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 הצעה לפתרון

 

  פרק ראשון – הבנה והבעה

קיימו את . הם אך המשיכו לראות את עצמם יהודים ,האנוסים הם יהודים שנאלצו להמיר את דתם (1) .1

 מצוות היהדות בסתר, ולרוב התחתנו בינם לבין עצמם.

דונה גרציה היא בת למשפחת אנוסים. היה לה שם נוצרי. בימי ראשון היא הלכה עם משפחתה דוגמה:  

והיא ואחותה התחתנו עם בנים למשפחת  ,ליקו נרות שבתלכנסייה, אך יחד עם זאת במרתף ביתה הד

 אנוסים.

 ( האנוסים נדדו ממקום למקום כדי להגיע למדינות סובלניות שבהן יוכלו לחזור ליהדותם.2)

 אחר כך. עברה לאנטוורפן וממנה אל וונציה . משםלונדוןאת פורטוגל ועברה  לדונה גרציה עזבה  דוגמה: 

לאיסטנבול. בכל מקום בו  דרך סלוניקי ביוון בדרך עברה . לאחר מכןאיטליהבגם היא אל פפרה ש עזבה 

 שהתה חייתה חיים יהודיים עד שגם שם הורע המצב והיא נאלצה לעבור למקום חדש.

 סטנבולי. קושטא=א7. סלוניקי 6. פררה 5. וונציה 4. אנטוורפן 3. לונדון 2. ליסבון 1 .2

התגלתה כאשת עסקים מצליחה בעלת תכונות שהיו שייכות לעולם העסקים הגברי: יוזמה,  דונה גרציה .3

 פיתוח, ארגון וניהול אימפריה כלכלית.

פומביים וגם פעלה בגלוי למען הצלת  בפררה ובאיסטנבול דונה גרציה חייתה חיים יהודיים מלאים .4

הייתה צריכה התגוררה  שבהם יםדמהקומקומות ב היהודים ותרמה לחיזוק חיי הרוח שלהם. לעומת זאת

 להסתיר את יהדותה ולפעול בחשאי למען הצלת היהודים. השינוי נובע מכך שהשלטונות והמנהיגים

 ולפיכך אפשרו את החזרה לדת.  כלפי היהודים היו ליברליים וסובלניים בפפרה ובאיסטנבול

משקפת אמירה זו  נה גרציה. דוואת חשיבות תפקידו האמירה המוזכרת מביעה את כוחו של המנהיג .5

היא לא הסתפקה כמו כן  ".חזרה ליהדות בגלוי ולא נשארה במעמד של "נוצרים חדשיםשהיא  משום

לשינוי המציאות שבה חיו היהודים בתקופתה. גם  בחרה לפעולבעשיית הון אישי למשפחתה, אלא 

א פעלה בחשאיות הי ,מבחינה כלכלית בהם והצליחה ,בהם נעשתה אשת המעמד הגבוהשבמקומות 

היא הקימה  ,בגלוי לפעול בהם התאפשרשלמען הצלת יהודים בכל רחבי אירופה. כאשר עברה למקומות 

תי במרכזים ומוסדות ללימוד ולטיפול וכן מימנה מגוון פעילויות. למשל, כתיבה של ספרי קודש, תמיכה ב

באירופה להתקרב חזרה אל היהדות פעילויותיה אפשרו ליהודים בני זמנה  חולים, עלייה לארץ ועוד. כל

 אות ומופת לעם היהודי.מנהיגותה היוותה  לאור פעילויותיה הרבות ואל ארץ ישראל.

 היחס של כותב המאמר לדונה גרציה הוא יחס חיובי, אוהד. .6

 דוגמות: 

 22שורה  ." עד מהרה היא התגלתה כאשת עסקים מצליחה בעולם גברי..."

ל הגבירה העשירה בעולם, שפעילותה העסקית הכניסה ממון רב לקופת "פרנסי העיר נהנו מנוכחותה ש

 .34 – 33 ותשור .המדינה"

 48 – 46"השם "דונה גרציה" נישא בהערצה בכל הקהילות היהודיות באירופה". שורות 

 .63 – 62"ביד רחבה היא פיזרה צדקה לעניים". שורות 

 72יהודי". שורה "דונה גרציה הייתה תופעה יוצאת דופן בתולדות העם ה

 73שורה  ." חזרתה ליהדות בגלוי היא אות ומופת... "
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 אוצר המילים המשמעים; מילות היחס –פרק שני 

 

 חז"ל.כת לרובד הלשוני של לשון . ההגדרה שיי3א. הגדרה מספר  .8
 .3ב. הגדרה מספר 

1ג. הגדרה מספר               

ם המרובעים בסוף הערך  הוא נטיות ד. הפרטים הדקדוקיים שאפשר ללמוד מן המידע המובא בסוגריי            
   הפועל בזמנים השונים, שם הפועל ומילות יחס מוצרכות.

 .5א. משמעות מספר  .9

 .8ב. משמעות מספר 

 

 א. הוראות והנחיות, נסתרות ועלומות. .10

 בקמצנות. –רש, אביון. מילה מנוגדת לצירוף "ביד רחבה"  עני, -ב. מילה מנוגדת למילה "אמיד" 

 

 (2א. ) .11

ב. לפי פירושים אלה, בביטוי המטפורי "נקטע באבו" הכוונה לכך שהחיים היהודיים הענפים לא 

 התאפשרו, כלומר נגדעו בתחילתם.

 

 יו.ד  ע  ל  ם, ב  ל  צ  ם, א  כ  ת  א. א   .12

 ( בעקבותיה1ב. )

 ( בשבילם2)    

 

 

 תחביר ומערכת הצורות –פרק שלישי 

 

 תחביר

 

 א. בפררה הוקם בידי דונה גרציה מטה מרכזי לטיפול בבעיות העם היהודי בכל אירופה. .13

 הוקם = נשוא, מטה = נושא    

 פעילותה זכתה לגילויי הוקרה רבים.    

 זכתה = נשוא, פעילותה = נושא    

 .שנות גלות, רישיון 1500ב. משלימי הפועל במשפט הם: לאחר 

 ג. משלימי השם במשפט הם: של המנהיגים, העותמאנים, העם, הנרדף, חיים, נורמליים.
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 : ששמרה בסתר על יהדותה = פסוקית משלימת שם.1א. משפט  .14

 : שנמלטו מארצם = פסוקית משלימת שם.2משפט     

 : כשהורגשו פעולות האינקוויזיציה באנטוורפן = פסוקית משלימת פועל.3משפט     

 : נושא = דונה גרציה, נשוא = נולדה1 ב. משפט

 : נושא = היא, נשוא = פעלה2משפט     

 : נושא = האישה, נשוא = עזבה3פט מש    

 : בשל1( המילה במשפט 1א. ) .15

 : גרם ל2המילה במשפט 

 .1536: עזבה דונה גרציה את פורטוגל בשנת 1( התוצאה במשפט 2)    

 : הפסקת הבנייה בטבריה.2התוצאה במשפט 

 ב. בגלל, עקב

 

אנחנו בעמותת דונה גרציה נמשיך להנציח את מורשתה ופועלה של הגבירה בפעולות שונות ( "1א. ) .16

 ובפסטיבל שנתי. ברצוני להודות לעיריית טבריה ולכל המשתתפים בעשייה להצלחת הפסטיבל".

 ים.ושימוש בגוף ראשון יחיד ורב  שיר הם נקודתיים, מרכאותהסימנים לזיהוי הדיבור הי

ארוע נחל הצלחה רבה, ( בסיום פסטיבל דונה גרציה שנערך השנה סיפרה מארגנת הפסטיבל כי ה2)

בעמותת דונה גרציה ימשיכו להנציח את מורשתה ופועלה של הגבירה בפעולות שונות והוסיפה ש

 ובפסטיבל שנתי. ברצונה להודות לעיריית טבריה ולכל המשתתפים בעשייה להצלחת הפסטיבל.

ב. כותרת הקטע היא צירוף ולא משפט. זוהי סמיכות פרודה/מפורקת מכיוון שיש בה צירוף של שני שמות 

הקשורים זה לזה, וביניהן מפרידה מילת השייכות "של". כמו כן, היא אינה משפט מכיוון שאין בה נושא 

 ונשוא. 

 ג. מוזאון דונה גרציה, מנהיגות נשים.

 

 מערכת הצורות

 א.       .17

צורת פועל נוספת  שם הפעולה הבניין השורש הפועל
 מאותו הבניין

ה ז ר   רז  פ  נ   פיזור פיעל  פ 

יקּו ל  ד   יקּול  ד  ת   הדלקה הפעיל  ה 

ה ק  פ  ת  ס  תקֹופ  ת  ס  מ   הסתפקות  ס.פ.ק ה   

ק ֹ    פועל ש.ת.ק ֹֻשת  קת  שֻ ת  

ם ת  כ ר  יםיר  כ  מ   הכרה הפעיל נ.כ.ר ה   

 

קו ב  ד    ב. ת 

 

  ּ    
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 שני פעלים בבניין התפעל: התהלכה, מסתכל. -א.  .18

 פועל אחד בבניין הפעיל: הצליחה. -

 פועל אחד בבניין נפעל: נשלט. -

 ב. הפועל הסביל: נשלט, הפועל הפעיל שלו: שולט.

 ג. התהלכה, הצליחה.

 ד. שם הפועל: לפלס

 הבניין: פיעל 

 

 א.  .19

 

 שורש ומשקל
 )גזירה מסורגת(

 בסיס וצורן סופי
 )גזירה קווית(

 שאילה מלעז הלחם בסיסים

ע ס  י ה מ  ר  פ  ר ס  ֲחז מ  ל מ  יב  ט  ס   פ 

ל ע  פ  יגּות מ  נ ה  נ ק  מ   ב 

רֹון     י ת 

 

   ב.

 פיעל הפעיל פעל

יכ ה מ  ך ת  ש   ֹ מ ה ה  ש   ֹ ק  ב 

ה יד  ה נ ד  ס  פ  ד  כּון ה   ס 

ה  ל  צ    ה 

 

 א.  .20

 

 י הוא צורן נטייהXמילים שבהן הצורן  י הוא צורן גזירהXמילים שבהן הצורן 

 ילדותי גברי

 ביתי משפחתי

  פתאומי

 

 ( המשמעות של צורן הגזירה במילים הללו היא שם תואר.1ב. )

 ( המשמעות של צורן הנטייה במילים הללו היא כינוי שייכות/קניין.2)    

 

 

 

 


