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  ה  ש א ל  ו  ת

  )20 -שירת המאה ה, שירת ביאליק, שירת ימי הביניים(  שירה–פרק ראשון 

  

  

  

  

  

  

  

  שירת ימי הביניים

  .ב שאחריו- הסעיפים אשניוענה על , קרא את השיר שלפניך   . 1

  

  יהודה הלוי' ר/  ְיֵשָנה ְּבֵחיק ַיְלּדּות                           
 

  !ְּדִעי ִּכי ְנעּוִרים ַּכְּנעֶֹרת ִנְנֲערּו/  !ְלָמַתי ִּתְשְּכִבי, ְיֵשָנה ְּבֵחיק ַיְלּדּות

  ,ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשיָבה ְּבמּוָסר ִשֲחרּו/  ,קּוִמי ְצִאי.  ְיֵמי ַהַּשֲחרּותֲהָלַעד

  .ֲאֶשר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲערּו/  ַּכִּצֳּפִרים, ְוִהְתַנֲעִרי ִמן ַהְּזָמן

  .ּוִמתֹוְלדֹות ָיִמים ְּכַיִּמים ִיְסֲערּו/  ְּדִאי ַּכְּדרֹור ִלְמצֹא ְּדרֹור ִמַּמֲעֵלך

  !ָנֲהרּו' ְנָשמֹות ֲאֶשר ֶאל טּוב ה/  ְּבסֹוד, ַאֲחֵרי ַמְלֵּכְך ְמַרֶּדֶפתֲהִיי 

  
  . תאר והסבר כיצד מוצגות תקופות חיים אלה בשיר–ילדות ונעורים מול בגרות ושיבה . א

  .נמק את דבריך?      כיצד ההבדל ביניהן מתקשר לסיום השיר

  )  נקודות10     ( 

  

  . הוא שיר קודשְלּדּותְיֵשָנה ְּבֵחיק יַ השיר . ב

  ) נקודות 4(        .  מאפיינים של שירת הקודש המצויים בשירשני     בסס קביעה זו על 

  

  

  

  /  3המשך בעמוד /

  

  

  :  שאלותשתיעליך על , אם בחרת בפרק זה! שים לב

  ,)5 – 1שאלות ( משירת ביאליק או משירת ימי הביניים אחתעל שאלה 

  ). 14 – 6שאלות  (20-ועל שאלה אחת משירת המאה ה

  )  נקודות28 –כ " סה; נקודות 14  –לכל שאלה (
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  .ב שאחריו- הסעיפים אשניוענה על , קרא את השיר שלפניך    .2

  

  . יהודה הלוירבי/ ַשֲחִרי , ְיִחיָדה                                            

  !ְוִכְקטֶֹרת ְּתִני ִשיֵרְך ְּבַאָּפיו/ , ַשֲחִרי ָהֵאל ְוִסָּפיו, ְיִחיָדה

  ,ְותֹאְמִרי ִּכי ֱאֶמת ֵהם ָּכל ְּכָשָפיו/ , ֲהלֹא ִאם ִּתְרְּדִפי ַהְבֵלי ְזַמֵּנךְ 

   –ְוֶתְעַרב ָלְך ְּתנּוָמה ִמְּנַשָפיו / ְוֵתְזִלי ַאֲחָריו ֵליֵלְך ְויֹוֵמְך 

  .ֲאָבל ֵעץ ִייְבשּו ָמָחר ֲעָנָפיו/ , ִעי ִּכי ֵאין ְּבָיַדִיְך ְמאּוָמהּדְ 

  :ֲאֶשר ָּבאת ַלֲחסֹות ַּתַחת ְּכָנָפיו/ ֲהִיי ִלְפֵני ֱאלַֹהִיְך ּוַמְלֵּכְך 

  !ֲאֶשר ִנְשַמת ֱאלֹוַּה ַחי ְּבַאָּפיו/ ְשמֹו ִיְגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְּבִפי ָכל 

  

  .נכונה ודרך חיים שגויהמשורר מציג לפני הנשמה דרך חיים       בשיר זה ה.א       

  )  נקודות10.               (והסבר כיצד היא מעוצבת בשיר, מדרכי חיים אלהכל אחת                  תאר 

  .הוא שיר קודש ַשֲחִרי, ְיִחיָדה השיר     . ב        

  )  נקודות4      (  .       שירת הקודש המצויים בשיר מאפיינים של שני                  בסס קביעה זו על 

  

  

  .ב שאחריו- הסעיפים אשניוענה על , קרא את השיר שלפניך     .3

  

  יהודה הלוי /  ינַ יֹועֲ  רַ ךָ ְמ ִׁש י ְב נִ ירּוִע יְ                                     

   –י נַ פָ  לְ יךָ דֶ סָ  חֲ ימּוִׁש יָ וְ / י נַ יֹועֲ  רַ ךָ ְמ ִׁש י ְב נִ ירּוִע יְ 

  !יינַ עֵ את ְּב לָ ְפ יא נִ ִה  וְ –י ה ִב רָ ּוׁשְק  / ּהּתָ רְ צַ  יְ ׁשפֶ ר נֶ בַ י דְ נִ ינּוִב הֲ 

  .יינַ ִס ה ְב יָ ד הָ מָ עֳ  מָ ּוּלִא ּכְ  / ךְ ן ּבָ מֵ אֲ יַ  וַ ךָ אֲ י רַ ִּב לִ וְ 

  .ינַ נָ עֲ ד ּבַ רַ יָ י וְ  ִּב ךָ דְ בֹוּכְ / ר בַ עָ  וְ –י נַ יֹוזְ חֶ  ְּב יךָ ִּת ְׁש רַ ּדְ 

  .ינָ דֹאֲ , ךָ דֵ בֹום ּכְ  ֵׁש ךְ רֵ בָ לְ / י עַ צּוּיְ  ִמ יּפַ ִע י ְׂש נִ ימּוִק הֱ 

  

  והסבר שתי דרכים, תאר את תהליך ההתקרבות של המאמין לאלוהיו לפי השיר.       א

  )  נקודות10.       (           שבאמצעותן מעוצב תהליך זה

  .הוא שיר קודש ינַ יֹועֲ  רַ ךָ ְמ ִׁש י ְב נִ ירּוִע יְ    השיר     . ב

              )  נקודות4  ( .    סס קביעה זו על שני מאפיינים של שירת הקודש המצויים בשיר           ב

  

  

   /    4המשך בעמוד /
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  שירת ביאליק

  .ב שאחריו- הסעיפים אשניוענה על , קרא את השיר שלפניך      .4

   ביאליקחמןנחים  / היָט ִח ְּׁש ל ַה עַ                                              

 !ַּבְּקָשּו ַרֲחִמים ָעָלי, ָׁשַמִים

   –ֵיׁש ָּבֶכם ֵאל ְוָלֵאל ָּבֶכם ָנִתיב -ִאם

   –ַוֲאִני לֹא ְמָצאִתיו 

  !ִהְתַּפְּללּו ַאֶּתם ָעָלי

  , ִלִּבי ֵמת ְוֵאין עֹוד ְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתי–ֲאִני 

   –ֵאין ִּתְקָוה עֹוד -ּוְכָבר ָאְזַלת ָיד ַאף

  ?ָמַתי-ַעד, ָאָנה-ַעד, ָמַתי-ַעד

  

  ! קּום ְׁשָחט–ר ֵהא ַצָּוא! ַהַּתְלָין

  ,ַקְרּדֹם-ְלָך ְזרַֹע ִעם, ָעְרֵפִני ַּכֶּכֶלב

   –ָהָאֶרץ ִלי ַּגְרּדֹם -ְוָכל

  ! ֲאַנְחנּו ַהְמָעט–ַוֲאַנְחנּו 

  ,  ִויַזֵּנק ַּדם ֶרַצח,  ַהְך ָקְדקֹד–ָּדִמי ֻמָּתר 

   –ֻּכָּתְנְּתָך -ַּדם יֹוֵנק ָוָׂשב ַעל

  .ָלֶנַצח, ְולֹא ִיַּמח ָלֶנַצח

  

  ! יֹוַפע ִמָּיד–ֶצֶדק -ִאם ֶיׁשוְ 

  ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמִדי ִמַּתַחת ָרִקיעַ -ַאְך ִאם

   –ַהֶּצֶדק יֹוִפיַע 

  !ָנא ִכְסאֹו ָלַעד-ְיֻמַּגר

  ;ּוְבֶרַׁשע עֹוָלִמים ָׁשַמִים ִיָּמקּו

  ַּבֲחַמְסֶכם ֶזה, ֵזִדים, ַאֶּתם ְלכּו-ַאף

  ּוְבִדְמֶכם ֲחיּו ְוִהָּנקּו

  

  !ְנקֹם: רְוָארּור ָהאֹומֵ 

  ַּדם ֶיֶלד ָקָטן ִנְקַמת, ְנָקָמה ָכזֹאת

   –ָבָרא ַהָּׂשָטן -עֹוד לֹא

  !ַהְּתהֹום-ְוִיּקֹב ַהַּדם ֶאת

  ,ִיּקֹב ַהַּדם ַעד ְּתהֹמֹות ַמֲחַׁשִּכים

  ֶׁשְך ְוָחַתר ָׁשםְוָאַכל ַּבח

  . מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ ַהְּנַמִּקים-ָּכל

  

  )  נקודות4(?               קע לכתיבת השיר האירוע ההיסטורי ששימש רמהו    . א

  שבאמצעותן הדובר מבקש לעורר אצל,  דרכי עיצוב בולטות בשירשתי הצג והסבר     . ב

   /5המשך בעמוד /                                )     נקודות10.      (          הקורא תחושת זעזוע מאירוע זה
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  ם נחמן ביאליקחיי מאת "ַנְפְׁשָך ָלַדַעת- ֵיׁש ֶאת-ִאם" המסיימים את השיר לפניך שני הבתים   .5

  .       קרא אותם וענה על השאלה שאחריהם

  

  רּוַח ָקְדׁשֹו-ָלַקח ֵאל ִמְּמָך ָּכל-ְוִאם לֹא                   –ֵאֶּלה -ֵתַדע ְלָך ָּכל-ִאם לֹא! ָאח ַנֲעֶנה, הֹוי

   ,ּיֹוֶתר עֹוד ִמַּתְנחּומֹוָתיו ִּבְלָבֶבךָ וַ               ,ַהָּיָׁשן ְוַהּנֹוָׁשן,   ֵּב י ת   ַה ִּמ ְד ָר ׁש  סּור-ֶאל  

   ּוְׁשִביב ּתֹוֶחֶלת ֱאֶמת ְלָיִמים טֹוִבים ֵמֵאֶּלה                              ,ַהּׁשֹוֵמִמים, ְּבֵליֵלי ֵטֵבת ָהֲאֻרִּכים

    –ֹוד ִלְפָעִמים ִמְפְלֵׂשי ַמֲחַׁשָּכיו ַיִּגיַּה ע                               ,ַהּלֲֹהִטים, ְּביֵמי ַהַּתּמּוז ַהּבֲֹעִרים

  !ָאִחי ַהַּנֲעֶנה, ָהּה, ָאז ַּדע ְלָך ּוְׁשַמע                             ,ַּבַּׁשַחר אֹו ְבֶנֶׁשף ָלְיָלה, ְּכחֹם ַהּיֹום

   ,ַרק ִניצֹוץ ְּפֵליָטה ָקָטן,  הּואִּכי ַרק ִזיק ֻמָּצל                 –עֹוד הֹוִתיר ֵאל ִלְפֵליָטה ָׂשִריד ִמְצָער -ְוִאם

  ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה-ֲאֶׁשר ְּבֵנס ִהְתַמֵּלט ִמן                            ַּכּיֹום ִּתְרֶאיָנה בֹו ֵעיֶניךָ -ָאז אּוַלי ַּגם

  .ִמְזְּבָחם ָּתִמיד- ַעלֵהִאירּו ֲאבֹוֶתיךָ                                  ,ָּבֲעָרֶפל, ְּבִׁשְפַעת ִצְלֵלי ִקירֹוָתיו

  ַנֲחֵלי ִדְמעֹוֵתיֶהם-ּוִמי יֹוֵדַע ִאם לֹא                                 ַּתּנּורֹו-ַיד-ְּבַאַחת ָזִוּיֹוָתיו אֹו ַעל

  לֹםהֲ -ֶהֱעִבירּונּו ַוְיִביאּונּו ַעד                             ,ֶּׁשָאַבד-ְּכֵצל ִמַּמה, ִׁשֳּבִלים ּבֹוְדדֹות

  ;ּוִבְתִפָּלָתם ֵמֵאת ֲאדָֹני ְׁשֵאלּונּו                      ,ָּפִנים צְֹמִקים ּוְמצָֹרִרים, ְיהּוִדים קְֹדִרים

  –ַהַחִּיים -ּוְבמֹוָתם ִצּוּו ָלנּו ֶאת                          ,מְֹׁשֵכי ּכֶֹבד ֻעָּלּה, ְיהּוִדים ְּבֵני ַהָּגלּות

   !ָהעֹוָלם-ַהַחִּיים ַעד                     ,ְּגָמָרא ָבָלה-ָמָלם ְּבַדף ֶׁשלעֲ -ַהְמַנִּׁשים ֶאת

   ַמְׁשִּכיִחים ִריָׁשם ְּבִמְדַרׁש ִׂשיחֹות ִמִּני ֶקֶדם

  –ַּדֲאָגָתם ְּבִמְזמֹוֵרי ְתִהִּלים -ּוְמׂשיִחים ֶאת

    ִּנְקָלה ַוֲעלּוָבה זֹה ַהַּמְרָאה-ַמה! ֲאָהּה(

  ,ָאז ַיֵּגְדָך ִלְּבךָ !) ָיִבין-ְּבֵעיֵני ָזר לֹא

  ,ִמְפַּתן ֵּבית ַחֵּיינּו ִּתְדרֹךְ -ִּכי ַרְגְלָך ַעל

  .ְוֵעיְנָך ִתְרֶאה אֹוַצר ִנְׁשָמֵתנּו

   
  

  

   של בית המדרש והלשון הציורית בבתים אלה משקפים את היחס שלהסבר כיצד תיאורים

  .המשורר לבית המדרש

  

  

  

  

  

  

  /6המשך בעמוד /
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    -  20 -שירת המאה ה 

  אורי צבי גרינברגשירי 

  ,"הּיָ ִמ י דּוֵׁש דֹוְק  ","לַח ּנַ הַ י וְ ִּמ יר ִא ִׁש : " שלושה שירים מאת אורי צבי גרינברג    לפניך .6

  ). 9בעמוד (ואחריהם שאלה , "םיִ ַמ ָּׁש  ּבַ ׁשדֶ ת קֹּבָ ה ַׁש זֶ חֲ ַמ "         

  .וענה על השאלה , מדתשלקרא את השיר          
  

  ל חַ ּנַ ַה י וְ ִּמ ִא יר ִׁש                                                
 

  ְואּוַלי ֶאל ַהַּנַחל ַההּוא ִמיֵמי ַהַּנֲערּות

  ַהּשֹוֵטף ִּפי ְסָדנֹו ֶשל ָהֵעץ ַהָּכרּות                                                        

  ַהְּמַלֵחְך ֶאת ִּגְדרֹות ַהְּזָרִדים ַהחּוִמים                   

  ָּתבֹוא ַהַּנֲעָרה, ָשםֶשל ַּגֵּני ַהֵּפרֹות 

  .ִּדְמּדּוִמים.. ִהיא ִאִּמי, ֲאֻדַּמת ַהֵּשָער

  ְוִתְפשֹט ְּבַגֶדיָה ּוִבְכתֶֹנת ֶמְשָיּה                                      

  :ֶאְרֶאָּנה שֹוָחה, ַחלֵּתֵרד ָשם ַּבּנַ 

          !ֱאלִֹהית ִהיא ַּבַּמִים ָנאָוה ְּבכָֹחּה

  .ִניחֹוַח ֵּפרֹות ִמָּסִביבּדּוִמָּיה וְ 

  ַוֲאִני עֹוד ֵאיֶנִּני ַּבְּיקּום ְוָאִבי

 .עֹודֹו ֶעֶלם ְּבנֹוף ֵּבית ִאּמֹו ְוָאִביו
  

  :ִאִּמי.. ְוִהֵּנה ִהיא עֹוָלה ִמן ַהַּנַחל

  ַהַּנֲעָרה ַהָּבָרה ֲאֻדַּמת ַהֵּשָער    

  ְּבִלְבַנת ַהְּבתּוִלים ִּבְכתֶֹנת ֶמְשָיּה

   רֹוָאה ֶאת ְּבָנּה ַהְּמֻבָּגרְוֵאין ִהיא

  ָהעֹוֵמד ְורֹוֶאה ֶאת ִאּמֹו ָּבעֹוָלם

  ְּבֶאְשָיּה    , ֵאם-ֵעת-ְוַנֲעָרה ִהיא ְּבֶטֶרם

  נֹוֵגַּה רֹאָשּה ַּבֲערֹב יֹום ֶאל ִּגְדרֹות

  ַהְּזָרִדים ַהחּוִמים

  ,ֶשל ַּגֵּני ַהֵּפרֹות

  ..ֶשּנֹוְסָפה ַעל ִמְתָקם ְמִתיקּות ִּדְמדּוִמים

  

  ָהּה ִהְכִסיף ֶזה ָהרֹאש ְוָהְשַלג ֶזה ָהרֹאש    

  ֲעֵדי ֶשִּנְכַּפש ְּבָדמֹו ֶּבָעָפר   

  .ֶשִּנְשַּפְך ִּביֵדי ּגֹוי ֶּגְרָמִני ְּבַאְכָזר

 .ְוַהֵּבן לֹא ִשֵּלם ְוֶאת ַהּבֹור לֹא ָחַפר

 

.)שיר נוסף בעמוד הבא: שים לב(   

  /7המשך בעמוד /
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  הּיָ ִמ ֹוי ּדֵׁש דֹוְק                                    
  

  הׁשָ דֹוּקְ י הַ ִּמ ת ִא רֶ מֶ ה אֹונָ בָ ּלְ ת הַ ילֹולֵ ּבְ 

  :ׁשדֹוּקָ י הַ בִ ָאלְ 

  ,ןֹוּלחַ ה ּבַ נָ בָ ּלְ ה הַ עָ לָ קְ ן ִא ּבֵ י הַ ד לִ לַ ֹוּנׁשֶ ּכְ 

  זָאמֵ ; ּהיט ּבָ ּבִ הִ יו וְ ינָ ת עֵ ח אֶ קַ א פָ ד הּוּיָ ִמ 

  םֹוּיד הַ  עַ מֹודָ  ּבְ ּהיוָ ה זִ ן זֶ נֵ רֹו

   –  –יו ירָ ין ִׁש ז ּבֵ ָאת מֵ כֶ ּלֶ הַ ה ְמ נָ בָ לְ ּו

 

  ,יבִ ָאה בְ יָ י הָ ִמ דֳ לְ ַא-ףסֶ ה כֹּבֵ רְ הַ 

  ףסֶ ת ּכֹעֵ ד לְ מַ א עָ ד לֹדֹוּנְ ב הַ כֶ ל רֶ בָ אֲ 

  ..יתֹובֵ  לְ ךְ מּוסָ 

  ,ןּוּגנִ ה וְ ּיָ ִמ ּוע ּדדַ א יָ ן הּוכֵ לָ 

  .יםרִ ּפֳ י צִ פֵ נְ יו ּכַ ינָ עֵ ּבְ -בהַ ָאוְ 

  '.ךְ ּכָ . .ןהֶ ת לָ פֹון עָ הֵ , ףעּון לָ תָ צֹורְ   ּבִ –" 

  

  : ּהּפָ ְס כָ ד לְ דֹוב נְ כֶ ת רֶ מַ ְת רִ .. יִּמ  ִא ךְ ַא

  ךְ לֵ ם לֵ  ּגַ ּהשָ ל יֵ ע ּכָ דַ ב יָ ּלֵ ק הַ פֶ י דֹפִ לְ 

  :םּיָ ל הַ  עַ ׁשּמָ ם מַ יִ לַ גְ רַ ּבְ 

  יםּלִ ּגַ -לעַ -הנָ בָ ּלְ הַ -לעֹוְׁש י ִמ פִ לְ 

   – –ן  ֹוּיצִ ּבְ , ןּבֵ ל הַ אֶ , ילַ אֵ 

  ּהלָ -הּכֶ חַ ף ְמ חֹול הַ ב עַ ׁשֵ י יֹונִ ְת ַאצָ א ְמ  לֹךְ ַא

  :יםּלִ ּגַ -לעַ -הנָ בָ ּלְ הַ -לעֹוְׁש ם ִמ ה עִ רָ זְ חָ וְ 

  .םת יָ ּכַ מֻ , אׁשת רֹּמַ חַ , דדֹות נְ פַ יֵ עֲ 

  

  .הּיָ ִמ ּוי ּדׁשֵ דֹוקְ ; יבִ ָאי  כְ ִּמ ם ִא   ּגַ –,  יוׁשָ כְ עַ 

  ;יםצִ צְ ים נֹוּלִ ל ּגַ ה עַ נָ בָ לְ -לעֹוְׁש  ִמ ׁשיֵ 

  ידִח ּיָ ן הַ ּבֵ  הַ ׁשיֵ וְ 

  ידרִ ׂשָ הַ 

  –  –ם  לָ עֹוּבָ 

  
  
  
  
  .)שיר נוסף בעמוד הבא: שים לב (
  
  

   /8המשך בעמוד     /   
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  םיִ ַמ ָּׁש  ּבַ ׁשדֶ ת קֹּבָ ה ַׁש זֶ חֲ ַמ                                   

  

  !ילָ ש עָ מֶ ּׁשֶ הַ י ׁשֶ ּפִ -לעַ -ףַא, ךְ נֵ בְ ה לִ ר ּפֹקַ , יִּמ ִא 

  .ןּוּג נִ ּהגַ נֹ-ֹוּלּכֻ -ףא גּוּבָ י ַאדֵ עֲ לְ ּבִ . םלָ עֹו ּבךְ יִ דַ עָ לְ י ּבִ ר לִ קַ 

  ּהיָ פְ יֹי בְ ּלִ ר ׁשֶ חַ ּׁשַ ת הַ לֶ ּיֶ ַא, םיכֶ נֵ קּות זְ י ּבַ ִת חֹוי אֲ דֵ עֲ לְ ּבִ 

  ,יםנִ נָ ק רְ קֵ ֹוׁשוְ .. בהָ זָ ת וְ לֶ כֵ ה ְת וָ ר טֹעַ ת נַ יִ ּבַ י בַ ּנִ דֶ עֹוּבְ 

  .יםנִ נָ ין עֲ ק ּבֵ חֹורָ י מֵ ּלִ ר ׁשֶ הַ ּסַ ת הַ לֶ ּיֶ ַאוְ 

  

  .יִמ י דָ ר ּבִ ּג נִ ךְ ׁשֶ חֹ. םלָ עֹוי ּבָ ר לִ קַ 

  

  ,נּוירֵ עִ ף ּבְ רַ ְׂש ּנִ ׁשֶ -הת זֶ נֶ ּכְֹת מַ ּכְ , םיִ מַ ּׁשָ ש ּבַ רָ דְ ית ִמ ף ּבֵ ל סַ עַ 

  ,יִת חֹו אֲ יהָ מֶ דָ ת ּבְ כֶ לֶ כְ לֻ ה ְמ ּמָ ירֻ ת עֵ בֶ ׁשֶ יֹו

  ךְ ּלֵ הִ  בְ יהָ לֶ ת עָ דֶ מֶ ת עֹוּבָ ּׁשַ הַ -תלַ ְמ ִׂש  ּבְ נּוּמֵ  ִא ְּת ַאוְ 

   –  – ךְ ּלֵ צִ  ּבְ ּהתָ ֹוּסכַ י לְ דֵ ּכְ 

  יםבִ כָ ֹוכֹל הַ ם ׁשֶ ׁשָ ְח ל לַ ים קֹועִ ְמ ֹון ׁשכֵ לָ וְ .. יםקִ תּום ְׁש יִ מַ ּׁשָ הַ וְ 

  יתִמ רָ ים אֲ בִ בְ דֹו ְמ ׁשי אֵ לֵ חֲ גַ ּכְ 

   –  –א ּתָ ּכְ לְ ת מַ ּבָ א ׁשַ ּתָ יְׁש ּדא קַ ּתָ לְ תּוּבְ 

  

   –  –ם יִ מַ ּׁשָ  ּבַ ׁשדֶ ת קֹּבַ ׁשַ .. יםִא ים ּבָ דִ הּוה יְ ּנֵ הִ 

   –  –י ִת יָ עְ ה רַ פָ  יָ ךְ ּנֵ הִ : לקֹו ּבְ חַ תֵ ֹום ּפיִ מַ ּׁשָ יל ּבַ לִ חָ 

  .רֹוּפּצִ ּכַ , דּדָ צֻ ְמ  ּבִ אׁשה רֹּטָ  מַ ךְ ּתֵ ּבִ 

  ,מהָיא קָ ה הִ ּנֵ הִ וְ 

  דּוּקרִ את ּבְ צֵ יֹו

  יםדִ הּוּיְ ל הַ את ּכָ רַ קְ לִ 

  ..ּהרָ עֹות לְ סּוּכְ ם הַ הֵ ׁשֶ ; יהָ מֶ דָ ת ּבְ כֶ לֶ כְ לֻ ְמ 

  !לּלֵ הַ , אי ּבָ ִח ה  ָאּנֵ הִ  –

 ?יִח ָא, יתָ יִ ה הָ יפֹאֵ 

 ?יִח ָא, ילּצִ הַ  לְ אתָ א בָ ה לֹּמָ לָ 

 !חיִָא , ינִ ּתַ בְ הַ אֲ ן הֵ 

  .יִת חֹות אֲ לֶ אֶ ֹוׁש, תדֶ קֶ רֹו

  

  

  .)שיר נוסף בעמוד הבא: שים לב(
  

  

   /9המשך בעמוד     /   
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  .יםכִ בֹוים ּודִ ְמ ים עֹודִ הּוּיְ הַ 

  .הכֶ בֹו ּוךְ ד ּכָ מֵ י עֹונִ ם אֲ גַ וְ 

  !יִּמ ִּא , יֹוכְ בִ  ּבְ ךְ נֵ ת ּבְ ה אֶ ָא רֹוְּת ין ַאל אֵ בָ אֲ 

  !יי לִ בֹוה אֲ ּכֹ, יר לִ ה קַ ּכֹ

  ,ירִ גֹוה ְמ ם זֶ י עִ נִ ילֵ כִ ף יְ ּוּג הַ יךְ אֵ 

  ?ייִ כְ ה בִ ם זֶ עִ 

  

  םלָ עֹול הָ כֵ הָ ּכְ , ףּוּגה הַ  זֶ ךָ ילְ כִ  יְ –

  !ינִ ּבְ , נּויתֵ רִ חֲ ת ַאגַ ּול ּתה ּכָ ָאלֹוְמ ּבִ 

  !ינִ ּבְ , נּורֵ שָ  בְ נּומֵ ל ּדָ ית ּכָ הִ לֹה אֱ מָ דָ ל אֲ כֵ הָ כְ ּו

  .ךְ ּתָ הֻ ל ְמ זֶ רְ ל ּבַ עַ ה ּכְ יֵ ה חֲ זֶ -יכִ ל ּבְ עַ 

  .דט עַ הַ לְ ה יִ ם זֶ עַ זַ . ירִּׁש  בַ הּופֵ רְ צָ 

  :תיתּוִמ ּצְ י לַ כִ ּבְ הַ -הזֶ -ןּדֵ רְ יַ יק לְ פִ ה ָארֵ ּכְ 

   –א לֵ  מָ חֹוּכֹן ׁשֶ ּדֵ רְ ּיַ י לַ נִ ּׁשֵ הַ 

  

  :םינָ  אֵ יהָ נֶ פָ י ּוִּמ ה לי ִא תָ נְ עָ 

   –  –ר ּבֵ  ּדִ יהָ ק ּפִ חֹוב רָ כָ ֹוּכי ִמ ּכִ 

  
 .ןדֵּ רְ ל יַ ן אֶ דֵּ רְ יַ  ..ןמֵ ָא: יִּת רְ מַ ָאוְ 

  
  
  

  

  .אחד משלושת השירים המשורר הוא השריד היחיד של משפחתו בכל

  .שלמדתתאר כיצד באים לידי ביטוי רגשות האשמה של המשורר וגעגועיו למשפחתו בשיר 

  .הסבר והדגם את דבריך

  

  

  

  

       

  

   /10המשך בעמוד   /
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך     .7

                    
 אורי צבי גרינברג  / ירִּׁש ס ַה ר נֵ י                                             ִׁש 

  : הּוא ֵנס–ָּכל ִשיר ֲאִמיִתי 

  :הּוא ְּפִתיַחת ַהַּשַער ְוַהְפָשַלת ַהִּוילֹון

  :ַמִשיב ֵריחֹות ַהִּניחֹוַח ִמן ַהָּשֶדה ָהָאבּוד

  :ֵמִאֵּבי ַהַּנַחל ּוִמֶּנֶפש ָהְּבֵאר ְוַהִּקילֹון

  :רֹותְלָשם ָעפֹות ִצֳּפִרים ְּבֵעיַנִים ְסגּו

  _ _ ָּכָנף ְלַמָּטה ְוָכָנף ָלרֹום

  

  :ַהַּיְלדּות ִהיא ֵמֵעֶבר ִמֶּזה ֶשל ַהְּתהֹום

  ַהֶּשֶמש עֹוָלה ָשם ְּכֵלב ַהְּלָבבֹות ַהּקֹוְרִנים

  .ְּבַשֲאַגת ִּכּסּוָפם ְלַמֲעָלה ִמן ֲחלֹום

  

  ֲאִני ְמַמֵּשש ֶאת ָהֲעָנִפים ְוִגְזֵעי ָהֵעִצים ַהַחִמים

  ִים ַהַּדּקֹות ֶשל ַאְילֹות ַהָּשֶדהֶאת ָהַרְגלַ 

  ,ְוֶאת ּגּוָפן

  .ָשם ַּגם ֲאִני ְמַדֶּדה-ְוַאֲחֵרי ִצּפֹור ְמַדָּדה

  

  לֹא ֵאַדע ְמקֹום ֲעָפָרּה, ָהֵאם ֵאיֶנָּנה

  .ַאְך ְטבּוָעה ִהיא ְּבַמהּוִתי ְּבֶכֶסף ֵשיָבָתּה ְוֻתַּמת ַהַּנֲעָרה

  ְוִשיר ָהֶעֶרש ַעל ְּגִדי ַהָּזָהב

  ָּנַסע ִלְסחֹר ְמָגִדיםשֶ 

  ִצּמּוִקים ּוְשֵקִדים ּוְוָרִדים

  .ִנּגּוָניו ֶשל ָהָאב-הֹוֶמה ַבֵּלב ְּכִכֶּנֶרת

  ֲאִני אֹוֵהב ַהַּמֲאָכִלים ְוַהְּבָשִמים ֶשהּוא ָאַהב

  .ְוכֹוֵאב ְּכֵאב ָּגלּות ַהְּשִכיָנה ֲאֶשר הּוא ָּכַאב

  
  

  .ונוכחות העבראובדן העבר : השיר עוסק בשני מצבים סותרים

       . הדגם את דבריך. הסבר כיצד שני מצבים אלה באים לידי ביטוי בשיר

  

    

   /10המשך בעמוד /
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך .8

       
  

  'דליה רביקוביץ / היָ ִצ יַט וִ רָ ּגְ                                 
  

  ַּבּקֹוְלנֹוַע ֶהָחשּוךְ 

  ְשֵני ֲאָנִשים ֶשֵּיש ֵּביֵניֶהם ֶהֵּכרּות ֻמְגֶּבֶלת

  ָיְשבּו

  .ָראֵשיֶהם ִהִּגיעּו ִליֵדי ְנִגיָעהוְ 

  .ְולֹא ָהְיָתה זֹאת ַיד ַהִּמְקֶרה

  .ְּכָלל ּוְכָלל לֹא ַיד ַהִּמְקֶרה

  הּוא ִהִּכיר ְּבנֹוְכחּוָתּה

  .לֹא ֲאִדיָשה ְלנֹוְכחּותֹו

  . ֵצל ֶשל ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפךְ 

  .ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנְפךָ : ְוִהיא ְּבִלָּבּה

  ,לֹא ָנַפל ֵּביֵניֶהם ָּבָרק ָוַרַעם

  ָהְיָתה ֵראִשית

  .ֶשל ְּתנּוַעת ֲאָדָמה חֹוֶתֶרת ּוְסמּוָיה

  .ִהיא ָחָשה ָּבזֹאת ֵהיֵטב

  .ִהיא ָחָשה ַהְפָּתָעה

  .ִהיא ָקָמה ְוָיְצָאה

  

  

  ם השיר ותופעות נטבע הנזכרות בשיר תורמים לעיצוב מערכת היחסיםהסבר כיצד ֵׁש 

  .הדגם את דבריך. המתוארת בו

  

  

  

  

   /12המשך בעמוד /
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   .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך  . 9

  

  'דליה רביקוביץ/  יׁשִב ְּכ ל הַ ד עַ ֵמ                                   עֹו

  

  הּזֶ  הַ יׁשִא ה הָ לָ יְ ּלַ  ּבַ יׁשִב ּכְ ל הַ ד עַ מֵ עֹו

  .יּלִ א ֶׁש ּבָ ים ַאִמ ּיָ ר הַ בָ ּכְ ֶׁש ה ְּב יָ הָ ֶׁש 

  דֹוְמ  עָ םקֹוְמ יו לִ לָ ת אֵ ֶׁש גֶ י לָ נִ ת אֲ בֶ ּיֶ חַ וְ 

  .לֹוה ֶׁש רָ כֹוְּב ת הַ ּבַ י הַ יִת יִ י הָ נִ אֲ י ֶׁש נֵ ְּפ ִמ 

  

  מֹוקֹוְמ  ִּב ֹוּדבַ ד לְ מֵ א עֹויל הּולֵ ה וָ לָ יְ ל לַ כָ ְב ּו

  .אבֹולָ  וְ מֹוקֹוְמ ד לִ ירֵ ת לֵ בֶ ּיֶ י חַ נִ אֲ וַ 

  .י נִ ת אֲ בֶ ּיֶ י חַ ּתַ ד מָ  עַ יׁשִא ת הָ ל אֶ אְֹׁש י לִ יִת ִצ רָ וְ 

  .ינִ ת אֲ בֶ ּיֶ יד חַ ִמ ּתָ  ֶׁש אׁשאת מרֹי זִֹּת ְע דַ יָ וְ 

  

  הנָ ּכָ ש סַ ַש  חֲ נֹוְׁש ד יֶ מֵ א עֹוהּום ֶׁש קֹוּמָ ּבַ 

  .יתנִ כֹו ְמ תֹוה אֹוסָ רְ דָ  וְ יׁשִב ּכְ  ּבַ ךְ לַ הָ ם ֶׁש ֹוּיבַ ּכְ 

  יםנִ ימָ  ִס ֹוי ּבִּת תַ נָ  וְ תֹוי אֹוִּת רְ ּכַ ך ִה כַ וְ 

  .יּלִ א ֶׁש ּבָ ם ַאעַ ה ּפַ יָ  הָ מֹוְצ יש עַ ִא ה הָ ּזֶ ֶׁש 

  

  תחַ ה ַאַ בָ הֲ ת ַאּלַ י ִמ ר לִ ּבֵ דַ  ְמ ינֹוא אֵ הּווְ 

  יּלִ א ֶׁש ּבָ ים ַאִמ ּיָ ר הַ בַ ּכְ ֶׁש ה ְּב יָ הָ ת ֶׁש רֹוְמ לַ 

  ֹוּלה ֶׁש רָ כֹוְּב ת הַ ּבַ י הַ יִת יִ י הָ נִ אֲ ת ֶׁש רֹוְמ לַ וְ 

  .תחַ ה ַאַ בָ הֲ ת ַאּלַ י ִמ ר לִ ּבֵ דַ ל לְ כֹו יָ ינֹוא אֵ הּו

  

  

  של הדוברת מבטאואילו רגשות , הסבר והדגם כיצד העבר וההווה מתמזגים בשיר זה

  .מיזוג זה

  

  

  

  

  

   /13המשך בעמוד /
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  ואחריהם , " "ו" יםִּמ ת ַח נֹורֹוְכ זִ ", מאת דליה רביקוביץ לפניך שני שירים  . 10

  .וענה על השאלה, למדתקרא את השיר ש.            שאלה

  

   יםִּמ ת חַ נֹורֹוְכ זִ                                                 

  

  יִת ה אֹוּוָ ק לִ בָ ָאק הָ רַ : ךָ ר לְ אֵ ּתָ 

  .רחֵ ה ַאּוֶ לַ   ְמ יה לִ יָ א הָ לֹוְ 

  יםדִ לָ ּיְ ן ּהַ גַ י לְ ִּת  ִא ךְ לַ א הָ הּו

  יתַ רֹועֲ  את ַש ךְ סֵ כְ סַ ה ְמ יָ הָ וְ 

  .רתֵ יֹוים ְּב ִּמ חַ י הַ ִת דּולְ י יַ ימֵ ִּב 
  

  ,יִת ה אֹוּוָ ּלִ  ֶׁש יהּו ִמ ךָ ר לְ אֵ ּתָ 

  .רחֵ ה ַאיָ י הָ תַ רֹוְב ל חַ כָ לְ ּו

  ,יםִּמ יֻ ים אֲ לִ סָ רְ ס עַ רֹוְפ ִּב , ףרֶ חֹּבַ 

  ,םידָ ת צֵ ים אֶ ִפ רְ ֹוים טנִ נָ עֲ הָ וְ 

  יִת ה אֹוּוָ ּלִ  ֶׁש יהּו ִמ ךָ ר לְ אֵ ּתָ 

  .רחֵ ה ַאּוֶ לַ י ְמ יִת ִצ ה רָ ּמָ ד ּכַ עַ וְ 
  

  העָ ָׁש לְ ּו, קּוְׁש ְק ים ִׁש ִצ עֵ י הָ נֵ עֹורְ זֵ 

  חַ רּום הָ ת ִע ידּויִח ן ִּב ּכְֹׁש י לִ יִת ּוֵ ַאְת נִ 

  הזָ י הֹויִת יִ ים הָ ִּב ת רַ ילֹולֵ 

  .הבָ הֲ ַאים מֵ ִּב טֻ רְ , יםדִ חָ ים אֲ ִּת ל ּבָ עַ 

  ,תחַ ּפַ קֻ י ְמ יִת יִ ה הָ ּמָ  ּכַ ךָ ר לְ אֵ ּתָ 

  .יּלִ יד ֶׁש ִח ּיָ ה הַ ּוֶ לַ ְמ ה הַ ּזֶ ֶׁש 
  

  היגָ לִ ְפ י מַ יִת יִ ין הָ ִס ְמ חַ ת הַ ימֹוִּב 

  .יםנִ תָ יְ וְ ּלִ ל הַ ם ֶׁש תָ ירָ יר ִּב ד ִע עַ 

  .תרֶ ֶּׁש אֻ ת ְמ רּוקֵ ְפ ה הֶ ָאלֵ י ְמ יִת יִ הָ 

  , יִח י רּוד ִּב ל עֹוב ּכָ ּוׁשי לָ יִת ִצ א רָ לֹ

  ברֵ עֹוי ּכְ יִת יִ י הָ ִב ּוׁשם ְּב לָ אּו

  ,יםִב רְ עֹויו הָ בָ רֹו ְק ֹו ּבטּוקֹוּנָ ֶׁש 

  ,הּוֶ לַ ם ְמ ּוי ׁשה לִ יָ א הָ לֹוְ 

  .יִת ה אֹוּוָ ק לִ בָ ָאק הָ רַ וְ 
  

  .)בעמוד הבאוהשאלה שיר נוסף : שים לב(
   /14המשך בעמוד /
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   חּבָ ְט ִּמ ה ּבַ לָ רֶ דֶ ינְ                                        ִס 
  

  .ְנטויֹות ָּגרֹון.        חּבָ ְט ִּמ ה ּבַ ּטָ מַ ם לְ  ָׁש רּובְ ה עָ לָ רֶ דֶ ינְ ל ִס ת ֶׁש בֹוֹוּטת הַ עֹוָּׁש הַ 

   .ְמקֹוָמןִּב  ְוִהיא לֹא ָמָמש ָרְצָתה ִלְהיותת                                                          עַ ּדַ ת הַ רּו חֵ ּהה לָ תָ יְ הָ 

   סֹוִפִּיים ָהיּו ָלּה ַּבִּדְמיֹון- אֹוָצרֹות ֵאין                     .                                      ךְ ה ּכָ ת זֶ ר אֶ אמָ ם נִֹא 

   סֹוִפִּיים-ָמָמש ֵאין                                           יהָ תֶ ֹוּקל רַ  אֶ יהָ דֶ ת יָ ה אֶ קָ ּדְ יא ִה ִה 

                     .צּוָרה ּוְללֹא           .                                       ןּמָ ת ׁשֻ ּוּסכֻ  ְמ יּו הָ יהָ תֶ רֹועֲ ַׂש 

   ָהְיָתה ָלּה ְּפַקַעת ְקַטָּנה ֶׁשל חֹם ַּבָּגרֹוןים                                            ִּק חַ רְ מֶ  לְ ּהתָ ְע דַ ה ְּב יגָ לִ ְפ יא ִה ִה 

   .חֹוָלִנית, ְוַהְלמֹות ֵלב ַעָּזה                ים                                                    רִ עָ ׁשֹי ְמ ִּת לְ ִּב 

   חּוץ ְלֻכָּלםִמ  ְוִהיא ָהְיָתה.                                                                    יםרִ ּבָ ְס י מֻ ִּת לְ ִּב 

  קֹוַדַחת, ּבֹוִכָּיה      .                                  ןמָ ְׁש ב ִּב קֹנְ י לִ לִ ה ּבְ עָ דְ ּיָ ת ֶׁש ֹוׁשחּוְּת 

   .מּוָכָנה ְּבָכל ֵעת ַלְחּדֹול ְלִהְתַקֵּיםר                                            ֹוּנִּס  לַ יהָ ינֶ ת עֵ ה אֶ ילָ ִּפ ְׁש יא ִה ִה וְ 

  ַּתְצִּפית  ָלּה ְנקּוַדתָהְיָתהם                                                                 ּתָ כְ ּמֻ הַ ב וְ ּבָ רֻ ְּמ הַ 

  ְנִדיָרה ְּבִריחּוָקּהם                           תָ הָ א לְ כָ ין הָ  ּבֵ ׁשל יֵ דֹוק ּגָ חָ רְ ה מֶ יזֶ ה אֵ עָ דְ יָ וְ 

  ִּדיםְּכִאּלּו ָיְׁשָבה ַעל ּכֹוָכב ַמְא ר                                                            עֵ ָׁש ן לְ ּתָ ל נִ לָ כְ ם ִּב ִא 

  .ּכֹוָכב ַהִּמְלָחָמהו                                                    ָׁש כְ עַ אן וְ יל ּכָ ִח ְת מַ ה ֶּׁש מַ ּו

   :ְמָצה ֶאת ֶאְגרֹוֶפיָה ְוָאְמָרהקָ  ְוִהיאן                                                                 מָ ּזְ ם ּבַ ּוּי ִס ין לֹואֵ 

   .ֲאִני יֹוֵצאת ְלִמְלָחָמה.                                                                   ןמָ ת זְ דַ קּונְ א לֹוְ 

  ל ּוּג ִע ּהיבָ ִב ה ְס תָ ְׂש יא עָ ִה וְ 

  .ָּכְך ִנְרְדָמה-ְוַאַחרן                                                            ימַ  ִס ּהמָ ְצ עַ ה לְ נָ ְּמ ִס וְ 

  .ןבָ ּוּמי ּכַ נִ יֹוְמ ּדִ 

  ןיהֶ דֵ גְ ב ִּב יטַ מֵ ת ּבְ אֹוְצ ן יֹוהֵ ם הָ יִ ּתַ ְּׁש ת הַ ה אֶ תָ אֲ רָ וְ 

  יםִמ ָׂש ת ְּב פֹוְט נֹו, תרֹוָאפְֹמ , תרֹודּוהֲ 

  

  
   

  .בשני השירים מוצג קשר בין מציאות קשה לבין דמיון פורה

  .יהםוכתוב מהו הקשר בינ, למדת והדמיון מעוצבים בשיר שהסבר כיצד המציאות

  . בסס את דבריך על דוגמאות

  

  

  

  

   /15המשך בעמוד /
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  שירי ארז ביטון
  

  . שאחריווענה על השאלה, שלפניךקרא את השיר     .11

  

  ארז ביטון/  הּיָ ִּס פַ ְל ה ַארָ הֳ יר זָ                                     ִׁש 

 

  זֹוָהָרה ֵאְלַפִּסָיה

  .ַזֶּמֶרת ֶהָחֵצר ֵאֶצל ֻמַחַמד ַהֲחִמיִשי ְּבַרָּבת ְּבָמרֹוק

  ,ֶשר ָשָרהאֹוְמִרים ָעֶליָה ֶשַּכאֲ 

  ַלֲחמּו ַחָּיִלים ְּבַסִּכיִנים

  ְלַפֵּלס ֶּדֶרך ֶּבָהמֹון

  ְלַהִּגיַע ֶאל שּוֵלי ִשְמָלָתּה

  ְלַנֵּשק ֶאת ְקצֹות ֶאְצְּבעֹוֶתיהָ 

  ָלִשים ֶּכֶסף ִריָאל ְלאֹות ּתֹוָדה

  ,זֹוָהָרה ֵאְלַפִּסָיה

  ִנּתָן ִלְמצֹא אֹוָתּה, ַהּיֹום

  ,ְלַיד ִלְשַּכת ַהַּסַעד', ת גְּבַעִתיקֹו, ְּבַאְשְקלֹון

  ,ֵריַח ְשָיִרים ֶשל ֻקְפְסאֹות ַסְרִּדיִנים ַעל ֻשְלָחן ִמְתנֹוֵדד ֶּבן ָשלֹש ַרְגַלִים

  ,ְשִטיֵחי ֶמֶלְך ַמְרִהיִבים ְמֻרָּבִבים ַעל ִמַּטת סֹוְכנּות

  ְּבָחלּוק ּבֶֹקר ָּבהּוי

  ָשעֹות ַּבַּמְרָאה

  ְּבִצְבֵעי ִאּפּור זֹוִלים

  :ֶשִהיא אֹוֶמֶרתּוכְ 

  ֻמַחַמד ַהֲחִמיִשי ִאישֹון ֵעיֵנינּו

  .ֵאיְנָך ֵמִבין ָּבֶרַגע ָהִראשֹון

  ,ְלזֹוָהָרה ֵאְלַפִּסָיה קֹול ָצרּוד

  .ֵלב ָצלּול ְוֵעיַנִים ְשֵבעֹות ַאֲהָבה

  . זֹוָהָרה ֵאְלַפִּסָיה

  

  מגוון פרטים הבונים אתומהפך וגם מגוון וגם , עלילה, יש בו דמות: שיר זה בנוי כסיפור קצרצר

  .הרקע והמקומות

  ואיזו תגובה, מהי התרומה של המאפיינים הסיפוריים האלה לבניית המשמעות של השיר

  .הסבר את דבריך. זה יכול לעורר אצל הקוראים" סיפור"

   /16המשך בעמוד /

  

  



  05, 904441שאלון ' מס. א"ורף תשעח, ות עברית וכלליתספר    - 16 -                                             

  ) בלבד05לשאלון (תכנית הלימודים : נספח+                                                         

  

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך   . 12

  

  ביטוןארז  / יםּינִ ֹואׁשע ִר ַק י רֶ רֵ ְב ִּד                                           
  

  ִאִּמי ִאִּמי

  .ִמְּכַפר ַהִּשיִחים ַהְּיֻרִּקים ְּבָירֹק ַאֵחר

  .ִמֵּקן ַהִּצֳּפִרים ַהַּמֲחִליבֹות ָחָלב ָמתֹוק ִמָּכל ָמתֹוק

  .ֵמֶעֶרש ְזִמיִרי ֶאֶלף ַלְיָלה ְועֹוד ַלְיָלה

  

  ִאִּמי ִאִּמי 

  ֶשִהְרִחיָקה ָרעֹות

  ְּבֶאְצָּבעֹות ְצֵרדֹות

  ֶזהְּבַהְלָקאֹות חָ 

  .ּוְבֵשם ָּכל ָהִאָּמהֹות

  

  ָאִבי ָאִבי

  ֲאֶשר ָעַסק ְּבעֹוָלמֹות

  ֲאֶשר ִקֵּדש ַשָּבתֹות ְּבָעָראק ָנִקי

  ֲאֶשר ָהָיה ָּבִקי ֵמֵאין ָּכמֹוהּו

  .ְּבִהְלכֹות ֵּבית ְּכֶנֶסת

  

  ֲאִני ֲאִני

  ֶשִהְרַחְקִּתי ַעְצִמי

  ָרֵחק ֶאל ּתֹוְך ִלִּבי

  יםֶשְּכֶשַהּכֹל ָהיּו ְיֵשנִ 

  ָהִייִתי ְמַשֵּנן

  ַהְרֵחק ֶאל ּתֹוְך ִלִּבי

  ִמּסֹות ְקַטּנֹות ֶשל ַּבְך 

  ִּביהּוִדית

  .ָמרֹוָקִאית

  

  הסבר את התרומה של. ק בנטיות שונות-ח-בבתים השני והרביעי בשיר חוזר השורש ר

  .הדגם את דבריך. חזרה זו להבנת המשמעות של השיר

   /17המשך בעמוד /
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך    . 13

  

  ארז ביטון / היחָ יר ִׂש ִצ ְק ַת                          

  

  ,יִט נְ תֶ ת אֹויֹוהְ ה לִ ה ּזֶ מַ 

  .יתִא קָ רֹוית מָ דִ יהּוק ּבִ עֹוצְ לִ ף וְ ֹוּגנְ יזֶ ע ּדִ צַ ְמ אֶ ץ ּבְ רּולָ 

  "ּברַ גְ מַ לְ ן אֶ א מֶ נָ  ָאּברַ גְ מַ לְ ן אֶ א מֶ נָ ָא"

  ).סלַ ְט ַאי הָ רֵ הַ י מֵ נִ ס אֲ לַ ְט ַאי הָ רֵ הַ י מֵ נִ אֲ (

  

  ,יִט נְ תֶ ת אֹויֹוהְ ה לִ ה ּזֶ מַ 

  ,)שבּוי לְ ינֵ ִמ , הּיָ ּבִ רְ זַ אל וְ ּגָ עַ (ין נִ עֹובְ צִ ל ּבְ וָ רֹות ּבְ בֶ ׁשֶ לָ 

  )יִא קָ רֹום מָ ׁשֵ  (ׁשיִ י זַ נִ אֲ , ׁשיִ י זַ נִ ר אֲ הַ י זֹים לִ ִא רְ א קֹוי לֹנִ אֲ : לקֹויז ּבְ רִ כְ הַ  לְ אֹו

  ,אה לֹזֶ וְ , אה לֹזֶ וְ 

  ,םיִ יכַ נִ  חֲ עַ ּוקד ּפִ ה עַ ּפֶ ת ּבַ רֶ חֶ ה ַאפָ ת ׂשָ חַ פַ את טֹול זֹכָ בְ ּו

  יםבִ הּואֲ ים וַ יִ חּות ּדְ יחֹוים רֵ פִ קְ ֹואת ּתל זֹכָ בְ ּו

  תגֹועָ ין הֶ ל ּבֵ פֵ י נֹונִ אֲ וַ 

 .תלֹוֹוּקיל הַ לִ בְ ד ּבִ בֵ אֹו

 
  

  לפעמים הם עלולים ליצור בעיה. ם הם רכיבים בזהותו של אדםלבוש וֵׁש ,  מקום,שפה

  .בהגדרת הזהות של האדם

  .ה משקפים את בעיית הזהות של הדובר בשירהסבר והדגם כיצד מרכיבים אל

  

  

  

  

  

  

  

  

   /18המשך בעמוד /
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפניך    .14

  

  ארז ביטון/  יםִמ ּוּגִּפ                                          

  

  לאֵ רָ ְׂש ץ יִ רֶ אֶ ת ְּב יִ י ּבַ ִצ ף חֲ ל סַ עַ 

  יִב ד ָאמַ עָ 

  :רמֵ אֹוים וְ דִ דָ ְּצ  לַ יעַ ִּב ְצ מַ 

  הּלֶ אֵ ת הָ יסֹורִ הֲ ּבַ 

  חּבָ ְט ם ִמ עַ ה ּפַ נֶ ְב נִ 

  ןתָ יָ וְ ב לִ נַ  זְ ֹול ּבֵּׁש בַ לְ 

  ,רּבָ ר הַ ֹוׁשוְ 

  הּלֶ אֵ ת הָ יסֹורִ הֲ בַ ּו

  הּלָ ִפ ת ְּת ּנַ ים ִּפ ִק נָ 

  םקֹוא מָ צְֹמ לִ 

  .טעַ ש ְמ ּדָ ְק ִמ לְ 

  ףּסַ ר ּבַ ָאְׁש י נִ ִב ִָא 

  ימַ ל יָ י ּכָ נִ אֲ וַ 

  יםִמ ּוּגיב ִּפ ִּצ מַ 

  .םיִ מַ ָּׁש ב הַ ל לֵ אֶ 

  

  .מוטיב הבית והבנייה עומד במרכז השיר

  .והסבר אותו, אר את ההתפתחות של מוטיב זה לאורך השירת

  

  

  

  

  

  

   /19המשך בעמוד /
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  ספור קצר: פרק שני

  

  סיפורים מאת עגנון
  

  .בחירה מוטעית וגורלית של הדמות המרכזית היא נושא החוזר ברבים מסיפוריו של עגנון   . 15

  והסבר מהי הבחירה המוטעית של הדמות המרכזית,       בחר בסיפור של עגנון שלמדת.א         

  .ומה הם הגורמים לבחירה זו, יפור זה                   בס

  .נמק את דבריך?                    האם הדמות מצליחה לתקן את טעותה

  )  נקודות8                   (

  ) נקודות6.           (והסבר את התרומה שלו לעיצוב נושא זה,  בסיפורהצג מוטיב מרכזי   .   ב         

  

   וסיפורים עבריים מהמחצית השנייה 20- שונה של המאה הסיפורים עבריים מהמחצית הרא

  20- של המאה ה
  

   לענות על פי סיפוריםואין" חיזו בטטה"  לענות על פי הסיפור אין 16בשאלה :     שים לב

  .                    מאת עגנון

  .עלילה קווית ועלילה מעגלית: לפניך הגדרות של שני סוגי עלילות בסיפורת   . 16

  .וענה על השאלה שאחריהן,       קרא אותן    

   הסיפור  בתחילת, לדוגמא. 'והסתיימה במצב ב'  היא עלילה אשר התחילה במצב אעלילה קווית –

  .ובסופו אדם זה נושא את אהובתו לאישה, הדמות המרכזית הייתה אדם רווק       

  

  הסיפור היא ובסיום', ור במצב א היא עלילה אשר בה הדמות הייתה בתחילת הסיפעלילה מעגלית    – 

. שעברה אך יש לה תובנות חדשות שהיא הגיעה אליהן בעקבות התנסויות,  לכאורה באותו מצב

והיא , חולפת לבסוף הסכנה, לפתע נשקפת סכנה לחייה, הדמות המרכזית חיה חיים רגילים, לדוגמה

    .תובנותיה החדשות! ,בשינוי חשוב, חוזרת לחייה הרגילים

  )http://ktivatova.co.ilמעובד על פי (                                                                                                

מעגלית או , אם עלילת הסיפור היא קווית, לפי ההגדרות שלעיל,  והסברלמדתבחר בסיפור קצר ש

  .נמק את דבריך. שילוב בין שני סוגי העלילה

  

  סמי ברדוגו / זו בטטהחי

  ואינו מבין ,  במהלך הקריאה בסיפור נוצר הרושם שהמספר מסתיר דברים או מדחיק אותם. 17

  .       נכון את המציאות

  .הדגם את דבריך.        הסבר כיצד הדבר בא לידי ביטוי בסיפור

   /20המשך בעמוד /

  ) נקודות14 -לכל שאלה   ( 17 - 15 מהשאלות שתייםענה רק על , אם בחרת בפרק זה
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  דרמה: פרק שלישי

  

  

  

  ) .20 – או מהמאה 19 –מהמאה ה (מודרני  אפשר לענות רק על פי מחזה 18-19 בשאלות :שים לב

  

  , במחזות מודרניים רבים מתוארים דחפים וכוחות הרסניים המאיימים על נפש האדם   .18

  .      על מערכות היחסים בין הדמויות ואפילו על החברה כולה  

  הסבר את השפעתו? במחזה המודרני שלמדת) או הכוחות ההרסניים(        מהו הכוח ההרסני 

  .מחזה        הדמויות ועל התפתחות העלילה ב

  

  ואת, תאר את המקום או את המקומות שבהם מתרחשת עלילת המחזה המודרני שלמדת   .19

      .שנמצאים במקומות אלה) אביזרים, חפצים(הבולטים         הפריטים 

  או (        הסבר את התרומה של המקומות והפריטים לעיצוב הדמויות ולהבנת המשמעות 

   .של המחזה)         המשמעויות 

     

  

  

  רומאן ונובלה: פרק רביעי

  

  

         21-20 שאלות –אלבר קאמי  / רבֶ הדֶ 

  . קרא אותו וענה על השאלה שאחריו.רבֶ הדֶ    הקטע שלפניך לקוח מסיום הרומאן .20

כדי       , כדי שלא יהיה אחד השותקים, החליט ריֶיה לכתוב את הסיפור הזה המסתיים כאן[...] 

כדי שיישאר לפחות זיכרון של העוול שנעשה להם וההתעמרות , דבר האלהללמד זכות על מוכי ה

שבני האדם יש בהם : וכדי לומר בפשטות מה שלומדים בעתות פורענות כאלה, שהתעמרו בהם

  . יותר דברים הראויים להערצה מדברים הראויים לבוז

  

  בני האדם אכן          הצג והסבר שלוש דוגמאות מהרומאן המעידות שאמונתו של רייה ב

  .          מוצדקת

  .בסוגיות של דת ומוסר, בין השאר,  עוסקרבֶ הדֶ הרומאן     . 21

  .          בחר שתי דמויות מן הרומאן שעמדותיהן בסוגיות אלה מנוגדות

  .             הסבר והדגם את ההבדלים בעמדותיהן של דמויות אלה על פי דבריהן ופעולותיהן

  /  21המשך בעמוד /

  ) נקודות28( 20-25 ענה על אחת מהשאלות – חובהפרק זה הוא ! שים לב 

 

 ) נקודות28 ( 18-19מהשאלות  אחתענה רק על , אם בחרת בפרק זה
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  23-22שאלות  – רומאן עברי ונובלה עברית
  

  

  

  

  

                                           

  או אנלוגיות בין מצבים תורמות לבניית המשמעות של/בין דמויות ו) הקבלות(אנלוגיות    .22

  .          יצירות רבות

  . למדת         הסבר והדגם קביעה זו על פי הרומאן העברי או הנובלה העברית ש

  

  חלק מיצירות אלה. ת שהדמויות מתמודדות עמםקורבות מציגות בעיות או ספֵ יצירות    . 23

  וחלקן מותירות אותם בלי תשובות,           מציעות תשובות ופתרונות לבעיות או לספקות אלה

  .          ופתרונות

  בסס את דבריך. ן את הרומאן העברי או את הנובלה העברית שלמדתחַ           על פי אמירה זו ְּב 

  . הרומאן או מהנובלה          על דוגמאות מ

  

  ,אל המגדלור, האמן ומרגריטה, המשפט, אנה קרנינה, מאדאם בוברי, החט ועונשו

  והיום איננו כלה, אור באוגוסט, הקול הזעם, מאה שנים של בדידות, בית בודנברוק

  

  

  

  או אנלוגיות בין מצבים תורמות לבניית המשמעות של/בין דמויות ו) הקבלות(  אנלוגיות . 24

  . הרומאן         

  . למדת         הסבר והדגם קביעה זו באמצעות הרומאן ש

  

  חלק מרומאנים אלה. קות שהדמויות מתמודדות עמםרומאנים רבים מציגים בעיות או ספֵ    . 25

  וחלקם מותירים אותם בלי תשובות,           מציעים תשובות ופתרונות לבעיות או לספקות אלה

  .          ופתרונות

  . בסס את דבריך על דוגמאות מהרומאן. למדתן את הרומאן שחַ           על פי אמירה זו ְּב 

  

    /22המשך בעמוד /

  :תוכל לבחור אך ורק מבין הנובלות האלה, אם בחרת להתבסס על נובלה עברית

, כינורו של יוסי, שנוא הנסים, אחרי הילדות, נביא, עתליה, נמלים, מאחורי הגדר

עוגיות המלח של סבתא , חרבת חזעה, לב הקיץ לב האור, שלושה ימים וילד

 .רדיקלים חופשיים, המינה ליזה, יה בצהרייםלוָ , סולטנה

 . על פי הרומאנים המפורטים בכותרת שלעילאך ורק אפשר לענות 24-25על שאלות 
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  סיפור שלא נלמד: פרק חמישי
  

  

  

  . ב שאחריו- הסעיפים אשניוענה על , קרא את הסיפור שלפניך .26

  

  *גרשון שופמן/ ! ידִמ ָּת  ,ידִמ ָּת  ,ידִמ ָּת 

אבל את כאב . מייסריםבין כותלי החדר הצר מרגיזים אותנו תכופות ילדינו הקטנים ואנו נוזפים וגם 

  .אל היער, אל השדה, החרטה אנו חשים בצאתנו עמהם למרחב

בינות לסדני העצים הוא , כאילו רואה אני אותו בפעם הראשונה, ביער משתאה אני אל בני בן החמש

  .השזופות, כמה יופי ברגליו הדקות. מתרוצץ בסנדליו ובחצאי מכנסיו

  :הוא רץ וצועק בקול בכי איום ואובד –הנה נעלמתי מעיניו רגע     5

  !!  אבא–      

  ורק ... שוב גם אבא אינו יכול לטשטש, כי מה שהרגיש זה עתה.      וגם לאחר שראני לא חדל לבכות

   כמה נפלאות כאן. הרחק מן הבית שנינו אחרים, כן - . בשידולי אהבה רבים עלה בידי להרגיעו     

  !וושאלותי. הערותיו על דא ועל הא     

  .פתאום נזכר -.   אבא מפני מה מת האדון קינצל–   10

  לוויה עם , קינצל) הכפר-ראש( .פתאוםשבועות אחדים נסחף עם הלוויה של הבירגרמייסטר פני      ל

  ככה נגלה לו אז עניין המוות , העלמין ראה את כל פרטי הקבורה-בבית.   ואני לא ידעתי-מוסיקה       

  . השתדלתי תמיד להסתיר ממנושאני מה  -בכלל      

  .כי זקן היה האיש וחולה  -   עניתי– מת –     

  ?כיצד מת, אבא,   אבל–    15

  :ואני אמרתי,      חשק ההסברה תקפני

  היאך , והלוא תזכור... כשעון? מרגיש אתה...  דופק-הנה פה לבך . לבו חדל לדפוק, יודע אתה,   נו–     

  .כן היה גם עם האדון קינצל. ארצה ותיכף חדל לדפוק     פעם נפל מידך השעון 

ורק אחרי , גחן והסתכל בשורשי האילנות, התנער ושב לקפץ כה וכה,  הוא נישתקע בהרהורים משהו    

  :שאל פתאום, בדרך הביתה,   שעה שלמה20

  ה?הגם לבי יחדל לדפוק,   אבא–      

  !תמיד, תמיד, לבך ידפוק תמיד, עוללי המתוק,   לא–      
  

....................................................................  
  .סופר ומתרגם עברי, 1880-1972, גרשון שופמן*

  

                              .)בעמוד הבאסעיפי השאלה : שים לב(

    /23המשך בעמוד /                  

 ) . נקודות16   (26 ענה על השאלה – חובהפרק זה הוא 
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  .גילוי האמת להסתרתה מעצב את מערכת היחסים בין האב לילדיוהמתח בין     .א

  ) נקודות10.          ( מתח זה בא לידי ביטוי בשלבים השונים של הסיפור        הסבר כיצד

  ?     מהי לדעתך המשמעות הנרמזת בשניים מן הציטוטים שלפניך הלקוחים מן הסיפור.ב

  .        בסס את דבריך על הסיפור

  ) 23ם הסיפור וגם שורה ֵש (! תמיד, תמיד, תמיד)    "1         (

  ) 2שורה (. "אל היער, אל השדה, למרחב"לעומת ) 1שורה (" בין כותלי החדר הצר"     )2     (          

  גחן והסתכל בשורשי , התנער ושב לקפץ כה וכה, הוא נישתקע בהרהורים משהו"    ) 3(             

   )19שורה (. "האילנות                        

  

  )  נקודות6               ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ! ל ח ה ב ה צ
  

  

  

  

 


