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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 בתו של רבי עקיבא והנחש שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .1

ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ָהְיָתה ַּבת.

ָאְמרּו לֹו ַהַּכְלִדִּיים:1 אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשִּנְכֶנֶסת ְלֵבית ַהֻחָּפה,

ַמִּכיׁש אֹוָתּה ָנָחׁש, ְוִהיא ֵמָתה.

ָהָיה ּדֹוֵאג ַעל ַהָּדָבר ַהְרֵּבה.

אֹותֹו ַהּיֹום, ָנְטָלה ֶאת ַהַּמְכֵּבָנה,2 ָנֲעָצה אֹוָתּה ַּבֶּסֶדק,

ָקָרה ֶׁשָּיְֹשָבה [ֶׁשִּנְנֲעָצה] ְּבֵעינֹו ֶׁשל ָנָחׁש.

ַּבֹּבֶקר, ְּכֶׁשָּנְטָלה אֹוָתּה, ִנְסַר ּוָבא ַהָּנָחׁש ַאֲחֶריָה.

ית? ָאַמר ָלּה ָאִביָה: ֶמה ָעֹשִ

ָ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

גֵזרה ובחירה חופשית, חשיבות מתן צדקה, היחס לאֵחר — כיצד אחד מן הנושאים האלה בא לידי ביטוי במעשה החכמים   

"בתו של רבי עקיבא והנחש"? הסבר את דבריך.

בתשובתך כתוב גם על התרומה של אחת מדרכי העיצוב במעשה החכמים שלפניך להדגשת הנושא שבחרת.  

/המשך בעמוד 3/
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סיפור קצר

כינורו של רוטשילד / אנטון צ'כוב   .2

ביצירות רבות תיאורי מקום, נוף וסביבה הם אמצעים לעיצוב העולם הפנימי של הדמויות וההתנהגות שלהן.  

בחר מן הסיפור "כינורו של רוטשילד" שני תיאורים כאלה. הצג אותם, והסבר כיצד הם מעצבים את דמותו של יעקב.  

סיפור קצר עברי  .3

בחר במוטיב מסיפור קצר עברי שלמדת.   

תאר את הופעותיו של המוטיב בסיפור, והסבר את תרומתו לבניית המשמעות של הסיפור.  

/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 

יש הטוענים שחייה של תהילה הם חיים של החמצה, ויש הטוענים שחייה הם חיים מלאי עשייה ומשמעות.

על פי עלילת הנובלה, תאר והסבר כל אחת מן הטענות האלה.

לדעתך, איזו מן הטענות מאפיינת יותר את חייה של תהילה? נמק את דבריך.  

והיה העקוב למישור  .5

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

לפניך קטע מן הנובלה "והיה העקוב למישור". קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו. א. 

נגרר מנשה חיים אחריו מחמת שלא היה יכול לסרב. ובעל הבית הכניסֹו לתוך ביתו, הגדיל אור העששית ופרס   

לו מלחמו. ואולם מנשה חיים ישב ולא אכל, ובלבו התחנן אל ה' כי ישלח לו חולי מעט כדי שתהיה לו סיבה 

למנוע עצמו מסעודה שאינה שלו.

הסבר מה גרם למנשה חיים להתנהגות המתוארת בקטע זה? הדגם את דבריך.        )12 נקודות(  

האם ההתנהגות של מנשה חיים המתוארת בקטע מאפיינת את דמותו כפי שהיא מצטיירת בהמשך עלילת  ב. 

הנובלה? הסבר והדגם את דבריך.         )23 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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סיפור פשוט  .6

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

לפניך קטע מן הרומאן "סיפור פשוט". קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.  א. 

]...[ עמד הירשל והרהר בליבו מה אענה למינה לכשתשאל היכן היית. אענה לה, אצל בלומה.  

מי זו בלומה?  

אי את מכירה אותה?  

זו ששירתה אצלכם?  

זו ששירתה אצלנו.  

ומה לך אצל זו?  

הלוא היא אהובתי  

]...[  

חלץ הירשל נעליו ]...[ ונכנס בחשאי עד שהגיע למיטתו. החלונות היו סגורים וריח חם ומיישן עלה ממיטתה   

של מינה. זה כמה שעות שטופה מינה בשינה וקרוב לוודאי שכל שיחתם בחלום הייתה.

מה אפשר ללמוד מקטע זה על דמותו של הירשל ועל דרכי ההתמודדות שלו עם מצוקות בחייו?        )12 נקודות(  

הסבר באמצעות שלוש דוגמאות מעלילת הרומאן, כיצד הירשל מתמודד עם מצוקות בחייו )בתשובתך אל תכתוב  ב. 

)23 נקודות( על הקטע שבסעיף א(. 

דרמה

ילדי הצל / בן ציון תומר  .7

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

לפניך הִפסקה המסיימת את המחזה "ילדי הצל", ובה הוראות בימוי. א. 

קרא את הוראות הבימוי, וענה על השאלה שאחריהן.  

הולך ]זיגמונט[ לעבר הים. קול שאון הים עולה. הבמה מחשיכה לאט. זיגמונט הותיר את כלבו על השולחן.   

יורם נוטל את כתביו ]של זיגמונט[. נורית מתקרבת אליו. שניהם מביטים אחר דמותו המסתלקת.

בחר בשלושה מן הפרטים בהוראות הבימוי, והסבר את תרומתם לבניית משמעות המחזה.         )25 נקודות(  

איזו תובנה, הנוגעת לחייך או לחברה הישראלית, התעוררה בך בעקבות קריאת המחזה?   ב. 

 הסבר והדגם את דבריך.

)10 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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אנטיגונה / סופוקלס  .8

ענה על שני הסעיפים א-ב.

נושא מרכזי בטרגדיה "אנטיגונה" הוא הקשר בין השליט ובין האזרחים. א. 

הסבר כיצד נושא זה בא לידי ביטוי בטרגדיה. בסס את תשובתך על שלוש דוגמאות מן הטרגדיה.      )25 נקודות(  

האם היחסים בין השליט לאזרחים, כפי שהם באים לידי ביטוי בטרגדיה, רלוונטיים גם לימינו? ב. 

נמק והדגם את דבריך.       )10 נקודות(  

בית בובות / הנריק איבסן  .9

לפניך קטע מן המערכה הראשונה במחזה, ובו מובאים דברים שהלמר אומר לנורה לאחר ששבה הביתה    

מקניות חג המולד. קרא את הקטע וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.

את משתדלת בכל דרך אפשרית לסחוט קצת כסף, וברגע שהוא בידייך, הוא נמס לך בין האצבעות; את אפילו לא   

זוכרת מה עשית בו.

מה אפשר ללמוד מדברים אלה על היחס של הלמר לנורה? הבא מן המחזה שלוש דוגמאות נוספות ליחסו כלפיה.         א. 

)23 נקודות(

על פי המסופר במחזה, האם דבריו של הלמר אכן מייצגים את התנהגותה של נורה? הסבר והדגם את דבריך.         ב. 

)12 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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אויב העם / הנריק איבסן  .10

במחזה "אויב העם" באות לידי ביטוי סוגיות הנוגעות לאיכות הסביבה וליחסי "הון-שלטון".

כיצד סוגיות אלה באות לידי ביטוי במחזה? בתשובתך הסבר כיצד סוגיות אלה משפיעות על חייו של ד"ר שטוקמן ועל   

הווי החיים בעיירה.           

    

ביקור הגברת הזקנה / פרידריך דירנמט  .11

ענה על שני הסעיפים א-ב. 	

הפנתר המופיע במחזה הוא מטונימיה לקלייר. הסבר והדגם קביעה זו.         )12 נקודות( א.   

תאר שניים מן הפריטים המרכזיים )חפצים, אביזרים( במחזה "ביקור הגברת הזקנה", והסבר את התרומה שלהם ב.  	

לעיצוב הדמויות ולבניית המשמעות של המחזה.         )23 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: בפרק זה )שאלות 19-12( עליך לענות על שתי שאלות: 

על שאלה אחת מן הפיוט או משירת ימי הביניים או משירת ביאליק )שאלות 15-12( ועל שאלה אחת מן השירה העברית 

במאה ה־20 )שאלות 19-16(.

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

פיוט, שירת ימי הביניים, שירת ביאליק

ענה על אחת מן השאלות 15-12.

פיוט

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

ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה / משה אבן עזרא

ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה.

ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ְמֵתי ִמְסָּפר ְקרּוִאים. ְל ַעִין נֹוְׂשִאים.

ּוְמַסְּלִדים ְּבִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ׁשֹוְפִכים ְל ַנְפָׁשם. ְמֵחה ִפְׁשָעם ְוַכְחָׁשם.

ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֱהֶיה ָלֶהם ְלִסְתָרה. ְוַחְּלֵצם ִמְּמֵאָרה.

ְוָחְתֵמם ְלהֹוד ּוְלִגיָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

חֹון אֹוָתם ְוַרֵחם. ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם.

ֲעֵׂשה ָּבֶהם ְּפִליָלה. ְּבָׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

מחרוזת 1

מחרוזת 2

מחרוזת 3

מחרוזת 4

ְ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:

מחרוזת 5

מחרוזת 6

מחרוזת 7

מחרוזת 8

הדובר בפיוט מבקש מה' להיטיב את המצב הקשה של העם.

הצג שתיים מן הבקשות של הדובר, והסבר את התרומה של שניים מן האמצעים האומנותיים בשיר    

להדגשת הבקשות האלה.

/המשך בעמוד 9/
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שירת ימי הביניים

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!

הדובר בשיר קורא לנשמתו לעשות שינוי בחייה.

מה הוא מציע לנשמתו, ובאילו דרכים הוא מנסה לשכנע אותה לעשות את השינוי? הסבר והדגם את דבריך.

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

ֶמׁש / 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.

 

בבית האחרון הקורא מגלה כי שיר הטבע הוא גם שיר קינה.  

הסבר כיצד ציורי הלשון )מטפורות ודימויים( בשיר רומזים על כך.   

/המשך בעמוד 10/
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שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ָ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.   

בבתים 4-2 בשיר המשורר מתאר בהדרגה את אכזבתו.

תאר את ההדרגה, והסבר את התרומה של הדרגה זו לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 11/
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השירה העברית במאה ה־20

ענה על אחת מן השאלות 19-16.

אדם מול בוראו  .16

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

יְתָך / איתמר יעוז־קסט ֵבי ּבֵ יֹוׁשְ
 

ֵּביְת ְּבתֹו

ָרִציִתי ָלֶׁשֶבת,

ַא ֵּביְת יֹוֵׁשב ְּבתֹוִכי,

ְואּוָלם 

ֲאִני ַרק ָּכֵעת ִהַּגְעִּתי

ְלֵעת ִּכי סֹוְגִרים ְּכָבר ֶאת ַהַּׁשַער

ְּכַמֲעֵׂשה ְלִוִּיים ִּביֵמי־ֶקֶדם

ְּכֹתם ָקְרַּבן ַהִּמְנָחה,

ְוָכֵעת 

ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע 

ֶמה ָעַלי ְלַבֵּקׁש?

ִאם ֵּכן,

ַמה ִלי ֲאַבֵּקׁש

ִּבְׁשַעת ֵּבין־ַעְרַּבִים זֹו

,ְלַבד ִמַּמֲחָׁשבֹות ַעל־אֹודֹוֶתי

ְּבעֹוד ִצְּל

ָּכרּו ַעל ַיד־ְיִמיִני

ּוְמַטְלֵטל ְּבתֹוִכי ַּבִית: ְּבִלי ִקירֹות, ְּבִלי ַחּלֹונֹות ְוֶדֶלת.

הסבר את המטפורה שבבית האחרון בשיר ואת תפקידה בבניית משמעותו.        )12 נקודות( א. 

הצג את הסיום של שיר נוסף שלמדת בנושא "אדם מול בוראו", והסבר כיצד סיום זה מאיר את הקשר בין האדם  ב. 

לבוראו.       )8 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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שירים בצל השֹואה  .17

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

ְטַרְקטֹוִרים / רוני סומק
 

ַהָּבִנים ֶׁשל ּדֹוְקטֹור ֶמְנֵּגֶלה מֹוְכִרים ְטַרְקטֹוִרים בית 1 

ַּ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 2 

ֲאִפּלּו ִּבְׂשָעָרּה ֶׁשל  

ִמְפֶלֶצת.  

כיצד הניסיון לטשטש את זכר השֹואה בא לידי ביטוי בשני בתי השיר? א. 

הסבר והדגם את דבריך.         )12 נקודות(  

בחר בשיר נוסף שלמדת בנושא "שירים בצל השֹואה", והסבר כיצד נושא השֹואה בא לידי ביטוי בשיר שבחרת.        ב. 

)8 נקודות(

/המשך בעמוד 13/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ט, מס' 009181 - 13 -
זוגיות

יֵרי ַאֲהָב"ה, מאת לאה גולדברג. קרא אותו, וענה  לפניך שיר ב )המתחיל במילים: "נפרדנו כך"( מתוך מחזור השירים : ׁשִ  .18

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.

ציין שלושה רגשות הבאים לידי ביטוי בשיר, והסבר את תפקידם בבניית משמעותו.        )12 נקודות( א. 

בחר בשיר נוסף שלמדת בנושא "זוגיות", וכתוב מה הם הרגשות המאפיינים את היחסים בין בני זוג, או מה הם  ב. 

הרגשות של אחד מבני הזוג בנוגע למערכת היחסים הזוגית. הסבר והדגם את דבריך.       )8 נקודות(

/המשך בעמוד 14/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 14 -

אדם וזהותו

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .19

ּ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.

הבית והבנייה הם סמל העומד במרכז השיר. א. 

תאר והסבר את ההתפתחות של סמל זה לאורך השיר.        )12 נקודות(  

בחר באמצעי אומנותי בשיר נוסף שלמדת בנושא "אדם וזהותו", והסבר כיצד האמצעי האומנותי מסייע להדגיש  ב. 

נושא מרכזי בשיר.       )8 נקודות(


