מדינת ישראל

בגרות
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :חורף תשע"ח2018 ,
מספר השאלון8281 :

משרד החינוך

ספרות עברית וכללית

על פי תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.
פרק ראשון:

רומאן ונובלה

פרק שני:

סיפור קצר

פרק שלישי:

דרמה

פרק רביעי:

שירה (שירת ימי הביניים ,שיר שלא נלמד ,שירת ביאליק ,שירת נתן אלתרמן)

הפרק הראשון (רומאן ונובלה — 32נקודות) הוא חובה.
משלושת הפרקים השני ,השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים ,ולענות על השאלות לפי ההוראות
בכל פרק (לכל פרק —  34נקודות).
ג.
ד.

חומר עזר מותר בשימוש:
הוראות מיוחדות:

		
רשימת יצירות

( )1רשוֹ ם בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה.
( )2לנבחנים אינטרניים :חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.

		
			

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה :תימסר רשימת יצירות.

		

( )3אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.

		

( )4שים לב לכתב ,לכתיב ,לפיסוק ולכללי הדקדוק.
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — רומאן ונובלה
שים לב :פרק זה הוא חובה.
ענה על אחת מן השאלות  32( 4-1נקודות).
שים לב :על שאלות  2-1תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה .3
.1

תאר אירוע שהפר את שגרת החיים של הדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת .כיצד התמודדה הדמות עם אירוע
זה? הסבר מה אפשר ללמוד עליה מאופן התמודדותה עם האירוע.

.2

כיצד הסביבה החברתית והסביבה הפיזית (מקום ,תנאי חיים) משפיעות על חייה של הדמות המרכזית ברומאן או
בנובלה שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.

.3

שים לב :על שאלה  3תוכל לענות רק על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך.
סיפור פשוט ,עיר קסומה ,ספר הדקדוק הפנימי ,מר מאני ,מקדמות ,שירה ,חיי נישואים ,התגנבות יחידים,
זיכרון דברים ,והיום איננו כלה ,החטא ועונשו ,מאדאם בובארי ,אנה קארנינה ,המשפט ,האמן ומרגריטה,
אל המגדלור ,בית בודנברוק ,מאה שנים של בדידות ,הקול והזעם ,אור באוגוסט ,הדבר
הסבר והדגם כיצד הדמות המרכזית ברומאן שלמדת מנסה להיות נאמנה לערכיה ולהגשים את נטיות ליבה.
האם לדעתך הדמות מצליחה בניסיון זה? נמק את דבריך.

.4

אל תיגע בזמיר  /נל הרפר לי
לפניך דברים שאטיקוס אומר לבתו סקאוט .קרא אותם ,וענה על השאלה שאחריהם.
"אי־אפשר להבין מישהו באמת בלי לראות את המצב מנקודת המבט שלו ["]...
כיצד דברים אלה משקפים את דמותו של אטיקוס ואת הערכים שהרומאן מטיף להם? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /3
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פרק שני — סיפור קצר
אם בחרת בפרק זה ,עליך לענות על שתיים מן השאלות ( 8-5לכל שאלה —  17נקודות).

"ה ּ ַסיִף" מאת שמואל יוסף עגנון ועל פי הסיפור "רעידת אדמה בצ'ילה"
שים לב :על שאלות  6-5אין לענות על פי הסיפור ַ
מאת היינריך פון קלייסט.
.5

בחר מסיפור קצר שלמדת מוטיב אחד ,תאר את התפתחות המוטיב לאורך הסיפור ,והסבר את תרומתו לבניית
משמעות הסיפור.

.6

האם בסיפור קצר שלמדת העלילה מסתיימת בפתרון או בחוסר מוצא?
נמק והדגם את דבריך.

ַה ּ ַסיִ ף  /ש"י עגנון
.7

לפניך קטע מן הדיאלוג בין המספר ובין הסיף .קרא אותו ,וענה על השאלה שאחריו.
מכאן ואילך אשתמר ,ואפילו נותנים לי כל ארצות תבל ואיים רחוקים איני נוטלך בידי.
ענה הסיף ואמר לי ,אם אתה לא תקחני יִ קחוני אחרים.
פרש קטע זה והסבר כיצד הוא משקף את היחס של המספר לסיִף ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בסיפור כולו.

רעידת אדמה בצ'ילה  /היינריך פון קלייסט
.8

על פי הנובלה "רעידת אדמה בצ'ילה" ,הסבר והדגם את הקשר בין כוחות הטבע ובין טבע האדם ואת תרומתו של קשר
זה לבניית משמעות הנובלה.

/המשך בעמוד /4
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פרק שלישי — דרמה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על אחת מן השאלות  34( 12-9נקודות).

טרגדיות של סופוקלס" :אנטיגונה"" ,אדיפוס המלך"; טרגדיות של שקספיר" :המלט"" ,המלך ליר"" ,מקבת",
"אותלו"" ,רומיאו ויוליה"
.9

האם בטרגדיה שלמדת אפשר לקבוע באופן חד־משמעי מי הן הדמויות "הטובות" ומי הן הדמויות "הרעות"?
הסבר והדגם את דבריך.

 .10בטרגדיה הקלסית כל הכרעה של הגיבור משפיעה על חייו ועל חיי הסובבים אותו.
הסבר והדגם קביעה זו על פי הטרגדיה שלמדת.
מחזה מודרני (מן המאה ה־ 19או מן המאה ה־)20
 .11במחזות מודרניים רבים נפגעים ערכים אנושיים ומוסכמות חברתיות.
א.

הסבר והדגם מה הם הערכיים האנושיים או המוסכמות החברתיות שנפגעו במחזה המודרני שלמדת.
( 26נקודות)

ב.

האם לדעתך משתמע מן המחזה מה הם הערכים הראויים שעל פיהם יש לנהוג? הסבר והדגם את דבריך.
( 8נקודות)

 .12האם במחזה המודרני שלמדת אפשר לקבוע באופן חד־משמעי מי הן הדמויות המעוררות הזדהות ומי הן הדמויות
המעוררות הסתייגות או סלידה? הסבר והדגם את דבריך.
בתשובתך כתוב אם חלוקה זו נשמרת עד סיום המחזה.

/המשך בעמוד /5
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פרק רביעי — שירה
(שירת ימי הביניים ,שיר שלא נלמד ,שירת ביאליק ,שירת נתן אלתרמן)
אם בחרת בפרק זה ,עליך לענות על שתיים מן השאלות :21-13
על שאלה אחת משירת ימי הביניים או על על שיר שלא נלמד (שאלות ,)16-13
ועל שאלה אחת משירת ביאליק או משירת אלתרמן (שאלות )21-17
(לכל שאלה —  17נקודות).
ענה על אחת מן השאלות .16-13

שירת ימי הביניים
 .13קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ָּכ ְתנוֹ ת ּ ַפ ּ ִסים  /ר' משה אבן עזרא
כָּ ְתנוֹת ַפּ ִסּים ָ /ל ַבשׁ ַהגָּ ן  /וּכְ סוּת ִר ְק ָמה ַ /מ ֵדּי ִד ְשׁאוֹ,
וּמ ִעיל ַתּ ְשׁ ֵבּץ ָ /ע ָטה כָ ל ֵעץ ְ /וּלכָ ל ַעיִ ן ֶ /ה ְר ָאה ִפ ְלאוֹ.
ְ
שׂוֹחק ִ /ל ְק ַראת בּוֹאוֹ —
כָּ ל ִציץ ָח ָדשׁ ִ /לזְ ָמן ֻח ַדּשׁ  /יָ ָצא ֵ
הוּרם כִּ ְסאוֹ.
שׁוֹשׁן ָע ַברֶ / ,מ ֶל ,כִּ י ָעל ָ /
ַאִ ל ְפנֵ ֶיהם ָ /
יָ ָצא ִמ ֵבּין ִ /מ ְשׁ ַמר ָע ָליו  /וַ יְ ַשׁנֶּ ה ֶאת ִ /בּגְ ֵדי כִ ְלאוֹ.
ִמי א יִ ְשׁ ֶתּה  /יֵ ינוֹ ָע ָליו — ָ /ה ִאישׁ ַההוּא  /יִ ָשּׂא ֶח ְטאוֹ!
הטבע בשיר זה מתואר באמצעות האנשה.
הסבר והדגם קביעה זו .בתשובתך כתוב גם מהי התרומה של ההאנשה לבניית משמעות השיר.
 .14קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ְר ֵאה ֶׁש ֶמ ׁש  /ר' 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 ִ
הטבע בשיר זה מתואר באמצעות האנשה.
הסבר והדגם קביעה זו .בתשובתך כתוב גם מהי התרומה של ההאנשה לבניית משמעות השיר.
/המשך בעמוד /6
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 .15קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
לְ ִא ּ ֵט ְך ַ ּד ְ ּב ִרי ׁשִ ֵיר ְך  /ר‘ שלמה אבן־גבירול
"שׁ ַמע" ִמ ִפּי יְ ק ָֹרא,
בוֹרהֲ / ,א ֶשׁר ִק ְריַ ת ְ
ְל ִא ֵטַּ דּ ְבּ ִרי ִשׁ ֵירְ ,דּ ָ
נוֹרא,
וּמ ֶתּזֶ ת ְבּזֵ כֶ ר ָרם וְ ָ
"א ָחד" ַ /
וּמ ְא ֶרכֶ ת ְבּ ֶ
ְמיַ ֶח ֶדת ַ
ררה.
ֲא ֶשׁר נָ ַתן ְדּ ַבשׁ ַתּ ַחת ְלשׁוֹנֵ  / וְ ָשׂם ָלַ ל ֲהדֹף אוֹיְ ֵבְ מ ָ
כוֹרה.
בוּדּה ַא ְתּ וְ ָלִ מ ְשׁ ַפּט ְבּ ָ
ֲהא ִאם ַא ְתּ ְבּ ֵעינַ יִ ְ ק ַטנָּ ה —  /כְּ ָ
הוֹרה.
אוֹת ,וְ ֵאינֵ  / כְּ ֶשׁ ֶרץ עוֹף ֲא ָבל ִצפּוֹר ְט ָ
ֲחמוּדוֹת ִט ֲהרוּ ָ
הטבע בשיר זה מתואר באמצעות האנשה.
הסבר והדגם קביעה זו .בתשובתך כתוב גם מהי התרומה של ההאנשה לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד /7
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שיר שלא נלמד
"תמוּנַ ת ִא ּמוֹ " מאת ֶדלִ יס* ,קרא אותו ,וענה על השאלה שאחריו.
 .16לפניך השיר ְּ
ְּתמוּנַ ת ִא ּמוֹ ֶ /דלִ יס
בוֹדה,
ְתּמוּנַ ת ִאמּוֹ ַעל ֻשׁ ְל ַחן ָה ֲע ָ
ַא ָבּא ֶשׁ ִלּי נִ ֵשּׁק ֶע ֶרב ֶע ֶרב ַל ְדּ ָמ ָמה,
אמ ָ
”מנָ מוָֹ ,מ ָ
ָ
אקה ִמיָ ה“**ָ ,ה ַעיִ ן ָהיְ ָתה ַל ָחה.
פּוֹר ְט ֵרט זָ ר.
זוֹלגוֹת ֵא ַלי ִמ ְ
נְ ִשׁיקוֹת ָא ִבי ְ
ִלי ִהיא ָהיְ ָתה ַס ְב ָתּא זְ כוּכִ ית,
א ָק ְר ָאה ִלי ִספּוּר,
אוֹשׁוִ יץ,
א ִס ַפּ ְר ִתּי ָלהּ ֶשכְּ ָבר ָל ַמ ְד ִתּי ַעל ְ
אתי ָלהּ ִשׁיר ֶשׁכָּ ַת ְב ִתּי,
א ָק ָר ִ
אתי ֵס ֶפר ֶשׁכָּ ְת ָבה,
כֵּ ן ָק ָר ִ
נוֹסף ְל ִס ְפ ָרהּ?
ַה ִאם ִשׁנְּ נָ ה ֶפּ ֶרק ָ
ַה ִאם ָח ְת ָמה ְבּ ִמּ ְס ָפּר ,אוֹ ִבּ ְשׁ ָמהּ?
סוֹפ ֶרת זְ כוּכִ ית,
ַס ְב ָתּא ֶשׁ ִלּי ֶ
ְרחוֹבוֹת ָסלוֹנִ ִיקי גְּ נוּזִ ים ַבּ ְמּגֵ רוֹת,
שׁוֹר ֶרת ֵתּל ָא ִביב,
ֲאנִ י ְמ ֶ
ְמ ַפזֶּ ֶרת ָא ִביב ָבּ ְרחוֹבוֹת.
ַא ָבּאֵ ,בּינֵ ינוְּ ,מ ֻא ָפּק,
ַא ָבּאֵ ,בּינֵ ינוּ ,כְּ ָבר ֵאינֶ נּוּ.

תאר את הקשרים בין הדורות ,כפי שהם באים לידי ביטוי בשיר ,והסבר שני אמצעים רטוריים המסייעים לעיצוב
קשרים אלה.

*

ֶדלִ יס (אלאלוף מימון) — משוררת ומבקרת ספרות ,ילידת  .1953דליס הוא שם העט שבו היא חותמת על שיריה
ועל מאמריה .בין ספריה תלתלים פרועים ( ,)1992פתקאות שהשארתי על הרצפה ( ,)2003לחזור ולגעת (.)2013

**

אימא'לה שלי.

/המשך בעמוד /8
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-8ענה על אחת מן השאלות .21-17

שירת ביאליק
 .17קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יטה  /חיים נחמן ביאליק
ַעל ַה ּׁ ְש ִח ָ
בית 1

ָשׁ ַמיִ םַ ,בּ ְקּשׁוּ ַר ֲח ִמים ָע ָלי!
ִאם-יֵ שׁ ָבּכֶ ם ֵאל וְ ָל ֵאל ָבּכֶ ם נָ ִתיב —
אתיו —
וַ ֲא נִ י א ְמ ָצ ִ
ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ַא ֶתּם ָע ָלי!
ֲא נִ י — ִל ִבּי ֵמת וְ ֵאין עוֹד ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְשׂ ָפ ָתי,
ף־אין ִתּ ְקוָ ה עוֹד —
וּכְ ָבר ָאזְ ַלת יָ ד ַא ֵ
ד־מ ָתי?
ד־אנָ הַ ,ע ָ
ד־מ ַתיַ ,ע ָ
ַע ָ

בית 3

יוֹפע ִמיָּ ד!
שׁ־צ ֶדק — ַ
וְ ִאם יֶ ֶ
ם־א ֲח ֵרי ִה ָשּׁ ְמ ִדי ִמ ַתּ ַחת ָר ִק ַיע
ַאִ א ַ
יוֹפ ַיע —
ַה ֶצּ ֶדק ִ
יְ ֻמגַּ ר־נָ א כִ ְסאוֹ ָל ַעד!
עוֹל ִמים ָשׁ ַמיִ ם יִ ָמּקּוּ;
ְוּב ֶר ַשׁע ָ
ף־א ֶתּם ְלכוּ ,זֵ ִדיםַ ,בּ ֲח ַמ ְסכֶ ם זֶ ה
ַא ַ
ְוּב ִד ְמכֶ ם ֲחיוּ וְ ִהנָּ קוּ.

בית 2

ַה ַתּ ְליָ ן! ֵהא ַצוָּ אר — קוּם ְשׁ ָחט!
ם־ק ְרדֹּם,
ָע ְר ֵפנִ י כַּ כֶּ ֶלבְ ,ל זְ ר ַֹע ִע ַ
ל־ה ָא ֶרץ ִלי גַ ְרדֹּם —
וְ כָ ָ
וַ ֲאנַ ְחנוּ — ֲאנַ ְחנוּ ַה ְמ ָעט!
ָדּ ִמי ֻמ ָתּר — ַהָ ק ְדקֹד ,וִ יזַ נֵּ ק ַדּם ֶר ַצח,
ַדּם יוֹנֵ ק וָ ָשׂב ַעל־כֻּ ָתּנְ ְתּ— 
וְ א יִ ַמּח ָלנֶ ַצחָ ,לנֶ ַצח.

בית 4

אוֹמר :נְ קֹם!
וְ ָארוּר ָה ֵ
נְ ָק ָמה כָ זֹאת ,נִ ְק ַמת ַדּם יֶ ֶלד ָק ָטן
א־ב ָרא ַה ָשּׂ ָטן —
ָ
עוֹד
ת־ה ְתּהוֹם!
וְ יִ קֹּב ַה ָדּם ֶא ַ
יִ קֹּב ַה ָדּם ַעד ְתּהֹמוֹת ַמ ֲח ַשׁכִּ ים,
וְ ָאכַ ל ַבּח ֶֹשׁ וְ ָח ַתר ָשׁם
ל־מוֹסדוֹת ָה ָא ֶרץ ַהנְּ ַמ ִקּים.
ְ
כָּ

בחר באחד מבתי השיר שבו לדעתך ביטויי הזעם והמחאה חריפים מאוד.
הסבר מדוע בחרת בבית זה .כתוב כיצד מעוצבים בו ביטויי הזעם והמחאה ,ומהי תרומתו לבניית משמעות השיר.
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שירת נתן אלתרמן
 .18קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יָ ֵר ַח  /נתן אלתרמן
נוֹשׁן יֵ שׁ ֶרגַ ע ֶשׁל ֻה ֶלּ ֶדת.
גַּ ם ְל ַמ ְר ֶאה ָ
ָשׁ ַמיִ ם ְבּ ִלי ִצפּוֹר
וּמ ֻב ָצּ ִרים.
זָ ִרים ְ
עוֹמ ֶדת
ַבּ ַלּיְ ָלה ַה ָסּהוּר מוּל ַחלּוֹנְ ֶ 
בוּלה ִבּ ְבכִ י ַה ִצּ ְר ָצ ִרים.
ִעיר ְט ָ
צוֹפה ֶאל ֵה ֶל
אוֹת כִּ י ֶדּ ֶר עוֹד ָ
ִוּב ְר ְ
וְ ַהיָּ ֵר ַח
ַעל כִּ ידוֹן ַה ְבּרוֹשׁ
אוֹמר — ֵא ִליַ ,העוֹד יֶ ְשׁנָ ם כָּ ל ֵא ֶלּה?
ַא ָתּה ֵ
לוֹמם ִל ְדרֹשׁ?
ַהעוֹד ֻמ ָתּר ְבּ ַל ַחשׁ ִבּ ְשׁ ָ
ֵמ ַאגְ ֵמ ֶיהם ַה ַמּיִ ם נִ ָבּ ִטים ֵא ֵלינוּ.
שׁוֹקט ָה ֵעץ
ֵ
ְבּא ֶֹדם ֲעגִ ִילים.
הינוּ,
ָל ַעד א ֵתּ ָע ֵקר ִמ ֶמּנִּ יֱ ,א ֵ
דוֹלים.
צוּעיַ הגְּ ִ
תּוּגַ ת ַצ ֲע ֶ
בשיר זה המשורר רואה את המציאות באופן ראשוני ,מלא תימהון והפתעות.
הסבר והדגם כיצד ראייה זו באה לידי ביטוי בשיר זה.
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 .19קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
לֵ יל ַקיִ ץ  /נתן אלתרמן
שׁוֹר ֶקת.
דּוּמיָּ ה ַבּ ֶמּ ְר ָח ִבים ֶ
ִ
תוּלים.
בּ ַֹהק ַה ַסּכִּ ין ְבּ ֵעין ַה ֲח ִ
ַליְ ָלה .כַּ ָמּה ַליְ ָלה! ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֶשׁ ֶקט.
תּוּלים.
כּוֹכָ ִבים ְבּ ִח ִ
זְ ָמן ָר ָחבָ ,ר ָחבַ .ה ֵלּב ִצ ְל ֵצל ַא ְל ַפּיִ ם.
ישׁהֶ ,את ָה ִר ִיסים ִה ְצ ִעיף.
ַטל ,כְּ מוֹ ְפּגִ ָ
ְבּ ַמגְ ֵלב זָ ָהב ָפּנָּ ס ַמ ִפּיל ַא ַפּיִ ם
ֲע ָב ִדים ְשׁח ִֹרים ְלר ַֹחב ָה ָר ִציף.
מוּמה .רוֹגֶ ֶשׁת.
רוּח ַקיִ ץ ָשׁ ָטהֲ .ע ָ
ַ
ַעל כִּ ְת ֵפי גַּ נִּ ים ְשׂ ָפ ֶת ָיה נִ ְשׁ ָפּכוֹת.
ר ַֹע יְ ַר ְק ַרקְ .תּ ִס ַיסת אוֹרוֹת וָ ֶח ֶשׁד.
יחת ַמ ְטמוֹן ַבּ ֶקּ ֶצף ַה ָשּׁחֹר.
ְר ִת ַ
ימה ֻמ ְר ֶע ֶבת,
וְ ַה ְר ֵחק ַלגּ ַֹבהִּ ,בּנְ ִה ָ
ִעיר ֲא ֶשׁר ֵעינֶ ָיה ז ַֹהב ְמ ֻצפּוֹת,
ימרוֹת ָה ֶא ֶבן,
ִמ ְת ַא ָדּה ְבּזַ ַעםְ ,בּ ִת ְ
ֶשׁל ַה ִמּגְ ָדּ ִלים וְ ַהכִּ פּוֹת.
בשיר זה המשורר רואה את המציאות באופן ראשוני ,מלא תימהון והפתעות.
הסבר והדגם כיצד ראייה זו באה לידי ביטוי בשיר זה.
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 .20לפניך שיר ללא שם מאת נתן אלתרמן ,המתחיל במילים "עוֹ ד ָאבוֹ א ֶאל ִס ּ ֵפ ְך" .קרא אותו ,וענה על השאלה שאחריו.
עוֹד ָאבוֹא ֶאל ִס ֵפִּ בּ ְשׂ ָפ ַתיִ ם כָּ בוֹת.
יח ֵא ַליִ  יָ ַדיִ ם.
עוֹד ַא ְצנִ ַ
עוֹד א ַֹמר ָלֶ את כָּ ל ַה ִמּ ִלּים ַהטּוֹבוֹת,
ֶשׁיֶּ ְשׁנָ ן,
ֶשׁיֶּ ְשׁנָ ן ֲע ַדיִ ן.
כִּ י ֵבּ ֵיתֶ ה ָענִ י כֹּה ָח ֵשְׁ ל ֵעת ַליִ ל
וְ ָעצוּב בּוֹ וַ ַדּאי ְל ֵאין סוֹף.
וְ ַחיַּ י ֶשׁכָּ ְרעוּ ְבּ ִלי ַהגִּ ַיע ֵא ַליִ ,
הוּסגְּ רוּ ַלחוּצוֹת וְ ַלתֹּף.
ְ
ַאִ פּ ְתאֹם ַא ְתּ נוֹגַ ַעת כְּ יָ ד ַמ ְב ִה ָיקה.
פּוֹל ַחת כְּ זֵ כֶ ר נִ ְשׁכָּ ח.
ַא ְתּ ַ
ַה ְדּ ָמ ָמה ֶשׁ ַבּ ֵלּבֵ ,בּין ְדּ ִפ ָיקה ִל ְד ִפ ָיקה,
ַה ְדּ ָמ ָמה ַהזֹּאת
ִהיא ֶשׁ ָלּ.
פרש את הבית האחרון בשיר ,והסבר כיצד הוא מתקשר לבתים שלפניו.
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 - 12 .21קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ׁ ִשיר ִמ ׁ ְש ָמר  /נתן אלתרמן
בית 1

כּוֹחִ ש ְׁמ ִריִ ,ש ְׁמ ִרי נַ ְפ ֵשׁ,
ִש ְׁמ ִרי נַ ְפ ֵשֵׁ ,
ִש ְׁמ ִרי ַחיַּ יִ ִ ,בּינָ ֵתִ ,ש ְׁמ ִרי ַחיַּ יִ ,
נוֹפלִ ,מגַּ ג נִ ְד ָלקִ ,מ ֵצּל ָח ֵשׂ,
ִמ ִקּיר ֵ
ֵמ ֶא ֶבן ֶק ַלעִ ,מ ַסּכִּ יןִ ,מ ִצּ ָפּ ְרנַ יִ ם.
חוֹת,
שּׂוֹרףִ ,מן ַה ֵ
ִש ְׁמ ִרי נַ ְפ ֵשִׁ מן ַה ֵ
ִמן ַה ָסּמוּ כְּ מוֹ ָע ָפר וכְּ מוֹ ָש ַׁמיִ ם,
מּוֹשׁ
דּוֹמםִ ,מן ַה ְמ ַחכֶּ ה וְ ַה ֵ
ִמן ַה ֵ
י־ב ֵאר וְ ֵאשׁ־כִּ ַיריִ ם.
וְ ַה ֵמּ ִמית כְּ ֵמ ְ
ֹאשׁ,
נַ ְפ ֵשִׁ שׁ ְמ ִרי ִוּבינָ ֵתְ ,שׂ ַער־ר ֵ
עוֹרִ שׁ ְמ ִריִ ,שׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשִׁ ,שׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ .
ֵ

בית 2

יוֹדע ַמה זֶּ ה ָעם.
ָה ִעיר ָח ְשׁכָ הֵ .אין ִאישׁ ֵ
וּמה ִא ָשּׁה.
יוֹדע ָמה זֶּ ה ִאישׁ ָ
ֵאין ָעם ֵ
ַאַ בּחוּצוֹתַ ,אַ בּחוּצוֹת ְבּ ֶע ֶרב ַחם,
ישׁה,
ְבּ ֶע ֶרב ַחם ַה ָשּׁט כִּ ְצחֹק וְ כִ ְל ִח ָ
ָר ִצים ַעל ְשׁ ַתּיִ ם ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַהיָּ ם
עוֹלם
וְ ַה ְשּׁ ִק ָיעה ֶשנִ ְפ ְר ָדה ִמן ָה ָ
וְ ַה ְדּגָ ִלים וְ ַה ָשּׂ ָפה ַה ֲח ָד ָשׁה
ָה ֲאנָ ִשׁים וְ ַהנָּ ִשׁים ,יֵ ינָ םַ ,ל ְח ָמם.

בית 3

אוֹרה
אוֹרה ,זֶ ה ִלכְ ָ
זֶ ה ֶע ֶרב ַקיִ ץ ִלכְ ָ
דוּע וְ יָ ָשׁן,
ַרק ֶע ֶרב ַקיִ ץ טוֹב ,יָ ַ
מוֹרא
ֶשׁ ָבּא ְל ֶח ֶסד ְוּל ַר ֲח ִמים ,א ְל ָ
וְ א ְל ַר ַחשׁ ֲח ָשׁדוֹת ְוּד ַבר ָא ָשׁם,
נוֹרה
יח ַתּ ְב ִשׁ ִילים וְ ִעם ְמ ָ
ֶש ָבּא ִעם ֵר ַ
ישׁן.
נוּח וְ נִ ָ
ֲא ֶשׁר ָתּ ִאיר ַעד ִאם נָ ַ
אוֹרה,
ַרק ֶע ֶרב ַקיִ ץ ַחם וָ טוֹב הוּא ִלכְ ָ
מוֹרא.
ַרק ֶע ֶרב ַקיִ ץ ַחם ֶשׁ ָבּא א ְל ָ

בית 4

ַעל ְפּנֵ י ָה ְרחוֹבֲ ,א ֶשׁר ִה ְד ִליק ֶאת ָה ְצּ ָל ִלים,
ַעכְ ָשׁו ַח ְשׁרוֹת ַה ִצּ ֳפּ ִרים ֵאינָ ן ָעפוֹת,
קּוֹלן ֵבּין ֶה ָע ִלים
חוֹרף ִמ ָ
ֲא ָבל ַבּ ֶ
כָּ ל ַה ְשּׂ ֵדרוֹת ָבּ ִעיר צוֹוְ חוֹת כִּ ְמט ָֹרפוֹת.
שׁוֹתקוֹת ֵהן ,כִּ י ִצפּוֹר ֵאין ֵבּין ָע ִלים.
ַעכְ ָשׁו ְ
מוּאר ַח ְשׁ ַמל וְ גֶ ָח ִלים.
חשָׁ בּאָ ,
ַה ֶ

בית 5

אוֹתיּוֹת.
מוּאר ַח ְשׁ ַמל ֶשׁל ִ
חשָׁ בּאָ ,
ַה ֶ
אוֹתיּוֹת וְ ֶשׁל ִמ ִלּים.
מוּאר ְשׁ ָל ִטים ֶשׁל ִ
ָ
חוֹרי מוֹטוֹת ַבּ ְרזֶ ל וְ ָח ִביּוֹת
ֵמ ֲא ֵ
ית־חוֹלים.
ִ
נוֹשׁם ַהיָּ ם ,גָּ דוֹל וָ זָ ר כְּ ֵב
ֵ
אוֹתיּוֹת.
מוּאר ַח ְשׁ ַמל וְ ִ
חשָׁ בּאָ ,
ַה ֶ
מוּאר ִמ ִלּים וְ גֶ ָח ִלים.
חשָׁ בּאָ ,
ַה ֶ

בית 6

ִשׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשָׁ ה ֲעיֵ ָפהִ ,שׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשׁ
ִשׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ ִ ,בּינָ ֵתִ ,שׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ ,
עוֹרִ שׁ ְמ ִריִ ,שׁ ְמ ִרי יָ ְפיֵ ,
ֹאשֵׁ ,
ְשׂ ַער ר ֵ
ִשׁ ְמ ִרי ִל ֵבַּ הטּוֹבַ ,א ְמּ ִציהוּ ְביָ ַדיִ .

בית 7

שׁוֹל ַחת ְוּב ִלי ַר ַחשׁ
רוּח יָ ד ַ
ִהנֵּ ה ָה ַ
ִפּ ְתאֹם ַחלּוֹן ְל ַאט נִ ְפ ָתּח ַבּ ֲח ֵשׁכָ ה.
צוֹח ֶקת כְּ מוֹ ַפּ ַחד,
דּוּע ַא ְתּ ֶ
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
קוֹפאת כְּ מוֹ ִשׂ ְמ ָחה?
דּוּע ַא ְתּ ֵ
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
עוֹלם כֹּה זָ ר ֲע ַדיִ ן
דּוּע ָה ָ
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
וְ ֵאשׁ וָ ַמיִ ם ַמ ִבּ ִיטים בּוֹ ִמכָּ ל ַצד?
דּוּע בּוֹ ְמ ַפ ְר ְפּ ִרים ַחיַּ יִ 
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
כְּ מוֹ ִצפּוֹר ְמב ָֹה ָלה ְבתוֹ כַּ ף־יָ ד?
דּוּע ַא ְתּ ָמעוּף וְ ַר ַעד ָרב
ִא ְמ ִרי ַמ ַ
כְּ מוֹ ִצפּוֹר ַבּ ֶח ֶדר ְבּ ַח ְפּ ָשׂה ֶא ְשׁנָ ב?
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ַהגִּ ִידי ָל ָמּה וְ ֶאל ִמי ְבּ ִלי קוֹל בּוֹכָ ה ַא ְתּ?
ִא ְמ ִרי ִמנַּ יִ ן ָלְ ,פּ ַתיָּ ה ַמ ֲא ִמינָ ה,
נוֹצרוּ א ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ַד ַעת,
ֶשׁ ַה ַחיִּ ים ְ
נוֹצרוּ כְּ ֵדי ִלטֹּל ֶאת ַה ִבּינָ ה?
כִּ י ִאם ְ
דּוּע? ִמי ָא ַמר ָל זֹאת?
ִא ְמ ִרי ,כֵּ ַיצד? ַמ ַ
ִא ְמ ִריִ ,מנַּ יִ ן? ִמי גִ ָלּה ָלֶ את ַהסּוֹד?

בית 9

וּמ ְס ָפּ ָרן ֵמ ָאה
ַה ַסּכָּ נוֹת ַרבּוֹת ִ
אוֹרב
אוּלי ְבּ ַמ ְעגָּ ל ֵ
רוֹבצוֹת ַ
וְ ֵהן ְ
אוֹתן ַא ְתּ יְ ֵר ָאה,
אוֹתןַ ,א א ָ
ַא א ָ
ַרק ֶאת נַ ְפ ֵשַׁ ה ְמא ָֹה ָבה וְ ַה ְמּ ֵל ָאה,
ַה ִמּ ְת ַח ְל ֶח ֶלת ְלקוֹל ַצ ַעד ִמ ְת ָק ֵרב,
אוֹתהּ יָ ֵראתֶ ,את ָה ַרכָּ הֶ ,את ַה ֵשּׂיָ ה,
ָ
רוֹח ֶצת ִבּ ְד ֵמי ֵלב.
ֶאת ָה ָר ָעהֶ ,את ָה ֶ
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ִשׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשִׁ ,ל ֵבִּ שׁ ְמ ִריִ ,שׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשׁ,
ִשׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ ִ ,בּינָ ֵתִ ,שׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ ,
אשׁר ָבּ שׁוֹכֵ ן וְ הוּא ִד ְב ֵשׁ,
אוּלי ָה ֶ
ַ
עוֹתיִ ,
ִדּ ְב ֵשֶׁ ה ָחם כִּ ְד ֵמי ִל ֵבּ וְ ִד ְמ ַ
ִדּ ְב ֵשֶׁ ה ָחם וְ ַהכָּ ֵבד וְ ֶה ָח ֵשׁ---
ָה ֶע ֶרב ָבּא .יָ ֶפה ִמ ֶמּנּוּ ֵאין ֵבּינְ ַתיִ ם.
ָה ֶע ֶרב ָבּא .הוּא כְ ָבר ֶה ֱח ִליף ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם.
צוֹפן ָה ֶע ֶרב
ִשׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשֲׁ ,הא טוֹבוֹת ֵ
וְ ַרק עוֹד ֵאין ָל ַד ַעת ְבּיַ ד ִמי וְ ֵאי.
רוּחֶ ,שׁ ֵאינֶ נָּ ה ְמ ַד ֶבּ ֶרת,
ֲהא ָה ַ
א ְל ִחנָּ ם ַרכּוֹת נוֹגַ ַעת ִבּכְ ֵת ֵפ.
מוּא ֶרת.
ְבּאוֹר יָ ֵר ַח וְ ַח ְשׁ ַמל ָה ִעיר ֶ
ִשׁ ְמ ִרי ַחיַּ יִ ִ ,בּינָ ֵתִ ,שׁ ְמ ִרי נַ ְפ ֵשׁ.
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