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

אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.  )2(   

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )3(   

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )4(   

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    

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/
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השאלות
פרק ראשון — שירה

שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־20 בנושא "החברה הישראלית — בין שבר לאיחוי"

)25 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 4-1.

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

     ְנִעיָלה/ פרץ דרור בנאי
 

ִּתְרֶאה אֹוִתי ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹוִמי בית 1 

א עֹוד ָזר ְּבִעיִרי  

ִּכי ִלִּויִתי ֶאת ְצִמיַחת ַהָּבִּתים ָהֵאֶּלה  

ֵעד ָהִייִתי ִלְמִתיַחת ְּכִביִׁשים ֲחָדִׁשים  

ִּתְרֶאה אֹוִתי ֲאִני יֹוֵדע ֶאת ְמקֹוִמי בית 2 

ִּ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 בית 3 

ָּכָכה ֶזה ַּבַחִּיים ִאם ִמְתַּגְּבִרים  

ְודֹוִחים ֶאת ֶהֶבל ַהַּסָּכָנה  

ַהָּיִמים ָּבִאים ְּכמֹו ַמָּתָנה  

ְוָהָאָדם סֹופֹו ְלִהְתַּפֵּיס ִעם ִקּיּומֹו  

  

הסבר את העמדה של המשורר ואת רגשותיו בנוגע להשתלבותו בארץ.  

כיצד השורה ִּתְרֶאה אֹוִתי ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹוִמי, הפותחת את הבית הראשון ואת הבית השני בשיר, מדגישה את העמדה   

ואת הרגשות האלה? הסבר והדגם את דבריך.

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

ּקּון ָהֵריחֹות/ ארז ביטון ּתִ
 

ָמה ַאֶּתם רֹוִצים ִמֶּמִּני,

ַטַעם ָעָראק ְוֵריַח ַזְעְפָרן צֹוֵרב,

ֲאִני ְּכָבר א אֹותֹו ַהֶּיֶלד

ָאבּוד ֵּבין ַרְגַלִים ֶׁשְּמַׂשֵחק ְסנֹוֵקר

ְּ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 ְּבָחתּול ִסָּיִמי

ְּבתֹו ָסלֹון ָיֹרק

ֲחֵבִרים. 

השיר פותח בפנייה של המשורר: ָמה ַאֶּתם רֹוִצים ִמֶּמִּני.  

מה לדעתך המשורר חושב ש"רוצים" ממנו? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 4/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .3

ַוֲהִגיַרת הֹוַרי / יהודה עמיחי 

ַוֲהִגיַרת הֹוַרי א ִנְרְּגָעה ִּבי.

ָּדִמי ַמְמִׁשי ֲעַדִין ְלַׁשְקֵׁשק ְּבָדְפנֹוַתי

ַּגם ַאַחר ֶׁשְּכָבר ֻהַּנח ַהְּכִלי ַעל ְמקֹומֹו.

ַוֲהִגיַרת הֹוַרי א ִנְרְּגָעה ִּבי.

רּוחֹות ְזַמן ַרב ַעל ֲאָבִנים.

ָהֲאָדָמה ׁשֹוַכַחת ַצֲעֵדי ּדֹוְרִכים ָּבּה.

ּגֹוָרל נֹוָרא. ִקְטֵעי ִׂשיָחה ַאַחר ֲחצֹות.

ֶהֵּׂשג ּוְנִסיָגה. ַלְיָלה ַמְזִּכיר ְויֹום ַמְׁשִּכיַח.

ֵעיַני ֶׁשִהְסַּתְּכלּו ְזַמן ַרב ְלתֹו ִמְדָּבר ָּגדֹול

ְוִנְרְּגעּו ְמַעט. ִאָּׁשה ֶאָחת. ְּכָלֵלי ִמְׂשָחק

ֶׁשא ִהְסִּבירּו ִלי ֵהיֵטב. ֻחֵּקי ְּכֵאב ָוֹכֶבד.

עֹוד ַעְכָׁשו ִלִּבי, ְּבֹקִׁשי ִיְׂשַּתֵּכר

ְּבֶלֶחם ַאֲהָבתֹו ַהּיֹוְמיֹוִמית. הֹוַרי ְּבמֹו ֲהִגיָרָתם.

ַעל ֵאם ַהֶּדֶר, ָּבּה ֲאִני ָּתִמיד ָיתֹום ְּבִלי ֵאם, 

ָצִעיר ִמַּדי ִּבְׁשִביל ָלמּות, ָזֵקן ִמַּדי ַלִּמְׂשָחִקים.

ַוֲעֵיפּות חֹוֵצב ְוֵריָקנּות ַהַּמְחָצָבה ְּבגּוף ֶאָחד. 

ַאְרֵכאֹולֹוְגָיה ֶׁשל ָעִתיד, ָּבֵּתי ְנכֹות

ֶׁשל ַמה ֶּׁשא ָהָיה. ַוֲהִגיַרת הֹוַרי 

א ִנְרְּגָעה ִּבי, ּוֵמַעִּמים ָמִרים ָלַמְדִּתי

ָׂשפֹות ָמרֹות ְלַמַען ְׁשִתיָקִתי

ֵּבין ַהָּבִּתים, ֲאֶׁשר ּדֹוִמים ָלֳאִנּיֹות ָּתִמיד.

ּוְכָבר עֹוְרַקי ְוַגם ִּגיַדי ִּכְסַב

 א ַאִּתיר. ְוַאַחר־ָּכֶׁשל ֲחָבִלים ֶׁש

מֹוִתי ְוסֹוף ַלֲהִגיַרת הֹוַרי. 

 5

10

15

20

הסבר כיצד באה לידי ביטוי בשיר ההרגשה של המשורר כי ההגירה היא חוויה   

שנמשכת ַּגם ַאַחר ֶׁשְּכָבר ֻהַּנח ַהְּכִלי ַעל ְמקֹומֹו )שורה 3(. הדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 5/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .4

א / אריה סיון ְבּתָ         ִסּפּור ַעל ַהּסַ

ַאָּתה רֹוֶצה ָלַדַעת ֶמה ָהָיה ֹּפה ַּפַעם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה  

ִלְפֵני ַהְּכִביׁש ְוַהָּבִּתים ְוִאיָלנֹות ַהְּסָרק?  

חֹול ָהָיה ֹּפה ַּפַעם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה, חֹול ְּבתּוִלי  

ְוָסָבְת ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ֹּפה ִמַּתַחת ַלִּׁשְקָמה  

ְוִצֳּפִרים ָהיּו ּתֹוְקעֹות ַמּקֹוֵריֶהן ַּבְּפִרי ַהא מּוָגן  5

ּוְמַצְּיצֹות ֵמַעל ֹראָׁשּה ֶאת ִצּיּוֵצי ַהִּמְלָחָמה ַהּנֹוָרָאה ִמֹּכל —  

ַהִּמְלָחָמה ַעל ֶׁשַטח ַהִּמְחָיה.  

ְוָסָבְת, ַעְלָמה ַּתָּמה, ָחְׁשָבה ְלִפי ֻּתָּמּה  

ִּכי ֵאּלּו ֵהן ִסיְמפֹוְניֹות ֻמְפָלאֹות  

ִלְכבֹוד ַהַּׁשַחר ַהּבֹוֵקַע ֵמָחָדׁש,  10

אּוַלי ֲאִפיּלּו ִלְכבֹוָדּה.  

ְוֶזה ֵהִביא אֹוָתּה ְלִהְתַיֵּׁשב ֹּפה, ַּבָּמקֹום ַהֶּזה —  

ְוֶאת ַהְּׁשָאר ַאָּתה יֹוֵדַע, ְּבַוַּדאי.  

 

הסבר את התרומה של שתי השורות האחרונות בשיר לבניית משמעותו. הדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 6/
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פרק שני — דרמה )40 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 8-5.

טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך";

טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"

תאר את הפתיחה של הטרגדיה שלמדת, והסבר כיצד נוצר מתח בפתיחה זו.  .5

אילו פרטים המסופרים בפתיחה רומזים על המשך עלילת המחזה? הסבר והדגם את דבריך.  

אחד מן המאפיינים של הגיבור הטרגי הוא נפילה ממעמד רם אל שפל המדרגה.  .6

כיצד מאפיין זה בא לידי ביטוי בטרגדיה שלמדת? בתשובתך הסבר מה גרם לנפילתו הטרגית של הגיבור.  

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

מה מאפיין שתיים ממערכות היחסים במחזה המודרני שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  .7

הסבר את התרומה של מערכות היחסים האלה לבניית השקפת העולם המשתמעת מן המחזה המודרני שלמדת.  

במחזה המודרני דמויות מרכזיות נקלעות למצב שנראה חסר מוצא.  .8

תאר מצב כזה, שאליו נקלעת הדמות המרכזית במחזה המודרני שלמדת, וכתוב אם היא מצליחה להיחלץ ממנו.  

הדגם והסבר את דבריך.  

/המשך בעמוד 7/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ט, מס' 8282

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
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- 7 -

פרק שלישי — ספרי קריאה )35 נקודות(

ענה על אחת מן השאלות 11-9.

מישהו לרוץ אתו / דויד גרוסמן  .9

לֵשם של יצירת ספרות יכולים להיות תפקידים, כמו הדגשת נושא מרכזי בה, התמקדות בדמות המרכזית או הענקת   

משמעות סמלית ליצירה.

ם הרומאן "מישהו לרוץ אתו" ממלא את שלושת התפקידים הללו. הדגם את דבריך. הסבר כיצד ׁשֵ  

הירח ירוק בוואדי / דודו בוסי  .10

לפניך קטע מן הרומאן "הירח ירוק בוואדי". קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.  

בדרך חזר לִסמטת נוריאל הרים עמרם את העיניים לשמיים ומיד קבר אותן באדמה ופצח בשיר הדיכאון    

"איזה מין עולם". למילות הפזמון המקורי הוא הוסיף מילים משלו: "איזה מין עולם, איזה בלגן, הדם עולה 

 לבנאדם, יש צמרמורת גם. אימא תסתכלי עליי אני כאן למטה, אימא מאז שהלכת המצב נהיה בטטה. 

על הראש שלי יעקב יושב כבר שנתיים, תפילות עם מכות, דרשות עם מכותיים".

הסבר והדגם כיצד קטע זה מאפיין את העולם המתואר ברומאן "הירח ירוק בוואדי". בתשובתך כתוב גם כיצד מוסא   

משתלב בעולם זה.

חיי פיי / יאן מרטל , רודף העפיפונים / חאלד חוסייני, משחקי הרעב / סוזן מארי קולינס,  .11 

נער החידות ממומביי / ויקאס סווארופ

תאר את הסיום של ספר הקריאה שקראת, וכתוב אם לדעתך סיום זה נחשב ל"סוף טוב".  

הסבר את דבריך.

האם סיום זה הפתיע אותך? נמק את דבריך, ובסס אותם על שלבים שונים בעלילה.


