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סוג הבחינה:
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מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תשע"ט2019 ,
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ספרות עברית וכללית
לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון — סיפורת (מעשה חכמים וסיפור קצר)
פרק שני

— יצירות מאת עגנון ודרמה

פרק שלישי

— שירה (פיוט ,שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק,

		

		
ג.
ד.

— ( 25 — )25x1נקודות
— ( 35 — )35x1נקודות
— ( 40 — )20x2נקודות

השירה העברית במאה ה־)20

		

סה"כ —  100נקודות

חומר עזר מותר בשימוש :רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו בכיתה.
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 .רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה 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) ( 25נקודות)
ענה על אחת מן השאלות .3-1

מעשה חכמים
.1

קרא את מעשה החכמים על בתו של רבי עקיבא והנחש שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ְל ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ָהיְ ָתה ַבּת.
ָא ְמרוּ לוֹ ַהכַּ ְל ִדיִּ ים 1:אוֹתוֹ ַהיּוֹם ֶשׁנִּ כְ נֶ ֶסת ְל ֵבית ַה ֻח ָפּה,
אוֹתהּ נָ ָחשׁ ,וְ ִהיא ֵמ ָתה.
ַמכִּ ישׁ ָ
דּוֹאג ַעל ַה ָדּ ָבר ַה ְר ֵבּה.
ָהיָ ה ֵ
2
אוֹתהּ ַבּ ֶסּ ֶדק,
אוֹתוֹ ַהיּוֹם ,נָ ְט ָלה ֶאת ַה ַמּכְ ֵבּנָ ה ,נָ ֲע ָצה ָ
]שׁנִּ נְ ֲע ָצה[ ְבּ ֵעינוֹ ֶשׁל נָ ָחשׁ.
ָק ָרה ֶשׁיָּ ְֹש ָבה ֶ
אוֹתהּ ,נִ ְס ַרָ וּבא ַהנָּ ָחשׁ ַא ֲח ֶר ָיה.
ַבּבּ ֶֹקר ,כְּ ֶשׁנָּ ְט ָלה ָ
ָא ַמר ָלהּ ָא ִב ָיהֶ :מה ָע ִשֹית?
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.

לאחר — כיצד אחד מן הנושאים האלה בא לידי ביטוי במעשה החכמים
גזֵ רה ובחירה חופשית ,חשיבות מתן צדקה ,היחס ֵ
"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
.2

כינורו של רוטשילד  /אנטון צ'כוב
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.

.3

סיפור קצר עברי
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

( 35נקודות)

ענה על אחת מן השאלות .11-4

יצירות מאת עגנון
.4

ְּת ִה ָּלה
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.

.5

והיה העקוב למישור
ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

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

ב.

( 12נקודות)

האם ההתנהגות של מנשה חיים המתוארת בקטע מאפיינת את דמותו כפי שהיא מצטיירת בהמשך עלילת
הנובלה? הסבר והדגם את דבריך.

( 23נקודות)

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

לפניך קטע מן הרומאן "סיפור פשוט" .קרא אותו ,וענה על השאלה שאחריו.
[ ]...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?

ב.

( 12נקודות)

הסבר באמצעות שלוש דוגמאות מעלילת הרומאן ,כיצד הירשל מתמודד עם מצוקות בחייו (בתשובתך אל תכתוב
על הקטע שבסעיף א).

( 23נקודות)

דרמה
.7

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

לפניך הפִ סקה המסיימת את המחזה "ילדי הצל" ,ובה הוראות בימוי.
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.

ב.

( 25נקודות)

איזו תובנה ,הנוגעת לחייך או לחברה הישראלית ,התעוררה בך בעקבות קריאת המחזה?
הסבר והדגם את דבריך.
( 10נקודות)

/המשך בעמוד /6
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אנטיגונה  /סופוקלס
ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

נושא מרכזי בטרגדיה "אנטיגונה" הוא הקשר בין השליט ובין האזרחים.
הסבר כיצד נושא זה בא לידי ביטוי בטרגדיה .בסס את תשובתך על שלוש דוגמאות מן הטרגדיה.

ב.

האם היחסים בין השליט לאזרחים ,כפי שהם באים לידי ביטוי בטרגדיה ,רלוונטיים גם לימינו?
נמק והדגם את דבריך.

.9

( 25נקודות)

( 10נקודות)

בית בובות  /הנריק איבסן
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.
א.

מה אפשר ללמוד מדברים אלה על היחס של הלמר לנורה? הבא מן המחזה שלוש דוגמאות נוספות ליחסו כלפיה.
( 23נקודות)

ב.

על פי המסופר במחזה ,האם דבריו של הלמר אכן מייצגים את התנהגותה של נורה? הסבר והדגם את דבריך.
( 12נקודות)

/המשך בעמוד /7
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 .10אויב העם  /הנריק איבסן
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.
		
 .11ביקור הגברת הזקנה  /פרידריך דירנמט
ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

הפנתר המופיע במחזה הוא מטונימיה לקלייר .הסבר והדגם קביעה זו.

ב.

תאר שניים מן הפריטים המרכזיים (חפצים ,אביזרים) במחזה "ביקור הגברת הזקנה" ,והסבר את התרומה שלהם
לעיצוב הדמויות ולבניית המשמעות של המחזה.

( 12נקודות)

( 23נקודות)
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פרק שלישי — שירה (פיוט ,שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק ,השירה העברית במאה ה־)20
( 40נקודות)
שים לב :בפרק זה (שאלות  )19-12עליך לענות על שתי שאלות:
על שאלה אחת מן הפיוט או משירת ימי הביניים או משירת ביאליק (שאלות  )15-12ועל שאלה אחת מן השירה העברית
במאה ה־( 20שאלות .)19-16
(לכל שאלה —  20נקודות; סך הכול —  40נקודות)

פיוט ,שירת ימי הביניים ,שירת ביאליק
ענה על אחת מן השאלות .15-12

פיוט
 .12קרא את הפיוט שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ֵאל נוֹ ָרא ֲעלִ ילָ ה  /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:

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.
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שירת ימי הביניים
 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יְ ֵׁשנָ ה ְב ֵחיק יַ לְ ד ּות  /יהודה הלוי
עוּרים כַּ נְּ ע ֶֹרת נִ נְ ֲערוּ!
יְ ֵשׁנָ ה ְב ֵחיק יַ ְלדוּתְ ,ל ָמ ַתי ִתּ ְשׁכְּ ִבי!ְ /דּ ִעי כִּ י נְ ִ
מוּסר ִש ֲׁחרוּ,
קוּמי ְצ ִאיְ /,ר ִאי ַמ ְל ֲאכֵ י ֵש ָׂיבה ְבּ ָ
ֲה ָל ַעד יְ ֵמי ַה ַשּ ֲׁחרוּת? ִ
וְ ִה ְתנַ ֲע ִרי ִמן ַהזְּ ָמן ,כַּ ִצּ ֳפּ ִריםֲ /א ֶשׁר ֵמ ְר ִס ֵיסי ַליְ ָלה יִ ְתנַ ֲערוּ.
תּוֹלדוֹת יָ ִמים כְּ יַ ִמּים יִ ְס ֲערוּ.
וּמ ְ
ְדּ ִאי כַ ְדּרוֹר ִל ְמצֹא ְדרוֹר ִמ ַמּ ֲע ֵלִ /
ֲהיִ י ַא ֲח ֵרי ַמ ְלכֵּ ְ מ ַר ֶדּ ֶפתְ ,בּסוֹד /נְ ָשׁמוֹת ֲא ֶשׁר ֶאל טוּב ה' נָ ֲהרוּ!
הדובר בשיר קורא לנשמתו לעשות שינוי בחייה.
מה הוא מציע לנשמתו ,ובאילו דרכים הוא מנסה לשכנע אותה לעשות את השינוי? הסבר והדגם את דבריך.
 .14קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ְר ֵאה ֶׁש ֶמ ׁש  /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 ִ

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
 .15קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יסינִ י ַּת ַחת ְּכנָ פֵ ְך  /חיים נחמן ביאליק
ַהכְ נִ ִ
בית 1

ַהכְ נִ ִיסינִ י ַתּ ַחת כְּ נָ ֵפ,
וַ ֲהיִ י ִלי ֵאם וְ ָאחוֹת,
ֹאשׁי,
וִ ִיהי ֵח ֵיקִ מ ְק ַלט ר ִ
לּוֹתי ַהנִּ ָדּחוֹת.
ן־תּ ִפ ַ
ַק ְ

בית 2

ין־ה ְשּׁ ָמשׁוֹת,
ְוּב ֵעת ַר ֲח ִמיםֵ ,בּ ַ
סּוּרי:
ְשׁ ִחי וַ ֲאגַ ל ָל סוֹד יִ ָ
עוּרים —
עוֹלם נְ ִ
אוֹמ ִרים ,יֵ שׁ ָבּ ָ
ְ
עוּרי?
ֵהיכָ ן נְ ָ

בית 3

וְ עוֹד ָרז ֶא ָחד ָלֶ א ְתוַ ֶדּה:
נַ ְפ ִשׁי נִ ְשׂ ְר ָפה ְב ַל ֲה ָבהּ;
עוֹלם —
אוֹמ ִריםַ ,א ֲה ָבה יֵ שׁ ָבּ ָ
ְ
ַמה־זֹּאת ַא ֲה ָבה?

בית 4

אוֹתי,
ַהכּוֹכָ ִבים ִרמּוּ ִ
ָהיָ ה ֲחלוֹם — ַא גַּ ם הוּא ָע ָבר;
עוֹלם —
ַע ָתּה ֵאין ִלי כְ לוּם ָבּ ָ
ֵאין ִלי ָד ָבר.

בית 5

ַהכְ נִ ִיסינִ י ַתּ ַחת כְּ נָ ֵפ,
וַ ֲהיִ י ִלי ֵאם וְ ָאחוֹת,
ֹאשׁי,
וִ ִיהי ֵח ֵיקִ מ ְק ַלט ר ִ
לּוֹתי ַהנִּ ָדּחוֹת.
ן־תּ ִפ ַ
ַק ְ

בבתים  4-2בשיר 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
 .16אדם מול בוראו
קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ית ָך  /איתמר יעוז־קסט
יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵ ּב ְ
ְבּתוֵֹ בּ ְית
ָר ִצ ִיתי ָל ֶשׁ ֶבת,
יוֹשׁב ְבּתוֹכִ י,
ַאֵ בּ ְיתֵ 
אוּלם
וְ ָ
ֲאנִ י ַרק כָּ ֵעת ִהגַּ ְע ִתּי
ְל ֵעת כִּ י סוֹגְ ִרים כְּ ָבר ֶאת ַה ַשּׁ ַער
י־ק ֶדם
ימ ֶ
כְּ ַמ ֲע ֵשׂה ְלוִ יִּ ים ִבּ ֵ
כְּ תֹם ָק ְר ַבּן ַה ִמּנְ ָחה,
וְ כָ ֵעת
יוֹד ַע
ֵאינֶ נִּ י ֵ
ֶמה ָע ַלי ְל ַב ֵקּשׁ?
ִאם כֵּ ן,
ַמה ִלי ֲא ַב ֵקּשׁ
ין־ע ְר ַבּיִ ם זוֹ
ִבּ ְשׁ ַעת ֵבּ ַ
ל־אוֹדוֹתי,
ֶ
ְל ַבד ִמ ַמּ ֲח ָשׁבוֹת ַע
ְבּעוֹד ִצ ְלּ
כָּ רוַּ על יַ ד־יְ ִמינִ י
וּמ ַט ְל ֵטל ְבּתוֹכִ י ַבּיִ תְ :בּ ִלי ִקירוֹתְ ,בּ ִלי ַחלּוֹנוֹת וְ ֶד ֶלת.
ְ
א.

הסבר את המטפורה שבבית האחרון בשיר ואת תפקידה בבניית משמעותו.

ב.

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

( 12נקודות)

( 8נקודות)
/המשך בעמוד /12

- 12 -

ספרות עברית וכללית ,קיץ תשע"ט ,מס' 009181

 .17שירים בצל השוֹ אה
קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
טְ ַר ְקטוֹ ִרים  /רוני סומק

א.

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.

כיצד הניסיון לטשטש את זכר השוֹ אה בא לידי ביטוי בשני בתי השיר?
הסבר והדגם את דבריך.

ב.

( 12נקודות)

בחר בשיר נוסף שלמדת בנושא "שירים בצל השוֹ אה" ,והסבר כיצד נושא השוֹ אה בא לידי ביטוי בשיר שבחרת.
( 8נקודות)
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 .18לפניך שיר ב (המתחיל במילים" :נפרדנו כך") מתוך מחזור השירים ִ ׁ :ש ֵירי ַא ֲה ָב"ה ,מאת לאה גולדברג .קרא אותו ,וענה
על שני הסעיפים א-ב 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.
ַ
א.

ציין שלושה רגשות הבאים לידי ביטוי בשיר ,והסבר את תפקידם בבניית משמעותו.

ב.

בחר בשיר נוסף שלמדת בנושא "זוגיות" ,וכתוב מה הם הרגשות המאפיינים את היחסים בין בני זוג ,או מה הם
הרגשות של אחד מבני הזוג בנוגע למערכת היחסים הזוגית .הסבר והדגם את דבריך.

( 12נקודות)
( 8נקודות)
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 - 14אדם וזהותו
 .19קרא את השיר שלפניך ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
ּ ִפ ּג ּו ִמים  /ארז ביטון

ַעל ַסף ֲח ִצי ַבּיִ ת ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָע ַמד ָא ִבי
אוֹמר:
ַמ ְצ ִבּ ַיע ַל ְצּ ָד ִדים וְ ֵ
ַבּ ֲה ִריסוֹת ָה ֵא ֶלּה
נִ ְבנֶ ה ַפּ ַעם ִמ ְט ָבּח
ְל ַב ֵשּׁל בּוֹ זְ נַ ב ִלוְ יָ ָתן
וְ שׁוֹר ַה ָבּר,
ַוּב ֲה ִריסוֹת ָה ֵא ֶלּה
נָ ִקים ִפּנַּ ת ְתּ ִפ ָלּה
ִל ְמצֹא ָמקוֹם
ְל ִמ ְק ָדּשׁ ְמ ַעט.
ָא ִבי נִ ְשׁ ָאר ַבּ ַסּף
וַ ֲאנִ י כָּ ל ַָי ַמי
גּוּמים
ַמ ִצּיב ִפּ ִ
ֶאל ֵלב ַה ָשּׁ ַמיִ ם.

א.

הבית והבנייה הם סמל העומד במרכז השיר.
תאר והסבר את ההתפתחות של סמל זה לאורך השיר.

ב.

( 12נקודות)

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

( 8נקודות)

בהצלחה!

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

