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על פי תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

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

נקודות  25  —   )25x1(  — סיפורת )מעשה חכמים וסיפור קצר(   — פרק ראשון 

נקודות  35  —   )35x1(  — יצירות מאת עגנון, דרמה וקריאה מונחית    — פרק שני  

שירה )פיוט, שירת ימי הביניים, שירת ביאליק,   — פרק שלישי 

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

נקודות  100  —       סה"כ 

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

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 וסיפור קצר(  )25 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 3-1.

מעשה חכמים

לפניך מעשה החכמים "בתו של רבי עקיבא והנחש". קרא אותו, 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/
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סיפור קצר

כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב   .2

לפניך קטע המתאר את ההזיות של גיבור הסיפור, יעקב )ברונזה(. קרא את הקטע וענה על השאלה שאחריו.  

בערב ובלילה היו מהבהבים כנגד עיניו דמותו של תינוק, ערבה, דגה, אווזים שחוטים, ומארפה   

הדומה לציפור צמאה, ופניו החיוורות, העלובות של רוטשילד, ומיני פרצופים משונים עטו עליו 

מכל צד ומלמלו בלחש־נחש על ההפסד. היה מתהפך מצד לצד, וכחמש פעמים קם ממיטתו לנגן 

בכינור.

בחר בשתיים מן הדמויות הנזכרות בקטע זה ובאחד מן הפריטים )ערבה, דגה, אווזים שחוטים, כינור( הנזכרים בו,   

והסבר כיצד כל אחד מהם מעיד על התהליך שברונזה עובר בסיפור.

סיפור קצר עברי  .3

האם בסיפור העברי הקצר שלמדת, העלילה מסתיימת בפתרון או בחוסר מוצא? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני — יצירות מאת עגנון, דרמה וקריאה מונחית  )35 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 16-4.

יצירות מאת עגנון

ה ִהּלָ ּתְ  .4 

ענה על שני הסעיפים א-ב. 

בנובלה באים לידי ביטוי ביקורת על העולם הישן, אך גם געגועים אליו. א. 

הסבר והדגם קביעה זו. בסס את תשובתך על שלוש דוגמאות מן הנובלה )דוגמה אחת לביקורת ושתי דוגמאות   

לגעגועים(.          )25 נקודות(

האם הביקורת שכתבת עליה בסעיף א יכולה להיות  רלוונטית גם לימינו? הסבר והדגם את דבריך. ב. 

)10 נקודות(    

והיה העקוב למישור  .5

לפניך תיאור התגובה של מנשה חיים כאשר הוא חוזר לעיירה. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו. א.   

וילך ברוב יגונו ויט שכמו לסבול ולא החציף כלפי מעלה והצדיק עליו את הדין ואמר מסתמא   

מה' יצא הדבר, הן גם פרי בטן לא מנע אֹלקים ממנה אשר לא הייתה כזאת כל הימים שהייתה 

שרויה ִעמי בכשרות.

הסבר תגובה זו של מנשה חיים. בסס את דבריך על עלילת הנובלה.          )17 נקודות(  

מדוע לדעתך בסיום הנובלה בחר מנשה חיים לחיות בבית קברות? נמק את דבריך.         )18 נקודות( ב. 

סיפור פשוט  .6

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

בן שבע עשרה היה הירשל כשהתחיל משמש בחנותם של אביו ואמו. הירשל אינו ממולח כאמו   

ואינו זריז כאביו, אבל מעלה אחרת יש בו שעושה כל מה שאבותיו אומרים. 

האם הצייתנות של הירשל, ה"עושה כל מה שאבותיו אומרים", היא אכן מעלה שלו? הסבר את דבריך ובסס אותם  א. 

על שתי דוגמאות מן הרומאן )בתשובתך אל תכתוב על סיום הרומאן(.         )22 נקודות(

האם לדעתך בסיום הרומאן הירשל מתחרט על הצייתנות שלו? הסבר והדגם את דבריך. ב. 

)13 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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דרמה

ילדי הצל / בן־ציון תומר  .7

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

לפניך דברים שיורם אומר לנורית. קרא אותם, וענה על השאלה שאחריו. א. 

]...[ יום אחד, הייתי ילד, היה יום־שמש, ראיתי את ִצלי. ענק, ארוך, שחור, מאחורי. הסתובבתי   

וגם הוא הסתובב. חרב עץ הייתה בידי. התחלתי להכות בו. החרב נשברה. הצל נשאר... 

הסבר את דברי יורם בקטע זה, ותאר כיצד הצל מלווה אותו במהלך חייו.         )15 נקודות(  

הסבר והדגם כיצד מוטיב הצל מאפיין את דמותו של זיגמונט.         )20 נקודות( ב. 

אנטיגונה / סופוקלס  .8

ענה על שני הסעיפים א-ב.

ההיבריס של הגיבורים הוא גורם מרכזי המניע את עלילת הטרגדיה.  

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

הדגם את דבריך.         )20 נקודות(

האם בסיום הטרגדיה הגיבור או הגיבורה מתפכחים מן ההיבריס? נמק את דבריך.         )15 נקודות( ב. 

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

לפניך קטע מדיאלוג בין קרוגסטאד לבין לינדה. קרא אותו, וענה על שני הסעיפים א-ב 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.  

מדוע לינדה מבקשת מקרוגסטאד שלא ידרוש את המכתב בחזרה? בסס את תשובתך על עלילת המחזה.  א. 

)18 נקודות(

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

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

)17 נקודות(

אויב העם / הנריק איבסן  .10

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  .11

הביקור של הגברת הזקנה חושף את פרצופה האמיתי של החברה בגילן. א.  	

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך כתוב על שלוש מן הדמויות במחזה.         )26 נקודות(

האם לדעתך מה שהתרחש בחברה בגילן יכול להתרחש גם בחברה בישראל היום? הסבר והדגם את דבריך על פי  ב. 

עלילת המחזה.         )9 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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קריאה מונחית

מישהו לרוץ אתו / דויד גרוסמן  .12

המסע הפיזי של אסף בחיפוש אחר תמר הוא גם מסע נפשי של גילוי עצמי והתבגרות.

הסבר והדגם קביעה זו על פי עלילת הרומאן "מישהו לרוץ אתו".

יש ילדים זיג זג / דויד גרוסמן  .13

מוטיב התחפושת ומוטיב הבית והמשפחה הם מוטיבים מרכזיים ברומאן "יש ילדים זיג זג".

תאר את הופעתם ברומאן, והסבר את תרומתם להבנת התהליך שעבר נונו.

בואי הרוח / חיים סבתו  .14

מה הם שלושת הפיקדונות שפרקש מפקיד בידי המספר?

הסבר מה אפשר ללמוד מן הפיקדונות האלה על דמותו של פרקש ועל הקשר בינו ובין המספר. 

הדגם את דבריך.

אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי  .15

לפניך קטע מן הרומאן "אל תיגע בזמיר", קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.

אטיקוס קם וניגש אל מעקה הגזוזטרה ]...[   

"ראשית כול, " אמר, "יש שיטה פשוטה שאם תלמדי אותה, סקאוט, תסתדרי הרבה יותר טוב עם אנשים מכל מיני 

סוגים. אי־אפשר להבין מישהו באמת בלי לראות את המצב מנקודת המבט שלו — "

"מה?"

" — בלי להיכנס לעורו ולהתהלך בנעליו".

מהי העמדה המוסרית המשתמעת מדברים אלה של אטיקוס? הבא מן הרומאן שתי דוגמאות נוספות המשקפות עמדה   

זו, והסבר אותן.

רודף העפיפונים / חאלד חוסייני  .16

בתחילת הרומאן אמיר אומר: טועים אלה שאומרים על העבר, שאפשר לקבור אותו — כי העבר חוצב את דרכו החוצה   

בציפורניו.

הסבר והדגם כיצד העבר "חוצב את דרכו החוצה" בעלילת הרומאן.

/המשך בעמוד 8/
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פרק שלישי — שירה )פיוט, שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, השירה העברית במאה ה־20(  
)40 נקודות(

שים לב: מפרק זה )שאלות 27-17(, עליך לענות על שתי שאלות: 

על שאלה אחת מן הפיוט או משירת ימי הביניים או משירת ביאליק )שאלות 20-17(, ועל שאלה אחת מן השירה העברית 

במאה ה־20 )שאלות 27-21(.

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

פיוט, שירת ימי הביניים ושירת ביאליק

ענה על אחת מן השאלות 20-17.

פיוט

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

ֵ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 שלוש דוגמאות מן הפיוט.

/המשך בעמוד 9/
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שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .18

ֵ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.         )6 נקודות( א. 

בחר מן השיר בשני אמצעים אומנותיים נוספים המסייעים לבטא את האמונה של הדובר באל.           )14 נקודות( ב. 

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

ֶ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.

תמונת השקיעה המתוארת בשיר יוצרת קשר בין הטבע ובין חיי האדם ומותו.    

הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד 10/
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שירת ביאליק

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

ָים ַהְּדָמָמה ּפֹוֵלט סֹודֹות, בית 1 

ְוָכל־ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ׁשֹוֵתק;  

ּוֵמַאֲחֵרי ָהֵרַחִים  

ְׁשאֹון ַהַּנַחל ֵאינֹו פֹוֵסק.  

 

ְׁשחֹור ַהַּלְיָלה הֹוֵל ּכֹוֵבׁש, בית 2 

ַמְרִּכיב ֵצל ַעל־ֵצל ְוכֹוֵפל;  

ּדּוָמם ֶאל־ָים ַהַּמֲחַׁשִּכים  

ּכֹוָכב ַאַחר ּכֹוָכב נֹוֵפל.  

 

ּוְבִהְׁשַּתֵּתק ָּכל־ָהעֹוָלם, בית 3 

ַאְרִּגיׁש: ִלִּבי ֵער ּוְמַדֵּבר;  

ַאְרִּגיׁש: ַמְעָין ָטהֹור ֶאָחד  

הֹוֶמה ַאט ָׁשם ּוִמְתַּגֵּבר.  

 

ָמָמה ּפֹוֵלט סֹודֹות / חיים נחמן ביאליק ָים ַהּדְ

אֹוֵמר ִלִּבי ִלי ַבֲחָׁשאי: בית 4 

"ְּבִני! ֲחלֹומֹוֶתי ָבאּו;  

ָנַפל ּכֹוָכב ֵמָרִקיַע —  

ַהֲאִמיָנה — א ֶׁשְּל הּוא.  

 

עֹוד ֶׁשְּל ָקבּוַע ֵאיָתן בית 5 

ּוְבִמְׁשַּבְצּתֹו ִיְזַרח ָׁשָּמה;  

ָׂשא ֵעיֶני — ִהֵּנה ָׁשם הּוא  

קֹוֵרץ, רֹוֵמז ְל ֶנָחָמה."  

 

ּוְבִהְׁשַּתֵּתק ָּכל־ָהעֹוָלם בית 6 

ֵאֵׁשב ַאִּביט ֶאל־ּכֹוָכִבי;  

ִלי ֵאין עֹוָלם ֶאָּלא ֶאָחד —  

הּוא ָהעֹוָלם ֶׁשִּבְלָבִבי.  

תאר את מוטיב הכוכב בשיר, והסבר את תרומתו לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 11/
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השירה העברית במאה ה־20

ענה על אחת מן השאלות 27-21.

אדם מול בוראו  .21

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

ָך / טניה הדר ְנסֹוָגה ֶאל ַחְצרֹות ָקְדֶשׁ
 

 — ְנסֹוָגה ֶאל ַחְצרֹות ָקְדֶׁש

ְוֵהיָכן אֹוָתן ֲחֵצרֹות ְׁשקּופֹות מּוָארֹות 

 ,ֶׁשל ַאֲהָבְת

ְּבתֹו ֶהָעָׁשן, ִזהּום ָהֲאִויר, ַרַעׁש 

ָהֶאְקָרִנים ַהִּבְלִּתי ּפֹוֵסק 

ַהֲחָס ֶׁשֵאינֹו ִמְתַמֵּלא ְלעֹוָלם — 

ַהָּיֹרק ַהְמֻרָּקם ְּבלּוַח ָחתּום ֶׁשל ָׁשַמִים 

ֶהָעִלים ַהּנֹוְׁשִרים ְּבָצֹהב ַמַּתְכִּתי ָחלּוד 

ַעל ִמְסֶּגֶרת ַהַחּלֹון (ָסֵפק ָזָהב, ָסֵפק ַטָּבק), 

ִמְתַּדְּפִקים ְּבֻחְצָּפה ַאֲחרֹוָנה, 

ְּבִעְּקׁשּות ִּבְלִּתי מּוֶבֶנת

בשיר זה מוצגים שני עולמות מנוגדים. א. 

תאר כל אחד מעולמות אלה, והסבר אם בעיני הדוברת אפשר לשלב ביניהם.         )12 נקודות(

תאר את הקשר בין האדם ובין בוראו בשיר נוסף שלמדת בנושא זה.         )8 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 12/
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שירים בצל השֹואה  .22

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

ְ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.  

על פי הבית המסיים את השיר, הסבר את העמדה של המשורר כלפי גרמניה.         )12 נקודות( א. 

בחר בשיר נוסף שלמדת בנושא זה, והסבר כיצד נושא השואה בא לידי ביטוי בשיר שבחרת.         )8 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 13/
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זוגיות ואהבה

יֵרי ַאֲהָב"ה" מאת לאה גולדברג. קרא אותו, לפניך שיר ב )המתחיל במילים: "נפרדנו כך"( מתוך מחזור השירים: "ׁשִ  .23 

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.

כיצד משקפים תיאורי הסביבה והטבע בשיר את הרגשות של הדוברת ואת התהליך הנפשי שעברה?  א. 

הסבר את דבריך, ובסס אותם על שתי דוגמאות מן השיר.         )12 נקודות(

אילו רגשות באים לידי ביטוי בשיר נוסף שלמדת בנושא זה? הסבר והדגם את דבריך. ב. 

בתשובתך כתוב גם על אמצעי אומנותי אחד המסייע לעצב רגשות אלה.         )8 נקודות(

/המשך בעמוד 14/
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אדם וזהותו

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .24

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.  א. 

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

)12 נקודות(

בחר בשיר נוסף שלמדת בנושא זה, והסבר כיצד אחד מן האמצעים האומנותיים בשיר מסייע לעיצוב הזהות  ב. 

/המשך בעמוד 15/של האדם.         )8 נקודות(
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במשפחה

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .25

ִ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 16/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .26

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.  

הקשרים בין הדורות מתאפיינים לעתים בִקרבה ובהמשכיות ולעתים בריחוק, במרד ובניתוק.

איזה קשר מתואר בשיר זה? הסבר והדגם שתיים מדרכי העיצוב המסייעות לבטא קשר זה.

/המשך בעמוד 17/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .27

ִ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 18/ 
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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.

 


