
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

904441 מספר השאלון:   
לנבחנים אקסטרניים — 05   

תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:   

ספרות עברית וכללית
2 יחידות לימוד

הוראות לנבחן
משך הבחינה:   שלוש שעות. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה חמישה פרקים. ב. 
שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה ה־20(  — פרק ראשון 

סיפור קצר  — פרק שני 
רומאן ונובלה  — פרק שלישי  

דרמה  — פרק רביעי 
שיר שלא נלמד  — פרק חמישי 

משלושת הפרקים הראשונים יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות לפי ההוראות
בכל פרק )לכל פרק — 28 נקודות(.

הפרק הרביעי )דרמה — 28 נקודות( והפרק החמישי )שיר שלא נלמד — 16 נקודות(
הם חובה. 

עליך לענות על השאלות שבהם לפי ההוראות בכל פרק.

לנבחנים אינטרניים: רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.  )1( חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 
לנבחנים אקסטרניים: תכנית הלימודים המצורפת.  )2(   

רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה   )1( הוראות מיוחדות:  ד. 
שבחרת להשיב עליה.    

לנבחנים אינטרניים:  חובה לצרף למחברת הבחינה את   )2(    
רשימת היצירות שנלמדו.   

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בתשובות שונות.  )3(   
שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )4(   

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "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/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ח, מס' 904441, 05- 2 -
+ נספח: תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( 

השאלות
פרק ראשון — שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה ה־20(

אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 20-1:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת ביאליק )שאלות 6-1(

ועל שאלה אחת משירת המחצית הראשונה של המאה ה־20 או משירת המחצית 

השנייה של המאה ה־20 )שאלות 20-7( )לכל שאלה — 14 נקודות(.

ענה על אחת מן השאלות 6-1.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .1

יִני ּוֵביֶנָך / שמואל הנגיד          ֲהָים ּבֵ
 

א ֶאֶּטה ְלַחּלֹוְתְו / ֲהָים ֵּביִני ּוֵביֶנ

?א ָארּוץ ְּבֵלב ָחֵרד / ְוֵאֵׁשב ַעל ְקבּוָרְתְו

!ֱאֶמת, ִאם ֶאֱעֶׂשה ָכֹזאת / ֱאִהי בֹוֵגד ְּבַאְחָוְת

,ְלֻעָּמְת ֲאָהּה, ָאִחי, ֲאִני יֹוֵׁשב / ֲעֵלי ִקְבָר

.ַמְכאֹוב ְּבתֹוך ִלִּבי / ְּכַמְכאֹוִבי ְבִמיָתְת ְל

,א ֶאְׁשַמע ְּתׁשּוָבְתָׁשלֹום — / ְו ְוִאם ֶאֵּתן ְל

,א ֵתֵצא ְלָפְגֵׁשִני / ְּביֹום ּבֹוִאי ְלַאְדָמְתְו

,א ֶאְׂשַחק ְּבִקְרָבְת א ִתְׂשַחק ְּבִקְרָבִתי / ְוְו

,א ֶאְרֶאה ְתמּוָנְתא ִתְרֶאה ְתמּוָנִתי / ְוְו

— ּוַבֶּקֶבר ְמעֹוָנְת / ְלַמַען ִּכי ְׁשאֹול ֵּביְת

,ְּבַאְחִריְת ְּבכֹור ָאִבי ּוֶבן ִאִּמי, / ְׁשלֹוִמים ָל

!ְוִנְׁשָמְת ְורּוַח ֵאל ְּתִהי ָנָחה / ֲעֵלי רּוָח

.ְלַאְרִצי, ִּכי / ְּבֶאֶרץ ָסְגרּו אֹוְת ֲאִני הֹוֵל

,ְוָאנּום ֵעת ְוִאיַקץ ֵעת — / ְוַאְּת ָלַעד ְּבנּוָמְת

!ְוַעד ּבֹוא יֹום ֲחִליָפִתי / ְּבִלִּבי ֵאׁש ְּפִריָדְת

כיצד המתח בין ִקרבה לריחוק מעוצב בשיר? הסבר והדגם את דבריך.

בתשובתך כתוב גם על התרומה של השאלה הרטורית בפתיחת השיר לעיצוב מתח זה.

/המשך בעמוד 3/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .2

ַדְאָגִתי ֲהדּוָפה / ר' שלמה אבן־גבירול  ְמִליָצִתי ְבּ
 

ְמִליָצִתי ְּבַדְאָגִתי ֲהדּוָפה / ְוִׂשְמָחִתי ְּבַאְנָחִתי ְדחּוָפה,  

ְוִאם ֶאְרֶאה ְׂשחֹוק — ִיְבֶּכה ְלָבִבי / ְלַחָּיִתי ְׁשִהיא ִמִּני ְקטּוָפה.  

"ְיִדיִדי, ַהְּלֶבן ֶעֶׂשר ְוִׁשָּׁשה / ְסֹפד ּוְבכֹות ֲעֵלי יֹום ָהֲאִסיָפה —  

ֲאֶׁשר ָהָיה ְלִהָּמֵׁש ְּבַיְלדּות / ְּבֶלִחי ַּכֲחַבֶּצֶלת ְׁשזּוָפה?"  

ְׁשָפַטִני ְלָבִבי ִמְּנעּוַרי / ְוַעל ֵּכן ָהְיָתה ַנְפִׁשי ְכפּוָפה,  5

ְוָׂשם ַהִּבין ְוַהּמּוָסר ְמָנתֹו / ְוַנְפִׁשי ַהֲחרּוָצה ָׁשם ְקצּוָפה.  

"ּוַמה ֶּבַצע ְּבִהְתַקֵּצף? ֲאָבל ֹּדם / ְוַקֵּוה, ִּכי ְלָכל ַמָּכה ְּתרּוָפה!  

ּוַמה ּיֹוִעיל ְּבכֹות ַעל ַהְּמצֹוִקים / ּוָמה ּיֹוִעיל ְלִדְמָעה ָהֲערּוָפה?"  

ּוָמה אֹוִחיל ְוַעד ַּכָּמה ֲאַיֵחל — / ְוַהּיֹום עֹוד ְוא ָמְלָאה ְתקּוָפה?  

ְוֶטֶרם ּבֹוא ְצִרי ִגְלָעד — ְוָימּות / ֱאנֹוׁש ִנְכָאב ֲאֶׁשר ַנְפׁשֹו ְנגּוָפה.  10

פרש בתים 6-5 בשיר, והסבר כיצד בתים אלה משקפים את מצבו הנפשי של המשורר, כפי שהוא בא לידי ביטוי 

לאורך השיר.

/המשך בעמוד 4/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ח, מס' 904441, 05- 4 -
+ נספח: תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( 

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .3

ֵחי ַאֲהָבה / טדרוס אבולעפיה
 

ֵחי ַאֲהָבה, ִצֳּפִרים, עּופּו ֱאֵלי אֹוֲהִבים בית 1 

ּוְשֹאּו ְׁשלֹום ּכֹוֲאִבים ּתֹו ּבֹור ְּכלּוא יֹוְׁשִבים,   

ִּבי ֹּתאְמרּו ִּכי ְרֵעִבים ֵהם ְצֵמִאים, ֲאָבל בית 2 

ֶלֶחם ְּדָמעֹות ְוַדם ֵלב אֹוְכִלים ׁשֹוֲאִבים,   

יֹוְׁשִבים ְּבבֹור ַמֲאֵפל ָׁשֵפל ְּכֵנֶפל, ּוֵבין בית 3 

ַּפְרעֹוׁש ְוִיּתֹוׁש ְוִכִּנים לֹוֲהִטים ׂשֹוְכִבים.   

ַחּיֹות ְקַטּנֹות ַאֶׁשר א ִנְקְראּו עֹוד ְּבֵׁשם בית 4 

ִמְׁשַּתְקְׁשִקין ָׁשם ְּכמֹו חֹוְׁשִקים ְּבֵעת עֹוְגִבים,   

ִיְׁשֹרק ְזבּוב ַלְּדבֹוָרה ָׁשם, ְוֵׁשן ַיֲחֹרק בית 5 

ַעְכָּבר, ְוַיְחָּדו ֲעֵלי ֶנֶפׁש ְוגּוף אֹוְרִבים.   

ַהּנֹוְגִׁשים צֹוֲרִרים ָאִצים, ְוַהּׁשֹוְטִרים בית 6 

ֻצּוּו ְלַבל ִיְּתנּו ֶלֶחם ְוָהעֹוְרִבים.   

כיצד המשורר מעצים את תיאור הסבל של הכלואים בבית הסוהר מצד אחד, וכיצד הוא מרכך את תיאור הסבל הזה   

מצד אחר? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 5/
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שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.   .4

ָנֵפְך / חיים נחמן ביאליק ַחת ְכּ ַהְכִניִסִני ַתּ

,ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפ בית 1 

ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,  

ִויִהי ֵחיֵק ִמְקַלט ֹראִׁשי,  

ַקן־ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.  

 

ּוְבֵעת ַרֲחִמים, ֵּבין־ַהְּׁשָמׁשֹות, בית 2 

ְׁשִחי ַוֲאַגל ָל סֹוד ִיּסּוָרי:  

אֹוְמִרים, ֵיׁש ָּבעֹוָלם ְנעּוִרים —  

ֵהיָכן ְנעּוָרי?  

 

ְועֹוד ָרז ֶאָחד ָל ֶאְתַוֶּדה: בית 3 

ַנְפִׁשי ִנְׂשְרָפה ְבַלֲהָבּה;  

אֹוְמִרים, ַאֲהָבה ֵיׁש ָּבעֹוָלם —  

ַמה־ֹּזאת ַאֲהָבה?  

 

ַהּכֹוָכִבים ִרּמּו אֹוִתי, בית 4 

ָהָיה ֲחלֹום — ַא ַּגם הּוא ָעָבר;  

ַעָּתה ֵאין ִלי ְכלּום ָּבעֹוָלם —  

ֵאין ִלי ָדָבר.  

 

,ַהְכִניִסיִני ַּתַחת ְּכָנֵפ בית 5 

ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות,  

ִויִהי ֵחיֵק ִמְקַלט ֹראִׁשי,  

ַקן־ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות.  

הסבר את שתי השורות המסיימות את הבית השני בשיר ואת שתי השורות המסיימות את הבית השלישי בשיר,  א. 

וכתוב מהי תרומתן לבניית משמעות השיר.         )9 נקודות(

אם גם אתה שואל את השאלה "מה זאת אהבה?", האם אתה שואל אותה מאותן הסיבות שבגללן המשורר שואל  ב. 

שאלה זו? הסבר והדגם את דבריך.         )5 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.   .5

ִצּפֶֹרת / חיים נחמן ביאליק

ָּכל־ָהעֹוָלם טֹוֵבַע ָּבאֹור ּוַבִּׁשיר,

אֹוְצרֹות ַחִּיים א־ְׁשַעְרִּתים ִמָּסִביב ִמְתַרֲחִׁשים,

ּוַבִּמְׁשֹעל ַהִּנְמָּתח ֵּבין ַיַער ָוִניר

ְׁשֵנינּו הֹוְלִכים ּוַמֲחִׁשים.

ָאנּו הֹוְלִכים ְוהֹוְלִכים, ִלְׁשִביֵלנּו ֵאין ֵקץ,

ֲאָפפּונּו ִׁשֳּבִלים, ִּכְּתרּונּו ִצֳּפרֹות,

ּוַבֲחִניתֹות ֶׁשל־ָזָהב ִיְפָּגֵענּו ָכל־ֵעץ

ּוְבֶצֱאֵלי ַצָּמרֹות.

ַהְּדמּות ְּכרּוב ִאם ָעב ַקָּלה ְּברּום עֹוָלם ִרְפֵרָפה?

ַא ַּגם־ִהיא ִחיׁש ִהְפִליָגה ִלְמִדיַנת ַהָּים —

ְוֶאת־ִהְרהּוִרי ַהָּטהֹור ָּכמֹוָה ָוָרם

ָנְׂשָאה ִעָּמּה ָלֶנַצח ַעל־ְּכֵתָפּה.

ׁשּוב ֹזַהר ָרִקיַע, ְוׁשּוב ְּתֵכֶלת ְּבִלי־סֹוף, וְְ

,ַאֲחָרִי ַאְּת הֹוֶלֶכת ְּבֹראׁש ַוֲאִני ָכרּו

ּוְבָקמֹוָתיו ַהְמֵלאֹות ִהְׂשָּתַרע ַהּנֹוף,

.ְוַהֹּכל ָּבִהיר ּבֹו ְּכמֹו ְבֵעיָני

ֶרַגע ֶאָחד ִלי ִנְדָמה: ַּבַּיַער ַהָּלז,

ַהַּמֲאִפיל ּוַמִּׁשיב ִצָּנתֹו ָעֵלינּו,

ָּגנּוז ַמְטמֹון ִמְסָּתִרים, ַהְמֻשָּמר ֵמָאז

ּוֵמעֹוָלם ִלְׁשֵנינּו —

ִּפְתֹאם ָרֲחָפה ַהָּקָמה — ּוִמֶּפה ֱאֵלי־ֶפה

ָעַבר ֶרֶטט ַקְרַנִים ַעל־ְּפֵני ָהאֹוְקָינֹוס.

הֹו, ִמי ִהְׁשִליג ָעֵלינּו — ּוְבֶׁשַפע ָּכֶזה,

ֵחיל ִצֳּפרֹות ְלָבנֹות?

ְוִהֵּנה ִנְקְלָעה ִצֹּפֶרת ְּכֶפַרח ִּבְקֵצה

ְׂשַער ַמְחַלְפֵּת ַהְּמַפְּזָזה ַעל־ַהַּמְחֹּגֶרת,

ּוְכמֹו ָרְמָזה ִּלי: ָּבחּור, קּום ְׁשָקה־ָּלּה, ּוְדֵמה

ֵאַלי ַהִּצֹּפֶרת!

אּוָלם ַאְּת — ַהִהְרַּגְׁשְּת ַּבִּצֹּפֶרת ָוִבי?

ַהִהְרַּגְׁשְּת, ִּכי ַּגם־ַנְפִׁשי ְנתּוָנה ַבְּׁשִבי,

ּוְמַפְרֶּפֶרת ּוְתלּוָאה, ּוְמַצָּפה ִליׁשּוָעה

ְּבַמְחַלְפֵּת ַהְּקלּוָעה?

ּוְבֵעיַנִי ׁשּוב ָאִציץ ַוֲאַבֵּקׁש ָׁשם ְּתׁשּוָבה —

ּוְכַבְּתִחָּלה ֵהן ְצנּועֹות, ְׁשֵּתי יֹוֵני ַהֵחן;

ַמה־ִּלי ְצִניעּות ֵעיַנִי — ּוַמְחַלְפֵּת ְמׁשּוָבה,

ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי: ֵהן!

ַמֲהִרי, ַמֲהִרי, ֲאחֹוִתי, ָנבֹוָאה ַהַּיֲעָרה,

ַּתַחת ֻחַּפת ֲאֵׁשָריו ָל ָּכל־ַנְפִׁשי ָאִפיָקה,

ְוֶאת־ָּכל־ַאֲהָבִתי ַהְּתלּוָיה ְבַׂשֲעָרה

ָנִמית ְׁשֵנינּו ִּבְנִׁשיָקה.

תאר את מוטיב מחלפות השיער בשיר, והסבר את תרומתו לבניית משמעות השיר.         )9 נקודות( א. 

בחר מן השיר תיאור של חיזור שנגע לליבך או תיאור של חיזור שמקומם אותך, והסבר מדוע בחרת דווקא  ב. 

בתיאור הזה. הדגם את דבריך.         )5 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.   .6

ִעם ִּדְמּדּוֵמי ַהַחָּמה ֶאל־ַהַחּלֹון ָנא־ֹגִׁשי

ְוָעַלי ִהְתַרָּפִקי,

ִלְפִתי ֵהיֵטב ַצָּואִרי, ִׂשיִמי ֹראֵׁש ַעל־ֹראִׁשי —

ְוֹכה ִעִּמי ִתְדָּבִקי.

 

ּוְמֻחָּׁשִקים ּוְדֵבִקים, ֶאל־ַהֹּזַהר ַהּנֹוָרא

ּדּוָמם ִנָּׂשא ֵעיֵנינּו;

ְוִׁשַּלְחנּו ַלָחְפִׁשי ַעל־ְּפֵני ַיֵּמי ָהאֹוָרה

ָּכל־ִהְרהּוֵרי ִלֵּבנּו.

 

ְוִהְתַנְּׂשאּו ַלָּמרֹום ִּביָעף ׁשֹוֵקק ַּכּיֹוִנים,

ּוַבֶּמְרָחק ַיְפִליגּו, יֹאֵבדּו;

ְוַעל־ְּפֵני ֻרְכֵסי ַאְרָּגָמן, ִאֵּיי־ֹזַהר ַאְדמֹוִנים,

ִּביָעף ּדּוָמם ֵיֵרדּו.

ֵהם ָהִאִּיים ָהְרחֹוִקים, ָהעֹוָלמֹות ַהְּגֹבִהים

זּו ַבֲחלֹומֹות ְרִאינּום;

ֶׁשָעׂשּונּו ְלֵגִרים ַּתַחת ָּכל־ַהָּׁשָמִים,

ְוַחֵּיינּו — ְלֵגיִהֹּנם.

 

ֵהָּמה ִאֵּיי־ַהָּזָהב זּו ָצֵמאנּו ֲאֵליֶהם

ְּכֶאל ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת;

ֶׁשָּכל־ּכֹוְכֵבי ַהַּלִיל ָרְמזּו ָלנּו ֲעֵליֶהם

ְּבאֹור ֶקֶרן רֹוֶעֶדת.

 

ַוֲעֵליֶהם ִנְׁשַאְרנּו ְּבִלי־ֵרַע ְוָעִמית

ִּכְׁשֵני ְפָרִחים ַּבִּצָּיה;

ִּכְׁשֵני ֹאְבִדים ַהְמַבְקִׁשים ֲאֵבָדה עֹוָלִמית

ַעל־ְּפֵני ֶאֶרץ ָנְכִרָּיה.

ה / חיים נחמן ביאליק ְמּדּוֵמי ַהַחּמָ ִעם ּדִ

תמונת האוהבים בבית הראשון בשיר מעוררת ציפייה, אך בהמשך השיר הציפייה אינה מתממשת. א. 

האם אתה מסכים עם קביעה זו? הסבר והדגם את דבריך.         )9 נקודות(  

בחר מן השיר תמונה שנגעה לליבך, והסבר מדוע בחרת בה. הדגם את דבריך.         )5 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 8/
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ענה על אחת מן השאלות 20-7.

שירת המאה ה־20

שירת המחצית הראשונה של המאה ה־20

שירת לאה גולדברג

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .7

ְסִליָחה ּוְבֶחֶסד / לאה גולדברג ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ּבִ

ַהֻאְמָנם עֹוד ָיבֹואּו ָיִמים ִּבְסִליָחה ּוְבֶחֶסד,

ְוֵתְלִכי ַּבָּׂשֶדה ְוֵתְלִכי ּבֹו ַּכֵהֶל ַהָּתם,

ּוַמְחׂשֹוף ַּכף־ַרְגֵל ִיָּלֵטף ַּבֲעֵלי ָהַאְסֶּפֶסת,

אֹו ִׁשְלֵפי־ִׁשֳּבִלים ִיְדְקרּו ְוִתְמַּתק ְּדִקיָרָתם.

אֹו ָמָטר ַיִּׂשיֵג ַּבֲעַדת ִטּפֹוָתיו ַהּדֹוֶפֶקת

ַעל ְּכֵתַפִי, ָחֵז, ַצָּואֵר, ְוֹראֵׁש ַרֲעָנן.

ְוֵתְלִכי ַּבָּׂשֶדה ָהָרֹטב ְוִיְרַחב ָּב ַהֶּׁשֶקט

ָּכאֹור ְּבׁשּוֵלי ֶהָעָנן.

ְוָנַׁשְמְּת ֶאת ֵריחֹו ֶׁשל ַהֶּתֶלם ָנֹׁשם ְוָרֹגַע,

ְוָרִאית ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְרִאי־ַהְּׁשלּוִלית ַהָּזֹהב,

ּוְפׁשּוִטים ַהְּדָבִרים ְוַחִּיים, ּוֻמָּתר ָּבם ִלְנֹּגַע,

ּוֻמָּתר, ּוֻמָּתר ֶלֱאֹהב.

ַאְּת ֵּתְלִכי ַּבָּׂשֶדה. ְלַבֵּד .ֿא ִנְצֶרֶבת ְּבַלַהט

ַהְּׂשֵרפֹות, ַּבְּדָרִכים ֶׁשָּסְמרּו ֵמֵאיָמה ּוִמָּדם.

ּוְבֹיֶׁשר־ֵלָבב ׁשּוב ִּתְהִיי ֲעָנָוה ְוִנְכַנַעת

ְּכַאַחד ַהְּדָׁשִאים, ְּכַאַחד ָהָאָדם.

בימי מלחמה אסור ]...[ לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים ]...[ לעולם יהא שדה שיבולים טוב ויפה

משממה, שעברו עליה הטנקים.
)לאה גולדברג, "על אותו נושא עצמו", השומר הצעיר, 8.9.1939(

הסבר והדגם כיצד דברים אלה של המשוררת באים לידי ביטוי בשיר זה.

/המשך בעמוד 9/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .8

אֶֹרן / לאה גולדברג  
 

ָּכאן א ֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַהּקּוִקָּיה. בית 1 

ָּכאן א ַיְחֹּבש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ֶׁשֶלג,  

ֲאָבל ְּבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶּלה  

ָּכל ַיְלדּוִתי ֶׁשָּקָמה ִלְתִחָּיה.  

ִצְלצּול ַהְּמָחִטים: ָהֹיה ָהָיה ——— בית 2 

ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב־ַהֶּׁשֶלג,  

ְלֶקַרח ְיַרְקַרק ּכֹוֵבל ַהֶּפֶלג,  

ִלְלׁשֹון ַהִּׁשיר ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה.  

אּוַלי ַרק ִצֳּפֵרי־ַמָּסע יֹוְדעֹות — בית 3 

ְּכֶׁשֵהן ְּתלּויֹות ֵּבין ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים —  

ֶאת ֶזה ַהְּכֵאב ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהּמֹוָלדֹות.  

ִאְּתֶכם ֲאִני ִנְׁשַּתְלִּתי ַּפֲעַמִים, בית 4 

ִאְּתֶכם ֲאִני ָצַמְחִּתי, ֳאָרִנים,  

ְוָׁשָרַׁשי ִּבְׁשֵני נֹוִפים ׁשֹוִנים.  

בבית השני בשיר נזכרת המילה "מולדת", ואילו בבית השלישי נזכרות "שתי המולדות".

על פי השיר כולו, הסבר והדגם כיצד המשוררת מתמודדת עם המתח בין מולדת אחת לשתי מולדות.

/המשך בעמוד 10/
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יֵנינּו  יק" מאת לאה גולדברג )המתחיל במילים "ְולֹא ָהָיה ּבֵ ֶפר ַעּתִ יֵרי ַאֲהָבה ִמּסֵ לפניך סונט ב מתוך מחזור הסונטים: "ׁשִ  .9

א זַֹהר"(, קרא אותו וענה על השאלה שאחריו. ֶאָלּ

ְוא ָהָיה ֵּביֵנינּו ֶאָּלא ֹזַהר

ָעָנו ֶׁשל ַהְׁשָּכָמה ִּבְרחֹוב ַּכְפִרי

ְוִלְבלּובֹו ֶׁשל ַּגן ְּבֶטֶרם ְּפִרי

ְּבֶבן ִּתְפַרְחּתֹו ְיַפת־ַהֹּתַאר.

ּוַמה ְּמֹאד ָצַחְקָּת ְּבָאְמִרי

ִּכי ֶאל ַהַּׁשַחר ֶהָעֹנג ַּכֶּוֶרד

ֶאְקַרב ְוֶאְקְטֶפּנּו ְלַמְזֶּכֶרת

ְוֶאְׁשְמֶרּנּו ֵּבין ַּדֵּפי ִסְפִרי.

ֶאת ְזרֹוֲע ָנָׂשאָת, ֲהִתְזֹּכר?

ַוֲהִנידֹוָת ַאט ֲעַנף ַּתּפּוַח,

ְוַעל ֹראִׁשי ָיַרד ָמָטר ָצֹחר.

ֵמֲאחֹוֵרי ַגְּב ַהְּכָפר ֵנעֹור,

ַהַחּלֹונֹות ִנְצַטְלְצלּו ִעם רּוַח —

ְוא ָהָיה ֵּביֵנינּו ֶאָּלא אֹור.

בשיר זה מתואר האושר שבהתאהבות בצד החשש שאושר זה יבוא אל קצֹו.

הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד 11/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ח, מס' 904441, 05- 11 -
+ נספח: תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( 

קרא את מחזור השירים )שירים א-ג( שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .10

א

ְּבִרּבּוַע ַחּלֹון מּוָאר —

ַעל ִׁשְמָׁשה, ִמַּבחּוץ,

ְצָלִלית ֶׁשל ְּדבֹוָרה

ִּכְמַעט ֵאין ִלְראֹות ֶאת ְּכָנֶפיָה.

ֲהפּוָכה.

ּגּוף ָצר.

ֵׁשׁש ַרְגַלִים ַּדּקֹות —

ְּבִגּלּוי ֵעיֹרם,

יּום ְמֹכָער ְּבּאִ

זֹוֶחֶלת ְּדבֹוָרה.

ֵאי ַנְכִּתיר אֹוָתּה ְּבִדְבֵרי ִׁשיָרה?

ֵאי ָנִׁשיר ּוָמה?

ָיבֹוא ֶיֶלד ָקָטן ְוֹיאַמר:

ַהַּמְלָּכה ֵעיֻרָּמה.

ְדבֹוָרה / לאה גולדברג לּות ּבִ ּכְ ִהְסּתַ

ב

ַּבֶּׁשֶמׁש ִהיא ָהְיָתה ֲעֵלה ָזָהב נֹוֵפל,

ַּבֶּפַרח ִהיא ָהְיָתה ִטָּפה ֶׁשל ְּדַבׁש ָאֵפל,

ְוֵאֶגל ַטל ִּבְנִחיל ֶׁשל ּכֹוָכִבים —

ּוֹפה ִהיא ֵצל.

ִמָּלה ַאַחת ֶׁשל ִׁשיר ַּבְּנִחיל ַהְמַצְלֵצל,

ְּבׂשֹוַרת ָרצֹון ִנְמָרץ ְּבתֹו ָׁשָרב ָעֵצל,

ְּתנּוַעת ָהאֹור ְּבֵאֶפר ִּדְמּדּוִמים —

ּוֹפה ִהיא ֵצל.

ג

?ִמי ִיְזֹּכר ֶאת ִּדְבֵׁש ?ִמִּדְבֵׁש

הּוא ָׁשם, ַהְרֵחק, ַּבַּכֶּוֶרת.

— ֹראֵׁש ,ָּכאן, ְּבִׁשְמָׁשה מּוָאָרה, ּגּוֵפ

ֻּכֵּל ֹעֶקץ, ִׂשְנָאה ֵאין־אֹוִנים ֲעלּוָבה ְוִעֶּוֶרת.

ַהַּפַחד הֹוֵרג.

.ִהָּׁשְמִרי ְלַנְפֵׁש  

כתוב כיצד בא לידי ביטוי במחזור השירים "הסתכלות בדבורה" הניגוד בין אור ובין צל, והסבר את תרומתו   

לבניית המשמעות של מחזור השירים הזה.

/המשך בעמוד 12/
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שירת המחצית השנייה של המאה ה־20

אם בחרת לענות על חלק זה, ענה על שאלה אחת בנושא שלמדת.

זהויות

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .11

יֹוָנָתן / יונה וולך  
 

ֲאִני ָרץ ַעל ַהֶּגֶׁשר  

ְוַהְיָלִדים ַאֲחַרי  

יֹוָנָתן  

יֹוָנָתן ֵהם קֹוְרִאים  

ְקָצת ָּדם  5

ַרק ְקָצת ָּדם ְלִקּנּוַח ַהְּדַבׁש  

ֲאִני ַמְסִּכים ְלחֹור ֶׁשל ַנַעץ  

ֲאָבל ַהְיָלִדים רֹוִצים  

ְוֵהם ְיָלִדים  

ַוֲאִני יֹוָנָתן  10

ֵהם ּכֹוְרִתים ֶאת ֹראִׁשי ַּבֲעַנף  

ְּגַלְדיֹוָלה ְואֹוְסִפים ֶאת ֹראִׁשי  

ִּבְׁשֵני ַעְנֵפי ְּגַלְדיֹוָלה ְואֹוְרִזים  

ֶאת ֹראִׁשי ִּבְנָיר ְמַרְׁשֵרׁש  

יֹוָנָתן  15

יֹוָנָתן ֵהם אֹוְמִרים  

ֶּבֱאֶמת ִּתְסַלח ָלנּו  

א ֵּתַאְרנּו ְלַעְצֵמנּו ֶׁשַאָּתה ָּכֶזה.  

"קינוח", "דבש", "גלדיולה" ו"נייר מרשרש" הן מילים הרומזות על חוויות טובות, אך בשיר זה הן נקשרות לחוויה קשה.

הסבר כיצד מילים אלה מסייעות בעיצוב החוויה הקשה המתוארת בשיר. הדגם את דבריך. 

/המשך בעמוד 13/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ח, מס' 904441, 05- 13 -
+ נספח: תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( 

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

אֹוִדיֵסס / חיים גורי
 

ּוְבׁשּובֹו ֶאל ִעיר מֹוַלְדּתֹו ָמָצא ָים בית 1 

ְוָדִגים ׁשֹוִנים ְוֵעֶׂשב ָצף ַעל ַהַּגִּלים ָהִאִּטִּיים  

ְוֶׁשֶמׁש ֶנֱחֶלֶׁשת ְּבׁשּוֵלי ָׁשַמִים.  

ָטעּות ְלעֹוָלם חֹוֶזֶרת, ָאַמר אֹוִדיֵסס ְּבִלּבֹו ֶהָעֵיף בית 2 

ְוָחַזר ַעד ָּפָרַׁשת־ַהְּדָרִכים ַהְּסמּוָכה ָלִעיר ַהְּׁשֵכָנה,  

ִלְמֹצא ֶאת ַהֶּדֶר ֶאל ִעיר מֹוַלְדּתֹו ֶׁשא ָהְיָתה ַמִים.  

ֵהֶל ָעֵיף ְּכחֹוֵלם ּוִמְתַּגְעֵּגַע ְמֹאד בית 3 

ֵּבין ֲאָנִׁשים ֶׁשִּדְּברּו ְיָוִנית ַאֶחֶרת.  

ַהִּמִּלים ֶׁשָּנַטל ִעּמֹו ְּכֵציָדה ְלֶדֶר ַהַּמָּסעֹות, ָּגְועּו ֵּביְנַתִים.  

ֶרַגע ָחַׁשב ִּכי ִנְרַּדם ְלָיִמים ַרִּבים  

ְוָחַזר ֶאל ֲאָנִׁשים ֶׁשא ָּתְמהּו ִּבְראֹוָתם אֹותֹו  

ְוא ָקְרעּו ֵעיַנִים.  

הּוא ָׁשַאל אֹוָתם ִּבְתנּועֹות ְוֵהם ִנּסּו ְלָהִבין אֹותֹו בית 4 

ִמּתֹו ַהֶּמְרַחִּקים.  

ָהַאְרָּגָמן ִהְסִּגיל ְוָהַל ְּבׁשּוֵלי אֹוָתם ָׁשַמִים.  

ָקמּו ַהְמֻבָּגִרים ְוָנְטלּו ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשָעְמדּו ְסִביבֹו ְּבַמְעָּגל בית 5 

ּוָמְׁשכּו אֹוָתם.  

ְואֹור ַאַחר אֹור ִהְצִהיב ְּבַבִית ַאַחר ַּבִית.  

ָּבא ַטל ְוָיַרד ַעל ֹראׁשֹו. בית 6 

ָּבָאה רּוַח ְוָנְׁשָקה ִלְׂשָפָתיו.  

ָּבאּו ַמִים ְוָׁשְטפּו ַרְגָליו ְּכֶאְבִריְקֵלָיה ַהְּזֵקָנה  

ְוא ָראּו ֶאת ַהַּצֶּלֶקת.  

ְוִהְמִׁשיכּו ַּבּמֹוָרד ְּכֶדֶר ַהַּמִים.  

בבית השלישי בשיר נאמר על אודיסס כי "ַהִּמִּלים ֶׁשָּנַטל ִעּמֹו ְּכֵציָדה ְלֶדֶרְך ַהַּמָּסעֹות, ָּגְועּו ֵּביְנַתִים".

כיצד דברים אלה מבטאים את המצוקה של אודיסס?

הסבר והדגם כיצד מצוקה זו באה לידי ביטוי בשיר כולו.
/המשך בעמוד 14/
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מה זאת אהבה?

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

ר ָהִייָת ּפֹה / זלדה ֲאׁשֶ ּכַ

ַּכֲאֶׁשר ָהִייָת ֹּפה

ּוַמָּבְט ַהחּום ֵמֵגן ָעַלי

ּוַמְחְׁשבֹוֵתינּו נֹוְגעֹות 

ֶּפַתע

ָּכָנף ֶאל ָּכָנף.

ַּכֲאֶׁשר ָהִייָת ִעָּמִדי

ְּבתֹו ַהְּדָבִרים ַהחֹוְלִפים

ָהיּו ַהִּקירֹות ְּבֵני־ַּבִית ְקִׁשיִׁשים

ֶׁשִּסְּפרּו ַמֲעִׂשּיֹות ַעִּתיקֹות

ָּבֶעֶרב

ַּכֲאֶׁשר ָׁשִתינּו ֵּתה.

ַעְכָׁשו ַהִּקירֹות ֵאיָנם ַמֲחֶסה

ֵהם ִהְסַּתְּגרּו ִּבְׁשִתיָקָתם

ְוא ַיְׁשִּגיחּו ְּבָנְפִלי

ַעְכָׁשו ַהִּקירֹות ִסיד ָוֶמֶלט

ְיסֹוד ָזר

ֹחֶמר א עֹוֶנה ַּכָּמֶות.

תאר והסבר את השינוי ביחס של הדוברת אל ביתה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיר.

בתשובתך התייחס ללשון הציורית המעצבת שינוי זה.

/המשך בעמוד 15/
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לפניך שיר מאת יהודה עמיחי הלקוח ממחזור השירים "דוד מלך ישראל חי וקיים אתה האיש" ומתחיל במילים   .14 

ים ָאְמרּו". קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו. ִשׁ "ְוָכל ַהָנּ

ְוָכל ַהָּנִׁשים ָאְמרּו, אֹוִתי ָאַהב יֹוֵתר ִמֻּכָּלן,

ְוַרק ֲאִביַׁשג ַהּׁשּוַנִּמית, ַהַּנֲעָרה ֶׁשָּבָאה ֵאָליו ְּבִזְקָנתֹו

ְלַחֵּמם אֹותֹו, ָאְמָרה: ֲאִני ִחַּמְמִּתי אֹותֹו, ְוִלַּטְפִּתי

ֶאת ָּכל ַצְּלקֹות ַהְּקָרב ְוַצְּלקֹות ָהַאֲהָבה,

ָמַׁשְחִּתי אֹותֹו ְּבֶׁשֶמן, א ִלְמלּוָכה, ֶאָּלא ְלַמְרֵּפא,

ְוא ָׁשַמְעִּתי אֹותֹו ְמַנֵּגן ְוָׁשר, ֲאָבל ִנַּגְבִּתי ֶאת ִּפיו

ְנטּול ַהִּׁשַּנִים, ַאַחר ֶׁשֶהֱאַכְלִּתי אֹותֹו ַּדְיָסה ְמתּוָקה.

א ָרִאיִתי ֶאת ָיָדיו ַּבְּקָרב ֲאָבל ִנַּׁשְקִּתי

ֶאת ָיָדיו ַהְּלָבנֹות ְוַהְּזֵקנֹות.

ֲאִני ִּכְבַׂשת ָהָרׁש, ַחָּמה ּוְמֵלַאת ֶחְמָלה,

ֲאִני ָּבאִתי ֵאָליו ִמן ַהִּמְרֶעה

ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָּבא ֶאל ַהְּמלּוָכה ִמן ַהִּמְרֶעה

ֲאִני ִּכְבַׂשת ָהָרׁש ֶׁשָּקָמה ִמן ַהָּמָׁשל

ַוֲאִני ֶׁשְּל ַעד ָמֶות ַיְפִריד ֵּביֵנינּו.

בשיר זה מתוארים הצדדים הקשים והמכוערים של הִזקנה, אך נקודת המבט של אבישג מרככת צדדים אלה.

הסבר והדגם קביעה זו.

/המשך בעמוד 16/
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לחיות בארץ־ישראל

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

ַסְך ַהּכֹל / אריה סיון ֲאִני ּבְ
 

ֲאִני ְּבַס ַהֹּכל ְּכמֹו ֶּפַרח ַּבַחָּמה.  

ֲאבֹוַתי ָעלּו ְּכרּוַח ְסָעָרה ַעל ַהחֹולֹות,   

ָׁשְתלּו, ִנְּכׁשּו, ָנְטעּו, ָעְדרּו  

ַוֲאִני ַּבֶּׁשֶמׁש, ַמֶּׁשהּו ָיֶפה.  

ַאִחים ֶׁשִּלי ְרִציִנִּיים ְּכִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה,  5

ָעׂשּו ְלָבֵּתיֶהם  

ַוֲאִני ַאֲחֵרי ַּתֲענּוִגים ְקַטִּנים  

ִּבְׂשדֹות ְּפָרִגים ַוֲאפּוִנים.  

ּוְבָכל־ֹזאת ַּגם ִלי ֵחֶלק  

ֵיׁש ָּבֲאָדָמה ַהֹּזאת, ְוא ִּבְזכּות ָאבֹות:  10

ֵעיַני, ֶׁשְּׁשלֶׁשת ֲאָלִפים (אּוַלי יֹוֵתר) ָׁשִנים   

ִעְּצבּו ֶאת צּוָרָתן,  

מֹוְׁשכֹות ֶאת ֲאָבָקּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.  

ם ִלי ֵחֶלק ּוְבָכל־ֹזאת ּגַ בשורות 10-9 המשורר כותב: 

ֲאָדָמה ַהּזֹאת ]...[ ֵיׁש ּבָ      

הסבר והדגם על פי השיר כולו, מהו החלק שיש למשורר באדמה הזאת.

/המשך בעמוד 17/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ים / משה דור ם ַהּנֹוְטׁשִ ּגַ

ַּגם ַהּנֹוְטִׁשים, ִאם ָהִעְבִרית ָהְיָתה ַצֲעַקת בית 1 

ַחֵּייֶהם ָהִראׁשֹוָנה, נֹוְׂשִאים ְּבֵסֶתר ְּבָׂשָרם ַהְּפִניִמי  

ַיְרקֹון ָקָטן, ְׁשַּתִים ָׁשׁש ַאְבֵני ְירּוָׁשַלִים אֹו  

ְמלֹוא ַהּטּוִרָּיה ִרְגֵבי ֵעֶמק  

ְּכֵבִדים, ִמְתּפֹוְרִרים.  

ְוָכ, ְּבֵליל ָהאֹורֹות, ֵּבין ִסּפּוֵרי ַהַהְצָלָחה בית 2 

ִּבְׂשַפת א–ִאָּמם, ֶׁשִּמְבָטָאם ֲעַדִין ַמְסִּגיר  

ַמִים ְוָהִרים ֲאֵחִרים, ִּפְתֹאם עֹוֵמד ִלָּבם  

ִמְּדֹפק ִּבְמַמד ְזַמן ׁשֹוֶנה. ָאֵכן,  

ִאּלּו ִצֵּלם ִמי, ֶּכֱאמּוַנת ָיִמים ָעָברּו, ֶאת  

ִאיׁשֹוֵני ֵעיֵניֶהם ַהְּקפּואֹות ָהָיה ַהַּתְצלּום ְמַגֶּלה  

ֶאת ָהרֹוֵצַח ִּבְדמּות ַיְרקֹון ָקָטן, ְׁשַּתִים ָׁשׁש ַאְבֵני  

ְירּוָׁשַלִים אֹו ְמלֹוא ַהּטּוִרָּיה ִרְגֵבי ֵעֶמק  

ְּכֵבִדים, ִמְתּפֹוְרִרים.  

בבית הראשון ובבית השני נזכרים "ַיְרקֹון ָקָטן, ְׁשַּתִים ָׁשֹלׁש ַאְבֵני ְירּוָׁשַלִים אֹו ְמלֹוא ַהּטּוִרָּיה ִרְגֵבי ֵעֶמק ְּכֵבִדים,   

ִמְתּפֹוְרִרים".

הסבר את התרומה של חזרה זו לבניית משמעות השיר.

/המשך בעמוד 18/
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שירים בעקבות השואה

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

ִיְצָחק / אמיר גלבֹע

ִלְפנֹות ֹּבֶקר ִטְּיָלה ֶׁשֶמׁש ְּבתֹו ַהַּיַער

ַיַחד ִעִּמי ְוִעם ַאָּבא

ִויִמיִני ִּבְׂשֹמאלֹו.

 

ְּכָבָרק ָלֲהָבה ַמֲאֶכֶלת ֵּבין ָהֵעִצים.

ַוֲאִני ָיֵרא ָּכל־ָּכך ֶאת ַּפַחד ֵעיַני מּול ָּדם ַעל ֶהָעִלים.

 

ַאָּבא ַאָּבא ַמֵהר ְוַהִּציָלה ֶאת ִיְצָחק

ְוא ֶיְחַסר ִאיׁש ִּבְסֻעַּדת ַהָּצֳהַרִים.

 

ֶזה ֲאִני ַהִּנְׁשָחט, ְּבִני,

ּוְכָבר ָּדִמי ַעל ֶהָעִלים.

ְוַאָּבא ִנְסַּתם קֹולֹו.

ּוָפָניו ִחְוִרים.

 

ְוָרִציִתי ִלְצֹעק, ְמַפְרֵּפר א ְלַהֲאִמין

ְוקֹוֵרַע ָהֵעיַנִים.

ְוִנְתעֹוַרְרִּתי.

 

ְוָאְזַלת־ָּדם ָהְיָתה ַיד ָיִמין

תאר ִמְפִנים מפתיעים בעלילת השיר, והסבר את תרומתם לבניית משמעותו.

/המשך בעמוד 19/



ספרות עברית וכללית, קיץ תשע"ח, מס' 904441, 05- 19 -
+ נספח: תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( 

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

י / טוביה ריבנר ם, ָאַמְרִתּ ׁשָ

ָיָצאִתי ִמֵּביִתי ְלַהְראֹות ְלָבַני ֶאת ְמקֹום מֹוָצִאי.

ָשׁם, ָאַמְרִּתי, ָׁשַכְבִּתי ַעל ָהָאֶרץ

ֶאֶבן ִלְמַרֲאׁשֹוַתי ָנמּו ִמן ָהֵעֶׂשב

ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ

ַהֹּכל ָׁשם ִנְׁשַמר.

ָעַבְרנּו ֶּבָהִרים ּוַבְּיָערֹות ּוֶבָעִרים ֶׁשָהיּו

ְמָערֹות ְוַהַּמִים ִנְקוּו ַּבֶּדֶר ְוַהְּכִביִׁשים ָהיּו ָרִעים.

ַהְּמכֹוִנית ִּדְּלָגה ַעל ַהּבֹורֹות.

ָּבאֹור ַהּנֹוֶטה ִהַּגְענּו ְלִעיר מֹוָצִאי.

ָמה ָהֲאִויר ַהָּמתֹוק ַהֶזּה? ׁשֹוֲאִלים ָּבַני.

ָמה ַהִּטיַח ַהּנֹוֵפל ֵמַהִּקירֹות?

ֵאין ָּדָבר, ִהִּגיָדה ַהְּיִׁשיָׁשה ַּבַחּלֹון.

ָּכאן ַּגם ֶהָעִתיד ָעָבר. ְוָסְגָרה ֶאת ֵעיֶניָה ַהְיֵבׁשֹות

ְּכעֹוף ָהעֹוֶלה ְוקֹוֵפל ֶאת ְּכָנָפיו ְוצֹוֵלל.

ָּכאן נֹוָלְדִּתי, ָאַמְרִּתי ְלָבַני.

הֹוַרי ּוְזֵקַני נֹוְלדּו ָּכאן ָקרֹוב.

נֹוָלִדים. ָּכאן ָהָיה ַּבִית

ָאַמְרִּתי ְלָבַני ְוָהרּוַח ָעְבָרה

ֵּביִני ְלֵבין ַהִּמִּלים.

ָיָצאִתי ְלַהְראֹות ְלָבַני ֶאת ְמקֹום מֹוָצִאי, ּוָמַתי

ֹנאַכל, ׁשֹוֲאִלים ָּבַני, ְוֵאיֹפה

ָנלּון?

בית 1

בית 2

בית 3

בית 4

בית 5

בית 6

האם לדעתך סיום השיר מעיד על חוסר תקשורת בין האב לבניו או על דאגה כנה של הבנים לאביהם?    

נמק והדגם את דבריך על פי השיר כולו.
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החברה הישראלית — בין שבר לאיחוי

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ּקּון ָהֵריחֹות/ ארז ביטון ּתִ
 

ָמה ַאֶּתם רֹוִצים ִמֶּמִּני,

ַטַעם ָעָרק ְוֵריַח ְזַעְפָרן צֹוֵרב,

ֲאִני ְּכָבר א אֹותֹו ַהֶּיֶלד

ָאבּוד ֵּבין ַרְגַלִים ֶׁשְּמַׂשֵחק ְסנֹוֶקר

ְּבָקֶפה ַמְרקֹו

ְּבד.

ַעְכָׁשו ֲחֵבִרים

ֲאִני לֹוֵמד ֶלֱאֹכל ְּגִליָדה ִמְּבֹדַלח

ֵמאֹוטֹו ֶׁשַּמְׁשִמיַע קֹולֹות ֶׁשל ִצֳּפִרים

ָּבֶעֶרב,

ֲאִני לֹוֵמד ִלְפֹּתַח ְּדָלתֹות

ְּבֵתבֹות ְנִגיָנה ַעִּתיקֹות.

ַעְכָׁשו

ָנִׁשים ְּבַטַעם ּתּות־ָׂשֶדה

ְמַלְּמדֹות אֹוִתי ְלָהִריַח ְּכִריכֹות ֶׁשל ֶׁשְקְסִּפיר

ִמן ַהֵּמָאה ַהְּׁשַבע ֶעְׂשֵרה

ְמַלְּמדֹות אֹוִתי ְלַׂשֵחק ְּבַחתּול ִסָּיִמי

ְּבתֹו ָסלֹון ָיֹרק

ֲחֵבִרים. 

תאר את הניגוד בין חייו של המשורר בעבר ובין חייו בהווה, והסבר את תרומתו של ניגוד זה לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 21/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .20

ְנִעיָלה/ פרץ דרור בנאי
 

ִּתְרֶאה אֹוִתי ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹוִמי

א עֹוד ָזר ְּבִעיִרי

ִּכי ִלִּויִתי ֶאת ְצִמיַחת ַהָּבִּתים ָהֵאֶּלה

ֵעד ָהִייִתי ִלְמִתיַחת ְּכִביִׁשים ֲחָדִׁשים

ִּתְרֶאה אֹוִתי ֲאִני יֹוֵדע ֶאת ְמקֹוִמי

ִּכי ִנְגַמְלִּתי ְּבֶמֶׁש ַהְּזַמן ֵמֲעָבִרי

ְוִקּיּוִמי ֹּפה שּוב ֵאיֶנּנּו ֻמְתֶנה

ֲאָנִׁשים ְמָבְרִכים אֹוִתי ְּבֶלְכִּתי ָּבְרחֹוב

ֵיׁש ִלי ְיִדיִדים ְמַעט

ְוַאף א ׂשֹוֵנא ֶאָחד

ְוִאם ְּבָכל ֹזאת ִמיֶׁשהּו ַּפַעם ִיְתַרֵּגז אֹו ֻיְטַרד

ָאז א נֹוָרא

ֲאִני ְמַדֵּבר ַּבָּׂשָפה ַהֹּזאת ְּכִאּלּו נֹוַלְדִּתי ָּבּה

ָּכָכה ֶזה ַּבַחִּיים ִאם ִמְתַּגְּבִרים

ְודֹוִחים ֶאת ֶהֶבל ַהַּסָּכָנה

ַהָּיִמים ָּבִאים ְּכמֹו ַמָּתָנה

ְוָהָאָדם סֹופֹו ְלִהְתַּפֵּיס ִעם ִקּיּומֹו

השיר מסתיים בשורה: "ְוָהָאָדם סֹופֹו ְלִהְתַּפֵּיס ִעם ִקּיּומֹו". 

על פי שיר זה, הסבר מהי המשמעות של הפיוס. הדגם את דבריך.
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פרק שני — סיפור קצר

אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 24-21 )לכל שאלה — 14 נקודות(. 

אין להדגים באמצעות אותה היצירה בכמה תשובות.

ִיף" מאת עגנון ו"רעידת האדמה בצ'ילה" מאת פון קלייסט. שים לב: בשאלות 22-21 אין להדגים באמצעות הסיפורים "ַהּסַ

האם דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת חווה תהליך שמוביל אותה לתובנה חדשה על עצמה, על חייה ועל סביבתה?  .21 

נמק והדגם את דבריך.

היעדר תקשורת, הסתרה, חוסר כנות וניצול הם דפוסי התנהגות המקשים על מערכות יחסים או מכשילים אותן.  .22

תאר דפוס התנהגות כזה )או דפוסי התנהגות כאלה( בסיפור קצר שלמדת, והסבר את השפעתו על מערכת יחסים   

מרכזית בסיפור.

 

ִיף / ש"י עגנון ַהּסַ

ִיף, המספר אומר: איש שלום אני. במהלך הוויכוח בין המספר לּסַ  .23

ִיף מציב למספר, המגדיר את עצמו "איש שלום", וכיצד המספר מתמודד עם קשיים אלה? מה הם הקשיים שהּסַ   

הסבר והדגם את דבריך.

רעידת האדמה בצ'ילה / היינריך פון קלייסט

ענה על שני הסעיפים א-ב.

בסיפור "רעידת האדמה בצ'ילה" הרוע שורר במשפחה, בחברה ובכנסייה. א.   .24

הסבר והדגם קביעה זו.         )8 נקודות(   

האם בסיפור זה מתוארת גם התנהגות אנושית חיובית? ב.    

נמק והדגם את דבריך.         )6 נקודות(  
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פרק שלישי — רומאן ונובלה

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 28-25 )28 נקודות(. 

שים לב: על שאלות 26-25 תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה 27.

תאר את השאיפות והתקוות של דמות מרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת, והסבר אם היא מגשימה אותן.  .25

מה הם הגורמים המסייעים בהגשמת השאיפות והתקוות או המונעים את הגשמתן? הסבר והדגם את דבריך.  

הגיבור הוא אינדיבידואל נערץ, אדם אקטיבי בעל אומץ ותושייה, לוחם גדול, שחייו ראויים להיכתב בספר, הוא אדם   .26

המייצג את האידיאלים והערכים של תקופתו ומצטיין במוסריות ]...[ הוא דמות מפתח החוצה את הגבולות האנושיים 

המקובלים. היפוכו של הגיבור הוא אנטי גיבור.
)מעובד על פי הערך: "גיבור / אנטי גיבור", אתר האינטרנט של האנציקלופדיה של הרעיונות(

על פי דברים אלה, הסבר אם הדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת היא גיבור או אנטי גיבור. הדגם את דבריך.  

שים לב: על שאלה 27 תוכל לענות רק על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך.   .27

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 

ֶנה ביצירה יש תפקידים שונים: אפיון הדמות המרכזית, קידום העלילה ועוד. לדמויות ִמׁשְ   

בחר בדמות משנה מן הרומאן שלמדת, תאר אותה, והסבר את תפקידה ברומאן.

אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי  .28

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

סקאוט שואלת את אטיקוס מדוע הוא מגן על טום רובינסון, אף כי הוא יודע שטום לא ינצח במשפט.    

על כך אטיקוס עונה: גם אם לא נצליח לנצח בקרב אפילו בעוד מאה שנה, זאת לא סיבה לא לנסות.

הסבר והדגם כיצד דבריו של אטיקוס משקפים את דמותו, כפי שהיא מצטיירת ברומאן כולו.         א. 

)19 נקודות(

האם לדעתך דבריו של אטיקוס רלוונטיים למאבקים חברתיים ופוליטיים בימינו? נמק והדגם את דבריך.  ב. 

)9 נקודות(

/המשך בעמוד 24/
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פרק רביעי — דרמה

שים לב: פרק זה הוא חובה. ענה על אחת מן השאלות 32-29 )28 נקודות(. 

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך" וטרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך  ליר", 

"מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"

מעשים קיצוניים, תעוזה, התרסה ופריצת גבולות מאפיינים את ההתנהגות של הגיבור הטרגי.  .29

כיצד מאפיינים כאלה באים לידי ביטוי בהתנהגות של הגיבור )או הגיבורה( בטרגדיה הקלסית שלמדת?  

הסבר את תרומתם לבניית משמעות המחזה.  

מהו הרעיון המרכזי )או הרעיונות המרכזיים( בטרגדיה שלמדת?  .30

הצג שניים מן האמצעים הדרמטיים )למשל דיאלוגים, מונולוגים, ניגודים, סיבוך והתרה בעלילה( שבאמצעותם הרעיון   

המרכזי )או הרעיונות( מעוצב בטרגדיה.

מחזה מודרני )מן המאה ה־19 או מן המאה ה־20( 

הסבר והדגם מה מאפיין את מערכת היחסים בין בני המשפחה במחזה המודרני שלמדת.   .31

בתשובתך כתוב כיצד מערכת יחסים זו משקפת את הערכים של החברה הסובבת את המשפחה.  

התפאורה, אביזרי הבמה וחפצים בעלי משמעות סמלית הם אמצעים המסייעים להדגיש את הרעיונות המרכזיים   .32

במחזה. הסבר והדגם קביעה זו על פי המחזה המודרני שלמדת.

/המשך בעמוד 25/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פרק חמישי — שיר שלא נלמד

שים לב: פרק זה הוא חובה. ענה על שאלה 33 )16 נקודות(.

לפניך שיר בלי שם מאת פרץ דרור בנאי*. קרא אותו, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.    .33

         

ִּכי ָהְרחֹוב הּוא ַסף ֵּביתֹו ֶשׁל ָהֱאִהים  

ְוָכל ַההֹוְמֶלִסים ַהָּגִרים ּבֹו ֵהם ְנִתיָניו  

ַהְמַחִּכים ְלַאְשׁרֹות ְּכִניָסה  

ּוְלַאְשׁרֹות ְיִציָאה  

ּוֵביְנַתִים ִביֵמי ַהֹּקר ְמַבְּקִשׁים ְקָצת ֹחם  5

ּוִביֵמי ַהֹחם ְקָצת ֹקר  

ּוְקָצת ּגֹוְנִבים  

ְקָצת ְמַלְּקִטים  

אֹוְסִפים ְנָדבֹות ַּבֲאִדיׁשּות ֶשׁל ְמֻאָּׁשִרים  

ְוִכי ְלָמה ֶאְפָשׁר ְלַצּפֹות ֵמֲאָנִשׁים ֶשָּׁכָבה ִזיק ְּבֵעיֵניֶהם  10

ֶשְּׁסָחבֹות ַעל ּגּוָפם  

ם ֶשֵׁאין ָּכִרית ְלֹראׁשָָ  

ֶשֵׁאין ִּתְקָרה  

ֶשֵׁאין ִקיר  

ֶשֵׁאין ָמֵגן ָּכְלֶשׁהּו  15

ֵאֶּלה ִאְּבדּו ְּכבֹוָדם ְוֵחרּוָתם  

ְוָהיּו ִלְכֹתֶבת ַעל ִקיר ַחֵּיינּו  

ָּכאן.  

*   פרץ דרור בנאי — משורר ומתרגם ישראלי, יליד 1947. מספריו: חמצן: שירים )1980(, בדים: שירים )1987(, שישים מתחת לאפס )2008(. 

כיצד מוצגים בשיר חייהם של ההומלסים? הסבר והדגם את דבריך.         )8 נקודות( א. 

פרש את השורה הראשונה בשיר ואת שתי השורות האחרונות בו, והסבר את תרומתן לבניית משמעות השיר. ב. 

)8 נקודות(  
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מבנה הבחינה  .2

בבחינה	יהיו	חמישה	פרקים	כמפורט	להלן:	 	–

שירה.

סיפור	קצר.

דרמה.

רומאן	ונובלה.

יצירה	שלא	נלמדה.

של	 תוכנו	 סיפור(.	 או	 )שיר	 נלמדה	 שלא	 יצירה	 הוא	 החמישי	 הפרק	 חובה.	 פרקי	 הם	 החמישי	 והפרק	 הרביעי	 הפרק	 	–

הפרק	הרביעי	עשוי	להשתנות	ממועד	למועד.	בהתאם	לכך	ישתנה	תוכן	הפרקים	האחרים	וישתנה	סדרם.	למשל,	במועד	

מסוים	יהיה	הפרק	הרביעי	״רומאן	ונובלה״,	ויתר	הפרקים	יהיו	פרקי	בחירה	)שניים	מבין	שלושה,	כמקובל	כיום(;	במועד	

אחר	יהיה	הפרק	הרביעי	״שירה״,	והפרק	״רומאן	ונובלה״	יהפוך	לאחד	מפרקי	הבחירה,	וכן	הלאה.

על	 לענות	 הנבחן	 )על	 הראשונים	 הפרקים	 מארבעת	 אחד	 לכל	 נקודות	 	28 הבחינה:	 פרקי	 בין	 הנקודות	 חלוקת	 להלן	 	–

שלושה	פרקים(	ו-16	נקודות	לפרק	החמישי.

סך-הכול	–	100	נקודות. 	

נושאי הלימוד  .3

פרק א – שירה

קבוצה ראשונה – שירת ימי-הביניים

יש	ללמוד	ארבעה	שירים	–	שיר	אחד	מכל	קבוצת	שירים	)א׳-ד׳(:

א
ישנה	בחיק	ילדותר׳ יהודה הלוי

שחי	לאל;	טרם	היותיר׳ שלמה אבן גבירול

יפה	נוף;	לבי	במזרח;	הבא	מבולר׳ יהודה הלויב

ג

מליצתי	בדאגתי	הדופהר׳ שלמה אבן גבירול

הים	ביני	ובינךר׳ שמואל הנגיד

חי	אהבהטדרוס אבולעאפיה

ד
כתנות	פסיםר׳ משה אבן עזרא

ראה	שמש;	לאטך	דברי	שירךר׳ שלמה אבן גבירול

)כל	השירים	מתוך:	שירמן	חיים,	השירה העברית בספרד ובפרובנס,	מוסד	ביאליק,	1960(

הערה:	ברשימה	זו	יחולו	שינויים	מדי	כמה	שנים.
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קבוצה שנייה – שירי ביאליק

יש	ללמוד	ארבעה	שירים	–	שיר	אחד	מכל	קבוצת	שירים	)א׳-ד׳(:

לא	זכיתי	באור	מן	ההפקר;	ואם	ישאל	המלאך;	חוזה	לך	ברחא

לבדיב

הכניסיני	תחת	כנפך;	ציפורת;	עם	דמדומי	החמהג

על	השחיטהד

ח״נ ביאליק, השירים,	בעריכת	אבנר	הולצמן,	דביר,	2004;	וכן:	פרויקט	בן	 )שירים,	מהדורה	מדעית,	דביר,	תשמ״ג-תש״ן;	וכן:	

יהודה.(

הערה:	ברשימה	זו	יחולו	שינויים	מדי	כמה	שנים.

קבוצה שלישית – שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה-20 

יש	ללמוד	חמישה	שירים	–	שיר	אחד	מרשימת	השירים	של	כל	אחד	מהמשוררים	האלה:

ירח,	ליל	קיץ,	עוד	אבוא	אל	ספך	)שירים משכבר: כוכבים אלתרמן נתןא

בחוץ,	הקיבוץ	המאוחד,	1999(;	שיר	משמר	)חגיגת קיץ,	

מחברות	לספרות,	1965(.

אורן,	ולא	היה	בינינו	אלא	זהר,	האמנם	עוד	יבואו	ימים,	גולדברג לאהב
הסתכלות	בדבורה	)שירים,	כרכים	א-ג,	בעריכת:	ט׳	

ריבנר,	ספרית	פועלים,	1973(

שיר	אמי	והנחל,	שיר	נס	השיר,	תפילה	אחרונה,	אליהו	גרינברג אורי צביג
הנביא	)ששה	מיליונים	כוסות	אליהו(.	)כל כתבי אצ״ג,	

מוסד	ביאליק,	ירושלים,	2001-1990(.

אומרים	ישנה	ארץ	)ארץ	שכורת	שמש(,	ראי	אדמה,	טשרניחובסקי שאולד
שיר	ב	מתוך	שירים	לאילאיל,	לא	רגעי	שנת.	)כל כתבי 

שאול טשרניחובסקי,	עם	עובד,	1990;	וכן:	שירי 
טשרניחובסקי,	דביר,	תשכ״ח(

פגישה,	חצי	פגישה;	מיכל;	רק	על	עצמי;	באחד	גלגולי	רחלה
)שירת רחל,	דבר,	1977;	וכן:	פרויקט	בן	יהודה.(
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קבוצה רביעית – שירים מהמחצית השנייה של המאה ה-20 

יש	ללמוד	ארבעה	שירים	–	מנושא	נבחר	אחד	בהתאם	להוראות	האלה:

החברה	 השואה;	 בעקבות	 שירים	 בארץ-ישראל;	 לחיות	 אהבה?;	 זאת	 מה	 זהויות;	 הנושאים:	 מחמשת	 אחד	 נושא	 לבחור	 יש	

הישראלית	–	בין	שבר	לאיחוי.

זהויות

יהודה עמיחי:	כל	הדורות	שלפני1
)שירי יהודה עמיחי,	כרך	2,	שוקן,	2004(

ארז ביטון:	דברי	רקע	ראשוניים	או
)ציפור בין יבשות,	הקיבוץ	המאוחד,	1990(

חיים גורי:	אודיסס2
)השירים,	כרך	א׳,	הקיבוץ	המאוחד,	1998(

יונה וולך:	יונתןאו
)תת הכרה נפתחת כמו מניפה,	הקיבוץ	המאוחד,	1992(

שמעון אדף:	שדרות3
)המונולוג של איקרוס,	גוונים,	1997(

זלדה:	שני	יסודותאו
)שירי זלדה,	הקיבוץ	המאוחד,	1985(

נידאא ח׳ורי:	הדיברות	)מס׳	2(4
לשירה,	 קשב	 	,1987-2010 שירים,	 מבחר  אחר,  )בגוף 

)2011

רוני סומק:	שיר	פטריוטיאו
)מחחתרת החלב,	זמורה	ביתן,	2005(

מה	זאת	אהבה?

דליה רביקוביץ:	חול	אפסי1
)כל השירים עד כה,	הקיבוץ	המאוחד,	1995(

נתן זך:	כשצלצלת	רעד	קולךאו
)כל השירים ושירים חדשים,	כרך	א׳,	הקיבוץ	המאוחד,	

)2008

אברהם חלפי:	עטור	מצחך2
)שירים,	כרך	א׳,	הקיבוץ	המאוחד,	1987(

פרץ דרור בנאי:	כי	אהבה	היא	צורךאו
)קשת וכידון,	ספרית	פועלים,	1985(

נתן זך:	שיר	לאוהבים	הנבונים3
א׳,	הקיבוץ	המאוחד,	 כרך	 ושירים חדשים,	 )כל השירים 

)2008

ט. כרמי:	חוה	ידעהאו
)ט. כרמי, מבחר 1951-1994,	דביר,	1994(

זלדה:	כאשר	היית	פה4
)שירי זלדה,	הקיבוץ	המאוחד,	1985(

חי	או ישראל	 מלך	 )דוד	 אמרו	 הנשים	 וכל	 עמיחי:	 יהודה 
שוקן,	 	,5 כרך	 עמיחי,	 יהודה  שירי  	,7 מספר	 שיר	 וקיים,	

)2004
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לחיות	בארץ-ישראל

חיים גורי:	ירושה1
)השירים,	כרך	א׳,	הקיבוץ	המאוחד,	1998(

אמיר גלבע:	שיר	בבוקר	בבוקראו
)כל השירים,	כרך	א׳,	הקיבוץ	המאוחד,	1994(

משה דור:	גם	הנוטשים2
)עוברים את הנהר,	זמורה	ביתן,	1998(

אריה סיון:	אני	בסך	הכולאו
המאוחד,	 הקיבוץ	 	,1957-1997 שירים  מבחר  )ערבון, 

)2002

יהודה עמיחי:	תיירים3
)שירי יהודה עמיחי,	כרך	3,	שוקן,	2004(

יצחק לאור:	אהבת	הארץאו
)שירים 1974-1992,	הקיבוץ	המאוחד,	2002(

ארז ביטון:	תקציר	שיחה4
)ציפור בין יבשות,	הקיבוץ	המאוחד,	1990(

נתן יונתן:	לאן	היינו	הולכיםאו
ידיעות	 שיריו,	 מכל  מבחר  הערב,  בכסות  )שירים 

אחרונות,	2004(

שירים	בעקבות	השואה

מאיר ויזלטיר:	אבא	ואמא	הלכו	לקולנוע1
הקיבוץ	 	,1959-1972 שירים,  השישים,  שנות  )קיצור 

המאוחד,	1984(

דן פגיס:	טיוטת	הסכם	לשילומיםאו
)כל השירים,	הקיבוץ	המאוחד,	1991(

טוביה ריבנר:	שם	אמרתי2
)ואל מקומי שואף,	ספריית	פועלים,	1990(

אמיר גלבע:	יצחקאו
)כל השירים,	כרך	א׳,	הקיבוץ	המאוחד,	1994(

דן פגיס:	כתוב	בעיפרון	בקרון	החתום3
)כל השירים,	הקיבוץ	המאוחד,	1991(

אבנר טריינין:	כתונת	איש	המחנותאו
)הר וזיתים,	אגודת	שלם,	1969(

אסתר אטינגר:	היער	השחור4
)לילה ויום,	הקיבוץ	המאוחד,	2011(

בן ציון תומר:	ילדי	הצלאו
)על קו המשווה,	עקד,	1969(

החברה	הישראלית	–	בין	שבר	לאיחוי

ספריית	1 ולא משהו אחר,  )יפעת  נעילה	 בנאי פרץ דרור:	
פועלים,	1982(

הוצאת	או יבשות,	 בין  )ציפור  הריחות	 תיקון	 ארז:	 ביטון 
הקיבוץ	המאוחד,	1990(

)חתך-אורך(	2 הקטמונים	 מן	 נערה	 מירי:	 שמחון  בן 
המאוחד,	 הקיבוץ	 הוצאת	 מעוניינת,  לא  )מעוניינת, 

)1983

הס אמירה: סלימה	את	דומעת	)כמו בכי שאין לו עיניים או
להיבכות,	הוצאת	עם	עובד	2014(

אליהו אלי: מתחת	לפני	האדמה	)אני ולא מלאך,	הליקון,	3
)2008

תראו או )אם  התימנים,	 של	 שתיקתם	 על	 אלמוג:  אהרון 
סוכה עפה,	הקיבוץ	המאוחד,	2004(

שוקן,	4 	,1962   -1948 )שירים  הורי	 והגירת	 יהודה:  עמיחי 
)1963

סיון אריה: סיפור	על	הסבתא	)ערבון, הקיבוץ	המאוחד	או
ומוסד	ביאליק,	2001(
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פרק ב – סיפור קצר

במסגרת	הסיפור	הקצר	יילמדו	שישה	סיפורים	בסך	הכול,	כמפורט	להלן:	שני	סיפורים	מן	הקבוצה	הראשונה	-	סיפורי	עגנון	)או	

אחת	מיצירותיו	כמפורט	להלן(,	שני	סיפורים	מן	הספרות	העברית	-	אחד	מן	הקבוצה	השנייה	ואחד	מן	הקבוצה	השלישית,	ושני	

סיפורים	מן	הקבוצה	הרביעית	-	סיפורים	מתורגמים.

הערה:

ִיף״ מאת – במועד קיץ תשע״ח, אחת מן השאלות בפרק ״סיפור קצר״ תהיה על הסיפור ״ַהּסַ
שמואל יוסף עגנון.

– במועד קיץ תשע״ח, אחת מן השאלות בפרק ״סיפור קצר״ תהיה על הסיפור ״רעידת האדמה בצ׳ילה״ מאת היינריך פון 
קלייסט.

קבוצה ראשונה – סיפורי שמואל יוסף עגנון
יש	ללמוד	שתיים	מבין	היצירות	האלה:

המטפחת;	עגונות	)אלו ואלו,	שוקן,	1998(;	האדונית	והרוכל;	מדירה	לדירה;	התזמורת	)סמוך ונראה,	שוקן,	1998(;	פנים	אחרות;	

ִיף״	 הרופא	וגרושתו	)על כפות המנעול,	שוקן,	1998(;	המלבוש;	תהילה;	עם	כניסת	היום;	פרנהיים	)עד הנה,	שוקן,	1998(;	״ַהּסַ

)תכריך של סיפורים,	שוקן,	2011(;	שבועת	אמונים*	)עד הנה,	שוקן,	1998(;	בדמי	ימיה*;	גבעת	החול*	)על כפות המנעול,	שוקן,	

)1998

*	בשל	אורכן,	כל	אחת	משלוש	היצירות	שלעיל	המסומנות	בכוכבית	תיחשב	כחלופה	לשני	סיפורים.

קבוצה שנייה – סיפור עברי מהמחצית הראשונה של המאה ה-20

יש	ללמוד	סיפור אחד	מבין	הסיפורים	האלה:

אברמוביץ׳ ש״י )מנדלי	מו״ס(:	שם	ויפת	בעגלה	)סיפורים קטנים,	דביר	לעם,	1950(

בארון דבורה:	שפרה;	פראדל	)פרשיות,	מוסד	ביאליק,	1968(

בורלא יהודה:	אתנן	)כתבי יהודה בורלא: מרננת,	דבר-מסדה,	תשכ״ב(

ברדיצ׳בסקי מיכה יוסף:	קלונימוס	ונעמי	)כתבי מיכה יוסף ברדיצ׳בסקי,	דביר,	1965;	וכן:	

)http://benyehuda.org/berdi	–	יהודה	בן	פרויקט	מיכה יוסף:

ברנר יוסף חיים:	המוצא;	עוולה	)בין מים למים,	הקיבוץ	המאוחד,	1980;	וכן:	ילקוט לבתי-הספר,	הקיבוץ	המאוחד,	1969;	וכן:	

http://benyehuda.org/brenner	–	יהודה	בן	פרויקט

ברקוביץ׳ יצחק דב:	כרת;	תלוש	)כתבי י״ד ברקוביץ׳,	כרך	א׳,	דביר,	1964;	וכן:	סיפורים	נבחרים,	דביר	לעם,	1953(
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http://benyehuda.	–	יהודה	בן	פרויקט	וכן	1982;	המאוחד,	הקיבוץ	פועלים/	ספריית	)כל כתביו,	מפסקת	סעודה	גנסין אורי:

)org/gnessin

הזז חיים:	אדם	מישראל;	שלולית	גנוזה	)סיפורים נבחרים,	דביר,	1974(

http://	–	יהודה	בו	פרויקט	וכן:	ב׳;	כרך	)שם,	הרים	שני	בין	1962(;	דביר,	א׳,	כרך	)כל כתבי י״ל פרץ,	ישראל	שמע	פרץ יהודה לייב:

)benyehuda.org/perets

שופמן גרשום:	הערדל;	נקמה	של	תיבת	זמרה	;	הניה	)כל כתבי גרשום שופמן,	כרך	א׳,	דביר	ועם	עובד,	1960(

שטיינברג יעקב:	בת	הרב;	העיוורת;	בת	ישראל;	בין	לבני	הכסף	)ילקוט סיפורים,	יחדיו,	1981(

שמי יצחק:	הבריחה;	בין	חולות	הישימון	)שישה סיפורים,	ספריית	תרמיל,	משרד	הביטחון,	1984;	וכן:	סיפורי יצחק שמי,	ניומן,	

)1971

קבוצה שלישית – סיפור עברי מהמחצית השנייה של המאה ה-20 עד המאה ה-21
יש	ללמוד	סיפור אחד	מבין	הסיפורים	האלה:

איני לאה: עד	שיעבור	כל	המשמר	כולו	)גיבורי קיץ,	הקיבוץ	המאוחד,	1991(

אלוני ניסים: שמיל;	להיות	אופה	)הינשוף,	ספריית	תרמיל,	1975;	וכן:	הינשוף,	סדרת	קלאסי	כיס,	עם	עובד,	1997(

אפלפלד אהרון: שלושה;	עשן;	סיפור	אהבה;	ברטה	)עשן,	עכשיו,	1962(;	המצוד;	קיטי	)בגיא הפורה,	שוקן,	1963(

בלס שמעון: בעיר	התחתית	)בעיר התחתית,	ספריית	תרמיל,	משרד	הביטחון,	1979(

בן נר יצחק: קולנוע;	משחקים	בחורף	)שקיעה כפרית,	עם	עובד,	1976(

ברדוגו סמי: שוק;	חיזו	בטטה	)ילדה שחורה,	בבל,	1999(

גוטפרוינד אמיר:	גלויה	מוואלדזה	)אחוזות החוף,	זמורה	ביתן,	2002(

הנדל יהודית:	סיפור	בלי	כתובת	)כסף קטן,	הקיבוץ	המאוחד,	1988(

יהושע אברהם ב׳:	מסע	הערב	של	יתיר;	שתיקה	הולכת	ונמשכת	של	משורר,	גאות	הים	)כל הסיפורים,	הקיבוץ	המאוחד,	1993(

מגנטיים,	הקיבוץ	 )שדות	 הינומה	 	;)1971 )בכפיפה אחת,	הקיבוץ	המאוחד,	 כותבת	שירים	 נעימה	ששון	 כהנא-כרמון עמליה:	

המאוחד,	1977(

ליברכט סביון:	חדר	על	הגג	)תפוחים מן המדבר,	ספריית	פועלים,	1986(

מגד אהרון:	יד	ושם	)ישראל חברים,	הקיבוץ	המאוחד,	1963(

מטלון רונית:	אח	קטן;	ילדה	בקפה	)זרים בבית,	הקיבוץ	המאוחד,	1992(

ס׳ יזהר	)סמילנסקי(:	השבוי	)חרבת חזעה ועוד שלושה סיפורי מלחמה,	זמורה	ביתן,	1989(

עוז עמוס:	דרך	הרוח;	נוודים	וצפע	)ארצות התן,	עם	עובד,	1989(
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קנז יהושע:	התרנגולת	בעלת	שלוש	הרגליים	)מומנט מוסיקלי,	הקיבוץ	המאוחד,	1980(

קסטל-בלום אורלי:	שפרה	)לא רחוק ממרכז העיר,	עם	עובד,	1987(

קרת אתגר:	צפירה	)צינורות,	עם	עובד,	1992(

שחר דוד:	מעשה	ברוקח	ובגאולת	העולם;	דברים	שבטבע	האדם;	על	הצללים	והצלם	)מותו של האלוהים	הקטן,	שוקן,	1970(

תמוז בנימין:	מעשה	בעץ	זית;	תחרות	שחייה	)סיפורים,	כתר,	1987(

קבוצה רביעית – סיפור מתורגם
יש	ללמוד	שניים מבין	הסיפורים	האלה:

אידריס יוסוף:	מספר	ארבע	)מקום על-פני האדמה,	ון-ליר,	1986(

אל חכים תאופיק:	על	חוד	התער	)סיפורים ערביים,	משרד	הביטחון,	סיפורים	פלשתיניים(

באבל יצחק:	מעשה	בשובכי	)סיפורים,	ספריית	פועלים,	1969(;	בן	הרבי	)חיל הפרשים ועוד סיפורים,	כתר,	1987(

בשביס-זינגר יצחק:	המפתח	)המפתח,	ספריית	פועלים,	1978(;	גימפל	תם	)חורבן קרשב ועוד סיפורים,	כרמל,	2000(

בוקצ׳יו ג׳ובאני:	הבז	)דקאמרון – ספר עשרת הימים,	כרמל,	2000(

גוגול ניקולאי וסילייביץ׳:	האדרת	)סיפורים פטרבורגיים,	הקיבוץ	המאוחד,	1992(

גבריאל גרסיה מרקס:	איש	זקן	מאוד	עם	כנפיים	עצומות	)הסיפור העצוב שלא ייאמן על ארנדירה התמה וסבתה האכזרית,	

שוקן,	1986(

דוקטורוב אדגר לורנס:	הסופר	במשפחה	)חיי המשוררים,	זמורה	ביתן,	1988(

המינגווי ארנסט:	הרוצחים	)גברים ללא נשים,	זמורה	ביתן,	1988(

לוי פרימו:	התלמיד	)זמן שאול,	הקיבוץ	המאוחד,	1988(

מופסן גי דה:	העלמה	פרל	)הירושה,	עם	עובד,	1977(

1986(;	בית	בעל	שם	רע;	הפנסיונר	)הגנב	והכלבים וסיפורים  מחפוז נג׳יב:	אחרי	עשרים	שנה	)מקום על פני האדמה,	ון-ליר,	

אחרים,	ספריית	פועלים,	1970(

מנספילד קתרין:	הזבוב	)הספרות	כרך	א׳	2,	1968(

נבוקוב ולדימיר:	רגע	של	חסד	)תריסר רוסי,	הקיבוץ	המאוחד,	1994(

– באהבה ובסאוב,	מפעלים	אוניברסיטאיים	 סלינג׳ר ג׳רום דוד:	יום	נפלא	לדגי	בננה;	מר	קרסולי	שלנו	בקונטיקט	)לאסמה	

להוצאה	לאור,	1979(

עזאם סמירה:	השעון	והאדם	)סיפורים פלשתיניים,	עקד,	1970(

פו אדגר אלן:	הבור	והמטוטלת	)הבור והמטוטלת,	סדרת	קלאסי	כיס,	עם	עובד,	1997(;	אלאונורה	)מעשי	הרצח ברחוב מורג,	

מחברות	לספרות,	1965(
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פוקנר ויליאם:	ורד	לאמילי	)סימן קריאה	1,	1972;	ורד לאמילי – מסתורין ואהבה,	עקד,	1993(;	אמבר	מובער	)סימן קריאה	

)1972	,1

פיילי גרייס:	שיחה	עם	אבי	)סימן קריאה 16–17,	1973;	סיפורים אמריקאיים משנות ה-60 וה-70,	עם	עובד,	1993(

פינק אידה:	הגן	המפליג	למרחקים;	ציפורים;	המחבוא	)הגן המפליג למרחקים,	ספריית	פועלים	1988;	וכן:	כל הסיפורים,	עם	

עובד,	2004(

צ׳כוב אנטון פבלוביץ׳:	כינורו	של	רוטשילד;	יגון	)מבחר סיפורי צ׳כוב לבתי ספר,	טברסקי,	1966(

קלייסט הינריך פון:	רעידת	האדמה	בצ׳ילה	)קולהאס ואחרים(,	הקיבוץ	המאוחד,	2002(

קפקא פרנץ:	גזר	הדין	)גזר הדין וסיפורים אחרים,	עם	עובד,	1997(

קרבר ריימונד:	דבר	קטן	וטוב;	נוצות;	קתדרלה	)דבר קטן וטוב,	כתר,	1986(

שלום עליכם:	אהבתי	הראשונה	)הסיפור הקצר,	ספריית	פועלים,	1977(

פרק ג – רומאן ונובלה

יש	לבחור	אחת	מבין	האפשרויות	האלה:

רומאן	אחד	או	נובלה	אחת	מן	הרשימה	שבארבע	קבוצות	היצירות	שלהלן. 	.1

רומאן	אחד	מן	הקבוצה	הראשונה	או	מן	הקבוצה	השנייה,	המסומן	בכוכבית. 	.2

שימו לב:	מומלץ	שבמהלך	לימודיהם	יקראו	הנבחנים,	על-פי	בחירתם	ותוך	התייעצות	עם	המורה,	לפחות שישה ספרים	בנוסף	

לרומאנים	ו/או	לנובלות	שיילמדו	במסגרת	פרק	זה.	במסגרת	הקריאה	החופשית	הזו	נבחנים	רשאים	לקרוא	גם	רומאנים	וקובצי	

סיפורים	המופיעים	בתכנית	הלימודים.

קבוצה ראשונה – רומאן עברי

אורפז יצחק: מסע דניאל	)עם	עובד,	1986(

איתן רחל: ברקיע החמישי	)עם	עובד,	1976(

אפלפלד אהרון: תור הפלאות	)הקיבוץ	המאוחד,	תשל״ח(;	קטרינה	)כתר,	1989(

באר חיים: נוצות	)עם	עובד,	1992(;	חבלים	)עם	עובד,	1998(

בן נר יצחק: בוקר של שוטים	)כתר,	1992(

ברבש בני: מי פירסט סוני	)הקיבוץ	המאוחד,	1994(

ברטוב חנוך: פצעי בגרות	)עם	עובד,	1969(
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בר-יוסף יהושע: עיר קסומה*	)הקיבוץ	המאוחד,	1979(

גרוסמן דוד: ספר הדקדוק הפנימי*	)הקיבוץ	המאוחד,	1991(;	מומיק	)הקיבוץ	המאוחד,	2006(

הנדל יהודית: החמסין האחרון	)הקיבוץ	המאוחד,	1993(

	;)1994 המאוחד,	 )הקיבוץ	 מהודו  השיבה  	;)1993 המאוחד,	 )הקיבוץ	 מאני*	 מר  	;)1981 )שוקן,	 המאהב	 ב׳:  אברהם  יהושע 

שליחותו של הממונה על משאבי אנוש	)הקיבוץ	המאוחד,	2004(

לפיד שולמית: גיא אוני	)כתר,	1982(

מגד אהרון: החי על המת	)עם	עובד,	1974(;	פויגלמן	)עם	עובד,	1987(;	מסע באב	)עם	עובד,	1980(

מיכאל סמי: חצוצרה בוואדי	)עם	עובד,	2003(;	חסות	)עם	עובד,	1979(

נבו אשכול: ארבעה בתים וגעגוע	)זמורה	ביתן,	2004(

ס׳ יזהר )סמילנסקי(: מקדמות*	)זמורה	ביתן,	1992(

עגנון שמואל יוסף: סיפור פשוט*	)כל	סיפורי ש״י עגנון,	כרך	ג׳:	על כפות המנעול,	שוקן,	1998;	וכן:	סיפור	פשוט	)כולל	הערות	

וביאורים,	שוקן,	1998(;	שירה*	)שוקן,	1999(

עוז עמוס: מיכאל שלי	)עם	עובד,	1990(;	מנוחה נכונה	)עם	עובד,	1983(;	קופסה שחורה	)עם	עובד,	1996(

עמיר אלי: מפריח היונים	)עם	עובד,	1993(

פוגל דוד: חיי נישואים*	)הקיבוץ	המאוחד,	2000(

קורן ישעיהו: לוויה בצהריים	)מפעלים	אוניברסיטאיים	להוצאה	לאור,	1974(

ק׳ צטניק: השעון	)מוסד	ביאליק,	1972(

קנז יהושע: התגנבות יחידים*	)עם	עובד,	2006(;	מחזיר אהבות קודמות	)עם	עובד,	1997(

קניוק יורם: חימו מלך ירושלים	)עם	עובד,	2003(;	אדם בן כלב	)ספריית	פועלים,	1987(

ראובני אהרון: שמות	)עם	עובד,	1969(

רביניאן דורית: החתונות שלנו	)עם	עובד,	1999(

שבתאי יעקב: זיכרון דברים*	)מפעלים	אוניברסיטאיים	להוצאה	לאור,	1977(

שדה פנחס: החיים כמשל	)שוקן,	2002(

שחם נתן: רביעיית	רוזנדורף	)עם	עובד,	1987(

שלו מאיר: רומן רוסי	)עם	עובד,	1988(;	כימים אחדים	)עם	עובד,	1994(;	יונה ונער	)עם	עובד,	2006(

שמיר משה: הוא הלך בשדות	)עם	עובד,	1972(;	במו ידיו: פרקי אליק	)עם	עובד,	1972(

תמוז בנימין: מינוטאור	)הקיבוץ	המאוחד,	1980(;	רקוויאם לנעמן	)זמורה-ביתן-מודן,	1978(
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קבוצה שנייה – רומאן מתורגם

אוסטר פול:	ארמון הירח	)עם	עובד,	1977(;	מוסיקת המקרה	)עם	עובד,	1992(

אורוול ג׳ורג׳:	1984	)עם	עובד,	1972(

אז׳אר אמיל )גארי רומן(:	כל החיים לפניו	)עם	עובד,	1984(

אייטמטוב צ׳ינגיס: והיום איננו כלה )עם	עובד,	1994(

אליוט ג׳ורג׳:	הטחנה על שפת	הפלוס	)כרמל,	1998(

גולדינג ויליאם ג׳רלד:	בעל זבוב	)עם	עובד,	1972(

בולגקוב מיכאיל:	האמן ומרגריטה*	)ידיעות	אחרונות	–	ספרי	חמד,	1999(

בל היינריך:	המוקיון	)מסדה,	1971(

בלזק אונורה דה:	אבא גוריו	)הקיבוץ	המאוחד,	1992(;	הדודן פונס	)עם	עובד,	1981(

ברונטה אמילי:	אנקת גבהים	)כתר,	1990(

ברונטה שרלוט:	ג׳יין אייר	)זמורה	ביתן,	1987(

בשביס-זינגר יצחק:	העבד	)עם	עובד,	2004(

גארי רומן:	עפיפונים	)עם	עובד,	1983(

גרין גרהם:	מסעותי עם דודתי	)עם	עובד,	1989(

דה לוקה ארי:	הר אדוני	)הקיבוץ	המאוחד,	2003(

דוסטויבסקי פ״מ: החטא ועונשו*	)ידיעות	אחרונות,	1995(

דיקנס צ׳רלס: תקוות גדולות	)ספריית	פועלים,	1983(;	דוד קופרפילד	)דביר	וזמורה	ביתן,	1987(

הסה הרמן: נרקיס וגולדמונד	)שוקן,	1975(

הרפר לי נל: אל תיגע בזמיר	)עם	עובד,	2003(

וולף וירג׳יניה: אל המגדלור*	)מפעלים	אוניברסיטאיים	להוצאה	לאור,	סימן	קריאה,	1975(

ויילד אוסקר: תמונתו של דוריאן	גריי	)אור-עם,	1984;	וכן:	חנות	ספרים,	1998(

טולסטוי לב: אנה קרנינה*	)עם	עובד,	1999(

מאן תומס: בית בודנברוק*	)עם	עובד,	1986(

לורנס דיוויד הרברט: בנים ואוהבים	)שוקן,	1981(

מארקס ג׳ גרסיה: מאה שנים של בדידות*	)עם	עובד,	1972(;	אהבה בימי כולרה	)עם	עובד,	1989(

מוריסון טוני: העין הכי כחולה	)הקיבוץ	המאוחד,	1996(

מלמוד ברנרד: העוזר	)עם	עובד,	1979(

ממי אלבר: נציב המלח	)עם	עובד,	1964(

סלינג׳ר ג׳רום דיוויד: התפסן בשדה השיפון	)עם	עובד,	1975(
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סראמגו ז׳וזה: על העיוורון	)הקיבוץ	המאוחד,	2000(

פוקנר ויליאם: הקול והזעם*	)ספריית	פועלים,	1973(;	אור באוגוסט*	)ספריית	פועלים,	1968(

פיצג׳ראלד פ׳ סקוט: גטסבי הגדול	)הקיבוץ	המאוחד,	1999(;	ענוג הוא הלילה	)עם	עובד,	1973(

פלובר גוסטב: מאדאם בובארי*	)הקיבוץ	המאוחד,	1991(

פרלה יהושע: יהודים סתם	)הקיבוץ	המאוחד,	1992(

פריש מקס: הומו פאבר	)ספריית	פועלים,	1982(

קאמי אלבר: הדבר	)עם	עובד,	2001(;	הזר	)עם	עובד	ומסדה,	1985(;	אדם הראשון	)עם	עובד,	1995(

קונדרה מילן: ספר הצחוק והשכחה	)זמורה	ביתן,	1981(

קזנצאקיס ניקוס: חייו ומעלליו של אלכסיס זורבס )זורבה היווני(	)עם	עובד,	1995(

קפקא פרנץ: המשפט*	)שוקן,	1992(

קבוצה שלישית – נובלה עברית

אורפז יצחק: נמלים	)שלוש נובלות,	עם	עובד,	1972;	וכן:	גוונים	1997(

)http://benyehuda.org/bialik	–	יהודה	בן	פרויקט	וכן:	1956;	דביר,	)ביאליק – סיפורים,	ביאליק חיים נחמן: מאחורי הגדר,

בן	נר יצחק: עתליה	)אחרי הגשם: שלושה סיפורים,	כתר,	1979(

הראבן שולמית: נביא;	אחרי הילדות;	שונא הנסים	)צימאון,	דביר,	1996(

טביב מרדכי: כינורו של יוסי	)עם	עובד,	1964(

יהושע אברהם ב׳: שלושה ימים וילד	)כל הסיפורים,	הקיבוץ,	המאוחד,	1993(

כהנא-כרמון עמליה: לב הקיץ לב האור	)בכפיפה אחת,	הקיבוץ	המאוחד,	1971;	וכן:	כאן נגור:	חמש	נובלות,	הקיבוץ	המאוחד,	

)1996

סיפור חרבת חזעה ועוד שלושה סיפורי  וכן:	 	;1984 )ארבעה סיפורים,	הקיבוץ	המאוחד,	 חרבת חזעה	 יזהר	)סמילנסקי(:	 ס׳ 

מלחמה,	זמורה	ביתן,	1989(

סרי דן בניה: עוגיות המלח של סבתא סולטנא	)כתר,	1988(

קסטל-בלום אורלי: המינה ליזה	)כתר,	1995(;	רדיקלים חופשיים	)רדיקלים חופשיים,	כתר,	2000(

קבוצה רביעית – נובלה מתורגמת

אייטמטוב צ׳ינגיס: ג׳מילה	)כרמל,	2005(

הראבל בוהומיל: העיירה שבה נעצר הזמן	)עקד,	1994(

בולגאקוב מיכאיל: לב של כלב	)כפתור,	תשמ״ט(
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המינגווי ארנסט: הזקן והים	)עם	עובד,	1980(

זיסקינד פטריק: היונה	)עם	עובד,	1986(

מאן תומס: טוניו קריגר; מוות בוונציה	)מוות בוונציה וסיפורים אחרים,	הקיבוץ	המאוחד,	1988(

מוריאק פרנסואה: הנשיקה למצורע; הורתו	)הנשיקה למצורע,	עם	עובד,	1981(

לשישה סיפורים של  מחווה	 1997(;	וכן:	 	,2 המעורר	מס׳	 1988;	וכן:	 מלוויל הרמן: ברטלבי	)משרד	הביטחון,	ספריית	תרמיל,	
המאה התשע-עשרה,	בעריכת	נילי	מירסקי,	עם	עובד,	2006.

פרק ד – דרמה

)עברי	או	 נוסף,	 שני	מחזות:	טרגדיה	אחת	)מאת	סופוקלס	או	מאת	שקספיר(	מן	הקבוצה	הראשונה,	ומחזה	אחד	 יש	ללמוד	
מתורגם(,	מבין	המחזות	שבקבוצות	השנייה	והשלישית.

קבוצה ראשונה – טרגדיה מאת סופוקלס או מאת שקספיר

סופוקלס: אנטיגונה	)דביר,	1970;	וכן:	מוסד	ביאליק,	1971;	וכן:	שוקן,	1990(;	

אדיפוס המלך	)מוסד	ביאליק,	1971;	וכן:	שוקן,	1994(

שקספיר ויליאם: המלט	)אור-עם,	1973;	וכן:	דביר,	1981(;	מקבת	)הקיבוץ	המאוחד,	1971;	וכן:	עם	עובד,	1986(;	המלך ליר	
)מוסד	ביאליק,	1971;	וכן:	אור-עם,	1994(;	אותלו	)דביר,	1991(;	רומיאו ויוליה	)הקיבוץ	המאוחד,	1985(

קבוצה שנייה – מחזה מתורגם

איבסן הנריק: בית בובות	)אור-עם,	1983(

ברכט ברטולד: מעגל הגיר הקווקזי	)אור-עם,	1984(;	אימא קוראז׳	)עם	עובד,	1986(

דירנמט פרידריך: ביקור הגברת הזקנה	)אור-עם	1983(

ויליאמס טנסי: ביבר הזכוכית	)אור-עם,	1982(;	חשמלית	ושמה תשוקה	)אור-עם,	1985(

לורקה גרסיה פדריקו: ירמה	)מחזות,	הקיבוץ	המאוחד,	1965;	וכן:	עם	עובד,	1988(

מילר ארתור: מותו של סוכן	)אור-עם,	1986(

סטרינדברג אוגוסט: העלמה יוליה	)אור-עם,	1985(

פינטר הרולד: החדר	)אור-עם,	1988(

פירנדלו לואיג׳י: שש נפשות מחפשות מחבר	)מרכז	ישראלי	לדרמה,	1990(

צ׳כוב אנטון: גן הדובדבנים; שלוש אחיות	)ארבעה	מחזות,	עם	עובד,	1973(
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קבוצה שלישית – מחזה עברי

אלוני נסים: הכלה וצייד הפרפרים	)הקיבוץ	המאוחד,	1980(;	הנסיכה האמריקאית	)עמיקם,	1963(;	אכזר	מכל המלך	)ידיעות	

אחרונות,	ספרי	חמד,	1997(

בן שמחון גבריאל: מלך מרוקאי	)עדי,	1980(

בר יוסף יוסף: אנשים קשים	)מפעלים	אוניברסיטאיים	להוצאה	לאור,	1983(

לוין חנוך: חפץ	)חפץ ואחרים,	הקיבוץ	המאוחד,	1988(;	הילד חולם	)מלאכת החיים ואחרים,	הקיבוץ	המאוחד,	1991(

לפיד שולמית: רכוש נטוש )אור-עם,	1991(

סובול יהושע: ליל העשרים )אור-עם,	1990(;	גטו )אור-עם,	1989(

שבתאי יעקב: נמר חברבורות	)הקיבוץ	המאוחד,	1985(

תומר בן ציון: ילדי הצל	)עמיקם,	1963(


