שבזי  ַאֲהַבת ֲהַדָסּ
 

ַאֲהַבת ֲהַדָּסה ַעל ְלָבִבי ִנְקְׁשָרה / ַוֲאִני ְּבתֹו ּגֹוָלה ְּפָעַמי צֹוְלִלים.

לּו ֵיׁש ְרׁשּות ִלי ֶאֱעֶלה ֶאְתַחְּבָרה / ּתֹו ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ֲאֶׁשר ֵהם ַנְהְלִלים.

ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית ַּבת ְנִדיִבים ֶאְזְּכָרה / ִלִּבי ְוַרְעיֹוַני ְּבֵחֶׁשק ִנְבָהִלים.

ִּבְנִעים ְזִמירֹות ִמְּנדֹוד ֶאְתעֹוְרָרה / ַוֲאִני ְוַרְעָיִתי ְּבִרָּנה צֹוֲהִלים.

ִּבינּו ֲעַדת ֹקֶדׁש ְּבִׁשיָרה ֻחְּבָרה / ָחָתן ְוַהַּכָּלה ְּבֻחָּפה ִנְכָלִלים.

ֶזה יֹום ְׂשָמחֹות ַלֲאֻיָּמה ָיְקָרה / ִּכי ִהיא ְודֹוָדּה ֵחן ָוֶחֶסד ּגֹוְמִלים.

ַיְחָּדו ֱאֵלי ֻׁשְלָחן ְוכֹוס ּדֹוִדי ְקָרא / ַזֵּמן ְׂשִריֵדינּו ְוָכל ַהִּנְסָּגִלים.

ִמּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאְׂשְמָחה ַוֲאַזְּמָרה / אֹוִציא ְלָכל סֹוִדי ְוָאִׁשיב ׁשֹוֲאִלים.

ֵׁשם טֹוב ְלַמְׂשִּכיִלים ְּבַדַעת ָיְׁשָרה / ִּכי ֵהם ֲעֵלי ִיְצָרם ְּבַוַּדאי ֹמְׁשִלים.

ַּתֲאַות ְלָבָבם ַלֲעׂשֹות טֹוב ָּגְבָרה / ַיֲעלּו ְלַגן ֵעֶדן ְוַחִּיים נֹוֲחִלים.

ַאֲהַבת ְיִחיָדִתי ְלטּוב ֵא-ל ְנָהָרה / ָּברּו ֶׁשהּוא נֹוֵתן ְׂשַכר ָּכל ּפֹוֲעִלים.

ָׁשלֹום ְּכָנָהר ַלֲעָדִתי ִיְנֲהָרה / ָזֵקן ְוַגם ָּבחּור ְוָכל ָהעֹוָלִלים.

מהו הרעיון המרכזי בשיר "אהבת הדסה"? הסבר כיצד שתיים מדרכי העיצוב בשיר זה מסייעות לבטא את הרעיון המרכזי   

בו.

/המשך בעמוד 8/
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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!

פרש את הבית הרביעי בשיר, והסבר את תרומתו להבנת תפיסת העולם של הדובר בשיר. 

בתשובתך ציין גם שניים מן האמצעים האומנותיים בבית זה, והסבר אותם.

/המשך בעמוד 9/
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שירת ביאליק

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

ָ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.   

על פי השיר כולו, תאר את המצב הרגשי של הדובר, והסבר שתיים מדרכי העיצוב שבאמצעותן הוא מבטא את מצבו.

/המשך בעמוד 10/
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השירה העברית במאה ה־20

ענה על אחת מן השאלות 18-15.

אדם מול בוראו

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .15

יְתָך / איתמר יעוז־קסט ֵבי ּבֵ יֹוׁשְ  
 

ֵּביְת ְּבתֹו בית 1 

ָרִציִתי ָלֶׁשֶבת,  

ַא ֵּביְת יֹוֵׁשב ְּבתֹוִכי,  

ְואּוָלם  בית 2 

ֲאִני ַרק ָּכֵעת ִהַּגְעִּתי  

ְלֵעת ִּכי סֹוְגִרים ְּכָבר ֶאת ַהַּׁשַער  

ְּכַמֲעֵׂשה ְלִוִּיים ִּביֵמי־ֶקֶדם  

ְּכֹתם ָקְרַּבן ַהִּמְנָחה,  

ְוָכֵעת  בית 3 

ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע   

ֶמה ָעַלי ְלַבֵּקׁש?  

ִאם ֵּכן, בית 4 

ַמה ִלי ֲאַבֵּקׁש  

ִּבְׁשַעת ֵּבין־ַעְרַּבִים זֹו  

,ְלַבד ִמַּמֲחָׁשבֹות ַעל־אֹודֹוֶתי  

ְּבעֹוד ִצְּל בית 5 

ָּכרּו ַעל ַיד־ְיִמיִני  

ּוְמַטְלֵטל ְּבתֹוִכי ַּבִית: ְּבִלי ִקירֹות, ְּבִלי ַחּלֹונֹות ְוֶדֶלת.  

בבית השלישי בשיר הדובר שואל:  ְוָכֵעת / ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע / ֶמה ָעַלי ְלַבֵּקׁש? א. 

האם יש בשיר מענה על שאלה זו? נמק והדגם את דבריך.          )14 נקודות(  

תאר את הקשר בין האדם לבין בוראו בשיר נוסף שלמדת בנושא אדם מול בוראו.         )6 נקודות( ב.  

/המשך בעמוד 11/
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שירים בצל השֹואה

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

ֹחר אֹו ְלָאן ֶנֶעְלמּו ַהְיָלִדים / אסתר אטינגר ָ ַער ַהׁשּ ַהּיַ

ַהַּיַער ַהָּׁשֹחר הּוא ָיֹרק

ֵעָציו ְזקּוִפים, ְיָׁשִרים ְּכַסְרֵּגִלים

ַחִּפים ֵמְרָבב.

ְלִעִּתים ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹמַע אֹוָתם ְמַרְּנִנים.

ַהַּיַער ַהָּׁשֹחר הּוא ָיֹרק ִמַּבחּוץ

ְוָׁשֹחר ִמִּבְפִנים.

ְמֻרֵּבה ְקָסִמים,

ֵּפרֹות ֲאֻדִּמים, ִּפְטִרּיֹות,

ַאָּגדֹות, ַּגָּמִדים, ְמַכֵּׁשפֹות, ֵפיֹות.

ֶיֶלד ְוַיְלָּדה ּתֹוִעים ְּבתֹוכֹו.

ַהַּיַער ַהָּׁשֹחר ַמְסִּתיר

יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשהּוא ְמַגֶּלה,

ֵהן ֶזה ִטיבֹו ֶׁשל ַיַער,

ְמַכֶּסה ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים

ְוִהיא ְּתִהָּלתֹו —

ֶיֶלד ְוַיְלָּדה ּתֹוִעים ְּבתֹוכֹו.

ְּבָחְלִפי ַעל ָּפָניו, ֵּבין ֵעָציו ַהְּזקּוִפים, ָהָרִמים

ַהַּמְרִעיִׁשים ְּבִנימּוס, ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ְלָאן ֶנֶעְלמּו

ַהְיָלִדים

ְוַהִאם ָהְפכּו עֹוָרם ַחְיתֹו ַיַער?

ּוִמי הּוא ֶזה ֶׁשִהְסַּתֵּתר ֵּבין ָהֲעָנִפים

חֹוֵפר ְמִחָּלה ֵּבינֹות ָׁשָרִׁשים ּוְׁשָרִכים

אֹוֵחז ֵלב ְמַפְרֵּפר, ַמְקִׁשיב

ֶאל ַהּיֹוִרים.

תאר את היער השחור, והסבר את תפקידו בבניית משמעות השיר.          )14 נקודות( א. 

בחר באמצעי אומנותי משיר נוסף שלמדת בנושא "שירים בצל השֹואה ", והסבר את התרומה של האמצעי  ב.	

האומנותי שבחרת לביטוי נושא השֹואה.          )6 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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זוגיות  .17

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

ר ָהִייָת ּפֹה / זלדה ֲאׁשֶ ּכַ

ַּכֲאֶׁשר ָהִייָת ֹּפה

ּוַמָּבְט ַהחּום ֵמֵגן ָעַלי

ּוַמְחְׁשבֹוֵתינּו נֹוְגעֹות 

ֶּפַתע

ָּכָנף ֶאל ָּכָנף.

ַּכֲאֶׁשר ָהִייָת ִעָּמִדי

ְּבתֹו ַהְּדָבִרים ַהחֹוְלִפים

ָהיּו ַהִּקירֹות ְּבֵני־ַּבִית ְקִׁשיִׁשים

ֶׁשִּסְּפרּו ַמֲעִׂשּיֹות ַעִּתיקֹות

ָּבֶעֶרב

ַּכֲאֶׁשר ָׁשִתינּו ֵּתה.

ַעְכָׁשו ַהִּקירֹות ֵאיָנם ַמֲחֶסה

ֵהם ִהְסַּתְּגרּו ִּבְׁשִתיָקָתם

ְוא ַיְׁשִּגיחּו ְּבָנְפִלי

ַעְכָׁשו ַהִּקירֹות ִסיד ָוֶמֶלט

ְיסֹוד ָזר

ֹחֶמר א עֹוֶנה ַּכָּמֶות.

תאר את הניגוד המרכזי בשיר, והסבר את התפקיד של ניגוד זה בבניית המשמעות של השיר.         )14 נקודות( א. 

בחר באמצעי אומנותי משיר נוסף שלמדת בנושא "זוגיות", והסבר את התרומה של האמצעי האומנותי שבחרת  ב. 

לעיצוב הזוגיות המתוארת בשיר.            )6 נקודות(

/המשך בעמוד 13/
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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.  .18

ּ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.

תאר את דמות האב בשיר, והסבר כיצד שניים מן האמצעים האומנותיים בשיר מסייעים לעיצוב דמותו.          א. 

)14 נקודות(

כיצד הנושא "אדם וזהותו" בא לידי ביטוי בשיר נוסף שלמדת בנושא זה? הסבר את דבריך.        )6 נקודות( ב. 


