מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תשע"ח2018 ,
009184

ספרות עברית וכללית
לעולים חדשים
לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — סיפורת (מעשה חכמים ,סיפור קצר),
— ( 60 — )30x2נקודות
		
		 דרמה ומונודרמה
— שירה (פיוט ,שירת ימי הביניים,
פרק שני
— ( 40 — )20x2נקודות
		 השירה העברית במאה ה־		 )20
סה"כ —  100נקודות
		

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

				

( )1רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.
( )2מילון עברי-לועזי  /לועזי-עברי ,לפי בחירת התלמיד.

ד .הוראות מיוחדות:
		

( )1חובה לצרף למחברת הבחינה את הרשימה המודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.
( )2אין לחזור ולהדגים בתשובות שונות על פי אותה יצירה.

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "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 ומונודרמה
( 60נקודות)
ענה על שתיים מן השאלות ( 11-1לכל שאלה —  30נקודות).

מעשה חכמים
.1

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

בתו של רבי עקיבא והנחש
ְל ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ָהיְ ָתה ַבּת.
ָא ְמרוּ לוֹ ַהכַּ ְל ִדיִּ ים 1:אוֹתוֹ ַהיּוֹם ֶשׁנִ כְ נֶ ֶסת ְל ֵבית ַה ֻח ָפּה,
אוֹתהּ נָ ָחש ,וְ ִהיא ֵמ ָתה.
ַמכִּ ישׁ ָ
דּוֹאג ַעל ַה ָדּ ָבר ַה ְר ֵבּה.
ָהיָ ה ֵ
אוֹתהּ ַבּ ֶסּ ֶדק,
אוֹתוֹ ַהיּוֹם ,נָ ְט ָלה ַה ַמּכְ ֵבּנָ ה 2,נָ ֲע ָצה ָ
]שׁנִּ נְ ֲע ָצה[ ְבּ ֵעינוֹ ֶשׁל נָ ָחשׁ.
ָק ָרה ֶשׁיָּ ְש ָבה ֶ
אוֹתהּ ,נִ ְס ָרך ָוּבא ַהנָּ ָחש ַא ֲח ֶר ָיה.
ַבּבּ ֶֹקר ,כְּ ֶשׁנָּ ְט ָלה ָ
ָא ַמר ָלהּ ָא ִב ָיהֶ :מה ָע ִשית?
עוֹלם ִבּ ְס ֻע ָדּה,
רוּדים כָּ ל ָה ָ
ָא ְמ ָרה לוָֹ :בּ ֶע ֶרב ָבּא ָענִ יָ ,ק ָרא ַבּ ֶפּ ַתח ,וְ ָהיוּ ְט ִ
שׁוֹמ ַע לוֹ.
וְ ֵאין ֵ
ַק ְמ ִתּי ,נָ ַט ְל ִתּי ֶאת ְמנָ ִתי ֶשׁנְּ ַת ֶתּם ִלי ,וּנְ ַת ִתּ ָיה לוֹ.
ָא ַמר ָלהִּ :מ ְצוָ ה ָע ִשׂית.
יָ ָצא ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא וְ ָד ַרשְׁ :
”וּצ ָד ָקה ַתּ ִצּיל ִמ ָמּוֶ ת” )משלי י ,ב(.
וְ א ִמ ִמּ ָיתה ְמ ֻשׁנָּ הֶ ,א ָלּא ִמ ִמּ ָיתה ַע ְצ ָמהּ.
1
2

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

הנחש ,הקיר והסדק בקיר הם סמלים במעשה החכמים שלפניך.
בחר בשניים מן הסמלים האלה ,הסבר מה כל אחד מהם מסמל ,ומהי תרומתו להבנת המסר של מעשה חכמים זה.
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שים לב :אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.

סיפור קצר
.2

כינורו של רוטשילד  /אנטון צ'כוב
לקראת סיום הסיפור חל ביעקב (ברונזה) שינוי ,ובמקום לעסוק בעריכת חשבונות כספיים כל העת ,הוא עוסק בעריכת
חשבון נפש.
הסבר והדגם קביעה זו.

.3

יגון  /אנטון צ'כוב
לפניך קטע מתוך הסיפור "יגון" ,ובו תיאור של יונה העגלון הנמצא בעיר.
קרא קטע זה ,וענה על השאלה שאחריו.
עיניו של יונה ,חרדות ומלומדות בייסורים ,מתרוצצות על פני ההמונים המשוטטים משני צידי הרחוב :האין בין כל
אלפי האנשים האלה אפילו אחד שיקשיב לו?
מהי התשובה שיש בסיפור על השאלה שבקטע זה? הסבר את דבריך ,והדגם אותם בעזרת שלוש דוגמאות מן הסיפור.

.4

כינורו של רוטשילד  /אנטון צ'כוב; או יגון  /אנטון צ'כוב; או סיפור קצר אחר
תאר את הסביבה (המקום ,הנוף) בסיפור קצר שלמדת ("כינורו של רוטשילד" או "יגון" או סיפור קצר אחר) ,והסבר
את תרומתה לאפיון הדמות המרכזית בסיפור.

דרמה
.5

בעלת הארמון  /לאה גולדברג; או ביקור הגברת הזקנה  /פרידריך דירנמט
תאר דמות משנה מן המחזה שלמדת ("בעלת הארמון" או "ביקור הגברת הזקנה") ,הצג את היחסים בינה ובין הדמות
הראשית ,והסבר את התפקיד של דמות המשנה במחזה.

.6

ילדי הצל  /בן־ציון תומר
ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

הבא מן המחזה שתי דוגמאות של מוטיב העץ ,והסבר את תרומתן לבניית משמעות העלילה ו/או לעיצוב
הדמויות.

ב.

( 18נקודות)

בחר מן המחזה במוטיב נוסף ,והסבר את תרומתו לבניית משמעות העלילה ו/או לעיצוב הדמויות.
( 12נקודות)

.7

אנטיגונה  /סופוקלס
"היבריס" (גאוות יתר) הוא אחד הגורמים לסופם המר של הגיבורים הטרגיים.
ִ
הסבר והדגם קביעה זו על פי החיים וההתנהגות של הגיבור הטרגי או הגיבורה הטרגית ב"אנטיגונה".
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בית בובות  /הנריק איבסן
לפניך קטע מתוך דיאלוג בין נורה לבין כריסטינה לינדה .קרא אותו ,וענה על השאלה שאחריו.
נורה ]...[ :גם לי יש משהו להתגאות בו.
לינדה :אין לי שום ספק .אבל למה את מתכוונת?
נורה :דברי בשקט .שטורוולד לא ישמע! בעד שום הון שבעולם אסור לך — אסור לאף אחד — לגלות את זה,
אף אחד מלבדך.
מה אפשר ללמוד מדיאלוג זה על היחסים בין נורה לבין טורוולד הלמר?
הסבר את דבריך ,והבא מן המחזה שלוש דוגמאות המשקפות את היחסים ביניהם.

.9

אויב העם  /הנריק איבסן
ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

		

תאר את המאבק של ד"ר שטוקמן.
בתשובתך כתוב גם על תוצאות המאבק שלו.

ב.

( 20נקודות)

הסבר מה הם הערכים המניעים את ד"ר שטוקמן במאבק זה.

( 10נקודות)

מונודרמה
 .10לרקוד עם אבא  /איציק ויינגרטן
לפניך קטע ובו דברים שאומר האב לבנו.
קרא את הקטע ,וענה על השאלה שאחריו.
להירקד .לפעמים הם נמצאים בגוף הרבה זמן ,ובסוף הם נרקדים מעצמם [ ]...ריקוד
ָ
[ ]...יש ריקודים שחייבים
והּפ ָסל רק משחרר אותם .או שירים שמישהו
שצריך להירקד ,לא הולך לאיבוד [ ]...כמו פסלים שנמצאים בסלע ַ
ַער ,שיעופו מהכלוב.
בא ופותח להם ׁש ַ
ּ ָפ ֵרש דברים אלה ,והסבר כיצד הם מייצגים את דמות האב ,את דמות הבן ואת היחסים ביניהם.
 .11אחת זקנה  /נאוה סמל
בתחילת דבריה לילדי הכיתה חנה אומרת" :בית זה משהו שאתה בוחר".
בהמשך דבריה חנה אומרת" :אף פעם לא הייתה לי אפשרות לבחור".
בסיום דבריה היא אומרת" :פחדתי לבחור ואתם נתתם לי את האומץ".
שלוש אמירות אלה של חנה מבטאות את התהליך שהיא עברה.
הסבר מהו התהליך שעברה חנה ,והדגם את דבריך מן המונודרמה.
/המשך בעמוד /5
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פרק שני — שירה (פיוט ,שירת ימי הביניים ,השירה העברית במאה ה־)20
( 40נקודות)
ענה על שתיים מן השאלות ( 18-12לכל שאלה —  20נקודות).

פיוט
 .12קרא את הפיוט שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֵאל נוֹ ָרא ֲעלִ ילָ ה  /ר’ משה אבן עזרא
נוֹרא ֲע ִל ָילה.
ֵאל ָ
ַה ְמ ִציא ָלנוּ ְמ ִח ָילהְ .בּ ָשׁ ַעת ַהנְּ ִע ָילה:
מחרוזת 1

נוֹשׂ ִאים.
רוּאיםְ .לַ עיִ ן ְ
ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ְק ִ
וּמ ַס ְלּ ִדים ְבּ ִח ָילהְ .בּ ָשׁ ַעת ַהנְּ ִע ָילה:
ְ

מחרוזת 5

זְ כֹר ִצ ְד ַקת ֲא ִב ֶיהם .וְ ַח ֵדּשׁ ֶאת יְ ֵמ ֶיהם.
כְּ ֶק ֶדם ְוּת ִח ָלּהְ .בּ ָשׁ ַעת ַהנְּ ִע ָילה:

מחרוזת 2

שׁוֹפכִ ים ְל נַ ְפ ָשׁםְ .מ ֵחה ִפ ְשׁ ָעם וְ כַ ְח ַשׁם.
ְ
וְ ַה ְמ ִצ ֵיאם ְמ ִח ָילהְ .בּ ָשׁ ַעת ַהנְּ ִע ָילה:

מחרוזת 6

ְק ָרא נָ א ְשׁנַ ת ָרצוֹן .וְ ָה ֵשׁב ְשׁ ֵא ִרית ַהצֹּאן.
ְל ָא ֳה ִל ָיבה וְ ָא ֳה ָלהְ .בּ ָשׁ ַעת ַהנְּ ִע ָילה:

מחרוזת 3

ֱהיֶ ה ָל ֶהם ְל ִס ְת ָרה .וְ ַח ְלּ ֵצם ִמ ְמּ ֵא ָרה.
וְ ָח ְת ֵמם ְלהוֹד ְוּלגִ ָילהְ .בּ ָשׁ ַעת ַהנְּ ִע ָילה:

מחרוזת 7

ִתּזְ כּוּ ְל ָשׁנִ ים ַרבּוֹתַ .ה ָבּנִ ים וְ ָה ָאבוֹת.
ְבּ ִד ָיצה ְוּב ָצ ֳה ָלהְ .בּ ָשׁ ַעת ַהנְּ ִע ָילה:

מחרוזת 4

לוֹחם.
לוֹחץ וְ ֵ
אוֹתם וְ ַר ֵחם .וְ כָ ל ֵ
חוֹן ָ
ֲע ֵשׂה ָבּ ֶהם ְפּ ִל ָילהְ .בּ ָשׁ ַעת ַהנְּ ִע ָילה:

מחרוזת 8

ִמיכָ ֵאל ַשׂר יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ .א ִליָּ הוּ וְ גַ ְב ִר ֵיאל.
ַבּ ְשּׂרוּ נָ א ַהגְּ ֻא ָלּהְ .בּ ָשׁ ַעת ַהנְּ ִע ָילה:

שתי המחרוזות המסיימות את הפיוט הן תוספת מאוחרת לפיוט.
ּ ָפרש את שתי המחרוזות האלה ,והסבר כיצד אפשר ללמוד שהמחרוזות האלה הן תוספת מאוחרת לפיוט.
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שירת ימי הביניים
 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יְ ַד ְע ַּתנִ י ְ ּב ֶט ֶרם ִּת ְצ ֵּרנִ י  /ר' יהודה הלוי
1
2
3
4
5

רוּחִ בי — ִתּ ְצּ ֵרנִ י.
יְ ַד ְע ַתּנִ י ְבּ ֶט ֶרם ִתּ ְצּ ֵרנִ י / ,וְ כָ ל עוֹד ֲ
ֲהיֶ שׁ ִלי ַמ ֲע ָמדִ ,אם ֶתּ ְה ְדּ ֵפנִ י / ,וְ ִאם ִלי ַמ ֲה ָלִ ,אם ַתּ ְע ְצ ֵרנִ י?
וּמה אוּכַ ל ֲעשֹׂה ַעד ַתּ ְעזְ ֵרנִ י?
וּמ ְח ָשׁ ִבי ְביָ ְדָ / !
וּמה א ַֹמר? — ַ
ָ
ְדּ ַר ְשׁ ִתּיְ בּ ֵעת ָרצוֹן — ֲענֵ נִ י  /וְ כַ ִצּנָּ ה ְרצוֹנְ ַ ת ְע ְט ֵרנִ י,
עוֹר ֵרנִ י!
ימנִ י ְל ַשׁ ֵחר ֶאת ְד ִב ְיר / וְ ֶאת ִשׁ ְמְ ל ָב ֵרֲ 
ֲה ִק ֵ

ּ ָפרש את הבית הרביעי בשיר ,והסבר את הקשר שלו לשיר כולו.
 .14קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ְר ֵאה ֶׁש ֶמ ׁש  /ר' שלמה אבן־גבירול
תוֹלע ְל ִמכְ ֶסה,
ְר ֵאה ֶשׁ ֶמשׁ ְל ֵעת ֶע ֶרב ֲא ֻד ָמּה  /כְּ ִאלּוּ ָל ְב ָשׁה ָ
רוּח יָ ם ְבּ ַא ְרגָּ ָמן ְתּכַ ֶסּה,
ְתּ ַפ ֵשּׁט ַפּ ֲא ֵתי ָצפוֹן וְ יָ ִמין  /וְ ַ
אוֹתהּ ֲע ֻר ָמּה ְ /בּ ֵצל ַה ַלּיְ ָלה ָתּ ִלין וְ ֶת ְח ֶסה,
וְ ֶא ֶרץ — ָעזְ ָבה ָ
קוּת ֵיאל ְמכֻ ֶסּה.
וְ ַה ַשּׁ ַחק ֲאזַ י ָק ַדר ,כְּ ִאלּוּ ְ /בּ ַשׂק ַעל מוֹת יְ ִ
בחר מן השיר בשני אמצעים אומנותיים ,והסבר כיצד הם מעצבים את כאבו של הדובר על מות יקותיאל.
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השירה העברית במאה ה־20
ארץ־ישראל וירושלים
 .15קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ָ ּגל ּות  /בלפור חקק
קוּפים
בית ָ 1ס ִבי ָהיוּ לוֹ ִבּגְ ֵדי כְּ ֻהנָּ ה ְשׁ ִ
וְ ָר ְק ָמה לוֹ ִאמּוֹ ְבּ ַדשׁ ַהכֻּ תֹּנֶ ת
ַה ְתּכֻ ָלּה ַפ ֵסּי זָ ָהב יָ ִפים.
וְ ָח ְק ָקה לוֹ ֶאת ְשׁמוֹ ְבּעֹנֶ ג
אוֹתיּוֹת ֶשׁל כֶּ ֶסף ,אוֹר ְמזֻ ָקּק.
ְבּ ִ
מוֹרד ֶבּן ְר ָפ ֵאל ַח ָקּק.
ַס ָבּא ֶשׁ ִלּיָ .

בית ַ 3ס ָבּא ֶשׁ ִלּי ֶמ ֶלָ עצוּב.
נוֹלד ְבּ ִבגְ ֵדּי ֶמ ִשׁי וְ ִר ְק ָמה ִבּגְ ֵדּי ֲחמוּדוֹת.
ַ
וְ כַ ֲא ֶשׁר גָּ ָלה ֶאל ֶא ֶרץ
נִ ְשׁ ֲחתוּ ְבּגָ ָדיו ,נִ ְשׁ ַחת הוֹדוֹ.
ַרק ְבּמוֹתוֹ ִה ְל ִבּישׁוּהוּ ַתּכְ ִרי כַּ ֲע ֶט ֶרת
ַט ִלּית ֶשׁ ִקּ ֵבּל ֵמ ָא ִביו ַט ִלּית יְ ֻר ָשּׁה
אוֹתיּוֹת ֶשׁל ְק ֻד ָשּׁה.
קוּקה ְתּכֵ ֶלת ִ
ֲח ָ

בית  2וְ ָע ָלה ָס ִבי כְּ ַא ְב ָר ָהם ֵמאוּר
אוֹתהּ ֶא ֶרץ ַעל ִפּי אוֹתוֹ ִדּבּוּר.
ֵמ ָ
וּלא ֶֹרַ ה ַטּ ִלּית ִדּ ִמּ ִיתי ִל ְראוֹת
בית ְ 4
ַפּ ֵסּי זָ ָהב יָ ִפים .אוֹר ְמזֻ ָקּק.
מוֹל ֶדת.
אוֹתהּ ַא ְד ַמת ֶ
ָעה ָע ָלה ֶאל ָ
מוֹרד ֶבּן ְר ָפ ֵאל ַח ָקּק.
ַס ָבּא ֶשׁ ִלּיָ .
וְ א ָהיְ ָתה
לוֹ עוֹד ַהכֻּ תֹּנֶ ת ַהנֶּ ְח ֶמ ֶדת.
וְ ָא ְב ָדה לוֹ ְשׂ ָר ָרתוֹ
וְ ָא ַבל נֹגַּ הּ ָפּנָ יו
וְ נִ ְשׁ ַחת ַהכֶּ ֶסף
וְ נִ ְשׁ ַחט ַהזָ ָּהב.
רוֹתיו
אוֹצ ָ
ַוּב ְשּׁוָ ִקים ָרכַ ל ָס ִבי ָמכַ ר ֶאת ְ
ְבּגָ ִדים ָבּ ִליםַ ,מ ְרכּ ֶֹלת ַאכְ זָ ב
ְלשׁוֹנוֹ כְּ ֵב ָדה ,נָ ִביא נֶ ֱעזָ ב.
תאר את הופעותיו של מוטיב הכסף והזהב בשיר ,והסבר כיצד מוטיב זה מייצג את השינוי שחל במצב של הסב לאחר
שעלה לארץ.
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שירים בצל השוֹ אה
 .16קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
טְ ַר ְקטוֹ ִרים  /רוני סומק
בית 1

טוֹרים
דּוֹקטוֹר ֶמנְ גֵּ ֶלה מוֹכְ ִרים ְט ַר ְק ִ
ַה ָבּנִ ים ֶשׁל ְ
טוּטגַּ ְרט.
ַבּ ֶדּ ֶרֶ שׁ ֵבּין ִמינְ כֶ ן ִל ְשׁ ְ
אוֹתם יַ ֲחרֹשׁ ֶאת ָה ֲא ָד ָמה,
ִמי ֶשׁיִּ ְקנֶ ה ָ
יַ ְשׁ ֶקה ֵעץ,
יִ ְצ ַבּע ְבּ ָאדֹם ֶאת ַר ֲע ֵפי ַה ַבּיִ ת
ְוּב ֶפ ְס ִט ַיבל ַה ִבּ ָירה יִ ְר ֶאה ֵאיִ תּזְ מ ֶֹרת ַה ִמּ ְס ָבּ ָאה
ֻמ ֶצּ ֶבת ַעל ָה ְר ָח ָבה כְּ ַחיָּ ֵלי ְבּ ִדיל ְבּ ַחלּוֹן ַר ֲאוָ ה.

בית 2

לוֹרית
יוֹד ִעים ְל ָס ֵרק ְבּ ִ
טוֹריָ ה ְ
ִבּ ְמכוֹן ַהיּ ִֹפי ֶשׁל ַה ִה ְיס ְ
ֲא ִפלּוּ ִבּ ְשׂ ָע ָרהּ ֶשׁל
ִמ ְפ ֶל ֶצת.

פרש את שתי השורות המסיימות את בית  ,1והסבר את תפקידן בבניית משמעות השיר.
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זוגיות
 .17לפניך שיר ב (המתחיל במילים" :נפרדנו כך") מתוך מחזור השירים "שירי אהב"ה" מאת לאה גולדברג .קרא אותו ,וענה
על השאלה שאחריו.
ב
נִ ְפ ַר ְדנוּ כָּ ֵ .ה ֵיטבֵ ,ה ֵיטב ָח ָרה ִלי.
חוֹמה.
ָה ֲע ָר ֶפל ֵבּינֵ ינוּ כְּ ָ
נוֹת ָרה ִלי
זֹאת ַה ִטּ ָפּה ֶשׁ ַעל יָ ִדי ְ
ִט ַפּת ַסגְ ִריר וַ ַדּאי ִהיא ,א ִדּ ְמ ָעה.
ַלדּוֹר ַהזֶּ ה ַה ֶבּכִ י הוּא כְּ ִל ָמּה,
גּוֹס ֶסת.
הוּא א יִ ְבכֶּ ה ַעל ַא ֲה ָבה ֶ
ְבּיוֹם ַה ִדּין ְוּב ֵלילוֹת ַה ֶח ֶסד
יוֹריד ִדּ ְמ ָעה.
ָא ִדישׁ וְ גֵ א הוּא א ִ
נִ ְפ ַר ְדנוּ כָּ ָ .ה ְרחוֹב ָה ָמהָ ,ה ָמה.
וּמנֶּ גֶ ד
ְדּ ָח ַפנִ י ֵאיזֶ ה ֵה ֶלִ ,
ינוּמה.
ָה ֲע ָר ֶפל ָתּלוּי כְּ ִה ָ
ֵמ ַאיִ ן ְבּ ִל ִבּי ֶח ְדוָ ה חוֹגֶ גֶ ת?
אוּליְ ,בּכָ ל זֹאת ,זוֹ ָהיְ ָתה ִדּ ְמ ָעה.
ַ
תאר את התהליך הרגשי שהדוברת עוברת בשיר ,והסבר את התרומה של אחד מן האמצעים האומנותיים בשיר לעיצוב
תהליך זה.
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אדם וזהותו
 .18קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
אשוֹ נִ ִ ּיים  /ארז ביטון
דִּ ְב ֵרי ֶר ַקע ִר ׁ
בית 1

ִא ִמּי ִא ִמּי
יחים ַהיְ ֻר ִקּים ְבּיָ רֹק ַא ֵחר.
ִמכְּ ַפר ַה ִשּׂ ִ
ִמ ַקּן ַה ִצּ ֳפּ ִרים ַה ַמּ ֲח ִליבוֹת ָח ָלב ָמתוֹק ִמכָּ ל ָמתוֹק,
ֵמ ֶע ֶרשׂ זְ ִמ ִירי ֶא ֶלף ַליְ ָלה וְ עוֹד ַליְ ָלה.

בית 2

ִא ִמּי ִא ִמּי
ֶשׁ ִה ְר ִח ָיקה ָרעוֹת
ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹת ְצ ֵרדוֹת
ְבּ ַה ְל ָקאוֹת ָחזֶ ה
ְוּב ֵשׁם כָּ ל ָה ִא ָמּהוֹת.

בית 3

ָא ִבי ָא ִבי
עוֹלמוֹת
ֲא ֶשׁר ָע ַסק ְבּ ָ
ֲא ֶשׁר ִק ֵדּשׁ ַשׁ ָבּתוֹת ְבּ ָע ָראק נָ ִקי
ֲא ֶשׁר ָהיָ ה ָבּ ִקי ֵמ ֵאין כָּ מוֹהוּ
ְבּ ִה ְלכוֹת ֵבּית כְּ נֶ ֶסת.

בית 4

ֲאנִ י ֲאנִ י
ֶשׁ ִה ְר ַח ְק ִתּי ַע ְצ ִמי
ַה ְר ֵחק ֶאל תּוִֹ ל ִבּי
ֶשׁכְּ ֶשׁ ַהכֹּל ָהיוּ יְ ֵשׁנִ ים
ָהיִ ִיתי ְמ ַשׁנֵּ ן
ַה ְר ֵחק ֶאל תּוִֹ ל ִבּי
ִמסּוֹת ְק ַטנּוֹת ֶשׁל ַבּ
יהוּדית
ִבּ ִ
רוֹק ִאית.
ָמ ָ

"מ ּסוֹ ת ְק ָטנּוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּב ְך" קשורות לעולמו של הדובר בשיר? הסבר והדגם את דבריך.
כיצד ִ

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

