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כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
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השאלות
פרק ראשון — סיפורת )מעשה חכמים וסיפור קצר(  )25 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 3-1.

מעשה חכמים  .1 

לפניך מעשה החכמים "בתו של רבי עקיבא והנחש". קרא אותו, וענה על שני הסעיפים א-ב 

שאחריו.

                   

כלדיים — רואים בכוכבים )אסטרולוגים(.  1

ָער. מכבנה — סיכה להידוק הבגד או הׂשֵ  2

בגמרא מובאים סיפורים העוסקים בשאלה אם יש מזל לישראל או אין מזל לישראל.  

על פי מעשה חכמים זה, מהי התשובה על שאלה זו? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 3/
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סיפור קצר

יד ושם / אהרון מגד   .2

לפניך דברים שאמרה נ' גוברין לזכרו של אהרון מגד, ובהם היא מתארת את גיבורי יצירותיו.   

קרא את דבריה, וענה על השאלה שאחריהם.    

]...[ סובלים  ]...[ דחויים, חלשים, חסרי אונים  מגד הוא בראש ובראשונה סופר היחיד. גיבוריו הם 

)על פי נ' גוברין, הארץ, 1/4/2016( ותמימים. 

האם התיאור שבדברים אלה מאפיין את סבא זיסקינד, גיבור הסיפור "יד ושם"? נמק והדגם    

את דבריך. 

סיפור קצר מתורגם         .3

תאר את הפתיחה של סיפור קצר שלמדת. אילו ציפיות מעוררת פתיחה זו אצל הקורא?  

האם במהלך הסיפור או בסיומו הציפיות האלה מתממשות? נמק והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני — יצירות מאת עגנון ודרמה  )35 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 12-4.

יצירות מאת עגנון

ה ִהּלָ ּתְ  .4 

כאשר תִהלה מתארת למספר את סיפור חייה היא אומרת לו:  כל כך בזויים היו החסידים בעיני 

אבא עד שלא השגיח בדבר שהכל זהירים בו.       

מהו האירוע שתִהלה רומזת עליו בדבריה? הסבר כיצד עיצב אירוע זה את תולדות חייה ואת   

אופייה.  הדגם את דבריך.      

והיה העקוב למישור  .5

ענה על שני הסעיפים א-ב.

הביקור של מנשה חיים ביריד הוא נקודת מפנה בעלילת הנובלה. הסבר והדגם קביעה זו.        א. 

)20 נקודות(

הסבר את המשמעות הסמלית של היריד בנובלה זו.        )15 נקודות(  ב. 

/המשך בעמוד 5/
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סיפור פשוט  .6
ענה על שני הסעיפים א-ב.  

לפניך דו־שיח בין צירל ובין ברוך מאיר. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו. א. 

הניחה צירל ידיה ]...[ ואמרה, אדם צופה למרחקים ואינו רואה מה שלפניו. כנגד מה אני אומרת,    

כנגד בתו של גדליה צימליך. דומני שריבה זו הגונה להירשל. מה אתה סבור ברוך מאיר?

אין דרכו של ברוך מאיר לומר דבר שאין בו משל צירל, פעמים חוזר על דבריה ופעמים מוסיף   

עליהם לשם חיזוק העניָן. 

 ]...[  

עכשיו שנגעה בעיקר גדול של חייי בנו שהה ברוך מאיר שעה קלה ]...[  

אמרה צירל, חס לי לקפח פרנסתו של טויבר, אלא ביקשתי לשמוע דעתך תחילה.  

אמר ברוך מאיר, צימליך עשיר הוא, אין מי שיחלוק על זה.  

אמרה צירל, ומינה בתו?  

אמר ברוך מאיר, מינה בתו ריבה נאה, אין מי שיחלוק על זה, אלא...  

אמרה צירל, אלא מה?  

אמר ברוך מאיר, אלא שבדבר כגון זה אי את צריכה לי, דומני שיכולה את לדון עליה יותר ממני.  

אמרה צירל, דעתי כדעתך ברוך מאיר.  

אמר ברוך מאיר, אם כן?  

אמרה צירל, אם כן צריכים לדבר עם טויבר.  

אמר ברוך מאיר, זהו שאמרתי.  

אמרה צירל, יפה אמרת ברוך מאיר, אלא שביקשתי לשמוע את דעתך תחילה.  

אמר ברוך מאיר, דעתי כדעתך צירל.   

מה אפשר ללמוד מן הדיאלוג שלעיל על דמותו של ברוך מאיר, על דמותה של צירל ועל   

מערכת היחסים ביניהם? הסבר והדגם את דבריך.       )20 נקודות(

תאר את הדמיון ואת השוני בין הירשל ובין אביו.       )15 נקודות( ב. 

שני תלמיד חכמים היו בעירנו; המלבוש; האדונית והרוכל; מדירה לדירה  .7
בסיפורים של עגנון העולם הפנימי של הדמויות מעוצב באמצעות מאפיינים כמו חלומות, סמלים,   

מוטיבים, תיאורי סביבה ונוף, אנלוגיות, דיאלוגים ומונולוגים פנימיים.

תאר את העולם הפנימי של דמות מרכזית בסיפור מאת עגנון שלמדת, והסבר כיצד שלושה מן   

המאפיינים האלה מסייעים לעיצוב העולם הפנימי של דמות זו.

/המשך בעמוד 6/
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דרמה

ילדי הצל / בן־ציון תומר  .8

ענה על שני הסעיפים א-ב.   

זיגמונט מעיד על עצמו: ]...[ המחלה שלי זה לקרוא לעצמי בכל מיני שמות, בעיקר של חיות.   א. 

ציין שלושה כינויים של בעלי חיים שזיגמונט מכנה בהם את עצמו, והסבר מדוע הוא מכנה   

את עצמו בכינויים אלה.       )21 נקודות(

מוטיב בעלי החיים חוזר במחזה גם בנוגע לדמויות נוספות. ב. 

בחר בדמות נוספת במחזה שמוטיב בעלי החיים נקשר בה, והסבר את התפקיד של מוטיב   

זה באפיון הדמות.        )14 נקודות(

אנטיגונה / סופוקלס  .9 

לפניך דבריו של טרזיאס לקראון )בתרגום של ט' כרמי(. קרא אותם, וענה על שני הסעיפים א-ב 

שאחריהם.

 

הסבר את דבריו של טרזיאס, וכתוב אילו ערכים באים לידי ביטוי בקטע זה. בתשובתך  א. 

הסבר גם את הקשר בין פגיעה בערכים אלה ובין הקונפליקט המרכזי בטרגדיה.

הדגם את דבריך.       )22 נקודות(  

תאר והסבר את תגובתו של קראון על דברים אלה של טרזיאס.       )13 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 7/
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בית בובות / הנריק איבסן  .10

לפניך דברים שכריסטינה לינדה אומרת לקרוגסטאד בנוגע לנורה ולהלמר. קרא אותם, וענה על   

שני הסעיפים א-ב שאחריהם.

]...[ ראיתי בבית הזה דברים משונים מאוד. הלמר חייב לדעת הכול; הסוד האומלל הזה מוכרח להתגלות,   

כדי שהשניים האלה יוכלו להגיע להבנה מלאה ביניהם. אי־אפשר יותר להמשיך עם השקרים וההדחקות 

האלה.

מהו הסוד ומה הם השקרים המאפיינים את מערכת היחסים בין טורוולד לבין נורה? הסבר  א. 

והדגם את דבריך.        )20 נקודות(

מהי העמדה המשתמעת מן המחזה בנוגע למערכות היחסים במשפחה? נמק והדגם את  ב. 

דבריך.         )15 נקודות(

אויב העם / הנריק איבסן  .11

מה אפשר ללמוד מן המצב של הדמות המרכזית )מצבה הנפשי, החברתי, המשפחתי( בפתיחת   

המחזה ובסיומו על תפיסת העולם שבבסיס המחזה "אויב העם"? הסבר והדגם את דבריך.

ביקור הגברת הזקנה / פרידריך דירנמט  .12 

לפניך דבריו של הכומר לאיל. קרא אותם, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריהם.

ברח! אנחנו חלשים ]...[ ברח, הפעמון מצלצל בקול גדול בגילן, פעמון הבגידה. ברח, אל תעמיד   

אותנו בניסיון, אל תשתהה.

הבא מן המחזה  שתי דוגמאות למעשי הבגידה של אנשי גילן, והסבר מה גרם להם לעשות   א.   

מעשים אלה.     )20 נקודות(   

הכומר מציע לאיל לברוח, אך איל אינו בורח. ב. 

מדוע לדעתך איל אינו מקבל את עצת הכומר? הסבר והדגם את דבריך.         )15 נקודות(  

/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 20-13(, עליך לענות על שתי שאלות: 

על שאלה אחת מן הפיוט או משירת ימי הביניים או משירת ביאליק )שאלות 16-13(, ועל שאלה אחת 

מן השירה העברית במאה ה־20 )שאלות 20-17(.

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

פיוט, שירת ימי הביניים ושירת ביאליק
ענה על אחת מן השאלות 16-13.

פיוט
קרא את הפיוט שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .13

ְיִדיד ֶנֶפׁש / ר' אלעזר אזיכרי 

כיצד הרצון של הדובר להתקרב לקב"ה בא לידי ביטוי בפיוט? הסבר והדגם את דבריך.       א. 

)12 נקודות(

הסבר שתי דרכי עיצוב בשיר המסייעות לבטא את ההתקרבות לקב"ה.      )8 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 9/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ז, מס' 009181 - 9 -

שירת ימי הביניים

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

ֵרִני / ר' יהודה הלוי ּצְ ֶטֶרם ּתִ ִני ּבְ ְיַדְעּתַ

פרש את הבית האחרון בשיר, והסבר את תרומתו לביטוי היחס של הדובר לקב"ה.  

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

ַפל רּוַח / ר' שלמה אבן־גבירול ׁשְ

פרש את הדימוי בשיר, והסבר כיצד הוא מסייע לבטא את התחושה של הדובר בשיר.       א. 

)8 נקודות(  

בחר מן השיר בשתי דרכי עיצוב נוספות, והסבר כיצד הן מסייעות לבטא את התחושה   ב. 

של הדובר.        )12 נקודות(

/המשך בעמוד 10/
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שירת ביאליק

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

ָמָמה ּפֹוֵלט סֹודֹות / חיים נחמן ביאליק ָים ַהּדְ

תאר את הניגוד בשיר בין ה"שאון" ובין "הדממה", והסבר כיצד ניגוד זה מבטא את התהליך   

שהדובר חווה בשיר.

/המשך בעמוד 11/
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השירה העברית במאה ה־20

ענה על אחת מן השאלות 20-17.

אדם מול בוראו  .17

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

ָך / טניה הדר ְנסֹוָגה ֶאל ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ

בבית הראשון הדוברת שואלת: "והיכן אותן חצרות שקופות מוארות / של אהבתך". א.   

האם בשיר ניתנת תשובה על שאלה זו? נמק והדגם את דבריך.         )12 נקודות(  

בחר באמצעי אמנותי משיר נוסף שלמדת בנושא זה, והסבר את התרומה של אמצעי זה  ב. 

לעיצוב הרעיון המרכזי בשיר.       )8 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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שירים בצל השֹואה  .18

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

ִנּצֹול / לאה איני

כותרת השיר היא "ִנּצֹול". האם האב הוא אכן ניצול? הסבר והדגם את דבריך על פי השיר  א. 

כולו.        )12 נקודות(

בחר בשיר נוסף שלמדת בנושא זה, והסבר כיצד נושא השֹואה בא לידי ביטוי בשיר זה.         ב. 

)8  נקודות(

/המשך בעמוד 13/
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זוגיות ואהבה

יֵרי ַאֲהָב"ה לפניך שיר ב )המתחיל במילים: "נפרדנו כך"( מתוך מחזור השירים: ׁשִ  .19 

מאת לאה גולדברג. קרא אותו, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

תאר את התהליך הרגשי שחוותה הדוברת בעקבות הפֵרדה, והסבר שניים מן האמצעים  א. 

האמנותיים המסייעים לעצב תהליך זה.        )12 נקודות(

מה הם הרגשות הבאים לידי ביטוי בשיר נוסף שלמדת בנושא זה? הסבר והדגם את דבריך. ב. 

בתשובתך כתוב גם על אמצעי אמנותי 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.  .20

ים / ארז ביטון ְבֵרי ֶרַקע ִראׁשֹוִנּיִ ּדִ

תאר את ההשפעה של ִאמו ואביו של הדובר על זהותו, והסבר אמצעי אמנותי אחד התורם  א. 

לעיצוב השפעה זו.       )12 נקודות(

בחר בשיר נוסף שלמדת בנושא זה, והסבר מה הם הגורמים המעצבים את זהותו של האדם  ב. 

בשיר זה.       )8 נקודות(




