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  ף"התש, הממלכתייםארצי לבתי הספר ך ה"התנחידון 

  לשנים למדינת ישרא 72

  :וראות למתמודדיםה

  תוכל לצבור . נקודה אחת –הניקוד לכל שאלה . שאלות 50בשלב זה של החידון
  .בשלבי החידון הפומבי ךנקודות שתיזקפנה לזכות 50בו עד 

 ביותראת התשובות הנכונות במעגל  ףהק. ברירה-שאלות רבות 30 - 'בחלק א.  

 על השאלות בקצרה נהע. שאלות פתוחות 20 -  'בחלק ב. 
 10 בחלק זה ישמש אך ורק  ורהניקוד שתצב; ")שובר שוויון(" שאלות מילואים

  .אם תידרש, להכרעה

  .)דקות 75(שעה ורבע  – זמן הבחינה

  :חומר הלימוד לחידון

  :תורה
  

 הספר כל :בראשית
  ד"ל-א"ל ,ד"כ ,כ-א פרקים :שמות
 ד"כ-ג"כ ,ט"י פרקים :ויקרא
  ב"ל ,ז"כ ,ה"כ-כ ,ז"י-י פרקים :במדבר
  ד"ל-ל ,ח"י-ז"י ,ד"י-ב"י פרקים :דברים

  
  :נביאים ראשונים

  
  ד"כ-ב"כ ,כ, ד"י ,א"י-א פרקים :יהושע

  הספר כל :שופטים
 הספר כל :'א שמואל
  הספר כל :'ב שמואל
  הספר כל :'א מלכים
  הספר כל :'ב מלכים

  
  :נביאים אחרונים

  
  ו"ס-ס ,ב"י-א פרקים :ישעיה
  ג"ל-ח"י ,ב-א פרקים :ירמיה

  :תרי עשר
  

  הספר כל :יואל
  הספר כל :עמוס
  הספר כל :יונה
  הספר כל :חגי

  
  :כתובים

  
  ב"מ ,ב-א פרקים :איוב
  הספר כל :רות

  ב"י-א"י ,ד-א פרקים :קהלת
  הספר כל :אסתר
  י ,ט ,ז ,ג ,א פרקים :עזרא

  ג"י-ב"י ,י-ח ,ו-א פרקים :נחמיה

  .מאגר ספרות הקודשך המובאים בשאלון זה הוא נוסח "נוסח הפסוקים מהתנ

  .ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד

  .אך עשויות לרֵמז לזכר או לנקבה, לעתים השאלות מנוסחות בלשון זכר, שימו לב

  !בהצלחה
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  ברירה- רבותות שאל: 'חלק א
  .ביותר הנכונות התשובות את במעגל הקף. ברירה-רבות שאלות 30 לפניך

  ספרי שירהבנושא  1-5שאלות 
  

הוציא אותו ' על מי מסופר שה .של נתן אלתרמן ספר הביכורים הוא "כוכבים בחוץ". 1

  ?"ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִביםַהֶּבט ": ביקשהחוצה ו

  אברהם  . א

  יצחק  . ב

  יעקב  . ג

  דוד  . ד
  

שעסקו  מספרי השירה הראשונים דאחהוא , מאת אורי צבי גרינברג, "רחובות הנהר". 2

  ?ַהָּנָהר ֵמְרֹחבֹות מי היה ָׁשאּול. בשואה

  ממלכי אדום  . א

  מנכדיו של ישמעאל  . ב

  מאלופי אדום  . ג

  המרגלים בארץ 12מהענקים שראו   . ד
  

מיהו הנביא אשר . לאה גולדברג פרסמההראשון ש םשיריההוא ספר  "טבעות עשן". 3

  ?"ַוָּינֻעּו ַאּמֹות ַהִּסִּפים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא ְוַהַּבִית ִיָּמֵלא ָעָׁשן": במהלך נבואתו מתואר

  יואל  . א

  ישעיה  . ב

  ירמיה  . ג

  עמוס  . ד
  

 איזה אירועב. שפרסם שאול טשרניחובסקי הספריםאחרון הוא  "רחוקים כוכבי שמים". 4

  ?"ַהָּׁשָמִים ְּככֹוְכֵבי ַזְרֲעֶכם ֶאת ַאְרֶּבה: "לאבות ההבטחה הנזכר

  מחלוקת קורח ועדתו  . א

  מעמד הסנה   . ב

  חטא המרגלים  . ג

  חטא העגל  . ד
  

  ?"ֶּבן ֶחֶסד"היה מי . "שעת חסד"את ספרו פרסם יהודה עמיחי  1982בשנת  .5

  אחד מגיבורי דוד  . א

  אחד מהעולים מבבל  . ב

  מנציבי שלמה אחד  . ג

  אחד מנשיאי ישראל  . ד
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  ביאליקנ "ח שיריבנושא  6-10שאלות 
  

ֲעלּו ָהָהר ": מי הנביא שביקש מהעם). ֵּבין ְנַהר ְּפָרת ּוְנַהר ִחֶּדֶקל( "ָהָהר ִמַּתֵּמר ֶּדֶקל ַעל". 6

  ?"ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהָּבִית ְוֶאְרֶצה ּבֹו ְוֶאָּכְבָדה

  יונה  . א

  ישעיה  . ב

  עמוס  . ג

  חגי  . ד

  

 ַמֵּקל ָׁשֵקדמה מסמל  .)ֶאל ַהִצּפֹור( "!ַהֹּתֶמר, ֶאֶרץ ָּבה ָיֵנץ ַהָּׁשֵקד- ִלי ֵאֶבר ְוַעְפִּתי ֶאל- ִמי ִיֶּתן". 7

  ?בנבואת ירמיה

  שהרעה תמהר לבוא כפריחת השקד  . א

  שוקד על הטובה להביאה על ישראל' שה  . ב

  שוקד להביא הרעה מצפון' שה  . ג

  שוקד על דבריו לעשותם' שה  . ד

  

ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס  ִּכי ִיְרֶאה ִּכי": אמר מי). ַעל ַהְּׁשִחיָטה( "ֵאין ִּתְקָוה עֹוד- ּוְכָבר ָאְזַלת ָיד ַאף". 8

  ?"ָעצּור ְוָעזּוב

  משה  . א

  גדעון  . ב

  דוד  . ג

  חזקיה  . ד

  

ּוָבנּו ָחְרבֹות עֹוָלם ֹׁשְממֹות ": מי ניבא .)ִּבְרַּכת ָעם( "!קֹוְממּו ִׁשֲממֹות עֹוָלם ּוְבנּו ִבְנַין־ַעד". 9

  ?"ִראֹׁשִנים ְיקֹוֵממּו

  חגי  . א

  עמוס  . ב

  ירמיה  . ג

  ישעיה  . ד

  

עֹוד : "מי נאמר בדברי). ַהִּמְדָרׁש-ַעל ַסף ֵּבית( "עֹוד ֶאְבְנ ְוִנְבֵניתָ ! ֹאֶהל ֵׁשם, א ָתמּוט". 10

  ?"ִיְׂשָרֵאל ְּבתּוַלת ֶאְבֵנ ְוִנְבֵנית

  ישעיה  . א

  ירמיה  . ב

  עמוס  . ג

  הנחמי  . ד



5  

 

  אהוד מנורבנושא שירי  11-15שאלות 
  

ַאל ִּתיְרִאי : "מי אמר). ַאֶחֶרת ֶאֶרץ ִלי ֵאין( "ּבֹוֶעֶרת ַאְדָמִתי ִאם ַּגם ַאֶחֶרת ֶאֶרץ ִלי ֵאין". 11

  ?"ַלֲעׂשֹות 'הֲאָדָמה ִּגיִלי ּוְׂשָמִחי ִּכי ִהְגִּדיל 

  עמוס  . א

  ישעיה  . ב

  חגי  . ג

  יואל  . ד

  

ַבֵּקׁש ַאֲהָבה ָלֵכן ַּגם ֶאת ֵּתיִטִבי ַּדְרֵּכ לְ ַמה ": אמרמי ). ַאָּבִניִּבי( "ְנַדֵּבר ַאֲהָבה ּוִבְׂשַפת". 12

  ?"ְּדָרָכִיֶאת ָהָרעֹות ִלַּמְדְּת 

  ישעיה  . א

  ירמיה  . ב

  דוד  . ג

  שלמה  . ד

  

 ּוָמָחר: "מותו הקרב במיליםמי נתבשר על ). עֹוָלם ְּבִרית( "ֶאָחד ּגּוף ָאנּו ִּכְמַעט ְמַעט עֹוד".13
  ?"ִעִּמי ּוָבֶניַאָּתה 

  משה  . א

  שאול  . ב

  שלמה  . ג

  דוד  . ד

  

נמנה על המאכלים  אינומה מהבאים ). ְּבִיְׂשָרֵאל ַרק( "!ְּבִיְׂשָרֵאל ַרק, ָמתֹוק ֲהִכי ַהַּתּפּוז". 14

  ?שהביאו המרגלים מארץ ישראל

  ִרֹּמִנים  . א

  ֲעָנִבים  . ב

  ֵזיִתים  . ג

  ְּתֵאִנים  . ד

  

: מי הזכיר בדבריו). ִאָּת ָלִׁשיר( "ַמָּבָטּה ֶאת ַעְכָׁשו ֵמיִׁשיָרה ֵמַעל ְּתלּוָיה ֲאֶׁשר ַהְּלָבָנה". 15

  ?"עֹוָלםְלאֹור ' ָל הְוָהָיה  ָל ָיִאיר א ַהָּיֵרחַ  ּוְלֹנַגּה"

  דוד  . א

  ישעיה  . ב

  ירמיה  . ג

  שהמ  . ד
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  נעמי שמרבנושא שירי  16-20שאלות 
  

 :ממי חשש המנהיג שאמר). ָזָהב ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים( "ָהַעִּתיָקה ָּבִעיר ַהַּבִית ְּבַהר קֹוֵרא ׁשֹוָפר". 16

  ?"ֵאֵלינּו ִּתָּקְבצּו ָׁשָּמה ַהּׁשֹוָפר קֹול ֶאת ִּתְׁשְמעּו ֲאֶׁשר ִּבְמקֹום"

  המדיינים  . א

  ָהַעֹּמִנים  . ב

  הפלשתים  . ג

  הבבלים  . ד

  

האישה בעל  מי היה). ָמִׁשיחַ  ֶחְבֵלי( "ִיָּׁשַמע, ִיָּׁשַמע קֹוָלם ֲאָבל ָנעֹות ֵאיָנן אּוַלי ִׂשְפֵתיֶהם". 17

  ?"ִיָּׁשֵמעַ  א ְוקֹוָלּה ָּנעֹות ְׂשָפֶתיהָ  ַרק ִלָּבּה ַעל ְמַדֶּבֶרת": עליה נאמר

  מנוח  . א

  אברהם  . ב

  אלקנה  . ג

  למך  . ד

  

מופיע בדבריו של  ,שכתבה נעמי שמר על מלחמת יום הכיפורים ,"ְיִהי לּו"שם השיר . 18

  ?למי נאמרו הדברים. "ִכְדָבֶר ְיִהי לּו ֵהן": אדם

  אחאב  . א

  משה  . ב

  יעקב  . ג

  דוד  . ד

  

מה היה שמו ). ַהַּתּמּוז ֶאְמַצע( "ֶׁשִהְתַיְּתמּו ַהְּפִרי ֻּבְסְּתֵני ָנמּות ֶאל ַהַּתּמּוז ְּבֶאְמַצע ַעְכָׁשו". 19

  ?בימי נחמיה של שומר הפרדס

  ִמְתְרָדת  . א

  ֲחַנְנָיה  . ב

  ַחְרבֹוָנא  . ג

  ָאָסף  . ד

  

כמה מדינות היו ). ַלַּקִיץ אֹוְרִחים( "ָׁשלֹום ְלַהִּגיד ִמֶּׁשּלוֹ  ְוָדַרך ִמֶּׁשּלוֹ ָׂשָפה  ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל". 20

  ?"ִּכְלֹׁשנוֹ  ָוָעם ַעם: "הכיר בשפות השונות של נתיניוהמלך ש שלטוןתחת 

  39  . א

  113  . ב

  127  . ג

  41  . ד
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  המלחמותבנושא שירי  21-25שאלות 
  

 ֶאל ָּבאּב, חיים גורי( "ְׁשמֹוֵתינּו ֶאת ָנא ְזֹכר ָלֶנַצח ,ָוואד ֶאל ָּבאּב": מלחמת העצמאות. 21

  ?"ְׁשִמי ַהְזִּכיר ַּבֲעבּור ֵבן ִלי ֵאין" :מבניו של דוד הנציח את זכרו כי אמרמי ). ָוואד

  שלמה   . א

  אדוניה  . ב

  אמנון  . ג

  אבשלום  . ד

  

 הירצחו של). ַהַחִיל ִּגּבֹור ָׁשב, חפרחיים ( "הּוא ִהְרָוה ְּבָדמוֹ  ַהֶּדֶר ֲעַפר ֶאת": סינימלחמת . 22

  ?"ַאְרָצה ֵמָעיו ַוִּיְׁשֹּפ ַהֹחֶמׁש ֶאל ָבּה ַוַּיֵּכהּו": מי מתואר במילים

  ַחִּגית-ֶבן ֲאֹדִנָּיה  . א

  ְצרּוָיה-ֶּבן יֹוָאב  . ב

  ֶיֶתר-ֶבן ֲעָמָׂשא  . ג

  ֹּבֶׁשת-ִאיׁש  . ד

  

, יובב כץ( "ְּכִמְפֶלֶצת ֶׁשָהָיה ָהָהר, ָהָהר ֵאל, ִּבִּתי, ְלַמְעָלה ַהִּביִטי": מלחמת ששת הימים. 23

  ?לאשרהשעשתה ִמְפֶלֶצת  הימי). צֹוֶחֶקת אוֹ  ּבֹוָכהַאת  ִּבִּתי

  נעמה העמונית  .א

  רצפה בת איה  .ב

  שלוםימעכה בת אב  .ג

  בת פרעה   .ד

  

 צֹוַמַחת ָהִחָּטה, דורית צמרת( "ָּבא ַהֶּׁשֶמש ׁשּוב ַהֶׁשֶמׁש ָזַרח": יום הכיפוריםמלחמת . 24

  ?"ַהָּׁשֶמׁש ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָזַרח: "הזה דימויבדברי מי מופיע ). ׁשּוב

  יואל  .א

  עמוס  .ב

  קהלת  .ג

  משה  .ד

  

" ָּבא ְוֶזה, ְמַדֵּבר ֶזה ַמָּטה עֹוד ֶׁשל ּוִביִׁשיָבה, ַמְעָלה ֶׁשל ּוִביִׁשיָבה" :מלחמת שלום הגליל. 25

  ?"ָּבא ְוֶזה ְמַדֵּבר ַעד ֶזה"על מה נתבשר אדם ). ָּדִמים ְּבִרית, עמנואל צבר(

  במלחמהתבוסה   .א

  מות ילדיו  .ב

  בשבי' לקיחת ארון ה  .ג

  בצורת מתקרבת  .ד
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  בנושא שירי החגים 26-30שאלות 
  

 ְּבֹראׁש, נעמי שמר" (ִּפְתֹאם ַּבחֹוף ָלּה ָעְגָנה ְלָבָנה ִסיָרה, ַהָּׁשָנה ְּבֹראׁש": ראש השנה. 26

 ַהָּמקֹום ַעד ַּבָּים ֹּדְברֹות ֲאִׂשיֵמם ַוֲאִני: "הים דרך בנייה חומרי נשלחו בימי איזה מלך). ַהָּׁשָנה

  ?"ֵאַלי ִּתְׁשַלח ֲאֶׁשר

  עזריה  .א

  שלמה  .ב

  ירבעם  .ג

  דוד  .ד

  

באיזה ). ְוִׂשְמחּו ִׂשיׂשּו ,בנימין כספי( "ּוִבְמִצְלַּתִים ָחָזק ְּבקֹול ְוִׁשירּו ַנְּגנּו": תורהשמחת . 27

  ?"ִבְמַנַעְנִעים ּוְבֶצְלֱצִלים} ...{ 'הְמַׂשֲחִקים ִלְפֵני ": נאמר על החוגגיםמאורע 

  בימי נחמיה חנוכת החומות  . א

  בית המקדש בימי שלמהחנוכת   . ב

  בית המקדש בימי שיבת ציוןחנוכת   . ג

  לירושלים בימי דוד' העלאת ארון ה  . ד

  

מי מסופר ששר על ). ָנִריָמה ָהָבה, לוין קיפניס( "ַהֲחנָֻּכהִׁשיר  ָנִׁשיָרה ֹּפה ַיַחד": חנוכה. 28

  ?אחר אדםיחד עם 

  מרים  .א

  דבורה  .ב

  משה  .ג

  דוד  . ד

  

איזה בתיאור ). ַרָּבה ִׂשְמָחה, בלהה יפה( !"ָּבא ֶּפַסח, ִהִּגיעַ  ָאִביב ,ַרָּבה ִׂשְמָחה": פסח. 29

  ?"ְּבקֹוָלםַוִּתָּבַקע ָהָאֶרץ  ְגדֹוָלה ִׂשְמָחה ּוְׂשֵמִחים ַּבֲחִלִלים ְמַחְּלִלים ְוָהָעם: "נאמראירוע 

  הכתרת מלך  .א

  חנוכת מבנה חשוב  .ב

  פדיון שבוים  .ג

  השבת רכוש גנוב  .ד

  

מי שבו לשדות בית  ).ִּבּכּוִרים, דודו ברק( "ַהֶּלֶחם ִּבְׂשדֹות ְּפזּוִרים אֹוִפיר ִּדיְנֵרי": שבועות. 30

  ?לחם לאחר שהיו בנכר

  ארבעת המצורעים  .א

  דוד ואנשיו  .ב

  נעמי ורות  .ג

  ובניויעקב   .ד
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  פתוחותשאלות : 'בחלק 
  .ענה עליהן בקצרה. שאלות פתוחות 20לפניך 

שנים  12לאחר , הכסףסדרה חדשה של שטרות  בנק ישראל להנפיק החליט 2011בשנת 

  .אנשי רוח ומדינאיםתמונותיהם של בהן נשאו השטרות את 

 רחל: של ארבעה משוררים מתנוססות תמונותיהם הבנקשהנפיק  יםהשטרות החדש על

עוסקות  50-31שאלות  .לאה גולדברג ונתן אלתרמן, ובסקישאול טשרניח, בלובשטיין

  .שטרותהבשירים המצוטטים על 

  

  "?ֲחלֹום ָחַלְמִּתי אוֹ , ֶהָהִיית": 13-53שאלות 

  

 הרחוק, אביב-בעת ששהתה בתל" ְואּוַלי"כתבה רחל המשוררת את השיר  1927בשנת 

על שורת הסיום של שיר זה נבחרה להופיע  .נכספההם ילאוהגולן ממרחבי עמק הירדן 

  ".ֲחלֹום ָחַלְמִּתי אוֹ , ֶהָהִיית ,ֶׁשִּלי ִּכֶּנֶרת, הֹוי": ח"ש 20 שטר

  

א ָהיּו ַהְּדָבִרים ֵמעֹוָלם": השיר נפתח במילים. 31   ."ְואּוַלי 

ֶּפן ְלֵעָדה  ָבֶכם ְוָהְיָתה": התחייבותועל מנת למנוע מהעם להתכחש להוצבה אבן  עיר באיזו

ֵהיֶכם   ___________________ ?"ְּתַכֲחׁשּון ֵּבא

  

 ."ַלָּגן ַׁשַחר ִעם ִהְׁשַּכְמִּתי א אּוַלי ֵמעֹוָלם": השיר ממשיך בתיאור דברים שלא נעשו. 32

ֲהָנׁשּוב ְלָהֵפר ִמְצֹוֶתי ּוְלִהְתַחֵּתן ": מיהו המנהיג שאמר בסוף תפילתו על דבר שלא ֵיעשה

? "ְּבַעֵּמי ַהֹּתֵעבֹות ָהֵאֶּלה ֲהלֹוא ֶתֱאַנף ָּבנּו ַעד ַּכֵּלה ְלֵאין ְׁשֵאִרית ּוְפֵליָטה

___________________  

  

ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר : "מהו הקורבן עליו נאמר ."ָקִציר ְויֹוְקִדים ֶׁשל ֲאֻרִּכים ְּבָיִמים". 33

 ?"ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהֹּכֵהן }...{ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת 

___________________  

  

א ֲעמּוַסת ֲעָגָלה ִּבְמרֹוֵמי". 34 ְוַעָּתה ְקחּו ַוֲעׂשּו ֲעָגָלה : "מי ציוו ."ְּבִׁשיר קֹוִלי ָנַתִּתי ֲאֻלּמֹות 

א ָעָלה ֲעֵליֶהם ֹעלֲחָדָׁשה ֶאָחת ּוְׁשֵּתי ָפרֹות ָעלוֹ    ___________________? "ת ֲאֶׁשר 

  

א טֹוב: "אדם אמר עירעל נהרות איזו  ."ׁשֹוְקָטה ִּבְתֵכֶלת ָטַהְרִּתי א ֵמעֹוָלם". 35  }...{ ֲה

א ִמֹּכל ֵמיֵמי ִיְׂשָרֵאל   ___________________? "ְוָטָהְרִּתי ָּבֶהם ֶאְרַחץ ֲה
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 שאלות 40-36: "ִּכי עֹוד ַאֲאִמין ַּגם ָּבָאָדם"

  

בשיר  ".אני מאמין"את השיר , בלבד 17כשהיה בן , שאול טשרניחובסקיכתב  1892בשנת 

מהבית  השור .לאדם ולקולקטיבחזון רעיונות ציוניים וזה הביע טשרניחובסקי הצעיר 

  ".ָעז רּוחַ , ְּברּוחוֹ  ַּגם ,ָּבָאָדם ַּגם ַאֲאִמין עֹוד ִּכי: "ח"ש 50נבחרה להופיע על שטר  שירב השני

  

ַוַּתֲעֶניָנה ": 'א משמואל השלם את הפסוק. "ַהֲחלֹומֹות ַעל ַׂשֲחִקי": השיר נפתח במילים. 36

  ".______________ ______________ַּבֲאָלָפיו  ָׁשאּול ִהָּכה ןַהָּנִׁשים ַהְמַׂשֲחקֹות ַוֹּתאַמְר 

  .תזכה בניקוד מלא שתי המיליםהשלמה של  רק, 36בשאלה ! שימו לב

  

בעזרת רוח  החבלים בהם נכבלאת מעליו להשליך הצליח  מי ."ֶהֶבל- ַּכְבֵלי ַיְׁשִלי רּוחוֹ ". 37

 ?"ָבֵאׁש ָּבֲערּו ֲאֶׁשר ַּכִּפְׁשִּתים ְזרֹועֹוָתיו ַעל ֲאֶׁשר ָהֲעֹבִתים ַוִּתְהֶייָנה' ה רּוחַ  ָעָליו ַוִּתְצַלח" :'ה

___________________  

  

 א ִּכי ֵהָּנה ָיׁשּובּו ְרִביִעי ְודֹור: "הובטחלמי  ."ּדֹור ָיקּום ּוָבָאֶרץ ,ַעִּמי ַּגם ָאז ִיְפַרח ָיׁשּוב". 38

  ___________________? "ֵהָּנה ַעד ָהֱאֹמִרי ֹן ֲעו ָׁשֵלם

  

? "'הֵּבית ַיֲעֹקב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ": אמרמי  ."אֹור ִיְרֶאה ְּבַעִין- ַעִין". 39

___________________  

  

ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר  'הִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם : "בשירת מי נאמר ."ְמׁשֹוֵרר ָיִׁשיר ָחָדׁש ִׁשיר ָאז". 40

 ___________________ ?"ַּבֹּקֶדׁש
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  "ֲאֻרִּכים, ְלָבִנים ָיִמים: "14-54שאלות 

  

. בעת לימודיה בגרמניה "ימים לבנים"תבה המשוררת לאה גולדברג את השיר כ 1932בשנת 

 השירשורת הפתיחה של  .את תחושת הבדידות והריקנות של הדוברתמתאר שיר זה 

  ".ַהַחָּמה-ַקְרֵני ַּבַּקִיץ ְּכמוֹ  ֲאֻרִּכים, ְלָבִנים ָיִמים: "ח"ש 100נבחרה להופיע על שטר 

  

  ."ַהַחָּמה- ַקְרֵני ַּבַּקִיץ ְּכמוֹ  ֲאֻרִּכים, ְלָבִנים ָיִמים": השיר נפתח במילים. 41

ִהיםֹּכה ִהְרַאִני ֲאֹדָני : "מי אמר   ___________________  ?"ְוִהֵּנה ְּכלּוב ָקִיץ ֱא

  

 :לאחר שנותר לבדו נחל נאבק אדםעל יד איזה  ."ַהָּנָהר ֶמְרַחב ַעל ְּגדֹוָלה ְּבִדידּות-ַׁשְלַות". 42

  ___________________ ?"ַהָּׁשַחר ֲעלֹות ַעד ִעּמוֹ  ִאיׁש ַוֵּיָאֵבק ְלַבּדוֹ  }...{ ַוִּיָּוֵתר"

  

במבנה " ַחּלֹוֵני ְׁשֻקִפים ֲאֻטִמים"עשה  מי. "ְּדָמָמה- ְּתֵכֶלת ֶאל ִלְרָוָחה ְּפתּוִחים ַחּלֹונֹות". 43

  ___________________?שבנה

  

ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדִּתי " :מי הזכיר בתפילתו. "ְמַוֵּתר, ִמְתַּפֵּיס, ִנְרַּגע ָהַר ַהֶּקֶצב ְלֶמֶתק". 44

  ___________________? "ָהָאֶרץ ְּבִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם

  

על של צל  אחורניתחזרה בדמות למי ניתן אות  ."ַהַּדִּקים ֵמרֹוץ ֶאת ָׁשעֹון-לּוחַ  ַעל ְלָזֵרז". 45

 ___________________? "ָיׁשּוב ֶעֶׂשר ַמֲעלֹותַל ַהֵּצל ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ִאם הָ : "שעוןלוח 
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  "מֹוֶלֶדת, אֹוָת אֹוֲהִבים ָאנּו": 64-05שאלות 

  

ונכונות לגאול ציוניים  אידיאליםמביע ה, "שיר בוקר"את נתן אלתרמן כתב  1933בשנת 

נבחרה להופיע על שטר  ראשוןההבית  השורה החותמת את .את ארץ ישראל משיממונה

  ".ּוְבָעָמל ְּבִׁשיר, ְּבִׂשְמָחה ,מֹוֶלֶדת, אֹוָת אֹוֲהִבים ָאנּו: "ח"ש 200

  

  ."ַהַּטל נֹוֵצץ עֹוד ּוָבֵעֶמק ְמַלֶהֶטת ַהֶּׁשֶמׁש ְּכָבר ֶּבָהִרים": השיר נפתח במילים. 46

? יבשה טל כשהאדמה סביבה בדמות גיזה מלאהאות ניתן יג מנהלאיזה 

___________________  

  

למי נאמר בעת בריחתו מאדם . "ּוְבָעָמל ְּבִׁשיר, ְּבִׂשְמָחה ,מֹוֶלֶדת, אֹוָתאנו אוהבים ". 47

  ___________________ ?"ֵּלֲח ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשִריםָוֲאׁשַ  }...{ ָלָּמה ַנְחֵּבאָת ִלְבֹרחַ ": אחר

  

 ?"ָעָׂשר ְצָמִדים ְלָפָניוֹחֵרׁש ְׁשֵנים " שנמצא כשהוא נאמר מיעל . "ְּבַמְחֵרׁשֹות אֹוָת ַנֲעֹבר". 48

___________________  

  

ִהים ִמַּטל " :למי נאמר ."ַּפֲעמֹוִנים ַיְרִנין ַהִּנְגֶאֶלת ַהָּדָגן ְׂשדֹוַתִי ַאְדַמת ַעל". 49 ְוִיֶּתן ְל ָהֱא

  ___________________? "ָהָאֶרץ ְוֹרב ָּדָגן ְוִתירׁש ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני

  

} ...{ ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר": במילים בקשהמי נימקו . "ַנְחֹצָבה ּבוֹ  ֶּדֶר ָאנּו – ַהִּמְדָּבר". 50

א ָהיּו לוֹ    ___________________? "ּוָבִנים 
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  )"שוויון שובר(" שאלות מילואים
  

 .תידרשזו  אם, להכרעה ורק אך ישמש 60-51בשאלות  רושתצב הניקוד! לב שים
  

על רשמיו  .שהוצב בדרום הארץ שירת נתן אלתרמן בגדוד ארטילריהבמלחמת העצמאות 

ִעיר ", ישראלעל תקומת  ושנכלל כעבור עשור בספר ,"ֲחִנָּיה ֵליל"השיר את  כתב מהמלחמה

 אפרים שמירחנן יובל ו, ירדנה ארזיי "ובוצע ע י יאיר רוזנבלום"השיר הולחן ע ".ַהּיֹוָנה

  .להקמתה ישראל חצי יובלמדינת בו ציינה , 1973פסטיבל הזמר והפזמון ב

  ."ֲחִנָּיה ֵליל"עוסקות במילות השיר שאלות המילואים 

 

 :מקום חנה מלך לקראת מלחמהאיזה ב. "ְּבֶגֶדף, ִּבְׂשחֹוק, ְּדָבִרים ְּבקֹול. ֲחִנָּיה ֵליל". 51

  ___________________? "ִיְׂשָרֵאלַוִּיָּלֶחם ִעם  }...{ַוַּיֲחנּו  ַעּמוֹ ֶאת ָּכל } ...{ַוֶּיֱאֹסף "

  

 :מה הנימוק הניתן לאיסור. "ּוַמִּגּנוֹ  ָהָאָדם ָּדם ׁשֹוֵפ ִלְהיֹות ִּדינוֹ  ֲאֶׁשר ַהַּמֲחֶנה ְּבִהְתָּפֵרׂש". 52

  ___________________? "ִיָּׁשֵפ ָּדמוֹ  ָּבָאָדם ָהָאָדם ַּדם ֹׁשֵפ"

  

 ָראֵׁשיֶהם ֶאת ַוָּיִׂשימּו" :הושמו בדודים כרותיםראשים כמה . "ַהְדָוִדים ִמן ֵאד ֵליל". 53

  ___________________? "ַּבּדּוִדים

  

 ִּכי: "עיר נאמרעל איזו . "ַמְמָלָכה ֶׁשל ְּבִבְנָיָנּה רּוחַ  ֵרעּות ֶׁשל ִּכּׁשּוָפּה ֶאת ֶׁשּמֹוֵס ֵליל". 54

  ___________________? "הּוא ַמְמָלָכה ּוֵבית הּוא ֶמֶל ִמְקַּדׁש

  

 המנהיגהיכן נערכה מלחמה בה . "ַהִּמְלָחָמה ַמְרֶאה ִּפְתֹאם ִנְׁשָקף ָהָיה ָוֶגַבע חֹוף יןּבֵ ". 55

  ___________________ ?"ֹראׁש ַהִּגְבָעהִנָּצב ַעל "

    

א, ַהָּנפֹוץ ַהֶּזֶמר". 56 א ֵעֶר ְּדַבר ֶׁש   ."הּוא ֶחְמָּדה ְׂשִכַּית ְו

  ___________________? ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדהאת  בדבריו מי הזכיר
    

  ."ֲחִלילוֹ  ַעל ַהֲחִריִפים ְצָבָעיו ִצְוַחת ִּבְמלֹוא ןִיָּשָא"
  

  ___________________? "ְׁשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה: "באיזו שירה הוזכר .57

  

  : לפי הסדר האמור בפסוקו י הכתוב בישעיה"פעכלי הנגינה שמות השלם את . 59-58

  "ְוָחִליל ָוַיִין ִמְׁשֵּתיֶהם______________ ָוֶנֶבל______________ ְוָהָיה "

  

ץ חמי ציווה על אדם אחר לירות  ."נֹוֵפל ְוִאיׁש יֹוֶרה ְוִאיׁש זֹוֵנק ִאיׁש ֶׁשל ִּביֵלל ִנְקָטע ָׁשב". 60

  ___________________? "ְיֵרה }...{ַוֹּיאֶמר : "כשאמר מקשת

,  

  !בהצלחה


