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 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל
 2022 תשפ"ב קיץ מועד הבחינה: משרד החינוך

 
  009182 שאלון:מספר ה 

   
 
 

 ספרות עברית וכללית
 
 

 לבתי ספר דתיים
 

 הוראות לנבחן
 
 

 :   שעתיים.משך הבחינה א.
 

 :   בשאלון זה ארבעה פרקים.מבנה השאלון ומפתח ההערכה ב.

 נקודות 20 — ( 1x20) — חכמים וסיפור קצר(סיפורת )מעשה  — פרק ראשון
 נקודות 30 — ( 1x30) — יצירות מאת עגנון  — פרק שני 

 נקודות 20 — ( 1x20) — קריאה מונחית — פרק שלישי

 שירה )פיוט, שירת ימי הביניים, שירת ביאליק,  — פרק רביעי

 נקודות 30 — ( 2x15) — (20השירה העברית במאה ה־  

 נקודות 100 — סך הכול    
 

 .:   רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו חומר עזר מותר בשימוש ג.
     

 .לצרף למחברת הבחינה את הרשימה המודפסת של היצירות שנלמדו  חובה (1) :הוראות מיוחדות ד.

 לחזור ולהדגים בתשובות שונות על פי אותה יצירה. אין (2)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-המשך בעמוד הבא - 
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תהשאלו  

 

 נקודות( 20)סיפורת )מעשה חכמים וסיפור קצר(   —פרק ראשון 

 .3-1מן השאלות  אחתענה על 

 

 מעשה חכמים

 

 קרא את מעשה החכמים על הלל הזקן שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. .1

 

ר  ה ּוִמְשַתכֵּ ְבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה עֹושֶׁ ן, שֶׁ ל ַהָזקֵּ  ִבְטַרָפִעיק.ָאְמרּו ָעָליו ַעל ִהלֵּ

יתֹו. י בֵּ ְציֹו ְלַפְרָנָסתֹו ּוְלַפְרָנַסת ַאְנשֵּ ית ַהִמְדָרש ְוחֶׁ ר בֵּ ן ְלשֹומֵּ ְציֹו ָהָיה נֹותֵּ  חֶׁ

ית ַהִמְדָרש ְלִהָכנֵּס; ר בֵּ ר ְולֹא ִהִניחֹו שֹומֵּ  ַפַעם ַאַחת לֹא ָמָצא ְלִהְשַתכֵּ

י ֱאֹלִהים ַחִיים ִמִפי ְשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון. ָעָלה ְוִנְתָלה ְוָיַשב ַעל ִפי ֲאֻרָבה, ִיְשַמע ִדְברֵּ י שֶׁ  ְכדֵּ

ג ִמן ַהָשַמִים. לֶׁ ת ָהְיָתה, ְוָיַרד ָעָליו שֶׁ בֵּ ב ַשָבת ָהָיה, ּוְתקּוַפת טֵּ רֶׁ  ָאְמרּו: אֹותֹו ַהיֹום עֶׁ

ָעָלה ַעמּוד ַהַשַחר ָאַמר לֹו ְשַמְעָיה   ְלַאְבַטְליֹון:ְכשֶׁ

ָמא יֹום ְמֻעָנן הּוא? ל, שֶׁ ִאיר ְוַהיֹום ָאפֵּ  ַאְבַטְליֹון ָאִחי, ְבָכל יֹום ַהַבִית מֵּ

ן ְוָראּו ְדמּות ָאָדם ָבֲאֻרָבה. יהֶׁ ינֵּ ִציצּו עֵּ  הֵּ

ג. לֶׁ  ָעלּו ּוָמְצאּו ָעָליו רּום ְשֹלש ַאמֹות שֶׁ

ד ַהְמדּוָרה.ְפָרקּוהּו ְוִהְרִחיצּוהּו ְוָסכּוהּו וְ  גֶׁ  הֹוִשיבּוהּו ְכנֶׁ

ת ַהַשָבת. ל ָעָליו אֶׁ ה ְלַחלֵּ  ָאְמרּו: ָראּוי זֶׁ

 

 
 

 ההתרה והסיום. פעמי הגורם להסתבכות, -בדרך כלל המבנה של האגדה הוא: אקספוזיציה, האירוע החד
 רכיבים במבנה האגדה עפ"י מעשה החכמים שלפניך.שני הדגם והסבר 

 

 

 

 

 

 

 
-הבאהמשך בעמוד  - 
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 סיפור קצר

 
 / אנטון צ'כוב כינורו של רוטשילד .2

בסיפור אחת ופרידה אחת פגישות ופרידות מניעות את העלילה של יצירות ספרות רבות. תאר פגישה א. 

 אוזה, הסבר כיצד הן משפיעות על עלילת הספור, ומה הדמות המרכזית לומדת על עצמה בעקבות הפגישה 

 נקודות( 15). הפרידה

לו אתה היית הדמות המרכזית האם היית מנהל באופן שונה את הפרידה או את הפגישה? מה היית  ב.

 נקודות( 5) מוסיף או משנה?

 

 קצר וסיפור חכמים מעשה

 כוב'צ אנטון/  רוטשילד של כינורו; הזקן הלל על החכמים מעשה. 3

 ביצירות ספרות רבות יש לחפצים משמעות סמלית.

ם להבנת דמות יצירה אחת ,הסבר את משמעותו הסמלית. כיצד הוא תורבחר חפץ פיזי מתוך  .א
 נק'( 12או רעיון ביצירה? )

מתוך היצירה )לאו דוקא חפץ( שיש לו משמעות סמלית והסבר כיצד הוא  בפרט נוסףבחר  .ב

 נק'( 8תורם להבנת דמות או רעיון ביצירה. )

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-המשך בעמוד הבא - 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 
 נקודות( 30)יצירות מאת עגנון   —פרק שני 

 

 .7-4 מן השאלות  אחתענה על 

 

 

 תהלה:. 4

 שאחריו. ב-הסעיפים א שניענה על קרא את הציטוט שלפניך ו

 " ברוך הוא וברוך שמו, איני חסרה עמו כלום. הקב"ה נותן לכל בריותיו לפי מידת הצורך ואף אני בכלל בריותיו"

 נק'( 20ביצירה, וכיצד הוא משפיע על חייה של תהילה? )ל ולאמונה -מהו היחס לא .א

ל או -הבא שתי דוגמאות נוספות מתוך היצירה, המשקפות את מערכת היחסים של הדמות המרכזית עם הא .ב
 נק'( 10האמונה. )

 

 והיה העקוב למישור:. 5

 ב:-ענה על שני העיפים א

 קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.חיים כאשר הוא חוזר לעיירה. -לפניך תיאור התגובה של מנשה .א

"וילך ברוב יגונו ויט שכמו לסבול ולא החציף כלפי מעלה והצדיק עליו את הדין ואמר מסתמא מה' יצא 

הדבר, הן גם פרי בטן לא מנע אלקים ממנה שאר לא הייתה כזאת כל הימים שהייתה שרויה עמי 

 בכשרות"

 נקודות( 20)עלילת הנובלה. הסבר תגובה זו של מנשה חיים. בסס את דבריך על

 נקודות( 10)מדוע לדעתך בסיום הנובלה בחר מנשה חיים לחיות בבית קברות? נמק את דבריך. .ב

 

 סיפור פשוט:. 6

כיצד בא לידי ביטוי הניגוד בין האהבה לבין חיי החומר והפרנסה ביצירה "סיפור פשוט"? הסבר והדגם את 
 ף ניגוד זה ביצירה.דבריך. בתשובתך התייחס לאמצעי עיצוב המשק

 

 תהילה /והיה עקוב למישור / סיפור פשוט:  .7

 
 "העבר איננו תכשיט חתום, בתוך קופסה  של בדולח, העבר מתנועע בתוך ההווה"

 )זלדה(
, האם עבר פגום או כואב שבחרת תאר כיצד העבר בא לידי ביטוי בחייה של הדמות המרכזית ביצירה .א

 נקודות( 20)יכול לבוא על תיקונו? 
 נקודות( 10) כיצד העבר משפיע על חייה של דמות נוספת ביצירה שבחרת? .ב

 -המשך בעמוד הבא-

- 
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 נקודות( 20)קריאה מונחית  —פרק שלישי 

 

 נקודות( 20) (נל הרפר ליאל תגע בזמיר / או  חיים סבתובואי הרוח / או  דוד גרוסמן)מישהו לרוץ אתו / 
 

 

 .11-8מן השאלות  אחתענה על 

 

 

 / דוד גרוסמן מישהו לרוץ אתו . 8

הסבר כיצד המשפחה או היעדר המשפחה משפיעים על התנהגות הדמות המרכזית, על תפיסת עולמה, ועל 
 .יחסיה עם דמויות שאינן מהמשפחה

 
 / חיים סבתו בואי הרוח . 9

הבא שני נימוקים לדעתך. בסס את  ?הספר ללמד את היצירה "בואי הרוח"  –האם היית ממליץ לבתי 
 תשובתך על אירועים, רעיונות וערכים המצויים בה. 

 
 / נל הרפר לי אל תגע בזמיר. 10

רגשות חזקים כמו אהבה, דאגה, שנאה, קנאה ונקמה מניעים את העלילה של רומנים רבים. הסבר 
 קביעה זו. בסס את תשובתך על שני אירועים מן היצירה. 

 

 נל הרפר ליאו אל תגע בזמיר /  חיים סבתואו בואי הרוח /  דוד גרוסמןמישהו לרוץ אתו /  .11
 

יודע, מספר גיבור, מספר עד( ביצירה שבחרת? תאר והדגם  את ההשפעה -מהו סוג המספר )מספר כל
 של סוג המספר על אופן הצגת הדמות המרכזית. מדוע היא הדמות המרכזית בעיניך?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -המשך בעמוד הבא-
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(20השירה העברית במאה ה־ פיוט, שירת ימי הביניים, שירת ביאליק,שירה ) —פרק רביעי   

 נקודות( 30)

 

 שאלות: שתיעליך לענות על ( 91-12 בפרק זה )שאלות: שים לב

 מן השירה העברית  אחת( ועל שאלה 14-12משירת ביאליק )שאלות  אומשירת ימי הביניים  אחתעל שאלה 

 (. 15-19 )שאלות 20במאה ה־

 נקודות( 30 —נקודות; סך הכול  15 —)לכל שאלה 

 

 
 פיוט, שירת ימי הביניים, שירת ביאליק

 14-12מן השאלות אחת ענה על 

 שירת ימי הביניים

 שאחריו: השאלה קרא את השיר שלפניך וענה על .12

 הלוי יהודה' ר/  מבול הבא
 

ם ַמבּול ֲהָבא ל ְוֹשָ בֵּ ָבה תֵּ ין?/ ֲחרֵּ י ִלְראֹות ְואֵּ ץ ְפנֵּ רֶׁ ָבה אֶׁ  ,ֲחרֵּ

ין ין ָאָדם ְואֵּ ין ַחָיה ְואֵּ ָבה ְוָשְכבּו ַהֹכל ֲהָסף /-עֹוף ְואֵּ  ?ַמֲעצֵּ

ץ,/ ְמנּוָחה ִלי ְושּוָחה ַהר ּוִבְראֹות רֶׁ ָבה ִלי ָהֲעָרָבה ְואֶׁ  .ֲערֵּ

ְשִגיחַ  ר ְלָכל ְוֹאַ בֶׁ ין -עֵּ ָבה ְוָשַמִים ַמִים ֲאָבל,/ֹכל ְואֵּ  ,ְותֵּ

ְחֹשב,/ ְמצּוָלה ְבַהְרִתיחֹו ְוִלְוָיָתן יָבה ַיְחֹשב ְתהֹום ִכי ְואֶׁ  .ְלֹשֵּ

ב ש ַהָים ְולֵּ ָבה ַהָים ְבַיד ִהיא ְכִאלּו,/ ָבֳאִנָיה ְיַכחֵּ  !ְגנֵּ

י /ִכי, ַתֲעֹלז ְוַנְפִשי - ִיְזַעף ְוָים ש ֱאלֵּ יהָ  ִמְקֹדַ ָבה ֱאֹלהֶׁ  .ְקרֵּ

 הדובר בשיר. בתשובתך התייחס לשני אמצעים אמנותיים המשקפים מצוקה זו.תאר את המצוקה של 
 

 

 

 

 

-המשך בעמוד הבא - 
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 :שאחריו השאלהקרא את השיר שלפניך, וענה על  .13

 
ִחי ָלֵאל / שלמה אבן  גבירול-שְׁ

יָמה, ל, ְיִחיָדה ַהֲחָכָמה, / ְורּוִצי ַלֲעֹבד אֹותֹו ְבאֵּ  ְשִחי ָלאֵּ

ְך  ל ְוָלָמה?ְלעֹוָלמֵּ בֶׁ ְך, / ְוָלָמה ִתְרְדִפי הֶׁ ְך ְויֹומֵּ ילֵּ י לֵּ  ְפנֵּ

ֱעָלָמה. ְעָלם ְכמֹו ַאְת נֶׁ ר נֶׁ ל ַחי, / ֲאשֶׁ ְך ְלאֵּ  ְמשּוָלה ַאְת ְבַחיּותֵּ

ְך ָטהֹור ְוָנִקי  ן ְטהֹוָרה ַאְת ְוַתָמה./  –ֲהלֹא ִאם יֹוְצרֵּ  ְדִעי ִכי כֵּ

ֱאָלָמה./  –עֹו ֲחִסין ִיָשא ְשָחִקים ַעל ְזרֹ   ְכמֹו ִתְשִאי ְגִוָיה נֶׁ

ְך ָבֲאָדָמה. ר לֹא ָשם ְדמּותֵּ ְך / ֲאשֶׁ  ְזִמירֹות ַקְדִמי, ַנְפִשי, ְלצּורֵּ

ל ֹכל ְנָשָמה! ר ִלְשמֹו ְתַהלֵּ ם / ֲאשֶׁ  ְקָרַבי, ָבֲרכּו ָתִמיד ְלצּוְרכֶׁ

 הסבר והדגם את דבריך.ל? -מהו התהליך הנפשי שעובר הדובר בשיר ביחסו כלפי הא

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-המשך בעמוד הבא - 
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 שירת ביאליק

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

 

ָנֵפְך   ִניִסיִני ַתַחת כְׁ  / חיים נחמן ביאליק ַהכְׁ

   

ְך,    1בית      ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנפֵּ

ם ְוָאחֹות,    ַוֲהִיי ִלי אֵּ

ְך ִמְקַלט רֹאִשי,ִויִהי    יקֵּ  חֵּ

 ַקן־ְתִפלֹוַתי ַהִנָדחֹות.  

  

ין־ַהְשָמשֹות, 2בית  ת ַרֲחִמים, בֵּ  ּוְבעֵּ

 ְשִחי ַוֲאַגל ָלְך סֹוד ִיּסּוָרי:  

 —אֹוְמִרים, יֵּש ָבעֹוָלם ְנעּוִרים   

יָכן ְנעּוָרי?    הֵּ

  

ה: 3בית  ְתַודֶׁ ָחד ָלְך אֶׁ  ְועֹוד ָרז אֶׁ

 ִנְשְרָפה ְבַלֲהָבּה;ַנְפִשי   

 —אֹוְמִרים, ַאֲהָבה יֵּש ָבעֹוָלם   

 ַמה־זֹאת ַאֲהָבה?  

  

 ַהכֹוָכִבים ִרמּו אֹוִתי, 4בית 

 ַאְך ַגם הּוא ָעָבר; —ָהָיה ֲחלֹום   

ין ִלי ְכלּום ָבעֹוָלם     —ַעָתה אֵּ

ין ִלי ָדָבר.    אֵּ

  

ְך, 5בית   ַהְכִניִסיִני ַתַחת ְכָנפֵּ

ם ְוָאחֹות,    ַוֲהִיי ִלי אֵּ

ְך ִמְקַלט רֹאִשי,   יקֵּ  ִויִהי חֵּ

 ַקן־ְתִפלֹוַתי ַהִנָדחֹות.  
 

הסבר את  בקשות הדובר בבית הראשון. האם נמצא להן מענה בהמשך השיר? הוכח את דבריך מתוך 

 השיר. 

 

 

 -המשך בעמוד הבא-  
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 20השירה העברית במאה ה 
 

 19-15מן השאלות  אחת ענה על

 אדם מול בוראו

 ב שאחריו.-הסעיפים א שניקרא את השיר שלפניך, וענה על  .51

 

ָך           ֵבי ֵביתְׁ  / איתמר יעוז־קסט  יֹושְׁ

יְתָך  1בית   ְבתֹוְך בֵּ

ת,    בֶׁ  ָרִציִתי ָלשֶׁ

ב ְבתֹוִכי,    יְתָך יֹושֵּ  ַאְך בֵּ

 

 ְואּוָלם   2בית   

ת ִהַגְעִתי    ֲאִני ַרק ָכעֵּ

ת ַהַשַער   ת ִכי סֹוְגִרים ְכָבר אֶׁ  ְלעֵּ

ם   דֶׁ י־קֶׁ ה ְלִוִיים ִבימֵּ  ְכַמֲעשֵּ

 ְכֹתם ָקְרַבן ַהִמְנָחה, 

 

ת  3בית   ְוָכעֵּ

ַע   ִני יֹודֵּ ינֶׁ  אֵּ

ש?  ה ָעַלי ְלַבקֵּ  מֶׁ

 

ן, 4בית   ִאם כֵּ

ש   ַמה ִלי ֲאַבקֵּ

ין־ַעְרַבִים זֹו   ִבְשַעת בֵּ

יָך, ְלַבד ִמַמֲחָשבֹות   ַעל־אֹודֹותֶׁ

 

 עֹוד ִצְלָךבְ  5 בית

 ָכרּוְך ַעל ַיד־ְיִמיִני 

ת.  לֶׁ ל ְבתֹוִכי ַבִית: ְבִלי ִקירֹות, ְבִלי ַחלֹונֹות ְודֶׁ       ּוְמַטְלטֵּ

 

 נקודות( 9)משקפים את עולמו הפנימי של הדובר בשיר."יושבי ביתך"  . תאר והסבר כיצד הניגודים בשירא. 

 / טניה הדר, תורם לעיצוב הרעיון המרכזי בשיר. "נסוגה אל חצרות קדשך"תאר והסבר כיצד ניגוד בשיר . .ב  

 נקודות( 6)
 -המשך בעמוד הבא–
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 שירים בצל השֹואה

 :ב שאחריו-הסעיפים א שניקרא את השיר שלפניך, וענה על  .61

ָאן מּו ַהַיַער ַהָשֹחר אֹו לְׁ ָלִדים ֶנֶעלְׁ  אטינגר אסתר/  ַהיְׁ

 
 ַהַיַער ַהָשֹחר הּוא ָיֹרק

ִלים ָציו ְזקּוִפים, ְיָשִרים ְכַסְרגֵּ  עֵּ

ְרָבב.  ַחִפים מֵּ

ְפָשר ִלְשֹמַע אֹוָתם ְמַרְנִנים.  ְלִעִתים אֶׁ

 

 ַהַיַער ַהָשֹחר הּוא ָיֹרק ִמַבחּוץ

 ְוָשֹחר ִמִבְפִנים.

ה ְקָסִמים,  ְמֻרבֵּ

רֹות ֲאֻדִמים,   ִפְטִריֹות,פֵּ

יֹות. פֹות, פֵּ  ַאָגדֹות, ַגָמִדים, ְמַכשֵּ

ד ְוַיְלָדה תֹוִעים ְבתֹוכֹו.  יֶׁלֶׁ

 

 ַהַיַער ַהָשֹחר ַמְסִתיר

ה, הּוא ְמַגלֶׁ ר ִמַמה שֶׁ  יֹותֵּ

ל ַיַער, ה ִטיבֹו שֶׁ ן זֶׁ  הֵּ

ה ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים  ְמַכּסֶׁ

 —ְוִהיא ְתִהָלתֹו 

ד ְוַיְלָדה ת  ֹוִעים ְבתֹוכֹו.יֶׁלֶׁ

 

ָציו ַהְזקּוִפים, ָהָרִמים ין עֵּ  ְבָחְלִפי ַעל ָפָניו, בֵּ

ְלמּו עֶׁ ת ְלָאן נֶׁ לֶׁ  ַהַמְרִעיִשים ְבִנימּוס, ֲאִני שֹואֶׁ

 ַהְיָלִדים

 ְוַהִאם ָהְפכּו עֹוָרם ַחְיתֹו ַיַער?

ין ָהֲעָנִפים ר בֵּ ִהְסַתתֵּ ה שֶׁ                                                      ּוִמי הּוא זֶׁ

ינֹות ָשָרִשים ּוְשָרִכים ר ְמִחָלה בֵּ  חֹופֵּ

ר, ַמְקִשיב ב ְמַפְרפֵּ ז לֵּ  אֹוחֵּ

ל ַהיֹוִרים.  אֶׁ

 

 

 נקודות( 8"?  הסבר והדגם את דבריך. )היער השחורכיצד נבנית תחושת האימה בשיר ".א

 

מסתירה את רגשותיה. כיצד הם בכל זאת באים לידי קסט -מאת איתמר יעוז" שתיקותהדמות המרכזית בשיר " ב.

 נקודות( 7) ביטוי בשיר? הדגם והסבר את דבריך.

 -המשך בעמוד הבא-
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 זוגיות

 :ב שאחריו-הסעיפים א שניקרא את השיר שלפניך, וענה על . 71

 

 

 / זלדה ַכֲאֶשר ָהִייָת ֹפה

 

ר ָהִייָת ֹפה  ַכֲאשֶׁ

ן ָעַלי גֵּ  ּוַמָבְטָך ַהחּום מֵּ

ינּו נֹוְגעֹות   ּוַמְחְשבֹותֵּ

ַתע  פֶׁ

ל ָכָנף.  ָכָנף אֶׁ

 

ר ָהִייָת ִעָמִדי  ַכֲאשֶׁ

 ְבתֹוְך ַהְדָבִרים ַהחֹוְלִפים

י־ַבִית ְקִשיִשים  ָהיּו ַהִקירֹות ְבנֵּ

ִּסְפרּו ַמֲעִשיֹות ַעִתיקֹות  שֶׁ

ב רֶׁ  ָבעֶׁ

ר ָשִתינּו ה. ַכֲאשֶׁ  תֵּ

 

ה יָנם ַמֲחסֶׁ  ַעְכָשו ַהִקירֹות אֵּ

ם ִהְסַתְגרּו ִבְשִתיָקָתם  הֵּ

 ְולֹא ַיְשִגיחּו ְבָנְפִלי

ט לֶׁ  ַעְכָשו ַהִקירֹות ִסיד ָומֶׁ

 ְיסֹוד ָזר

ת. ה ַכָמוֶׁ ר לֹא עֹונֶׁ  ֹחמֶׁ

 
 

עיצוב כיצד מתבטאת חווית האובדן בשיר "כאשר היית פה"? בתשובתך כתוב גם על שני אמצעי  .א

 נקודות( 9) שונים, שתורמים לעיצוב חוויה זו

. בתשובתך כתוב מאת רחל "פגישה חצי פגישהתאר את התהליך הרגשי שעוברת הדוברת בשיר " .ב

 נקודות( 6שתורם לעיצוב תהליך זה ) אחד  גם על אמצעי אומנותי 

 -המשך בעמוד הבא-
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 אדם וזהותו
 

 ב שאחריו.-הסעיפים א שניקרא את השיר שלפניך, וענה על . 81

 

ִתי ַסֵפר ָיַדעְׁ ִמי לְׁ  רחל   /  ַרק ַעל ַעצְׁ

ר ָיַדְעִתי  ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַספֵּ

 ,ַצר עֹוָלִמי ְכעֹוַלם ְנָמָלה

 ַגם ַמָשִאי ָעַמְסִתי ָכמֹוהָ 

ִפי ַהַדָלה ד ִמְכתֵּ  .ַרב ְוָכבֵּ

 

ת ַדְרִכי  ת –ַגם אֶׁ רֶׁ ל ַצמֶׁ  – ְכַדְרָכּה אֶׁ

ְך ָעָמלדֶׁ  רֶׁ ך ַמְכאֹוב ְודֶׁ  ,רֶׁ

 ,ַיד ֲעָנִקים ְזדֹוָנה ּובֹוַטַחת

 .ַיד ִמְתַבַדַחת ָשָמה ְלַאל

 

 ָכל ָאְרחֹוַתי ִהִליז ְוִהְדִמיע

 .ַפַחד ָטִמיר ִמַיד ֲעָנִקים

א לֶׁ י ַהפֶׁ ם ִלי, חֹופֵּ  ?ָלָמה ְקָראתֶׁ

ם, אֹורֹות ְרחֹוִקים  ?ָלָמה ְכַזְבתֶׁ

 

 נקודות( 8) .השורות בסיום השיר וכיצד הן תורמות להבנת מצוקתה של הדוברת בשיר כולוהסבר את שתי  א.

" מאת לאה גולדברג והאם יש פיתרון למצוקתה בסיום השיר? הדגם והסבר "אורן מהי מצוקתה של הדוברת בשירב. 

 נקודות( 7)  .את דבריך

 

 
-המשך בעמוד הבא - 
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 במשפחה

 :ב שאחריו-הסעיפים א שניקרא את השיר שלפניך, וענה על  .91

 / אמנון שמוש ִודּוי ַהָגדֹול 

 
 ִאִמי

ַלי  ָהְיָתה ָבָאה אֵּ
 ְבָכל ַקִיץ

 
עֹות ִמְקִריָאה יָה ְיגֵּ ינֶׁ  עֵּ
 ֲעָבָרּה ָעמּוס ַלֲעיֵָּפה

ת ָהְיָתה רֶׁ  ְמַספֶׁ
ת רֶׁ  ּוְמַספֶׁ

 
 ַעל ַמה ִּסְפָרה ְוַעל ַמה לֹא

 ִסְפָרה
ן  קֹוָלּה ִמְתַנגֵּ

 ְכעּוד
יָה ְמָבֲארֹות-ְוַכפֹות  ָידֶׁ

יָה ִמְצַטְלְטִלים  ְצִמידֶׁ
ל-ָזָהב  ָזָהב-אֶׁ

 ָכָנףְ -ְכאֹוָתן ִאְמרֹות
ְבִפיהָ   ֹשֶׁ

ין ַלְזַמןֹ ְשִליָטה ָבן  אֵּ   –ֹשֶׁ
 

 ַוֲאִני
 ֻכִלי

ן ְסתּוָמה  ֹאזֶׁ
 ָֹשקּוַע ִבְלהֹוִציא
ת ַהִקבּוץ ִמן  אֶׁ

 ַהֹבץ
 ְלָהִזיז ְדָבִרים ָקִדיָמה

 ּוְלִמי
ת( –)נּו  ֱאמֶׁ  בֶׁ

 יֵּש ְפַנאי
 ְלִאָמא

 
 ָמָסְך 

יהָ  ין קֹולֹות ְתמֹולֶׁ  בֵּ
ן ַהְכרּו ין ֹאזֶׁ  ָיהְלבֵּ

יהָ  ְשאֹון ְקבּוָצה ּוִמְפָעלֶׁ ִֹ  ל
ת רֶׁ  ִהיא ְמַספֶׁ

ן  ְצרּוָיה-ַעל בֶׁ
עַ   ְוַעל ְסגֻלֹות ַהָקמֵּ

 ַוֲאִני
י ִניד רֹאֹשִ  מֵּ

עַ   ְכשֹומֵּ
 

ָחד  ַקִיץ אֶׁ

 לֹא
 ָבָאה

ף  ּוַבֹחרֶׁ
 ִנְפְטָרה

 ִמן ָהעֹוָלם
 ּוִמן ַהָצרֹות

 ַהְצרּורֹות ִבְצרֹור ַהַחִיים
 

 ָחַלף ָאִביב
 ָכָלה ַקִיץ
 ּוַבְּסָתו

 ִהְתִחיָלה ָיִדי
 –ַמֲעָלה ַעל ַהְכָתב 

 ִספּוִרים
 

 ָקָראִתי
 ּוָמָצאִתי

ת עֹוָלָמּה  אֶׁ
ל ִאָמא  ֹשֶׁ
 ַחִיים-ַתְרבּות
ָהְלָכה  ֹשֶׁ
 ְלעֹוָלָמּה

 
ָשר  ֹפְ  אֶׁ

 ָאְזִני ָהְיָתה ְסתּוָמה
ר  ְוִלִבי עֵּ
 ְואּוַלי

 ִחְלֲחלּו ַהְדָבִרים
ך  רֶׁ רְבדֶׁ  ַאחֵּ
 ָרִציִתי

ְשִמיַע ִספּוַרי  ְלֹהַ
 ְבָאְזָנּה

ל ִאָמא  ֹשֶׁ
ְשִתי  ִבֹקַ

ְשֹמע עֹוד ָועֹוד ִֹ  ל
ָנה  ִממֶׁ

 ַאְך ִאִמי
ָהְיָתה   ֹשֶׁ
 ָכל ַקִיץ
 ִעִמי

ר ְלאֹותֹו ַהַחִיץ( בֶׁ עֵּ  )מֵּ
 –ָהְיָתה 
ָנה. ינֶׁ  ְואֵּ

 

 

 

 נקודות( 8השנה תורמות לעיצוב משמעות השיר )בר כיצד עונות הדגם והס. א

 נקודות 7ן תומר? הסבר את דבריך )מה מאפיין את הקשר בין הדובר לאביו בשיר "נוסח" מאת בן ציו  ב.
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 !בהצלחה

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

 

 


