מדינת ישראל

בגרות
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :חורף תשע"ט2019 ,
מספר השאלון8281 :

משרד החינוך

ספרות עברית וכללית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

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

סיפור קצר

פרק שני:

רומאן ונובלה

פרק שלישי:

דרמה

פרק רביעי:

שירה (שירת ביאליק ,שירת ימי הביניים ,שירת טשרניחובסקי)

הפרק הראשון (סיפור קצר — 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 לכתוב על 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 — סיפור קצר
שים לב :פרק זה הוא חובה.
ענה על שתיים מן השאלות ( 5-1לכל שאלה —  16נקודות).
אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.

"הסיף" מאת ש"י עגנון ו"רעידת האדמה בצ'ילה" מאת היינריך פון קלייסט)
סיפורים קצרים (בלי הסיפורים ּ ַ
.1

תאר תכונות אופי של דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת ,והסבר כיצד תכונות אלה באות לידי ביטוי לאורך הסיפור.
הדגם את דבריך.

.2

תאר נקודת מפנה בעלילה של סיפור קצר שלמדת.
מדוע לדעתך זו נקודת מפנה? הסבר את התרומה של נקודת המפנה לבניית משמעות הסיפור.

.3

ַה ּ ַסיִ ף  /ש"י עגנון
ענה על שני הסעיפים א-ב.

.4

א.

הסבר והדגם כיצד המתח בין מלחמה לשלום בא לידי ביטוי בסיפור.

ב.

לדעתך ,האם קבורת הסיף פותרת מתח זה? נמק את דבריך.

( 10נקודות)

( 6נקודות)

רעידת האדמה בצ'ילה  /היינריך פון קלייסט
ענה על שני הסעיפים א-ב.
א.

כיצד באה לידי ביטוי בסיפור רעידת האדמה הפיזית והמוסרית? הסבר והדגם את דבריך.

ב.

האם לדעתך בסיום הסיפור יש נחמה? נמק והדגם את דבריך.

( 10נקודות)

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /3
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סיפור שלא נלמד
לפניך הסיפור "מחר" מאת טל ניצן* .קרא אותו ,וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.
מחר  /טל ניצן
על הספינה חיו אב ובנו ,והבן אהב מאוד את אביו הטוב .יום אחד אמר לאביו ,הלילה אלך לספינת השעשועים.
אמר לו האב ,אל תלך .אמר לו ,אלך ואחזור מחר .וירד מספינתם ועלה לספינת השעשועים ,שם שתה יין נתזים
לצד הבריכה ,ונשים כנימפות־ים 1נצמדו לגופו בתוך המים ,ומוזיקה רכה ליטפה את פניו כל היום וכל הלילה,
וחלפו השעות והבן אמר לעצמו ,זהו האושר .כיוון שידע אושר הרגיש את פעימות ליבו ,כיוון שהרגיש בליבו
נזכר באביו ,כיוון שנזכר באביו קפא דמו בעורקיו .מיד ירד מספינת השעשועים ורץ אל ספינתם .ואביו יושב על
הסיפון ופניו חרושות קמטים ,ועיניו שקועות עמוק ,ושערו האפיר .הבין הבן שלא שעות כי אם שנים היה על
ימי לאבי הזקן ,אמר בליבו .מי אתה ,אמר לו האב .בנָך אני,
הספינה האחרת והתייסר בחרטה .מעכשיו אדאג כל ַ
אמר לו .איני מכיר אותך ,הסתלק מספינתי ,אמר האב בקול צונן וקשה כל כך עד שקם הבן וְ כָ ַׁשל לאורך הסיפון
וירד בסולם החבלים והלך.
 .1נימפות־ים — ֵאלוֹ ת ים מן המיתולוגיה היוונית ,מתוארות בדרך כלל כנשים צעירות ויפות.
*

א.

טל ניצן — משוררת ,סופרת ומתרגמת ישראלית .מספריה :דומסטיקה ( ,)2002להביט באותו ענן פעמיים (,)2012
את כל הילדים בעולם ( ,)2015גברת עוד (.)2017

על פי הסיפור ,תאר את השלבים השונים בקשר בין האב לבנו.
איזה רגש עורר בך סיום הסיפור? נמק והדגם את דבריך.

ב.

( 10נקודות)

מהי התרומה של שם הסיפור לבניית משמעותו? הסבר והדגם את דבריך.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /4
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פרק שני — רומאן ונובלה
אם בחרת בפרק זה ,עליך לענות על אחת מן השאלות  34( 9-6נקודות).

שים לב :על שאלות  7-6תוכל לענות על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה  8ועל פי הרומאן "אל תיגע בזמיר".
.6

האם היחסים בין הדמויות ברומאן או בנובלה שלמדת מבוססים על שוויון בין בני האדם בלי הבדל דת ,גזע ,מין ,גיל
ומעמד חברתי? הסבר והדגם את דבריך.

.7

תאר החלטות שקיבלה הדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת ,והסבר מה הוביל את הדמות לקבל החלטות אלה.
מה אפשר ללמוד מהחלטות אלה על אופייה של הדמות? הסבר והדגם את דבריך.

.8

שים לב :על שאלה  8תוכל לענות רק על פי אחד 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
כניעה ,פשרה או מאבק הם דרכי התמודדות עם המציאות.
איזו דרך התנהגות מאפיינת את הגיבור ברומאן שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.

.9

אל תיגע בזמיר  /נל הרפר לי
לאחר בעיירה ֵמייקום ,כפי שהוא בא לידי
תאר את הדמות של בו רדלי ,והסבר כיצד יחס החברה כלפיו משקף את היחס ֵ
ביטוי ברומאן כולו.

/המשך בעמוד /5
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פרק שלישי — דרמה
אם בחרת בפרק זה ,ענה על אחת מן השאלות  34( 15-10נקודות).

טרגדיות של סופוקלס" :אנטיגונה"" ,אדיפוס המלך"; טרגדיות של שקספיר" :המלט"" ,המלך ליר"" ,מקבת"" ,אותלו",
"רומיאו ויוליה"
 .10מאבקי כוח בין דמויות או מאבקים פנימיים (בנפשו של הגיבור) מניעים את העלילה בטרגדיות רבות.
כיצד מאבקים אלה באים לידי ביטוי בטרגדיה של סופוקלס או בטרגדיה של שקספיר שלמדת? הסבר והדגם את
התרומה של המאבקים לבניית משמעות המחזה.
אנטיגונה
ענה על שני הסעיפים א-ב.
 .11א.
		
ב.

הדיאלוג בין קריאון להימון והדיאלוג בין קריאון לטירסיאס הם דיאלוגים מרכזיים בטרגדיה "אנטיגונה".
תאר אחד מן הדיאלוגים האלה ,והצג את הטיעונים שכל אחת מן הדמויות מעלה בדיאלוג זה.
הסבר את התרומה של הדיאלוג שתיארת לבניית משמעות הטרגדיה.

( 20נקודות)

( 14נקודות)

אדיפוס המלך
 .12תאר את סיום הטרגדיה "אדיפוס המלך" ,והסבר אילו מן התכונות של אדיפוס ,הגיבור הטרגי ,הובילו לסיום זה.
טרגדיות של שקספיר" :המלט"" ,המלך ליר"" ,מקבת"" ,אותלו"" ,רומיאו ויוליה"
 .13יצרים כמו נקמה ,תשוקה ,תאוות שלטון וקנאה מניעים את העלילה בטרגדיות רבות של שקספיר.
מה הם היצרים המניעים את עלילת הטרגדיה של שקספיר שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.
מחזה מודרני (מן המאה ה־ 19או מן המאה ה־)20
 .14במחזות מודרניים רבים היחסים בין הדמויות מאופיינים בזרות ,בניכור ובדחייה.
תאר יחסים כאלה בין הדמויות במחזה המודרני שלמדת ,והסבר את תרומתם לבניית משמעות המחזה.
 .15תאר את המצוקה של דמות מרכזית במחזה המודרני שלמדת ,וכתוב מה גורם למצוקה זו.
מה אפשר ללמוד מן המצוקה של הדמות על טבע האדם ועל החברה האנושית? נמק והדגם את דבריך.
/המשך בעמוד /6
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פרק רביעי — שירה
(שירת ביאליק ,שירת ימי הביניים ,שירת טשרניחובסקי)
אם בחרת בפרק זה ,עליך לענות על שתיים מן השאלות :24-16
ענה על השאלה על השיר "לבדי" מאת ביאליק או על השאלה על השיר "על השחיטה" מאת ביאליק (שאלות ,)17-16
ועל שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת טשרניחובסקי (שאלות ( )24-18לכל שאלה —  17נקודות).

ענה על אחת מן השאלות .17-16

שירת ביאליק
 .16קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
לְ ַבדִּ י  /חיים נחמן ביאליק
רוּח ,כֻּ ָלּם ָס ַחף ָהאוֹר,
בית  1כֻּ ָלּם נָ ָשׂא ָה ַ
ִשׁ ָירה ֲח ָד ָשׁה ֶאת־בּ ֶֹקר ַחיֵּ ֶיהם ִה ְרנִ ינָ ה;
וַ ֲאנִ י ,גּוֹזָ ל ַר ,נִ ְשׁ ַתּכַּ ְח ִתּי ִמ ֵלּב
ַתּ ַחת כַּ נְ ֵפי ַה ְשּׁכִ ינָ ה.

בית  4וּכְ ֶשׁכָּ ָלה ְל ָב ִבי ַל ַחלּוֹןָ ,לאוֹר,
ר־לי ַה ָמּקוֹם ִמ ַתּ ַחת ִלכְ נָ ָפהּ —
וּכְ ֶשׁ ַצּ ִ
ל־דּף
ֹאשׁהּ ִבּכְ ֵת ִפי ,וְ ִד ְמ ָע ָתהּ ַע ַ
כָּ ְב ָשׁה ר ָ
גְּ ָמ ָר ִתי נָ ָט ָפה.

ף־היא
בית ָ 2בּ ָדדָ ,בּ ָדד נִ ְשׁ ַא ְר ִתּי ,וְ ַה ְשּׁכִ ינָ ה ַא ִ
ֹאשׁי ִה ְר ִע ָידה.
בוּרה ַעל־ר ִ
כְּ נַ ף יְ ִמינָ הּ ַה ְשּׁ ָ
ת־ל ָבּהָּ :חרֹד ָח ְר ָדה ָע ַלי,
יָ ַדע ִל ִבּי ֶא ִ
ל־בּנָ הַּ ,על־יְ ִח ָידהּ.
ַע ְ

בית ֶ 5ח ֶרשׁ ָבּכְ ָתה ָע ַלי וַ ִתּ ְת ַר ֵפּק ָע ָלי,
בוּרה ַבּ ֲע ִדי:
וּכְ מוֹ ָשׂכָ ה ִבּכְ נָ ָפהּ ַה ְשּׁ ָ
רוּח ,כֻּ ָלּם ָפּ ְרחוּ ָל ֶהם,
"כֻּ ָלּם נָ ָשׂא ָה ַ
וָ ִאוָּ ֵתר ְל ַב ִדּיְ ,ל ַב ִדּי"...

ל־הזָּ וִ יּוֹתַ ,רק־עוֹד
בית  3כְּ ָבר נִ ְתגָּ ְר ָשׁה ִמכָּ ַ
שׁוֹמ ָמה ְוּק ַטנָּ ה נִ ְשׁ ָא ָרה —
ִפּנַּ ת ֵס ֶתר ֵ
ית־ה ִמּ ְד ָרשׁ — וַ ִתּ ְתכַּ ס ַבּ ֵצּל ,וָ ֱא ִהי
ֵבּ ַ
ִע ָמּהּ יַ ַחד ַבּ ָצּ ָרה.

ל־קינָ ה ַע ִתּ ָיקה ְמאֹד,
בית  6וּכְ ֵעין ִסיּוּם ֶשׁ ִ
וּכְ ֵעין ְתּ ִפ ָלּהַ ,בּ ָקּ ָשׁה וַ ֲח ָר ָדה כְּ ַא ַחת,
ישׁית ַה ִהיא
ָשׁ ְמ ָעה ָאזְ נִ י ַבּ ִבּכְ יָ ה ַה ֲח ִר ִ
רוֹת ַחת —
ַוּב ִדּ ְמ ָעה ַה ִהיא ָה ַ

כיצד מתפתחים לאורך השיר יחסי התלות בין המשורר לשכינה? הסבר והדגם את דבריך.
בתשובתך הסבר את התרומה של התפתחות זו לבניית משמעות השיר.
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 .17קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
יטה  /חיים נחמן ביאליק
ַעל ַה ּׁ ְש ִח ָ
ָ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 ָ

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.

ַ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.

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

כיצד מצטיירים בשיר האל ,התליין והשטן? הסבר את תרומתם לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד /8
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ענה על אחת מן השאלות .24-18

שירת ימי הביניים
 .18קרא 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 ִ
כיצד באים לידי ביטוי בשיר הן צערו של המשורר על מות יקותיאל הן גדולתו של יקותיאל בעיני המשורר?
הסבר והדגם את דבריך.
 .19קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ָּכ ְתנוֹ ת ּ ַפ ּ ִסים  /משה אבן עזרא
כָּ ְתנוֹת ַפּ ִסּים ָ /ל ַבשׁ ַהגַּ 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!
כיצד משולבים בשיר ההתחדשות בטבע ורעיון השחרור והיציאה מעבדות לחירות? הסבר והדגם את דבריך.
 .20קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
לְ ִא ּ ֵט ְך ַ ּד ְ ּב ִרי ׁשִ ֵיר ְך  /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 ָ
הסבר את ההאנשה בשיר ואת תרומתה להבנתו.
/המשך בעמוד /9
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שירת טשרניחובסקי
 .21קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ְר ִאי ֲא ָד ָמה  /שאול טשרניחובסקי
ְר ִאיֲ ,א ָד ָמה ,כִּ י ָהיִ ינוּ ַבּזְ ְבּזָ נִ ים ַעד ְמאֹד!
לוֹן־בּ ָרכָ הְ ,מעוֹן ֵס ֶתר ,זֶ ַרע ָט ַמנּוּ ...א עוֹד
ְבּ ֵח ֵיקְ ,מ ְ
ְפּנִ ינֵ י זְ גוּגִ יּוֹת ֶשׁל כֻּ ֶסּ ֶמת ,זֶ ַרע ִח ָטּה כְּ ֵב ָדה,
ת־שׁוּעל ֲח ֵר ָדה.
ָ
עוֹרה ֲחתוּל כֶּ ֶתםִ ,שׁבּ ֶֹל
גַּ ְרגַּ ר ְשׂ ָ
ְר ִאיֲ ,א ָד ָמה ,כִּ י ָהיִ ינוּ ַבּזְ ְבּזָ נִ ים ַעד ְמאֹד:
ִפּ ְר ֵחי ְפּ ָר ִחים ָבָּ ט ַמנּוּ ַר ֲענַ נִּ ים ְוּבהוֹד,
ֲא ֶשׁר נְ ָשׁ ָק ַתם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִמנְּ ִשׁ ָיק ָתהּ ִראשׁוֹנָ ה,
ַמ ְצנִ ַיע ֵחן ִעם יְ ֵפה ֶק ַלחְ ,קט ֶֹרת כּוֹסוֹ נְ כוֹנָ ה.
וְ ַעד ֶשׁיָּ ְדעוּ ָצ ֳה ַריִ ם ְבּ ֶע ֶצם ַה ַצּ ַער ַה ָתּם,
ְוּב ֶט ֶרם ָרווּ ַטל ֶשׁל בּ ֶֹקר ַבּ ֲחלוֹמוֹת־אוֹר נִ ְב ָטם.
טּוֹבים ְבּ ָבנֵ ינוּ ,נ ַֹער ְטהוֹר ֲחלוֹמוֹת,
ֵהא ָלַ ה ִ
ָבּ ֵרי ֵלב ,נְ ִקיֵּ י כַ ַפּיִ םֶ ,ט ֶרם ֶח ְל ַאת ֲא ָדמוֹת,
יוֹמם עוֹדוֹ ֶשׁ ִתיֶ ,א ֶרג ִתּ ְקווֹת יוֹם יָ בֹא,
וְ ֶא ֶרג ָ
טוֹבים ִמכָּ ל ֵא ֶלּהַ .א ְתּ ֲה ָר ִאית? וְ ֵאיפֹה?
ֵאין ָלנוּ ִ
וְ ַא ְתּ ְתּכַ ִסּי ַעל כָּ ל ֵא ֶלּה .יַ ַעל ַה ֶצּ ַמח ְבּ ִעתּוֹ!
כוֹרתוֹ!
ֵמ ָאה ְשׁ ָע ִרים הוֹד וָ כ ַֹח ,ק ֶֹדשׁ ְל ַעם ְמ ָ
ָבּרוָּ ק ְר ָבּנָ ם ְבּסוֹד ָמוֶ ת ,כּ ֶֹפר ַחיֵּ ינוּ ְבּהוֹד...
ְר ִאיֲ ,א ָד ָמה ,כִּ י ָהיִ ינוּ ַבּזְ ְבּזָ נִ ים ַעד ְמאֹד!
מדוע המשורר פונה בדבריו דווקא אל האדמה ,ומהי התרומה של פנייה זו לבניית משמעות השיר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /10
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 .22קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
ל ֹא ִרגְ ֵעי ׁשְ נָ תֶ ,ט ַבע  /שאול טשרניחובסקי
א ִרגְ ֵעי ְשׁנָ תֶ ,ט ַבע ,וַ ֲחלוֹמוֹת יִ ְמ ָתּקוּ,
ַרק ֶרגֶ שׁ ְבֶּ א ְר ֶאה וְ ַס ֲערוֹת ַה ְקּ ָרב:
ַעל ְמרוֹם ִשׂיא ָה ֶריְ וּב ִמכְ רוֹת ָע ָמקוּ,
ִבּ ְתהוֹמוֹת ַהיְ ִשׁימוֹן ְוּב ֵצל ֶח ְביוֹן ָעב.
וּפ ָצ ַעי יִ זְ ָעקוּ,
כִּ י ֶת ֱא ַבל נַ ְפ ִשׁיְ ,
שּׁוֹשׁן ַבּ ְסּ ָתו,
ווֹתי ִתּבּ ְֹלנָ ה כַּ ָ
ִתּ ְק ַ
נוּדה ִל ְמקוֹם ָשׁם ִמ ְשׁ ָבּ ִרים יִ נְ ָאקוּ
ָא ָ
צוּקיו יָ ִרים צוּר ַא ִדּיר וָ ָשׂב.
ִל ְמקוֹם ָ
ָאז בּ ְֹשׁ ִתּי ִמגַּ ִלּים ָה ָר ִבים ַבּ ְסּ ָל ִעים,
מוֹל ָלםָ ,שׁ ִבים ִל ְרגָ ִעים,
ֶשׁ ֵה ָמּהְ ,בּ ִה ְת ְ
וְ טוּר ִמטּוּר יָ רוּם ,גָּ ל יִ גְ ַבּר ִמגָּ ל;
צּוּרים נִ כְ ַל ְמ ִתּיֶ ,שׁ ֵה ָמּה ִבּגְ אוֹנָ ם
ִמ ִ
ֶאל ַמ ַחץ ִמ ְשׁ ָבּ ִריםֶ ,אל נַ ֲה ָמם וַ ֲהמוֹנָ ם
אשׁ ֶיהם ֶאל ָעל...
יַ ְסגִּ ירוּ ֶאת ִל ָבּם וְ ָר ֵ
לקרבה של האדם לטבע או ביטוי לריחוק של האדם מן הטבע ,ואולי בשיר יש שילוב של
האם לדעתך יש בשיר ביטוי ִ
רגשות אלה? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד /11
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 .23קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.
שיר ב מתוך מחזור השירים:
ׁשִ ִירים לְ ִאילְ ִאיל  /שאול טשרניחובסקי
ב
ֲאנִ י ֶא ֵתּן ָלהּ ִשׁ ַיריִ ,שׁ ִירים ֶשׁל יָ ם
)וּשׁ ָמהּ א יִ זָּ כֵ ר וְ א יִ ְהיֶ ה ְשׁ ָמהּ ָבּם(:
ְ
ִשׁיר ַלגָּ לִ ,שׁיר ַלחוֹלִ ,שׁיר ַל ַשּׁ ַחף ָה ָרן,
פּוֹתר ְל ָאן.
פוֹשׁ ֶטת ,וְ ֵאין ֵ
ַל ֲענָ נָ ה ֶ
אוּלם ַה ִשּׁ ִירים ַה ְקּ ַטנִּ ים ַאָ להּ!
וְ ָ
ימי ִל ִבּי ֵא ֶל ָיה יִ כְ ֶלה,
ִבּ ְרעֹד נִ ֵ
ְבּ ִט ְלטוּל ַבּ ֶדּ ֶרִ מיָּ ם וְ ַעד יָ ם,
ִמ ִשּׁ ְלגֵ י ַה ָצּפוֹן וְ ַעד חוֹל־נֶ גֶ ב ַחם.
כִּ י ֵא ֶלּה ֵעינֶ ָיה ְשׁנֵ י יַ ִמּים יְ ֻר ִקּים,
בוּקים.
ָבּ ֶהם ַחיַּ י ְתּלוּיִ ים וְ ֶהגְ יוֹנַ י ֲח ִ

הקרבה של המשורר לאהובתו בשיר.
תאר והסבר את ביטויי ִ

/המשך בעמוד /12
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 - 12 .24קרא את השיר שלפניך ,וענה על השאלה שאחריו.

אוֹ ְמ ִרים :יֶ ׁשְ נָ ּה ֶא ֶרץ  /שאול טשרניחובסקי
אוֹמ ִרים :יֶ ְשׁנָ הּ ֶא ֶרץ,
ְ
כוּרת ֶשׁ ֶמשׁ – – –
ֶא ֶרץ ְשׁ ַ
אוֹתהּ ֶא ֶרץ,
ַאיֵּ ה ָ
אוֹתהּ ֶשׁ ֶמשׁ?
ֵאיפֹה ָ

אוֹתהּ ֶא ֶרץ,
ַאיָּ םָ :
אוֹתהּ גִּ ְב ָעה?
כּוֹכְ ֵבי ָ
ִמי יַ נְ ֵחנוּ ֶד ֶר,
יַ גִּ יד ִלי ַהנְּ ִת ָיבה?

אוֹמ ִרים :יֶ ְשׁנָ הּ ֶא ֶרץ,
ְ
מּוּד ָיה ִשׁ ְב ָעה,
ַע ֶ
י־לכֶ ת
ִשׁ ְב ָעה כּוֹכְ ֵב ֶ
ָצ ִצים ַעל כָּ ל גִּ ְב ָעה.

כְּ ָבר ָע ַב ְרנוּ כַּ ָמּה
ִמ ְד ָבּרוֹת וְ יַ ִמּים,
כְּ ָבר ָה ַלכְ נוּ כַּ ָמּה,
ֹחוֹתינוּ ַתּ ִמּים.
כּ ֵ

ֶא ֶרץ — ָבּהּ יִ ְת ַקיֵּ ם
כָּ ל ֲא ֶשׁר ִאישׁ ִקוָּ ה – – –
ֵאיפֹה ִהיא ָה ָא ֶרץ?
אוֹתהּ גִּ ְב ָעה?
ַאיֵּ ה ָ

כֵּ ַיצד זֶ ה ָתּ ִעינוּ?
ֶט ֶרם הוּנַ ח ָלנוּ?
ץ־שׁ ֶמשׁ,
אוֹתהּ ֶא ֶר ֶ
ָ
אוֹתהּ א ָמ ָצאנוּ.
ָ

נִ כְ נַ ס כָּ ל ַהנִּ כְ נָ ס,
ָפּגַ ע ְבּ ָאח כְּ ִהגָּ ְמלוֹ,
פּוֹרשׂ ֵא ָליו ָשׁלוֹם —
ֵ
וְ אוֹר ָל ִאישׁ וְ ַחם לוֹ.

אוּלי – – – כְּ ָבר ֵאינֶ נָּ הּ?
ַ
וַ ַדּאי נִ ַטּל זִ יוָ הּ!
ָדּ ָבר ִבּ ְשׁ ִב ֵילנוּ
ֲאדֹנָ י א ִצוָּ ה – – –
ברלין

בשיר זה בא לידי ביטוי המתח בין החלום על הארץ המובטחת ובין הטלת ספק בקיומה.
הסבר והדגם קביעה זו .בתשובתך כתוב גם כיצד שתיים מדרכי העיצוב בשיר מבטאות מתח זה.

בהצלחה!

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

