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  )בלבד

  ספרות  עברית  וכללית
   יחידות לימוד 2

  

  הוראות לנבח�

  .  שעתיי� ושלושה רבעי�:מש% הבחינה  .א
  

  .    בשאלו� זה חמישה פרקי�:מבנה השאלו� ומפתח ההערכה. ב

     סיפור  קצר–            פרק ראשו�     

     דרמה                                                    –ק שני                     פר

     רומא�  ונובלה                                                                                                                        –            פרק שלישי    

  דרמה        )  �20שירת המאה ה, שירת ביאליק, הביניי��שירת ימי(   שירה  –יעי                 פרק רב

     שיר שלא נלמד        –           פרק חמישי   

  ולענות על השאלות לפי ההוראות ,  פרקי�בשנימשלושת הפרקי� הראשוני� יש לבחור 

                                                                                   ).                          נקודות28 –כל פרק (בכל פרק 

  )  נקודות16 –שיר שלא נלמד (והפרק החמישי )  נקודות28 –שירה (הפרק הרביעי 

  .עלי% לענות על השאלות שבה� לפי ההוראות בכל פרק. חובהה� 

  

  .סת של היצירות שנלמדו      רשימה מודפ:חומר עזר מותר בשימוש.     ג

  

  רשו� בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה )      1        (:הוראות מיוחדות.    ד

  .                                                       שבחרת להשיב עליה

  . היצירות שנלמדו  לצר� למחברת את רשימתחובה)      2                                       (

  .אי� להדגי� באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות)      3                                       (

  . לפיסוק ולכללי הדקדוק, לכתיב, שי� לב לכתב)      4                                       (

        

  )חישובי� וכדומה, ראשי פרקי�(ברצונ% לכתוב כטיוטה כל מה ש, בעמודי� נפרדי�. במחברת הבחינה בלבדכתוב 

  !רישו� טיוטות כלשה� על דפי� שמחו- למחברת הבחינה עלול לגרו� לפסילת הבחינה. בראש כל עמוד טיוטה" טיוטה"רשו� 

  

  .ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחני� כאחד

        ! ב ה צ ל ח ה 

  

  /     המש% מעבר לד�                  /                                                                                                            
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  ה  ש א ל  ו  ת
  
  
  

  

    סיפור קצר–פרק ראשו� 
  
  

  
  

  ".חיזו בטטה" אי� לענות על פי הסיפור 2�1על שאלות : שי� לב
  

  .סיפורי� קצרי� ונובלות מאת עגנו�

  .  יש לענות רק על פי סיפורי� קצרי� או על פי נובלות מאת עגנו�1על שאלה :  לבשי�

  

  .  שאלת אחריות האד� למעשיו עומדת במרכז� של סיפורי� קצרי� ונובלות מאת עגנו� .1

      הסבר כיצד באה שאלה זו לידי ביטוי בהתנהגותה ובמחשבותיה של הדמות המרכזית בסיפור 

  קצר 

  . לה מאת עגנו� שלמדת      או בנוב

  

   וסיפורי� מתורגמי�20� סיפורי� עבריי� מהמחצית הראשונה של המאה ה

   �20  על פע סיפור עברי מהמחצית הראשונה של המאה רק אפשר לענות  2על שאלה  : שי� לב

  .או על פי סיפור מתורג�

  . אי� לענות בשאלה זו על פי יצירות מאת עגנו�

  

   �20י� דמויות בסיפור עברי מהמחצית הראשונה של המאה התאר מערכת יחסי� ב   . 2

  .בסיפור מתורג� שלמדת        או 

  .       הסבר מה אפשר ללמוד ממערכת יחסי� זו על טבע האד� או� על החברה האנושית

  

    סמי ברדוגו" / חיזו בטטה"

  שא מרכזי בסיפור  לשמור על יציבות המשפחה כנגד גורמי� המאיימי� עליה הוא נוהניסיו�  . 3

  ".חיזו בטטה      "

   . דוגמאות מהסיפורשלושובסס אותה על ,       הסבר קביעה זו

  

   

  

  

  

  /3המש% בעמוד                                                                                     /                                         

  

 , פרקי� בלבדבשניוהשני והשלישי עלי% לענות על השאלות ,    מהפרקי� הראשו�

  ).  נקודות28  –לכל פרק  (   לפי ההוראות בכל פרק 

  ). נקודות14 –לכל שאלה  (3�1מהשאלות  י� שתיענה על , א� בחרת בפרק זה
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    דרמה–פרק  שני  

  
  
  
  

  
  .והשפלה) זרות(י� מצבי� של ניכור מחזות מודרניי� רבי� מציג  .4

            ובסס את דברי% על,          הסבר כיצד מצב מעי� זה בא לידי ביטוי במחזה המודרני שלמדת   

  . סצנות מהמחזה  שתי                                            

  
  

   סצנות שבה� הואשתיוהצג , הסבר את הקונפליקט המרכזי במחזה המודרני שלמדת  .     5

                                               .נמק את דברי%? הא� קונפליקט זה נפתר במהל% המחזה.            בא לידי ביטוי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  /4המש% בעמוד         /                                                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) נקודות28 –לכל שאלה    (5�4 מהשאלות  אחתענה רק על , א� בחרת בפרק זה
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    רומא� ונובלה–פרק שלישי 

  
  
  
  

     7 � 6 שאלות –אלבר קאמי / הדבר 
  

  בעול� מעורער זה אפשר. עוסק במגפה קטלנית  המערערת סדרי עול�"  הדבר" הרומא�    .6

  .למצוא גילויי� של חסד ונדיבות       

  .    למשמעות הרומא� ומת�רוהסבר את ת,   גילויי� כאלהשלושהתאר        

  

  .ר6ֶסר 5ֶ   הסבר את תפיסת העול� של רייה בנוגע לתפקיד האד� בעול� ח . 7

  . דוגמאות מהרומא�שלוש         בסס את תשובת% על 

  

  

  *נובלה עברית, רומא� עברי

  .שלמדת* הרומא� העברי או הנובלה העברית אפשר לענות רק על פי 9 � 8על שאלות : שי� לב

  . לענות בשאלות אלה על פי נובלות מאת עגנו�אי� 

  

  

  

  

  

  

  ברומא� העברי או בנובלה) הפוליטי, ההיסטורי, החברתי, הגיאוגרפי( תאר את המצב   . 8

  והסבר כיצד הוא משפיע על דמות מרכזית ביצירה ועל הקונפליקטי� שהיא,         העברית שלמדת

  .        מתמודדת את�

  

  באמצעי� כגו� מונולוג פנימי שלביצירות רבות המחבר חוש� את חיי הנפש של הדמויות   . 9

  .מוטיבי�, חלומות,  משנהדמויות,        הדמויות

  או שתי (  אמצעי� כאלה מסייעי� לחשיפת חיי הנפש של דמות מרכזית שני       הסבר כיצד 

  .הדג� את דברי%. ברומא� העברי או הנובלה העברית שלמדת)        דמויות מרכזיות

  

  

  

  

  /5המש% בעמוד                                            /                                                                       

                                                         

  נקודות28 –לכל שאלה  (11�6ות ענה רק על אחת מהשאל,  א� בחרת בפרק זה

  . מבי� הנובלות האלהא% ורקתוכל לבחור , א� בחרת להתבסס על נובלה

  ,כינורו של יוסי, שונא הנסי�, י הילדותאחר, נביא, עתליה, מאחורי הגדר, נמלי�

  ,עוגיות המלח של סבתא סולטנה, זעה'רבת ח'ח, לב הקי- לב האור, שלושה ימי� וילד

 .�רדיקלי� חופשיי, המינה ליזה
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  מבי� (ברומא� שלמדת ) הפוליטי, ההיסטורי, חברתי, הגיאוגרפי(  תאר את המרחב . 10

  והסבר כיצד הוא משפיע על דמות מרכזית ביצירה ועל)           הרומאני� המפורטי� לעיל

  . מודדת את�          הקונפליקטי� שהיא מת

  

  

  באמצעי� כגו� מונולוג פנימי שלביצירות רבות המחבר חוש� את חיי הנפש של הדמויות   .  11

  .מוטיבי�, חלומות, דמויות משנה, הדמויות          

  או שתי (  אמצעי� כאלה מסייעי� לחשיפת חיי הנפש של דמות מרכזית שני          הסבר כיצד 

  .הדג� את דברי%. )מבי� הרומאני� המפורטי� לעיל(שלמדת רומא� ב)        דמויות מרכזיות

  

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  / 6המש% בעמוד                                                                                                                                  /
                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . אפשר לענות רק על פי הרומאני� האלה11�10על שאלות : שי� לב

  ,ת בונדברוקבי, אנה קארנינה, אל המגדלור, החטא ועונשו, האמ� ומרגריטה

 ?המשפט, מאדא� בובארי, הקול והזע�, אור באוגוסט, מאה שני� של בדידות
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     שירה–פרק רביעי 

  

  

  

  ימי הביניי�שירת 

  
  . ב שאחריו�  הסעיפי�  אשניוענה על , את השיר שלפני%קרא   . 12
  

  יהודה הלוי / ְיֵשָנה ְ.ֵחיק ַיְל*(ת                                       
  

  !ְ�ִעי ִ�י ְנע�ִרי� ַ�ְ�עֶֹרת ִנְנֲער�!/ ְלָמַתי ִ�ְשְ�ִבי, ְיֵשָנה ְ�ֵחיק ַיְל��ת

  ,ְרִאי ַמְלֲאֵכי ֵשיָבה ְ�מ�ָסר ִשֲחר�/ ,ק�ִמי ְצִאי. ֲהָלַעד ְיֵמי ַהַ ֲחר�ת

  .ֲאֶשר ֵמְרִסיֵסי ַלְיָלה ִיְתַנֲער�/ ַ�ִ,ֳ+ִרי�, ְוִהְתַנֲעִרי ִמ' ַהְ)ָמ'

  .�ִמת/ְלד/ת ָיִמי� ְ�ַיִ.י� ִיְסֲער�/ ְ�ִאי ַ�ְ�ר/ר ִלְמצֹא ְ�ר/ר ִמַ.ֲעֵלְ-

  .ָנֲהר�' ְנָשמ/ת ֲאֶשר ֶאל ט�ב ה/ ְ�ס/ד, ֲהִיי 1ֲחֵרי ַמְלֵ�ְ- ְמַרֶ�ֶפת

  

  ) נקודות9.                 (          הסבר את העמדה העולה מהשיר בנוגע לחיי האד�.א    

                                           )  ות נקוד5.        (והסבר את תרומתו לביטוי עמדה זו,  בשירהשלישי פרש את הבית        .   ב    

                                                  

  

  . ב שאחריו� הסעיפי�  אשניוענה על , את השיר שלפני%קרא   . 13 
  

  .יהודה הלוי/  ַשֲחִרי, ְיִחיָדה                                
  

  !ְוִכְקטֶֹרת ְ�ִני ִשיֵרְ- ְ�1ָ+יו/ , יוַשֲחִרי ָהֵאל ְוִסָ+, ְיִחיָדה

-ְ�  ,ְותֹאְמִרי ִ�י ֱאֶמת ֵה� ָ�ל ְ�ָשָפיו/ , ֲהלֹא ִא� ִ�ְרְ�ִפי ַהְבֵלי ְזַמֵ

   –ְוֶתְעַרב ָלְ- ְ�נ�ָמה ִמְ�ַשָפיו / ְוֵתְזִלי 1ֲחָריו ֵליֵלְ- ְוי/ֵמְ- 

  . ֵע7 ִייְבש� ָמָחר ֲעָנָפיוֲאָבל/ , ְ�ִעי ִ�י ֵאי' ְ�ָיַדִיְ- ְמא�ָמה

  :ֲאֶשר ָ�את ַלֲחס/ת ַ�ַחת ְ�ָנָפיו/ ֲהִיי ִלְפֵני ֱאלַֹהִיְ- �ַמְלֵ�ְ-  5                  

  !ֲאֶשר ִנְשַמת ֱאל/ַ; ַחי ְ�1ָ+יו/ ְשמ/ ִיְגַ�ל ְוִיְתַקַ�ש ְ�ִפי ָכל 

  

  ) נקודות9").      (יחידה"מה(נפשו           הסבר את דרישתו  של הדובר בשיר מ.א    

                                           )   נקודות5.        (והסבר את תרומתו לביטוי עמדה זו,  בשירירביעה פרש את הבית      .     ב    

  

  

  /7המש% בעמוד          /                                                                                                                    

  שאלות שתיענה על ) 28 � 12שאלות ( פרק זה הוא חובה 

  )  נקודות14 –לכל שאלה  (אחרכל שאלה על שיר מאת משורר 
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   .ב שאחריו�  הסעיפי�  אשניוענה על , את השיר שלפני%קרא     . 14
  

  יהודה ה לוי/  יַני4ֲעַר ָ�ְמ3ְבי ִניר(ִעְי                                 

   –י ַנָפ ְליָ-ֶדָס ֲחימ�=ָיְו/ י ַני/ֲע ַרָ-ְמ>י ְבִניר�ִעְי

  ! ייַנֵעאת �ָלְפיא ִנִה ְו–י ה ִבָר�>ְק / ;�ְרַצ ְי>ֶפר ֶנַבי ְדִננ�יִבֱה

  .ייַנִס ְבהָיד ָהָמֳע ָמ�@ִאְ� / ? ְ-' ָ�ֵמֲאַ< ַוָ-ֲאי ָרִ�ִלְו

  .יַנָנֲעד ַ�ַרָיי ְו ִ�ָ-ְדב/ְ�/ ר ַבָע ְו–י ַני/ְזֶח ְביָ-ִת>ַרְ�

 . יָנדֹ ֲאָ-ֶדב/� ְ� ֵ>ְ-ֵרָבְל/ י ַעצ�ְ<י ִמַ+ִעי ְ=ִנימ�ִקֱה 5                    

  

  ) נקודות9.      (          הסבר מה מאפיי� את הקשר בי� המאמי� לאלוהיו בשיר זה.א    

                                             )   נקודות5.        (והסבר את תרומתו לביטוי קשר זה,  בשירשניה פרש את הבית      .     ב    

  

  יאליקשירת ב
  

    .  השאלה שאחריו וענה על, קרא את השיר שלפני%     .15

                  ָזִריִתי ָלר(ַח 5ְנָחִתי                            

 ָזִריִתי ָלרּוַח 	ְנָחִתי                                    

  ;ַוִּיְרֶוה ַהחֹול ִּדְמַעת ֵעיִני

  ִחי�-ִּתְמָצא ֶאת ִאם! ָהרּוַח

  .             אּוד ָעֵׁשן ִהְּנִני–לֹו -ֱאמֹר

  

   –ִּבי ָנַבע ְמקֹור אֹוָרה : לֹו-רֱאָמ

                                                                    ;         ַוִּייַבׁש ְנָטִפים ְנָטפים

    –ִּבְלָבִבי ַׁשְלֶהֶבת ָיָקָדה 

  .  יםְרָׁשִפים ְרָשִפ ַוִּתְדַעְך
                                                         

  :ְוַעָּתה ַמְעָיִני ְּכמֹו ֶפַצע

                                                       ;     ַרק ׁשֹוֵתת ּוְמַטְפֵטף ִלְפָעִמים

  ּוְלָבִבי עֹוד ֶיְעֵׁשן ַּבִּמְסָּתר

   –ְמגֹוָלל ָּבֵאֶפר ּוְבָדִמים 
 

  .הסבר את התהלי% המתואר בשיר     

             . בתשובת% הסבר ג� כיצד יסודות המי� והאש ממחישי� תהלי% זה

  /8המש% בעמוד /                                                                                                             
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  . השאלה שאחריו וענה על, קרא את השיר שלפני%     . 16

   
      

 חיי� נחמ� ביאליק/  5ֲחֵרי מ4ִתי

  !ְמאֹד, ְוַצר ְמאֹד                            :ִסְפד� ָ�ָכה ִלי1ֲחֵרי מ/ִתי 

  ,                                        ָיֶמיָה ָזָעה ִניָמה ז/?ָ�ל                     ;ֵאיֶנ�� ע/ד:  �ְרא�–ָהָיה ִאי> "

  ,��ָמ� ָרֲעָדה, ��ָמ� ָזָעה                            ,קֶֹד� ְזַמ�/ ֵמת ָהִאי> ַהֶ)ה

  ,                 �/ָד; C/ֲאָל;, ִמְזמ/ָר;?ֶאל                        ;ְוִ>יַרת ַחָ<יו ְ�ֶאְמַצע ִנְפְסָקה

  ,ִנְכְסָפה, ָעְגָמה, ָצְמDה, ָ�ְמָהה                  –@/ ?ע/ד ִמְזמ/ר ֶאָחד ָהָיה! ְוַצר

�  ;ַ�ֲאֶ>ר ֶיְעCַ� ֵלב ַלְמזEָ.' ל/                              ,ה Dַבד ַהִ.ְזמ/ר ָלַעדְוִהֵ

  !Dַבד ָלַעד

  @/?י/� ִחְ�ָתה? ְ�ָכל–ִהְתַמְהַמ; ?ְוִא�                                                                  

                                              –@/ ?�ִבְנִהיָמה ְטִמיָרה ִ>ְ�ָעה                       –/ @?ֵה' ִ��/ר ָהָיה! ְוַצר ְמאֹד

  ,ָבא?ְוה�א ִהְתַמְהַמ; F1 לֹא                               ,       ֶנֶפ> ַחָ<ה �ְמַמְ@ָלה

  !ָבא?F1 לֹא                                ְוַהְמ>/ֵרר ִמֵ�י ַדְ�ר/ ב/

  ,ָרֵזי ִל�/ ִהCִיד ל/?ָ�ל?ֶאת

  !ְמאֹד ַהְ�ֵאב, ְוָגד/ל ְמאֹד                ,                ַהִ�יִמי' ָיד/ ד/ְבָבה?ְוָכל

  , ֶנ � �   ע/דֵא י:   �ְרא�–ָה ָי ה   ִאי>             ,               1ְ- ָרז ֶאָחד ְ�ִקְר�/ ִהְכִחיד

  ;ְוִ>יַרת ַחָ<יו ְ�ֶאְמַצע ִנְפְסָקה         ,            ְסח/ר ְסח/ר ל/ ֶאְצְ�ע/ָתיו ִ+ְ)ז�

  ,@/?ע/ד ִ>יר ִמְזמ/ר ֶאָחד ָהָיה           ,                 ִניָמה 1ַחת ִאְ@ָמה ִנְ>ֲאָרה

  ,ְוִהֵ�ה Dַבד ַהִ.ְזמ/ר ָלַעד                             !ַה</�?ִאְ@ָמה ִנְ>ֲאָרה ַעד

  !"Dַבד ָלַעד                                                                 

   

  

  

  . ההחמצה שמביע המשורר בשירת     הסבר והדג� את הגור� לתחוש

  . ל ההחמצה אמצעי� רטוריי� בשיר המבטאי� את גודשלושה     הצג והסבר 

  

  

  

  

                                   
  

  /9המש% בעמוד                                                                                                                          /
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20�שירת המאה ה   
  

  שירי לאה גולדברג

  . השאלה שאחריו וענה על, קרא את השיר שלפני%.     17

  לאה גולדברג / י6ִית ִאֵ.ִמ:                     שיר א מתו% מחזור השירי�

  

  יִ.ל ִא ֶ>;ָמה ִאָתֵמ

  ;ָ�ִב �יָהיב יֶמִבֲאַב

  טר�ָח ֶה;ָנָקי/ְ�. יָהֶנה את ָ+ָרא זְכלֹ

  יִבל ָס ֶ>/�ל ִלַע

  ת/<מEְ�� ַהָלע/ה ֵמָחְמִנ

  .ת/י מ/ֵרֲח1
  

  ,תִיַ�ר ַ�ֵ<ַ�> ִנ;ָ@י ֶ>ִאְרק ָהַר

  .Fֶסֶ�ת ַהֶצֶ�ְ>ִמי� ְ�ִנב ָ>רֹיק ֵמִמֱעֶה

  ,הה ָלָמ/י �ִ�יֶנֵאֶ>, תֶרֶ�ִח ַה;ָתָ�ְכֶנ, יִנֲאַו

  ְ-/ל �ֶא ְ�כ//ל �� ֶא/<ה ַהיָטִ�ַמ

  יוָתר/ְצ' א/ֵמ/G� ַהַגֲא

  .�ִיַ.ת ַלַחַ�ִמ
  

  ,יַני ָ+ֵרח/ֲאַמ, דאֹק ְממָֹע

  היָרִעה ְצHָה ִאDי ר/ִנֲא

  .כתֶ<ַח� ְמִ<ַיָחת ְלַ�רEְו

  .;אָ>רֹית ְלכִרה ָנDֵפ�

  תֶדֶניא ע/ִה

  ה�ְתיַלִחְ>ַמ, ;ָנְז Dנוְ-ל ְ� ֶאְ-ָרֳאיל ָמִגָע

  גנָֹער ֶהָ=ָ�יר ַ�ִעב ָזֶקֶנְ�

  .'ֶזאֹל ָהֶ>
  

  תֶנֶרק/, יַני ָ+ֵרח/ֲאַמ, דאֹק ְממָֹע

  .יָהיֵנל ֵעה ֶ>יָרִהית ְ�זהוִב

  תֶרסֹת ָמ ֶאיְ->ְמי ַמִאְרָהְו

  :הָחָ+ְ>ִ.ַה

 .דאֹה ְמָפה ָיָתְייא ָהִהֶ>

   

  ובאיזה אופ� המשוררת מגשרת על, כיצד הפער בי� המציאות ובי� הדמיו� בא לידי ביטוי בשיר

  .הסבר והדג� את דברי%? פער זה

  

  

  
  /10המש% בעמוד                                     /                                                                                          
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  . השאלה שאחריו וענה על,  השיר שלפני%קרא את  .   18

  לאה גולדברג/ ֲה7ְמָנ� ע4ד ָיב4א( ָיִמי�                                                  

  ֶחֶסד ְבְמָנ� ע/ד ָיב/א� ָיִמי� ִ�ְסִליָחה �אEַה

  , ֶלְ- ַהָ��ֵהַ�ֵ�ְלִכי �/ ְו, ְלִכי ַ�Iֶָדהֵתְו

  , ֲעֵלי ָה1ְסֶ+ֶסתַ�F ֵטָ@ַרְגֵלְ- ִי?F/=F ַ�ֲח�ַמ

  . ִלי� ִיְדְקר�ְ- ְוִתְמַ�ק ְ�ִקיָרָת�ֳ�ִ>?יֵפְלִ>א/ 

  

   ַה�/ֶפֶקת ויָתא/ ָמָטר ַיHִיֵגְ- ַ�ֲעַדת ִט+/

  , ְורֹאֵ>ְ- ַרֲעָנ', ַצָ�אֵרְ-, -ֵזָח, ַעל ְ�ֵתַפִיְ-

  ב ָ�ְ- ַהHֶֶקט ַחְוֵתְלִכי ַ�Hֶָדה ָהָרטֹב ְוִיְר

  . /ר ְ�>�ֵלי ֶהָעָנ'אָ�

  

  , ַ>ְמְ� ֶאת ֵריח/ ֶ>ל ַהֶ�ֶל� ָנשֹ� ְוָרגַֹעָנְו

  , Hְל�ִלית ַהָ)הֹבַה? ֶאת ַהHֶֶמש ִ�ְרִאיתְוָרִאי

ָ�ר ָ�� ִלְנCַֹע, �ְפ>�ִטי� ַהְ�ָבִרי� ְוַחִ<י� Eמ� ,  

ָ�ר Eָ�ר ֶלֱאהֹב, �מ Eמ� .  

  

  לֹא ִנְצֶרֶבת ְ�ַלַהט . ֵ�ְ-ַבְל.  ֵתְלִכי ַ�Hֶָדה1ְ�

  . ַ�ְ�ָרִכי� ֶ>Jְָמר� ֵמֵאיָמה �ִמָ��, ַהIְֵרפ/ת

  ב >�ב ִ�ְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת ָבֵל?�ְביֶֹ>ר

  .ד ָהDָד�ַח1ְ�, ד ַהְ�ָ>ִאי�ַח1�ְ

   

  .הדג� את דברי%. בשדהאת המשמעות של ההליכה הסבר על פי השיר כולו  

  ) 1943(בתשובת% התייחס ג� לעובדה שהשיר נכתב בעיצומה של מלחמת העול� השנייה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   /11המש% בעמוד                                                                                                                                     /
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  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני%     .19

  לאה גולדברג/ � יָסל ִני� 3ִֶסְמ         ַח                                

  
Dְלה י/ֶז, עַד' ֵאֵכ �הָרמ�א ְ�לֹ  

  עַרא ֵאלֹר ְוָבל ָ�ַפא ָנלְֹו

  מי�ִי' ָיֵב ְלינ/יל ֵ�ִ�ְבא ַילְֹו

  .עד ָרב ַע/Gר ִמֶ>ת ֲאא/' ָו�<ִצ

  

  ,י'ִמְסל ַי ֶ>יַחש ֵרֶמHֶק ַלַרְו

  ,�ֵע/ב +ל ֵלל ֶ>' ק/ֶבֶאק ָלַרְו

  ,ז�+ל ַ�ע ֶ>ַבב ֶצֶרֶעק ָלַרְו

  .תק/Hְַנ� ְמִיַתָפל ְ=ח/ק ַלַרְו

  

  ,יִמָתְס, יִנמ/ְל1, ��ֶרְ�ְז ֶאיְ-ֵא

  ,יִמאְֹתִ+ ַה/ס�ר ַחמְֹ>ה ֶאיָכֵא

  הָיד ָהָח� ֶא/<י' ֶ>ִמֲא 1יְ-ֵא

  ?יִמְצַע� ֵמֶצ ֶעיַחֵריד ְול ִנָ�

  

  טֵט ר/=ָרְפה ִמָי' ָהיָלל ִאי ָ�ִ�

  ,הָ�ְלל ַי� ֶ>ִייַנה ֵעָמָמְדִלְו

  ,בל�ְבִ@ ַהַחיח/ת ִנע/ָמְדִלְו

  .יִתָבֲה� 1ֵ>יר ְ�ִע� ָהֵ>ְו

 

  .שית עזה ולשמר אותה בזיכרו�השיר עוסק בקושי לבטא חוויה ח8

  .הסבר והדג� את דברי%? כיצד מעוצבת לאור% השיר ההתמודדות ע� קושי זה

  

  

  

  

  

   /12המש% בעמוד                                                                                                                              /  
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  שירח חיי� גורי

  

  .וענה על השאלה שאחריו,       קרא את השיר שלפני%.20
  

           

  לאה גולדברג/  �מ4�יה ִ*ָזֶרל ֶ: 93ֶָתָבֲה5: סונטותהסונט ט מתו% מחזור 

  

  ָ-ְנ/@ַח� ֵמַגי ְוִנ/@ַחֵמ

� ַהת/א/, Fָקְ>' ִנCַ ַהת/א//F,  

  בהֱֹאי ֶלר ִלָ�י� מEִמ� ָ�י/ְו

  .ָ-יְנה ֵעָפְטר ִלֶ>י� ֲאִרָבְדת ַהֶא

  

  יִנ/@ל ַח� מ�ַג ְוָ-ְנ/@ל ַחמ�

  ,מ/ְציר ַעִמ ָזת/ר א/ה ָ>ָלְיַ@ַ�

  מ/ל/ֲח ַ�ָ-ְ�יט ִלִטְרת ַיֵעְו

  .יִנ� ֲא Cַי' ל/ִזֲא1ר ְוע/ֵא

  

  טַחל ַמ ָ�/�ֶ>, 'ֶקָ)' ַהֶראָֹה

  ,רה/ל ָטַטאת ְ�ֵ= נ/ָ-ְטָ�ת ַמֶא

   –ה ָכָרְבי ִ�ִנֵמְ�ַקר ְיֶק� �ִֹע

  

  ,דַח ַינ�ְבַהד Dאֹי� ְמִ�י� ַרִרָבְ�

  רא/ ָהָ-ְ�ַנְ>ֶאח ְ�ַרא ָז לְֹ-1

  .ָ-ְתיד�ִדְבה ִ�ָעְגי ָנִתיד�ִדת ְ�ֵע

 

  

  ?  השורות המסיימות את השירשתיהמשתמעת מ, ה החדשה של המשוררתמהי התובנ

  .הסבר כיצד שורות אלה מאירות את משמעות הסונט

  

  

  

  

  

  

  / 13המש% בעמוד                                                                                                                               /
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  שירי יהודה עמיחי
  

  .וענה על השאלה שאחריו, קרא את השיר שלפני%.      21

  יהודה עמיחי / 3ר4ְ.א ַ>לֹ                                                

  , לֹא ַ�ְ�ר/ש

ִ@י, לֹא ְ�ַבת ֶאָחת E� לֹא,  

  ,ְירLE/ת?ְ�1ְלֵפי ְיִציא/ת ְזִהיר/ת, ֶאָ@א ַ�ֶ�ֶשא

ְסָ�ר ְ�ַהְרֶ�ה ְיָלִדי� ַ�ִ.ְשָחק Eִלְהי/ת מ  

  .ְוֶאָחד ְמַחֵ+ש

                        

  ,ְולֹא Cֶ�ֶַבר ַהָ<ִחיד

  ֶשְ.ָצא�ה� ַרִ�י�, ִקיש? ְ�ֶב'

  .ְוָעש� א/ת/ ְלֶמֶלְ-

  ֶאָ@א Cֶ�ֶַש� ְ�ַהְרֶ�ה ְמק/מ/ת

  ִלְהי/ת ְשת�י, ְלִהְתַחְלֵחל, ֵמֲעָנִני� ַרִ�י�

  ִלְהי/ת ָנש��, ִ+</ת ַרִ�י�

ָ)ר ִ� Eִביבָ�ֲאִויר ַ�ָ ָנה  �ְמפD�ָ ְפִריָחה.  

  

  ַהְ.ע/ֵרר, לֹא ַהִ,ְלצ�ל ַהַחד

  ,ַ�ַ ַער ָהר/ֵפא ַה�/ָר'

  ְ�ַהְרֶ�ה ֶאְשַנִ�י�, ֶאָ@א ִ�ְדִפיק/ת

  .ְ�ַהְרֶ�ה ְ�ִפיק�ת ֵלב, ִ�ְכִניס/ת ְצָדִד</ת

                    

  ֶ�ָעָש', ָ�ְ- ַהְ<ִציDה ַהְ ֵקָטה?ְו1ַחר

  ,ַשר ִמְתַ+Gֵר, ִלי ְ�ר�ָעהְ�

  ,ְיָלִדי� ֲעֵיִפי� ִמִ.ְשָחק

  ֶאֶב' ַ�Cְִל�Cִלי� ָה1ֲחר/ִני�

                    

  ַ�ָ.ק/� ֶשַ.ְתִחיל, ְל1ַחר ַה./ָרד ַהָ�ל�ל

  ,ֲאֶשר ִמֶ.��, ִמיש/ר ַהִ���ר ַהCָד/ל

  ,ַ�ְ�ִפ@/ת ַהִ.ְתַקְ�ל/ת

  .Dָבק ְ�ַהְרֶ�ה ִר�/א CְַרCִיִרי�ע/ֶלה 

  

  )פסיבי ואקטיבי(סביל ופעיל , כמו יחיד ורבי�, מבנה השיר מבוסס על ניגודי�

  .חיי� ומוות

   שלושבסס את תשובת% על . הסבר כיצד ניגודי� אלה בשיר בוני� את משמעותו

  .דוגמאות מהשיר
  

  

   /14המש% בעמוד                                                                              /                                              
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  יהודה עמיחי/  י�ִרָ=ַ:                                                   

  ,נ�ֵלְצי� ֶאִכְר� ע/י� ֶהִלֵבי ֲאֵרק�ִ�

  יִבָרֲעַ.ל ַהֶת�ֹד ַהַיי� ְליִנִצְרַמ, �ֵ>ד ָוָיי� ְ�ִבְ>י/

  ,'ל/י ָמֵרְדַחי� �ִדֵבת ְ�נ/יל/י ִוֵרח/ֲאי� ֵמִקָחצ/ְו

  

  לֵחר ָרֶבֶקי� ְ�ִב�>י� ֲחִת� ֵמי� ִעִמְ@ַטְצִמ

  ,תֶ>חמַֹ�ת ַהַעְבִגְבל �ֶצְרר ֶהֶבֶקְב�

  ינ�ֵרָעת ְנַרב�י Cְִפל ְיי� ַעִכ/�

  ינ�ֵתר/ֲעת ַניח�ִ>ְקקי� ִ�ְ>ח/ְו

  �יֶהֵנ/ח�ת ַ�י� ֶאִלת/ְו

  ירִה ָמ>יב/ִל

  .תֶנֶנצ/ה ְוָ@חEה ְ�ָיְטַבְמ1ְ�

  

  יֵנת ְ>ֶא, דִות ָ�ַדצ�ְמר ִ�ַעד ַ>ַית ְלג/ֵרְדל ַמי ַעִ�ְבַ>� ָיַעַ+

  י�ִרָ<ת ַ�ַצב�� ְקה ָ>ָדְמָע. יִדָיי ְלִ�ְמי� ַ=ִדֵבְ�י� ַהִ@Jַַה

  י�ִא� ר/1�ֶ. "'�<ת ִצַ�קE� ְנֶהי ָלִ�ְ>ַ.ִ> ְויְ-ִרְדַ.יב ַהִבְס

  לָבֲא". /א>רֹה ֵמיָנִמת ָיָצְק? י�ִ@Jַ� ַהה ִעֶ) ַהי>ִאת ָהֶא

  יד�Cִ� ַיק ִאא ַרב/ה ָ�ָ@אCְEַה: יִ�ִלי ְ�ִ�ְרַמD! זא ָזה�, זא ָזה�

  ?יתִמר/ה ָהָפק�ְ�' ַהת ִמֶ>Lֶת ַה� ֶאי� ָ>ִא� ר/1�ֶ: �ֶהָל

  ב ֶ>י/, ;ָ�ֶ.ה ִמGַָמְלה �אָלמֹת ְ=ָצְק, ;ָדָיל ְלָבֲא: בש� ָחאלֹ

Dָד<ֶ �Lָית/ֵבת ְלק/יָרת ִור/ה ֵ+ָנ.  

  

  

  ?ומה ה� הערכי� החשובי� פחות, מה ה� הערכי� החשובי�, לדעת המשורר

  . הסבר כיצד הבחנה זו מעוצבת בשיר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    /15המש% בעמוד                                                                                           /                                
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  יהודה עמיחי / יִלֵאְרְ?ל ִי(=ִט:  מתו% מחזור השירי�10                               שיר 

  ,'/�ְשֶחד ַה�.ר ִלֶפֵסה ְ�ָלֵאר ְ>ֵכי ז/ִנֲא

  תֶרֶחת ֲאֶבֶ�ַרד ְוָח� ֶאק/ָ.את ִמֵצ/<ת ֶ>ֶבֶ�ל ַרַע

  ?�>ְגָ+י ִיַתָמ. רֵח� 1ק/ָ.את ִמֵצ/<ֶ>

  

  ,�>ְגָ+ר ִיֶ>ֲאה ַ�ֶרְקה ִ<ל ַמ1א ָ>ד לָֹחF ֶא1ְו

  .�>Cְַנְתי ִיַלא�ה ְוָ<ִנHְי ַהֵנל ְ+ת ַעַח 1ר�ְבַע ַי א/ר�ְצַע� ַיִא

  דָח� ֶאק/ָ.א ִמֵצ/< ֶ>י>ל ִאה ַעָלֵאה ְ>ָתְיא ָהלְֹו

  �>ְגָ+י ִיַתָמ. רֵח� 1ק/ָ.את ִמֵצ/<ה ֶ>Hִָאְו

  ?�>ְגָ+' ִיַמה ְזָ.ָכְל ��>ְגל יָ+ַלְכ� ִ�ִאַהְו

  יִ�ְעCַו ִהָ>ְכַע. '/�ְ>ֶחד ַה�.ר ִלֶפר ֵסַבְדִב�

  .תנ/ר/ְתִ+ת ַהיַמִ>� ְרֶהַ�ני� ֶ>ר/ֲח1י� ָהִד�.ַעל ָהֶא

  .�ֶה ָ�>ֵ.ַ�ְ>ִהְל� �ֶהל ָ�ֵ�ַ�ְסִהר ְלס�ה Dָיז ָהDְו

  קֵד/י �ִנו ֲאכָ>ַע. רָ�ו מEָ>ְכַע

  י יִתִעה ָטֶ.ַבי �ִ�ְקַדה ָצֶ.ַ�

  .'ֵמD. ייִתִ=א ָעה @ַמ' �כ/י ָניִתִ=ה ָע ֶמַעֵדי/ְו

  
  
  
  .משמעות כפולה בשיר" ספר לימוד החשבו�"ל

  .בר והדג� כיצד מעוצבת משמעות כפולה זו בשירהס

  

  

  

  

  

 

  

    /16המש% בעמוד                                                                                                                           /
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  דה עמיחייהו/  ֶחֶדרַ. 5ְרָ.ָעה א4 ִמ@ל3ָֹה                                        

 ֶחֶדרַ� 1ְרָ�ָעה א/ ִמHלָֹ>ה

 .ַח@/'ַה ַידְל ע/ֵמד ָחדֶא ָ�ִמיד

ְכָרח Eי'ֵ� ָעֶולָה תֶא ְרא/תִל מ �ק/ִצי 

 .ַ�Cְִבָעה ְ=ֵרפ/תַה ְוֶאת

  ֵלִמי�ְ> ָ<ְצא�ֶ> ָנִ>י�ֲא ְוֵכיָצד

ְחָזִרי� Eַמְטְ�ע/תְ� ֶעֶרבָ� מ Fְל ע/ֶד�ֵביָת. 

  

Hְֶחֶדרַ� ְרָ�ָעה1 א/ לָֹשהִמ 

 .ַח@/'ַה ַידְל ע/ֵמד ָחדֶא ָ�ִמיד

 .ַמְחְשב/ָתיוְל ַעלֵמ Dֶפלָה ְשָער/

 .ִ.ִ@י�ַה ֵמֲאח/ֵריו

 ,ְרִמילַ� ִליְ� �/ְדִדי�ַה L/ל/תַה �ְלָפָניו

 ִי�ַמ ִליְ� ב�א/תְנ ,יָדהֵצ ִליְ� ְלָבב/ת

 ה�ְ>ב�ֶ> ד/ל/תCְ ַוֲאָבִני�

 ֵאי'ֶ> ַ�ִמְכָ�ִבי� ְסג�ִרי� ְוִנְ>ֲאר�

 .ַקֵ�לְמ ֵאי'ְו ת/ֶבתְ� ָלֶה�

  

  
  ".עומד ליד החלו�" את תפקידו של האד� ההסבר

  

  .נמק את דברי%? עמדתו של המשורר כלפיו, לדעת%, מהי

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   /17המש% בעמוד                                                                /                                                              
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                                                    Aְדליה רביקובי- / הָיְציַטִוָר'  
  

  ַ�L/ְלנ/ַע ֶהָחש�ְ-

ְגֶ�ֶלת Eֶהֵ�ר�ת מ �ֶשֵ<ש ֵ�יֵניֶה �ְשֵני ֲאָנִשי  

  ָיְשב�

  .Cִיע� ִליֵדי ְנִגיָעהְוָראֵשיֶה� ִה

  .ְולֹא ָהְיָתה זֹאת ַיד ַהִ.ְקֶרה

  .ְ�ָלל �ְכָלל לֹא ַיד ַהִ.ְקֶרה

  ה�א ִהִ�יר ְ�נ/ְכח�ָת;

  .לֹא ֲאִדיָשה ְלנ/ְכח�ת/

  . ֵצל ֶשל ַהְכִניִסיִני ַ�ַחת ְ�ָנֵפְ-

  .ַהְכִניִסיִני ַ�ַחת ְ�ָנְפָ-: ְוִהיא ְ�ִלָ�;

  ,יֵניֶה� ָ�ָרק ָוַרַע�לֹא ָנַפל ֵ�

  ָהְיָתה ֵראִשית

  .ֶשל ְ�נ�ַעת ֲאָדָמה ח/ֶתֶרת �ְסמ�ָיה

  .ִהיא ָחָשה ָ�זֹאת ֵהיֵטב

  .ִהיא ָחָשה ַהְפָ�ָעה

  .ִהיא ָקָמה ְוָיְצDה

  

  הסבר והדג�? יומי לבי� במפתיע והמאיי�� המתח בי� הרגיל והיו�כיצד מעוצב בשיר זה
  

  .את דברי%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   /18מש% בעמוד ה/
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  'דליה רביקובי-/  י3ִבְ>ל ַהד ַעֵמ                                             ע4 

  

  הֶ) ַהי>ִאה ָהָלְיַ@ ַ�י>ִבְ�ל ַהד ַעֵמע/

  .יִ@א ֶ>ָ�י� 1ִמָ<ר ַהָבְ�ֶ>ה ְ�ָיָהֶ>

  ד/ְמ� ָעק/ְמיו ִלָלת ֵאֶ>ֶגי ָלִנת ֲאֶבֶ<ַחְו

  .ל/ה ֶ>ָרכ/ְ�ת ַהַ�י ַהיִתִיי ָהִנֲאי ֶ>ֵנְ+ִמ

  

  מ/ק/ְמ ִ�/�ַבד ְלֵמא ע/יל ה�ֵלה ָוָלְיל ַלָכְב�

  .אב/ָל ְומ/ק/ְמד ִליֵרת ֵלֶבֶ<י ַחִנֲאַו

  .י ִנת ֲאֶבֶ<י ַחַ�ד ָמ ַעי>ִאת ָהל ֶאאְֹ>י ִליִתִצָרְו

  .יִנת ֲאֶבֶ<יד ַחִמָ� ֶ>א>את מרֹי זִֹ�ְעַדָיְו

  

  הָנָ�ש ַסַש ֲחנ/ְ>ד ֶיֵמא ע/ה�ֶ>� ק/ָ.ַ�

  .יתִנכ/ ְמת/ה א/ָסְרָד ְוי>ִבְ� ַ�ְ-ַלָה� ֶ>/<ַבְ�

  י�ִניָמ ִס/י �ִ�ַתָנ ְות/י א/ִ�ְרַ�- ִהַכְו

  .יִ@א ֶ>ָ�� 1ַעה ַ+ָי ָהמ/ְציש ַעִאה ָהֶ)ֶ>

  

  תַחה 1ַָבֲהת 1ַ@י ִמר ִלֵ�ַד ְמינ/א ֵאה�ְו

  יִ@א ֶ>ָ�י� 1ִמָ<ר ַהַבְ�ֶ>ה ְ�ָיָהת ֶ>ר/ְמַל

  /@ה ֶ>ָרכ/ְ�ת ַהַ�י ַהיִתִיי ָהִנֲאת ֶ>ר/ְמַלְו

  .תַחה 1ַָבֲהת 1ַ@י ִמר ִלֵ�ַדל ְלכ/ ָיינ/א ֵאה�

  
  
  

  . ת של המשוררת לאור% השירתמ8תאר והסבר את המורכבות המאפיינת אתת תחושת הַי

                                

  

  

  

  

  

  

  

  

   /19המש% בעמוד /
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  'דליה רביקובי- / י�6ִת ַחנ4ר4ְכִז                                                

  

  יִתה א/ָ�ק ִלָבDק ָהַר: ָ-ר ְלֵאָ�

  .רֵחה 1ֶ�ַלי  ְמה ִלָיא ָהלְֹו

  י�ִדָלְ<' ַ;ַגי ְלִ� ִאְ-ַלא ָהה�

  יַתר/ֲע את ַשְ-ֵסְכַסה ְמָיָהְו

  .רֵתי/י� ְ�ִ.ַחי ַהִתד�ְל ַיייֵמִ�

  

  ,יִתה א/ָ�ִ@ ֶ>יה� ִמָ-ר ְלֵאָ�

  .רֵחה 1ָיי ָהַתר/ְבל ַחָכְל�

  ,י�ִ.יEי� ֲאִלָסְרס ַער/ְפִ�, Fֶרחַֹ�

  ,�יָדת ֵצי� ֶאִפְרי� ט/ִנָנֲעָהְו

  יִתה א/ָ�ִ@ ֶ>יה� ִמָ-ר ְלֵאָ�

  .רֵחה 1ֶ�ַלי ְמיִתִצה ָרָ.ד ַ�ַעְו

  

  הָעָ>ְל�, ק�ְ>ְקי� ִ>ִצֵעי ָהֵנע/ְרֵז

  ַחר�� ָהת ִעיד�יִח' ִ��ְֹ>י ִליִת1�ְֵתִנ

  הָזי ה/יִתִיי� ָהִ�ת ַריל/ֵל

  .הָבֲה1י� ֵמִ�טEְר, י�ִדָחי� ֲאִ�ל ָ�ַע

  ,תַחַ+קEי ְמיִתִיה ָהָ. ַ�ָ-ר ְלֵאָ�

  .יִ@יד ֶ>ִחָ<ה ַהֶ�ַלְמה ַהֶ)ֶ>

  

  היָגִלְפי ַמיִתִיי' ָהִסְמַחת ַהימ/ִ�

  .י�ִנָתְיְוִ@ל ַה� ֶ>ָתיָריר ִ�ד ִעַע

  .תֶרHֶאEת ְמר�ֵקְפה ֶהDֵלי ְמיִתִיָה

  , יִחי ר�ד ִ�ל ע/ב ָ��>י ָליִתִצא ָרלֹ

  בֵרע/י ְ�יִתִיי ָהִב�>� ְ�ָלא�

<ֶ�  ,י�ִבְרע/יו ָהָבר/ ְק/ �ט�ק/ָ

  ,הֶ�ַל� ְמ�י >ה ִלָיא ָהלְֹו

  .יִתה א/ָ�ק ִלָבDק ָהַרְו

  
  .ת וההתבגרות של המשוררתהסבר מה מאפיי� את זיכרונות הילד8

  

  .הדג� את דברי%? באלו דרכי� היא מעניקה לה� עוצמה רגשית

  

   /20המש% בעמוד /
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  'דליה רביקובי-/  חָ.ְט6ִה ַ.ָלֶרֶדיְנ                                            ִס
  

  .ְנטוי/ת Cָר/'         .חָ�ְטִ.ה ַ�Gַָמ� ְל ָ>ר�ְבה ָעָלֶרֶדיְנל ִסת ֶ>ב//Gת ַהע/Hַָה

   .ְמק/ָמ'ִ� ְוִהיא לֹא ָמָמש ָרְצָתה ִלְהיות                                                           תַעַ�ת ַהר� ֵח;ה ָלָתְיָה

   ס/ִפִ<י� ָהי� ָל; ַ�ִ�ְמי/'?א/ָצר/ת ֵאי'                                                             .ְ-ה ָ�ת ֶזר ֶאאָמ� נִֹא

   ס/ִפִ<י�? ָמָמש ֵאי'                                                                                                                                                                                    יָהֶת/Lל ַר ֶאיָהֶדת ָיה ֶאָקְ�יא ִהִה

                           .הצ�ָר �ְללֹא                                                    .'ָ.ת >J�EכE ְמי� ָהיָהֶתר/ֲעַ=

   ָהְיָתה ָל; ְ+ַקַעת ְקַטָ�ה ֶ>ל חֹ� ַ�Cָר/'                                              י�Lִַחְרֶמ ְל;ָתְעַדה ְ�יָגִלְפיא ִהִה

 .ח/ָלִנית, ְוַהְלמ/ת ֵלב ַעָ)ה                                                                      י�ִרָע>ֹי ְמִ�ְלִ�

   ח�7 ְלכEָ@�ִמ ְוִהיא ָהְיָתה                                                                      .י�ִרָ�ְסי מEִ�ְלִ�

  ק/ַדַחת, �/ִכָ<ה                                         .'ָמְ>ב ִ�קְֹני ִלִלה ְ�ָעְדָ<ת ֶ>/>ח�ְ�

   .מ�ָכָנה ְ�ָכל ֵעת ַלְח�/ל ְלִהְתַקֵ<�                                              ר/�Jִ ַליָהיֶנת ֵעה ֶאיָלִ+ְ>יא ִהִהְו

  ַ�ְצִ+ית ָהְיָתה ָל; ְנק�ַדת                                                                   �ָ�ְכ.Eַהב ְוָ�רEְ.ַה

  ְנִדיָרה ְ�ִריח�ָק;                             �ָתָהא ְלָכי' ָה ֵ�>ל ֵיד/ק Cָָחְרה ֶמיֶזה ֵאָעְדָיְו

  י�ִדְאב ַמָכ/ל �ה ַעָבְ> ָי�@ִא      ְ�                                                        רֵעָ>' ְלָ�ל ִנָלְכ� ִ�ִא

  הָמָחְלִ.ב ַהַכ/                                                      �וָ>ְכַעא' ְויל ָ�ִחְתַמה Hֶַמ�

  :הָרְמD ְויָהֶפר/ְגת ֶאה ֶאָצְמיא ָקִה                                                                  ְו'ָמְ)� ַ��< ִסי' ל/ֵא

  .הָמָחְלִ.את ַלֵצי י/ִנ                                                                    ֲא.'ָמת ְזַדק�א ְנלְֹו

  ל �C ִע;יָבִבה ְסָתְ=יא ָעִהְו

  .הָמְ�ְר ִנְ-ר ָ�ַח1                    ְו                                         'יַמ ִס;ָמְצַעה ְלָנְ.ִסְו

  .'ָב�.י ַ�ִני/ְמִ�

  'יֶהֵדְגב ִ�יַטֵמת ְ�א/ְצ' י/ֵה� ָהִיHְ�ַת ַהה ֶאָתֲאָרְו

  .י�ִמָ=ת ְ�פ/ְטנ/, תר/Dפְֹמ, תר/ד�ֲה

  

  )3�2שורות (."     א� נאמר את זה כ%/ רות הגעת היתה לה ֵח"

  .ומה מאפשר אותה, בטאת חירות זו בשירהסבר והדג� כיצד מת

  .נמק את דברי%? הא� החירות מפצה את סינדרלה על מצבה, על פי השיר

  

  

  

  

   /21המש% בעמוד /
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    שיר שלא נלמד– פרק  חמישי  

  
  

  

  .ב שאחריו�וענה על הסעיפי� א, לפני%ר שַהמאת אלמוג ֶ?" �פ<ָ=6ִ"   קרא את השיר .30

  
                                                 3ִBָ4אלמוג בהר/ � פ  

  .יהודה עמיחי  –  "הי6ִָג5ְד ַהַיה ְליָדִר5ְה ַהEָ ַעתֶמֶזְגמDה BָCָ, יִאל ְרָבֲא"                                                 

  

  תֶמֶזְגה מEָתְיי ָהִתָבֲה1, יִאְר

  יִ@ת �Eה ֶאDְליא ִמִה

  >@ְגה ִלָלֵחז ֵהDְו

  -ִיַלה ֵאָ�ֶ.ט ִמַעיר ְמִבֲעַהי ְלִ�ְ>Lִַב�

  אְוHָ ַלְ-ֵפHָא ִ�@ֶֹ>

  תֶרֶחה 1ָבֲה1ה ְ�Dֵל ְמיְתִיר ָהָב ְ�ְ�ל 1ָבֲא

  �ק/ ָמְ-ר ָ�ַתא נ/י לִֹלְו

  

  )ילִכָהְ@י� ִמִרל ָצ��י ִקֵל ְ�נ�ְחַנֲא(

  

  ת ֶמֶזְגה מEיָעִקHְה ַהָ.ָ�, יִאְר

  תֶמHֶַנְתִמ, ה�ַבְמ, תֶמ1�ְֶתִמ, היָע)ַמ

Cַָל �ִלַע ַט> ֵי; �הָמָרְד  

  היָדִרְ+ת ַהַעְ>ִ�

  

  תֶמֶזְגי מEִתָ�ִח� Cַ�ְ, יִאְר

  

   2008, צמאו� בארותמתו% ספר השירי�                                                                                                        

  

  )  נקודות6         (    .של הקשר הזוגי המתואר בשירהסבר את השלבי� השוני�      .א

  .ובכל פע� בהקשר אחר, נזכר בבתי השיר שלוש פעמי�" מוגזמת"ש� התואר       .ב

  בתשובת% התייחס ג� לתרומה של הלשו� הציורית. כל אחד מהקשרי� אלה          הסבר 

  )  נקודות10(.                      להמחשת הגזמות אלה
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